Zápisnica
zo 7. zasadnutia Mestskej rady v Kolárove dňa 22.07.2015
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
K bodu č. 1 – Otvorenie
7. zasadnutie Mestskej rady v Kolárove otvoril a riadil primátor mesta p. Árpád
Horváth, ktorý všetkých prítomných srdečne privítal a oboznámil s programom rokovania:
P r o g r a m:
1. Otvorenie
2. Materiály v oblasti školstva
a.) Návrh na pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie výchovnovzdelávacieho procesu ZŠ a ŠZ na šk. rok 2015/2016
b.) Návrh Koncepčného zámeru rozvoja školy a školského zariadenia (na 2 roky)
3.Návrh VZN mesta Kolárovo č. 3/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach v meste Kolárovo
4. Návrh VZN mesta Kolárovo č. 4/2015 o trhovom poriadku pre príležitostné trhy
5 .Návrh VZN mesta Kolárovo č. 5/2015 – Trhový poriadok pre trhovisko na Ul. tržnej
v Kolárove
6. Návrh VZN mesta Kolárovo č. 6/2015 – Trhový poriadok pre príležitostný trh v Mestskom
kultúrnom stredisku Kolárovo
7. Vyhodnotenie verejných obstarávaní:
a.) Rekonštrukcia budovy elokovaných tried, MŠ lesná 10 (pavilón B)
b.) „Rozšírenie školskej jedálne, Školská 6 v Kolárove“
8.
a.) Cenová kalkulácia Gúta TV s.r.o. Kolárovo na poskytovanie služieb pre Mesto
Kolárovo
b.) Koncepcia činnosti spoločnosti Gúta TV s.r.o. Kolárovo (Podnikateľský plán)
na obdobie min. 2 rokov
9. Návrh na zámenu lesných pozemkov medzi Mestom Kolárovo a Lesy SR, š.p. OZ
Banská Bystrica
10.Informatívna správa o výsledku rokovania valného zhromaždenia ZVS a.s. Nitra, vo veci
čističky odpadových vôd Čergov
11.Majetkovoprávne podania
a.) Vojtech Lévai a Eleonóra Lévaiová, Októbrové nám. 2., Kolárovo – žiadosť
o odpredaj pozemku v k.ú. Kolárovo parc. reg. „C“ s parc. č. 1645 v podiele 1/14
b.) Ildikó Lakatosová, Pražské nám. 2200/2, Kolárovo – žiadosť o odpredaj pozemku
v k.ú. Kolárovo, ved. na LV č. 4941 parc. reg. „C“ s parc.č. 1966/56 o výmere 96 m2
a parc. č. 1966/80 o výmere 105 m2
12. Rôzne
a.) Návrh na predĺženie nájomných zmlúv a pridelenie nájomných bytov mesta
b.) Informatívna správa o oprave výtlkov na území mesta
c.) Ďuríková Klára, Kostolné nám,. 5, Kolárovo – žiadosť o osobitné užívanie – prenájom
verejného priestranstva za účelom vytvorenia letnej terasy
13. Záver

Predložený program rokovania primátor navrhol pozmeniť nasledovne:
1. bod č. 7 a.),b.) – stiahnuť z rokovania
2. bod č. 12 – Rôzne – doplniť o bod „Návrh na podpísanie zmluvy o družobnej
spolupráci medzi mestom Kolárovo a obcou Pitvaros, Maďarská republika
3. bod č. 12 – Rôzne – doplniť o Informatívnu správu o vyhodnotení obchodnej verejnej
súťaže konanej dňa 20.7.2015
4. bod č. 12 – Rôzne – doplniť o Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj
nehnuteľností v k.ú. Kolárovo, ved. na LV č. 4941, parc. reg. „C“ bez infraštruktúry
a inžinierskych sietí
Pozmenený program rokovania mestská rada jednohlasne schválila.
Hlasovanie: za – 6 – jednohlasne
K bodu č. 2 – Materiály v oblasti školstva
a.) Návrh na pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie výchovnovzdelávacieho procesu ZŠ a ŠZ na školský rok 2015/2016
Návrh na pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie výchovnovzdelávacieho procesu ZŠ a ŠZ na školský rok 2015/2016 predložili vedúci spoločného
školského úradu Ing. Imrich Takács a vedúca oddelenia školstva Ing. Margita Gőghová.
Mestská rada v Kolárove bez pripomienok odporúčala MsZ schváliť:
1. Pedagogicko – organizačné a materiálno – technické zabezpečenie výchovno –
vzdelávacieho procesu na školský rok 2015/2016 :
a) Základná škola Františka Rákócziho II. s vyučovacím jazykom maďarským - II. Rákóczi
Ferenc Alapiskola, V. Palkovicha 3, Kolárovo
b) Základná škola Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským – Corvin Mátyás
Alapiskola, Školská 6, Kolárovo
c) Základná škola Jána Amosa Komenského, Rábska 14, Kolárovo
d) Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Brnenské námestie 16,
Kolárovo,
e) Materská škola, Lesná 10, Kolárovo,
f) Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola, Kostolné nám. 10, Kolárovo,
g) Centrum voľného času - Szabadidőközpont, Mostová 2, Kolárovo,
2.Organizačné a materiálno-technické zabezpečenie prevádzky školských jedální bez právnej
subjektivity na školský rok 2015/2016
a.) Školská jedáleň, Školská 6, Kolárovo
b.) Školská jedáleň, Rábska 14, Kolárovo
c.) Školská jedáleň, Lesná 8, Kolárovo
Hlasovanie: za – 5
proti – 0
zdrž. hlas. – 1
b.) Návrh Koncepčného zámeru rozvoja školy a školského zariadenia na 2 roky
Návrh Koncepčného zámeru rozvoja školy a školského zariadenia na2 roky predložili
vedúci spoločného školského úradu Ing. Imrich Takács a vedúca oddelenia školstva Ing.
Margita Gőghová.

Mestská rada v Kolárove bez pripomienok odporúčala MsZ schváliť:
1. Koncepčný zámer rozvoja školy a školského zariadenia:
a) Základná škola Františka Rákócziho II. s vyučovacím jazykom maďarským - II. Rákóczi
Ferenc Alapiskola, V. Palkovicha 3, Kolárovo
b) Základná škola Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským – Corvin Mátyás
Alapiskola, Školská 6, Kolárovo
c) Základná škola Jána Amosa Komenského, Rábska 14, Kolárovo
d) Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Brnenské námestie 16,
Kolárovo,
e) Materská škola, Lesná 10, Kolárovo,
f) Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola, Kostolné nám. 10, Kolárovo,
g) Centrum voľného času - Szabadidőközpont, Mostová 2, Kolárovo,
2. Koncepčný zámer rozvoja školských jedální bez právnej subjektivity na obdobie od
septembra 2015 do decembra 2017:
a.) Školská jedáleň, Školská 6, Kolárovo
b.) Školská jedáleň, Rábska 14, Kolárovo
c.) Školská jedáleň, Lesná 8, Kolárovo
Hlasovanie: za – 16 – jednohlasne
c.) Informatívna správa riaditeľky ZŠ F. Rákócziho II. s VJM, Palkovicha 3, Kolárovo
Riaditeľka ZŠ F. Rákócziho II. s VJM, Palkovicha 3, Kolárovo PaedDr. Judit Bagita
informovala prítomných vo veci vytvorenia dvoch tried prvého ročníka a jednej triedy
druhého ročníka v školskom roku 2015/2016 oproti plánovanému počtu tried:
1. ročník – 1 trieda
2. ročník – 2 triedy
Mestská rada v Kolárove brala na vedomie Informatívnu správu riaditeľky ZŠ F.
Rákócziho II. s VJM, Palkovicha 3, Kolárovo, vo veci vytvorenia dvoch tried prvého ročníka
a jednej triedy druhého ročníka v šk. roku 2015/2016 oproti plánovanému počtu tried:
1. ročník – 1 trieda, 2- ročník – 2 triedy.
Hlasovanie: za – 6 – jednohlasne
Mestská rada vyjadrila súhlas s návrhom riaditeľky ZŠ F. Rákócziho II. s VJM,
Palkovicha 3, Kolárovo, vo veci vytvorenia dvoch tried prvého ročníka a jednej triedy
druhého ročníka v šk. roku 2015/2016.
Hlasovanie: za – 6 – jednohlasne
K bodu č. 3 – Návrh VZN mesta Kolárovo č. 3/2015 o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Kolárovo
Návrh VZN mesta Kolárovo č. 3/2015 o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Kolárovo predložila zástupkyňa
primátora Ing. Beáta Kocszkás.
Poslanec Attila Fekete predložil ústnu pripomienku: §3 Trhové miesta a správa
trhových miest – vynechať bod č. 2 – nebytový priestor určený na príležitostný trh

v Mestskom kultúrnom stredisku Kostolné námestie 4, 946 03 Kolárovo (správca:
príspevková organizácia MsKS, Kostolné námestie 4, 946 03 Kolárovo).
Hlasovanie za poslanecký návrh:
za – 6 – jednohlasne
Mestská rada v Kolárove bez ďalších pripomienok brala na vedomie, že
1. návrh VZN mesta Kolárovo č. 3/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach v meste Kolárovo podľa § 6 ods. 3 zákona o obecnom
zriadení bol vyvesený na úradnej tabuli mesta Kolárovo pred jeho schválením dňa
10.07.2015
2.v rámci pripomienkového konania k návrhu VZN mesta Kolárovo č. 3/2015 o podmienkach
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Kolárovo ústnu
pripomienku predložil do zápisnice poslanec MsZ p. Attila Fekete dňa 22.7.2015
Mestská rada odporúčala MsZ schváliť VZN mesta Kolárovo č. 3/2015 podmienkach
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Kolárovo podľa
predloženého návrhu.
Hlasovanie: za – 6 – jednohlasne
K bodu č. 4 – Návrh VZN mesta Kolárovo č. 4/2015 o trhovom poriadku pre
príležitostné trhy
Návrh VZN mesta Kolárovo č. 4/2015 o trhovom poriadku pre príležitostné trhy
predložila zástupkyňa primátora Ing. Beáta Koczkás.
Mestská rada v Kolárove brala na vedomie, že
1.návrh VZN mesta Kolárovo č. 4/2015 o trhovom poriadku pre príležitostné trhy podľa § 6
ods. 3 zákona o obecnom zriadení bol vyvesený na úradnej tabuli mesta Kolárovo pred jeho
schválením dňa 10.07.2015
2.v rámci pripomienkového konania k návrhu VZN mesta Kolárovo č. 4/2015 o trhovom
poriadku pre príležitostné trhy predložila ústnu pripomienku do zápisnice na zasadnutí
komisie podnikateľskej, poľnohospodárstva rozvoja mesta predsedkyňa komisie
JUDr. Ing. Iveta Némethová dňa 20.7.2015
Hlasovanie: za – 6 – jednohlasne
Mestská rada bez ďalších pripomienok odporúčala MsZ schváliť VZN mesta
Kolárovo č. 4/2015 o trhovom poriadku pre príležitostné trhy podľa predloženého návrhu
s pripomienkami JUDr. Ing. Ivety Némethovej, predsedkyne komisie podnikateľskej,
poľnohospodárstva a rozvoja mesta zo dňa 20.7.2015.
Hlasovanie: za – 6 – jednohlasne
K bodu č. 5 - Návrh VZN mesta Kolárovo č. 5/2015 – Trhový poriadok pre trhovisko na
Ul. tržnej v Kolárove
Návrh VZN mesta Kolárovo č. 5/2015 – Trhový poriadok pre trhovisko na Ul. tržnej
v Kolárove predložila zástupkyňa primátora Ing. Beáta Koczkás.
Mestská rada v Kolárove brala na vedomie, že:
1. návrh VZN mesta Kolárovo č. 5/2015 – Trhový poriadok pre trhovisko na Ul. tržnej
v Kolárove podľa § 6 ods. 3 zákona o obecnom zriadení bol vyvesený na úradnej tabuli
mesta Kolárovo pred jeho schválením dňa 10.7.2015

2.v rámci pripomienkového konania k návrhu VZN mesta Kolárovo č. 5/2015 – Trhový
poriadok pre trhovisko na Ul. tržnej v Kolárove ústnu pripomienku do zápisnice na
zasadnutí komisie podnikateľskej, poľnohospodárstva rozvoja mesta predložila
predsedkyňa komisie JUDr. Ing. Iveta Némethová dňa 20.7.2015
Hlasovanie: za – 6 – jednohlasne
Mestská rada bez ďalších pripomienok odporúčala MsZ schváliť VZN mesta
Kolárovo č. 5/2015 – Trhový poriadok pre trhovisko na Ul. tržnej v Kolárove podľa
predloženého návrhu s pripomienkami JUDr. Ing. Ivety Némethovej, predsedkyne komisie
podnikateľskej, poľnohospodárstva a rozvoja mesta zo dňa 20.7.2015.
Hlasovanie: za – 6 – jednohlasne
K bodu č. 6 – Návrh VZN mesta Kolárovo č. 6/2015 – Trhový poriadok pre príležitostný
trh v Mestskom kultúrnom stredisku v Kolárove
Návrh VZN mesta Kolárovo č. 6/2015 – Trhový poriadok pre príležitostný trh
v Mestskom kultúrnom stredisku v Kolárove predložila zástupkyňa primátora Ing. Beáta
Koczkás. Poslanec MsZ p. Attila Fekete predložil nasledovnú ústnu pripomienku
k predmetnému VZN: § 8 Spôsob určenia nájomného za prenajatú plochu:
presso-libresso – komerčná akcia z 16,-€/hod. zvýšiť na 20,-€/hod.
Hlasovanie: za – 6 – jednohlasne
Kruhová sála s príslušenstvom – komerčná akcia z 25,-€/hod. zvýšiť na 35,-€/hod.
Hlasovanie: za – 6 – jednohlasne
divadelná sála s príslušenstvom – komerčná akcia z 80,-€/hod. zvýšiť na 100,-€/hod.
Hlasovanie: za – 6 – jednohlasne
Mestská rada v Kolárove brala na vedomie, že:
1. návrh VZN mesta Kolárovo č. 6/2015 – Trhový poriadok pre príležitostný trh v Mestskom
kultúrnom stredisku v Kolárove podľa § 6 ods. 3 zákona o obecnom zriadení bol vyvesený
na úradnej tabuli mesta Kolárovo pred jeho schválením dňa 10.07.2015
2.v rámci pripomienkového konania k návrhu VZN mesta Kolárovo č. 6/2015 – Trhový
poriadok pre príležitostný trh v Mestskom kultúrnom stredisku v Kolárove
predložili ústnu pripomienku do zápisnice na zasadnutí komisie podnikateľskej,
poľnohospodárstva rozvoja mesta predsedkyňa komisie JUDr. Ing. Iveta Némethová dňa
20.7.2015 a ústnu pripomienku poslanec MsR a MsZ p. Fekete Attila na zasadnutí mestskej
rady do zápisnice MsR dňa 22.07.2015
Mestská rada bez ďalších pripomienok odporúčala MsZ schváliť VZN mesta
Kolárovo č. 6/2015 – Trhový poriadok pre príležitostný trh v Mestskom kultúrnom stredisku
v Kolárove podľa predloženého návrhu s pripomienkami predsedkyne komisie
podnikateľskej, poľnohospodárstva a rozvoja mesta JUDr. Ing. Ivety Némethovej
zo dňa 20.7.2015 a s pripomienkou poslanca MsZ Fekete Attilu zo dňa 22.7.2015.
Hlasovanie: za – 6 – jednohlasne
K bodu č. 7 – Vyhodnotenie verejných obstarávaní
Tento bod programu rokovania mestská rada stiahla z rokovania z dôvodu
nedokončenia procesu verejných obstarávaní.

K bodu č. 8 a.) – Cenová kalkulácia Gúta TV s.r.o. Kolárovo na poskytovanie služieb
pre Mesto Kolárovo
Cenovú kalkuláciu Gúta TV s.r.o. Kolárovo na poskytovanie služieb pre Mesto
Kolárovo predložil konateľ spoločnosti p. Attila Forgács.
Mestská rada v Kolárove bez pripomienok odporúčala MsZ schváliť Cenovú
kalkuláciu za poskytnutú službu (výroba a vysielanie programov a video textových správ) pre
Mesto Kolárovo vo výške 3.640,-€/mesiac účinnosťou od 1.8.2015.
Hlasovanie: za – 6 – jednohlasne
K bodu č. 8 b.) – Koncepcia činnosti spoločnosti Gúta TV s.r.o. Kolárovo na obdobie
min. 2 rokov
Návrh koncepcie činnosti spoločnosti Gúta TV s.r.o. Kolárovo na obdobie min. 2
rokov predložil konateľ spoločnosti p. Attila Forgács. Predseda komisie finančnej a majetku
mesta p. Bc. István Lengyel doporučil MsZ požiadať konateľa spoločnosti Gúta TV s.r.o.
Kolárovo podrobne prepracovať a upresniť Koncepciu rozvoja spoločnosti – Podnikateľský
plán Gúta TV s.r.o. Kolárovo s termínom na októbrové zasadnutie MsZ.
Hlasovanie: za – 6 – jednohlasne
K bodu č. 9 – Návrh na zámenu lesných pozemkov medzi Mestom Kolárovo a Lesy SR,
š.p. OZ Banská Bystrica
Návrh na zámenu lesných pozemkov medzi Mestom Kolárovo a Lesy SR, š.p. OZ
Banská Bystrica predložil primátor mesta p. Árpád Horváth.
Mestská rada v Kolárove bez pripomienok brala na vedomie Informatívnu správu
o zámene lesných pozemkov medzi Mestom Kolárovo a Lesy SR, š.p. a odporúčala MsZ
požiadať:
1. primátora mesta o vyžiadanie návrhu nájomnej zmluvy na obhospodárenie lesných
pozemkov vo vlastníctve mesta Kolárovo od Lesy SR, š.p.
2.primátora mesta v súlade s uznesením MsZ č. 781/2014 bod c./1. zo dňa 26.02.2014
o dokončenie procesu výmeny lesných pozemkov v intraviláne mesta vo vlastníctve Lesy
SR, š.p. s lesnými pozemkami v extraviláne mesta vo vlastníctve Mesta Kolárovo
Hlasovanie: za – 6 – jednohlasne
K bodu č. 10 – Informatívna správa o pripravovaných investičných akciách
Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. financovaných z fondov EU Kolárovo –
odvedenie a čistenie odpadových vôd
Primátor mesta p. Árpád Horváth predložil informatívnu správu o pripravovaných
investičných akciách Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. financovaných z fondov
EU Kolárovo – odvedenie a čistenie odpadových vôd.
Mestská rada bez pripomienok brala na vedomie predloženú informatívnu správu.
Hlasovanie: za – 6 – jednohlasne

K bodu č. 11 – Majetkovoprávne podania
a.) Žiadosť p. Lévai Vojtecha a Eleonóry Lévaiovej, Októbrové nám. 2, Kolárovo
o odpredaj pozemku v k.ú. Kolárovo parc. reg. „C“ s parc. č. 1645 v podiele 1/14
Žiadosť p. Lévai Vojtecha a Eleonóry Lévaiovej, Októbrové nám. 2, Kolárovo o odpredaj
pozemku v k.ú. Kolárovo parc. reg. „C“ s parc. č. 1645 v podiele 1/14 predložil vedúci
oddelenia správy a údržby mestského majetku p. Ladislav Halász. Stanovisko komisie
výstavby a ÚP a komisie finančnej a majetku mesta predložili predsedovia p. Attila Fekete
a Bc. István Lengyel, ktorí predloženú žiadosť doporučili schváliť podľa návrhu na uznesenie.
Mestská rada v Kolárove bez pripomienok schválilo v zmysle zákona SNR č. 138/1991
Zb. o majetku obcí § 9a) ods. 8 c) – podiel majetku mesta, ktorým sa realizuje zákonné
predkupné právo – predaj pozemku parcely reg. „C“ s parcelným číslom 1645 – druh
pozemku záhrady s výmerou 193 m2 v podiele 1/14 v k.ú. Kolárovo, ved. na LV č. 3928 za
cenu 5,-€/m2 v zmysle platnej cenovej mapy
mesta (dodatočná legalizácia užívacieho
vzťahu) pre Lévai Vojtecha a manž. Lévaiovú Eleonóru, rod. Kürtiová, obaja bytom
Kolárovo, Októbrové námestie č. 2.
Výdavky spojené s prevodom nehnuteľnosti hradia kupujúci.
Hlasovanie: za - 6 – jednohlasne
Mestská rada odporúčala MsZ zrušiť uznesenie Mestského zastupiteľstva v Kolárove
č. 37/97-A/1 zo dňa 04.09.1997.
Hlasovanie: za – 6 – jednohlasne
b.) Žiadosť p. Ildikó Lakatosovej, Pražské nám. 2200/2, Kolárovo o odpredaj pozemkov v k.ú.
Kolárovo, ved. na LV č. 4941 parc. reg. „C“ s parc. č. 1966/56 o výmere 96 m2 a parc. č.
1966/80 o výmere 105 m2
Žiadosť p. Ildikó Lakatosovej, Pražské nám. 2200/2, Kolárovo o odpredaj pozemkov
v k.ú. Kolárovo, ved. na LV č. 4941 parc. reg. „C“ s parc. č. 1966/56 o výmere 96 m2 a parc.
č. 1966/80 o výmere 105 m2 predložil vedúci oddelenia správy a údržby mestského majetku
p. Ladislav Halász. Stanovisko komisie výstavby a ÚP a komisie finančnej a majetku mesta
predložili predsedovia p. Attila Fekete a Bc. István Lengyel, ktorí doporučili schváliť
odpredaj pozemku za cenu 15,-€/m2, podľa návrhu na uznesenie.
Mestská rada v Kolárove odporúčala MsZ schváliť zámer predaja majetku mesta
podľa § 9a ods. 1 písm. c) priamym predajom pozemku parcely reg. „C“ s parc. číslom
1966/56 – druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 96 m2 a pozemku parc. reg.
„C“ s parc. číslom 1966/80 – druh pozemku záhrada o výmere 105 m2 v k.ú. Kolárovo, ved.
na LV č. 4941 podľa platnej cenovej mapy mesta, t. j. za 15,-€/m2. Všetky výdavky spojené
s odpredajom nehnuteľnosti hradí kupujúci.
Hlasovanie: za – 6 – jednohlasne
Mestská rada odporúčala MsZ požiadať primátora mesta po vypracovaní znaleckého
ohodnotenia zverejniť zámer mesta v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. § 9a) 1c) prevod
majetku mesta s priamym predajom pozemku parcely reg. „C“ s parc. číslom 1966/56 – druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 96 m2 a pozemku parc. reg. „C“ s parc.
číslom 1966/80 – druh pozemku záhrada o výmere 105 m2 v k.ú. Kolárovo, ved. na LV č.
4941 podľa platnej cenovej mapy, t.j. za 15,-€/m2.
Hlasovanie: za – 6 – jednohlasne

Komentár [AK1]:

K bodu č. 12 – Rôzne
a.) Návrh na uzatvorenie nájomných zmlúv so súčasnými nájomníkmi na Ul. partizánskej
Návrh na uzatvorenie nájomných zmlúv so súčasnými nájomníkmi na Ul. partizánskej
predložil prednosta úradu Ing. Mgr. Zoltán Finta.
Mestská rada v Kolárove bez pripomienok odporúčala MsZ schváliť:
1. uzatvorenie nájomnej zmluvy so súčasným nájomníkom Hajdú Andreou, bytom
Kolárovo, Partizánska 7A/3, na obdobie od 01.08.2015 do 31.07.2016 v zmysle zákona č.
138/1991 Zb. ods. 9.c) - prenájom bytu z dôvodu hodného osobitného zreteľa, žiadatelia
užívajú byt formou nájmu, nemajú záväzky voči mestu a spĺňajú kritériá uvedené v § 4 VZN
č. 8/2012. Pri obnovení nájomnej zmluvy majú zložiť finančnú záruku vo výške 1
mesačného čistého nájomného v zmysle bodu č. 6. § 8. VZN č. 8/2012
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Hlasovanie: za – 6 – jednohlasne
2. uzatvorenie nájomnej zmluvy so súčasnými nájomníkmi Gyurcsiovou Tímeu a manž.
Štefanom, bytom Kolárovo, Partizánska 7A/5, na obdobie od 01.08.2015 do 31.07.2016 v
zmysle zákona č. 138/1991 Zb. ods. 9.c) - prenájom bytu z dôvodu hodného osobitného
zreteľa, žiadatelia užívajú byt formou nájmu, nemajú záväzky voči mestu a spĺňajú kritériá
uvedené v § 4 VZN č. 8/2012. Pri obnovení nájomnej zmluvy majú zložiť finančnú záruku
vo výške 1 mesačného čistého nájomného v zmysle bodu č. 6. § 8. VZN č. 8/2012
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Hlasovanie: za – 6 – jednohlasne
3. uzatvorenie nájomnej zmluvy so súčasným nájomníkom Szomolaiovou Hajnalkou, bytom
Kolárovo, Partizánska 7A/8, na obdobie od 01.08.2015 do 31.07.2016 v zmysle zákona č.
138/1991 Zb. ods. 9.c) - prenájom bytu z dôvodu hodného osobitného zreteľa, žiadatelia
užívajú byt formou nájmu, nemajú záväzky voči mestu a spĺňajú kritériá uvedené v § 4 VZN
č. 8/2012. Pri obnovení nájomnej zmluvy majú zložiť finančnú záruku vo výške 1
mesačného čistého nájomného v zmysle bodu č. 6. § 8. VZN č. 8/2012
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Hlasovanie: za – 6 – jednohlasne
4. uzatvorenie nájomnej zmluvy so súčasným nájomníkom Juhászovou Simonou, bytom
Kolárovo, Partizánska 7A/10, na obdobie od 01.08.2015 do 31.07.2016 v zmysle zákona č.
138/1991 Zb. ods. 9.c) - prenájom bytu z dôvodu hodného osobitného zreteľa, žiadatelia
užívajú byt formou nájmu, nemajú záväzky voči mestu a spĺňajú kritériá uvedené v § 4 VZN
č. 8/2012. Pri obnovení nájomnej zmluvy majú zložiť finančnú záruku vo výške 1
mesačného čistého nájomného v zmysle bodu č. 6. § 8. VZN č. 8/2012
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Hlasovanie: za – 6 – jednohlasne
5.uzatvorenie nájomnej zmluvy so súčasným nájomníkom Deákovou Gizelou, bytom
Kolárovo, Partizánska 7A/12, na obdobie od 01.08.2015 do 31.07.2016 v zmysle zákona č.
138/1991 Zb. ods. 9.c) – prenájom bytu z dôvodu hodného osobitného zreteľa, žiadatelia
užívajú byt formou nájmu, nemajú záväzky voči mestu a spĺňajú kritériá uvedené v § 4 VZN
č. 8/2012. Pri obnovení nájomnej zmluvy majú zložiť finančnú záruku vo výške 1
mesačného čistého nájomného v zmysle bodu č. 6. § 8. VZN č. 8/2012

Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Hlasovanie: za – 6 – jednohlasne
6. uzatvorenie nájomnej zmluvy so súčasným nájomníkom Molnárovou Máriou, bytom
Kolárovo, Partizánska 7A/13, na obdobie od 01.08.2015 do 31.07.2016 v zmysle zákona č.
138/1991 Zb. ods. 9.c) – prenájom bytu z dôvodu hodného osobitného zreteľa, žiadatelia
užívajú byt formou nájmu, nemajú záväzky voči mestu a spĺňajú kritériá uvedené v § 4 VZN
č. 8/2012. Pri obnovení nájomnej zmluvy majú zložiť finančnú záruku vo výške 1
mesačného čistého nájomného v zmysle bodu č. 6. § 8. VZN č. 8/2012
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Hlasovanie: za – 6 – jednohlasne
7. uzatvorenie nájomnej zmluvy so súčasným nájomníkom Forró Alexandrom, bytom
Kolárovo, Partizánska 7A/14, na obdobie od 01.08.2015 do 31.07.2016 v zmysle zákona č.
138/1991 Zb. ods. 9.c) – prenájom bytu z dôvodu hodného osobitného zreteľa, žiadatelia
užívajú byt formou nájmu, nemajú záväzky voči mestu a spĺňajú kritériá uvedené v § 4 VZN
č. 8/2012. Pri obnovení nájomnej zmluvy majú zložiť finančnú záruku vo výške 1
mesačného čistého nájomného v zmysle bodu č. 6. § 8. VZN č. 8/2012
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Hlasovanie: za – 6 – jednohlasne
8. uzatvorenie nájomnej zmluvy so súčasným nájomníkom Szabó Jánom, bytom Kolárovo,
Partizánska 7A/15, na obdobie od 01.08.2015 do 31.07.2016 v zmysle zákona č. 138/1991
Zb. ods. 9.c) – prenájom bytu z dôvodu hodného osobitného zreteľa, žiadatelia užívajú byt
formou nájmu, nemajú záväzky voči mestu a spĺňajú kritériá uvedené v § 4 VZN č. 8/2012.
Pri obnovení nájomnej zmluvy majú zložiť finančnú záruku vo výške 1 mesačného čistého
nájomného v zmysle bodu č. 6. § 8. VZN č. 8/2012
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Hlasovanie: za – 6 – jednohlasne
9. uzatvorenie nájomnej zmluvy so súčasným nájomníkom Farkašovou Júliou, bytom
Kolárovo, Partizánska 7/3, na obdobie od 01.08.2015 do 31.07.2016 v zmysle zákona č.
138/1991 Zb. ods. 9.c) – prenájom bytu z dôvodu hodného osobitného zreteľa, žiadatelia
užívajú byt formou nájmu, nemajú záväzky voči mestu a spĺňajú kritériá uvedené v § 4 VZN
č. 8/2012. Pri obnovení nájomnej zmluvy majú zložiť finančnú záruku vo výške 1
mesačného čistého nájomného v zmysle bodu č. 6. § 8. VZN č. 8/2012
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Hlasovanie. za – 6 – jednohlasne
10. uzatvorenie nájomnej zmluvy so súčasnými nájomníkmi Simigh Petrom a manž.
Magdalénou, bytom Kolárovo, Partizánska 7/4, na obdobie od 01.08.2015 do 31.07.2016
v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. ods. 9.c) – prenájom bytu z dôvodu hodného osobitného
zreteľa, žiadatelia užívajú byt formou nájmu, nemajú záväzky voči mestu a spĺňajú kritériá
uvedené v § 4 VZN č. 8/2012. Pri obnovení nájomnej zmluvy majú zložiť finančnú záruku
vo výške 1 mesačného čistého nájomného v zmysle bodu č. 6. § 8. VZN č. 8/2012
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Hlasovanie: za – 6 – jednohlasne

11. uzatvorenie nájomnej zmluvy so súčasným nájomníkom Tánczosovou Editou, bytom
Kolárovo, Partizánska 7/6, na obdobie od 01.08.2015 do 31.07.2016 v zmysle zákona č.
138/1991 Zb. ods. 9.c) - prenájom bytu z dôvodu hodného osobitného zreteľa, žiadatelia
užívajú byt formou nájmu, nemajú záväzky voči mestu a spĺňajú kritériá uvedené v § 4 VZN
č. 8/2012. Pri obnovení nájomnej zmluvy majú zložiť finančnú záruku vo výške 1
mesačného čistého nájomného v zmysle bodu č. 6. § 8. VZN č. 8/2012
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Hlasovanie: za – 6 – jednohlasne
12. uzatvorenie nájomnej zmluvy so súčasnými nájomníkmi Fülöp Alexandrom a manž.
Magdalénou, bytom Kolárovo, Partizánska 7/7, na obdobie od 01.08.2015 do 31.07.2016 v
zmysle zákona č. 138/1991 Zb. ods. 9.c) - prenájom bytu z dôvodu hodného osobitného
zreteľa, žiadatelia užívajú byt formou nájmu, nemajú záväzky voči mestu a spĺňajú kritériá
uvedené v § 4 VZN č. 8/2012. Pri obnovení nájomnej zmluvy majú zložiť finančnú záruku
vo výške 1 mesačného čistého nájomného v zmysle bodu č. 6. § 8. VZN č. 8/2012
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Hlasovanie: za – 6 – jednohlasne
13. uzatvorenie nájomnej zmluvy so súčasným nájomníkom Bandri Júliou, bytom Kolárovo,
Partizánska 7/8, na obdobie od 01.08.2015 do 31.07.2016 v zmysle zákona č. 138/1991 Zb.
ods. 9. c) - prenájom bytu z dôvodu hodného osobitného zreteľa, žiadatelia užívajú byt
formou nájmu, nemajú záväzky voči mestu a spĺňajú kritériá uvedené v § 4 VZN č. 8/2012.
Pri obnovení nájomnej zmluvy majú zložiť finančnú záruku vo výške 1 mesačného čistého
nájomného v zmysle bodu č. 6. § 8. VZN č. 8/2012
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Hlasovanie: za – 6 – jednohlasne
14. uzatvorenie nájomnej zmluvy so súčasným nájomníkom Horváth Zoltánom, bytom
Kolárovo, Partizánska 7/9, na obdobie od 01.08.2015 do 31.07.2016 v zmysle zákona č.
138/1991 Zb. ods. 9. c) - prenájom bytu z dôvodu hodného osobitného zreteľa, žiadatelia
užívajú byt formou nájmu, nemajú záväzky voči mestu a spĺňajú kritériá uvedené v § 4 VZN
č. 8/2012. Pri obnovení nájomnej zmluvy majú zložiť finančnú záruku vo výške 1
mesačného čistého nájomného v zmysle bodu č. 6. § 8. VZN č. 8/2012
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Hlasovanie: za – 6 – jednohlasne
15. uzatvorenie nájomnej zmluvy so súčasným nájomníkom Rehák Jozefom, bytom
Kolárovo, Partizánska 7/14, na obdobie od 01.08.2015 do 31.07.2016 v zmysle zákona č.
138/1991 Zb. ods. 9. c) - prenájom bytu z dôvodu hodného osobitného zreteľa, žiadatelia
užívajú byt formou nájmu, nemajú záväzky voči mestu a spĺňajú kritériá uvedené v § 4 VZN
č. 8/2012. Pri obnovení nájomnej zmluvy majú zložiť finančnú záruku vo výške 1
mesačného čistého nájomného v zmysle bodu č. 6. § 8. VZN č. 8/2012
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Hlasovanie: za – 6 – jednohlasne
Návrh na uzatvorenie nájomných zmlúv so súčasnými nájomníkmi na Ul. Remeselníckej
Návrh na uzatvorenie nájomných zmlúv so súčasnými nájomníkmi na Ul.
Remeselníckej predložil prednosta úradu Ing. Mgr. Zoltán Finta.

Mestská rada v Kolárove bez pripomienok odporúčala MsZ schváliť:
1. uzatvorenie nájomnej zmluvy so súčasným nájomníkom Egriovou Marianou, bytom
Kolárovo, Remeselnícka 21/2, na obdobie od 01.08.2015 do 31.07.2016 v zmysle zákona č.
138/1991 Zb. ods. 9. c) – prenájom bytu z dôvodu hodného osobitného zreteľa, žiadatelia
užívajú byt formou nájmu, nemajú záväzky voči mestu a spĺňajú kritériá uvedené v § 4 VZN
č. 8/2012. Pri obnovení nájomnej zmluvy majú zložiť finančnú záruku vo výške 1
mesačného čistého nájomného v zmysle bodu č. 6. § 8. VZN č. 8/2012
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Hlasovanie: za – 5 – jednohlasne
2.uzatvorenie nájomnej zmluvy so súčasným nájomníkom Héderváry Martou Mgr., bytom
Kolárovo, Remeselnícka 21/3, na obdobie od 01.08.2015 do 31.07.2016 v zmysle zákona č.
138/1991 Zb. ods. 9. c) – prenájom bytu z dôvodu hodného osobitného zreteľa, žiadatelia
užívajú byt formou nájmu, nemajú záväzky voči mestu a spĺňajú kritériá uvedené v § 4 VZN
č. 8/2012. Pri obnovení nájomnej zmluvy majú zložiť finančnú záruku vo výške 1
mesačného čistého nájomného v zmysle bodu č. 6. § 8. VZN č. 8/2012
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Hlasovanie: za – 5 – jednohlasne
3.uzatvorenie nájomnej zmluvy so súčasnými nájomníkmi Berecz Anet a manž. Gabrielom,
bytom Kolárovo, Remeselnícka 21/4, na obdobie od 01.08.2015 do 31.07.2016 v zmysle
zákona č. 138/1991 Zb. ods. 9. c) – prenájom bytu z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
žiadatelia užívajú byt formou nájmu, nemajú záväzky voči mestu a spĺňajú kritériá uvedené v
§ 4 VZN č. 8/2012. Pri obnovení nájomnej zmluvy majú zložiť finančnú záruku vo výške 1
mesačného čistého nájomného v zmysle bodu č. 6. § 8. VZN č. 8/2012
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Hlasovanie: za – 5 – jednohlasne
4.uzatvorenie nájomnej zmluvy so súčasnými nájomníkmi Ďurík Milošom a družkou
Tánczosovou Denisou, bytom Kolárovo, Remeselnícka 21/6, na obdobie od 01.08.2015 do
31.07.2016 v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. ods. 9. c) – prenájom bytu z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, žiadatelia užívajú byt formou nájmu, nemajú záväzky voči mestu
a spĺňajú kritériá uvedené v § 4 VZN č. 8/2012. Pri obnovení nájomnej zmluvy majú zložiť
finančnú záruku vo výške 1 mesačného čistého nájomného v zmysle bodu č. 6. § 8. VZN č.
8/2012
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Hlasovanie: za – 5 – jednohlasne
5.uzatvorenie nájomnej zmluvy so súčasnými nájomníkmi Károlyi Milošom a druž.
Szabóovou Alicou, bytom Kolárovo, Remeselnícka 21/7, na obdobie od 01.08.2015 do
31.07.2016 v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. ods. 9. c) – prenájom bytu z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, žiadatelia užívajú byt formou nájmu, nemajú záväzky voči mestu
a spĺňajú kritériá uvedené v § 4 VZN č. 8/2012. Pri obnovení nájomnej zmluvy majú zložiť
finančnú záruku vo výške 1 mesačného čistého nájomného v zmysle bodu č. 6. § 8. VZN č.
8/2012
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Hlasovanie: za – 5 – jednohlasne

6. uzatvorenie nájomnej zmluvy so súčasným nájomníkom Leczkési Alexander, bytom
Kolárovo, Remeselnícka 21/8, na obdobie od 01.08.2015 do 31.07.2016 v zmysle zákona č.
138/1991 Zb. ods. 9. c) – prenájom bytu z dôvodu hodného osobitného zreteľa, žiadatelia
užívajú byt formou nájmu, nemajú záväzky voči mestu a spĺňajú kritériá uvedené v § 4 VZN
č. 8/2012. Pri obnovení nájomnej zmluvy majú zložiť finančnú záruku vo výške 1
mesačného čistého nájomného v zmysle bodu č. 6. § 8. VZN č. 8/2012
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Hlasovanie: za – 5 – jednohlasne

7. uzatvorenie nájomnej zmluvy so súčasným nájomníkom Mátyásiovou Karlou, bytom
Kolárovo, Remeselnícka 21/11, na obdobie od 01.08.2015 do 31.07.2016 v zmysle zákona
č. 138/1991 Zb. ods. 9. c) - prenájom bytu z dôvodu hodného osobitného zreteľa, žiadatelia
užívajú byt formou nájmu, nemajú záväzky voči mestu a spĺňajú kritériá uvedené v § 4 VZN
č. 8/2012. Pri obnovení nájomnej zmluvy majú zložiť finančnú záruku vo výške 1
mesačného čistého nájomného v zmysle bodu č. 6. § 8. VZN č. 8/2012
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Hlasovanie: za – 5 – jednohlasne

8. uzatvorenie nájomnej zmluvy so súčasným nájomníkom Szépe Jozefom, bytom Kolárovo,
Remeselnícka 21/13, na obdobie od 01.08.2015 do 31.07.2016 v zmysle zákona č. 138/1991
Zb. ods. 9. c) - prenájom bytu z dôvodu hodného osobitného zreteľa, žiadatelia užívajú byt
formou nájmu, nemajú záväzky voči mestu a spĺňajú kritériá uvedené v § 4 VZN č. 8/2012.
Pri obnovení nájomnej zmluvy majú zložiť finančnú záruku vo výške 1 mesačného čistého
nájomného v zmysle bodu č. 6. § 8. VZN č. 8/2012
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Hlasovanie: za – 5 – jednohlasne
Návrh na uzatvorenie nájomných zmlúv so súčasnými nájomníkmi na Ul. Ružovej
Návrh na uzatvorenie nájomných zmlúv so súčasnými nájomníkmi na Ul. Ružovej
predložil prednostka úradu Ing. Mgr. Zoltán Finta.
Mestská rada v Kolárove bez pripomienok odporúčala MsZ schváliť:
1. uzatvorenie nájomnej zmluvy so súčasnými nájomníkmi Vass Jurajom a družkou
Horváthovou Alžbetou, bytom Kolárovo, Ružová 20/2, na obdobie od 01.09.2015 do
31.08.2016 v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. ods. 9. c) - prenájom bytu z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, žiadatelia užívajú byt formou nájmu, nemajú záväzky voči mestu a
spĺňajú kritériá uvedené v § 4 VZN č. 8/2012. Pri obnovení nájomnej zmluvy majú zložiť
finančnú záruku vo výške 1 mesačného čistého nájomného v zmysle bodu č. 6. § 8. VZN č.
8/2012.
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Hlasovanie: za – 5 – jednohlasne
2.uzatvorenie nájomnej zmluvy so súčasnými nájomníkmi Szelíd Jozefom a manž. Máriou,
bytom Kolárovo, Ružová 20/3, na obdobie od 01.09.2015 do 31.08.2016 v zmysle zákona č.
138/1991 Zb. ods. 9. c) - prenájom bytu z dôvodu hodného osobitného zreteľa, žiadatelia
užívajú byt formou nájmu, nemajú záväzky voči mestu a spĺňajú kritériá uvedené v § 4 VZN

č. 8/2012. Pri obnovení nájomnej zmluvy majú zložiť finančnú záruku vo výške 1
mesačného čistého nájomného v zmysle bodu č. 6. § 8. VZN č. 8/2012
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Hlasovanie: za – 5 – jednohlasne
3. uzatvorenie nájomnej zmluvy so súčasným nájomníkom Tóthovou
Lýdiou,
bytom
Kolárovo, Ružová 20/6, na obdobie od 01.09.2015 do 31.08.2016 v zmysle zákona č.
138/1991 Zb. ods. 9. c) - prenájom bytu z dôvodu hodného osobitného zreteľa, žiadatelia
užívajú byt formou nájmu, nemajú záväzky voči mestu a spĺňajú kritériá uvedené v § 4 VZN
č. 8/2012. Pri obnovení nájomnej zmluvy majú zložiť finančnú záruku vo výške 1
mesačného čistého nájomného v zmysle bodu č. 6. § 8. VZN č. 8/2012.
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Hlasovanie: za – 5 – jednohlasne
4. uzatvorenie nájomnej zmluvy so súčasnými nájomníkmi Dibusz Jácintom a manž.
Zsanett, bytom Kolárovo, Ružová 20/7 na obdobie od 01.09.2015 do 31.08.2016 v zmysle
zákona č. 138/1991 Zb. ods. 9. c) - prenájom bytu z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
žiadatelia užívajú byt formou nájmu, nemajú záväzky voči mestu a spĺňajú kritériá uvedené v
§ 4 VZN č. 8/2012. Pri obnovení nájomnej zmluvy majú zložiť finančnú záruku vo výške 1
mesačného čistého nájomného v zmysle bodu č. 6. § 8. VZN č. 8/2012.
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Hlasovanie: za – 5 – jednohlasne
5. uzatvorenie nájomnej zmluvy so súčasným nájomníkom Balogh
Zsoltom,
bytom
Kolárovo, Ružová 20/8, na obdobie od 01.09.2015 do 31.08.2016 v zmysle zákona č.
138/1991 Zb. ods. 9.c) - prenájom bytu z dôvodu hodného osobitného zreteľa, žiadatelia
užívajú byt formou nájmu, nemajú záväzky voči mestu a spĺňajú kritériá uvedené v § 4 VZN
č. 8/2012. Pri obnovení nájomnej zmluvy majú zložiť finančnú záruku vo výške 1
mesačného čistého nájomného v zmysle bodu č. 6. § 8. VZN č. 8/2012
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Hlasovanie: za – 5 – jednohlasne
6. uzatvorenie nájomnej zmluvy so súčasným nájomníkom Nagy
Ladislavom,
bytom
Kolárovo, Ružová 20/9, na obdobie od 01.09.2015 do 31.08.2016 v zmysle zákona č.
138/1991 Zb. ods. 9. c) - prenájom bytu z dôvodu hodného osobitného zreteľa, žiadatelia
užívajú byt formou nájmu, nemajú záväzky voči mestu a spĺňajú kritériá uvedené v § 4 VZN
č. 8/2012. Pri obnovení nájomnej zmluvy majú zložiť finančnú záruku vo výške 1
mesačného čistého nájomného v zmysle bodu č. 6. § 8. VZN č. 8/2012
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Hlasovanie: za – 5 – jednohlasne
7. uzatvorenie nájomnej zmluvy so súčasnými nájomníkmi Budovou Máriou a druhom
Czigle Karolom, bytom Kolárovo, Ružová 20/10, na obdobie od 01.09.2015 do 31.08.2016
v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. ods. 9. c) - prenájom bytu z dôvodu hodného osobitného
zreteľa, žiadatelia užívajú byt formou nájmu, nemajú záväzky voči mestu a spĺňajú kritériá
uvedené v § 4 VZN č. 8/2012. Pri obnovení nájomnej zmluvy majú zložiť finančnú záruku
vo výške 1 mesačného čistého nájomného v zmysle bodu č. 6. § 8. VZN č. 8/2012.
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Hlasovanie: za - 5 – jednohlasne

8. uzatvorenie nájomnej zmluvy so súčasným nájomníkom Gálovou
Juditou,
bytom
Kolárovo, Ružová 20/11, na obdobie od 01.09.2015 do 31.08.2016 v zmysle zákona č.
138/1991 Zb. ods. 9. c) - prenájom bytu z dôvodu hodného osobitného zreteľa, žiadatelia
užívajú byt formou nájmu, nemajú záväzky voči mestu a spĺňajú kritériá uvedené v § 4 VZN
č. 8/2012. Pri obnovení nájomnej zmluvy majú zložiť finančnú záruku vo výške 1
mesačného čistého nájomného v zmysle bodu č. 6. § 8. VZN č. 8/2012.
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Hlasovanie: za – 5 – jednohlasne
9. uzatvorenie nájomnej zmluvy so súčasnými nájomníkmi Csomor Rudolfom a družkou
Bourovou Andreou, bytom Kolárovo, Ružová 20/12, na obdobie od 01.09.2015 do
31.08.2016 v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. ods. 9.c) - prenájom bytu z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, žiadatelia užívajú byt formou nájmu, nemajú záväzky voči mestu a
spĺňajú kritériá uvedené v § 4 VZN č. 8/2012. Pri obnovení nájomnej zmluvy majú zložiť
finančnú záruku vo výške 1 mesačného čistého nájomného v zmysle bodu č. 6. § 8. VZN č.
8/2012
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Hlasovanie: za – 5 – jednohlasne
10. uzatvorenie nájomnej zmluvy so súčasným nájomníkom Púzsérovou Erikou, bytom
Kolárovo, Ružová 20/14, na obdobie od 01.09.2015 do 31.08.2016 v zmysle zákona č.
138/1991 Zb. ods. 9. c) – prenájom bytu z dôvodu hodného osobitného zreteľa, žiadatelia
užívajú byt formou nájmu, nemajú záväzky voči mestu a spĺňajú kritériá uvedené v § 4 VZN
č. 8/2012. Pri obnovení nájomnej zmluvy majú zložiť finančnú záruku vo výške 1
mesačného čistého nájomného v zmysle bodu č. 6. § 8. VZN č. 8/2012
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Hlasovanie: za – 5 – jednohlasne
11. uzatvorenie nájomnej zmluvy so súčasným nájomníkom Patakyovou Katarínou, bytom
Kolárovo, Ružová 20/15, na obdobie od 01.09.2015 do 31.08.2016 v zmysle zákona č.
138/1991 Zb. ods. 9. c) – prenájom bytu z dôvodu hodného osobitného zreteľa, žiadatelia
užívajú byt formou nájmu, nemajú záväzky voči mestu a spĺňajú kritériá uvedené v § 4 VZN
č. 8/2012. Pri obnovení nájomnej zmluvy majú zložiť finančnú záruku vo výške 1
mesačného čistého nájomného v zmysle bodu č. 6. § 8. VZN č. 8/2012
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Hlasovanie: za – 5 – jednohlasne
12.uzatvorenie nájomnej zmluvy so súčasnými nájomníkmi Angyalovou Sabínou a druhom
Bagin Rolandom, bytom Kolárovo, Ružová 20/18, na obdobie od 01.09.2015 do 31.08.2016
v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. ods. 9. c) – prenájom bytu z dôvodu hodného osobitného
zreteľa, žiadatelia užívajú byt formou nájmu, nemajú záväzky voči mestu a spĺňajú kritériá
uvedené v § 4 VZN č. 8/2012. Pri obnovení nájomnej zmluvy majú zložiť finančnú záruku
vo výške 1 mesačného čistého nájomného v zmysle bodu č. 6. § 8. VZN č. 8/2012.
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Hlasovanie: za – 5 – jednohlasne
Návrh na uzatvorenie nájomných zmlúv so súčasnými nájomníkmi na Ul. Partizánskej
Návrh na uzatvorenie nájomných zmlúv so súčasnými nájomníkmi na Ul. partizánskej
predložil prednosta úradu Ing. Mgr. Zoltán Finta.
Mestská rada v Kolárove bez pripomienok odporúčala MsZ schváliť:

1. uzatvorenie nájomnej zmluvy so súčasnými nájomníkmi Szulcsányi Petrom a družkou
Vargovou Monikou, bytom Kolárovo, Partizánska 7A/6, na obdobie od 01.08.2015 do
31.07.2016 v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. ods. 9.c) – prenájom bytu z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, žiadatelia užívajú byt formou nájmu, nemajú záväzky voči mestu
a spĺňajú kritériá uvedené v § 4 VZN č. 8/2012. Pri obnovení nájomnej zmluvy majú zložiť
finančnú záruku vo výške 6 mesačného čistého nájomného v zmysle bodu č. 6. § 8. VZN č.
8/2012.
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Hlasovanie: za – 6 – jednohlasne
2. uzatvorenie nájomnej zmluvy so súčasným nájomníkom Farkašovou
Mária,
bytom
Kolárovo, Partizánska 7A/11, na obdobie od 01.08.2015 do 31.07.2016 v zmysle zákona č.
138/1991 Zb. ods. 9.c) – prenájom bytu z dôvodu hodného osobitného zreteľa, žiadatelia
užívajú byt formou nájmu, nemajú záväzky voči mestu a spĺňajú kritériá uvedené v § 4 VZN
č. 8/2012. Pri obnovení nájomnej zmluvy majú zložiť finančnú záruku vo výške 6
mesačného čistého nájomného v zmysle bodu č. 6. § 8. VZN č. 8/2012.
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Hlasovanie: za – 6 – jednohlasne
3. uzatvorenie nájomnej zmluvy so súčasnými nájomníkmi Dung Dang Dinh a manž.
Máriou, bytom Kolárovo, Partizánska 7/13, na obdobie od 01.08.2015 do 31.07.2016 v
zmysle zákona č. 138/1991 Zb. ods. 9.c) - prenájom bytu z dôvodu hodného osobitného
zreteľa, žiadatelia užívajú byt formou nájmu, nemajú záväzky voči mestu a spĺňajú kritériá
uvedené v § 4 VZN č. 8/2012. Pri obnovení nájomnej zmluvy majú zložiť finančnú záruku
vo výške 6 mesačného čistého nájomného v zmysle bodu č. 6. § 8. VZN č. 8/2012.
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Hlasovanie: za – 6 – jednohlasne
Návrh na uzatvorenie nájomných zmlúv pre súčasných nájomníkov na Ul. ružovej č. 20/4 a 17
Návrh na uzatvorenie nájomných zmlúv pre súčasných nájomníkov na Ul. ružovej č.
20/4 a 17 predložil prednosta úradu Ing. Mgr. Zoltán Finta.
Mestská rada v Kolárove bez pripomienok odporúčala MsZ schváliť:
1. uzatvorenie nájomnej zmluvy so súčasným nájomníkom Csütörtökiovou Melindou,
bytom Kolárovo, Ružová 20/4, na obdobie od 01.09.2015 do 31.08.2016 v zmysle zákona č.
138/1991 Zb. ods. 9.c) - prenájom bytu z dôvodu hodného osobitného zreteľa, žiadatelia
užívajú byt formou nájmu, nemajú záväzky voči mestu a spĺňajú kritériá uvedené v § 4 VZN
č. 8/2012. Pri obnovení nájomnej zmluvy majú zložiť finančnú záruku vo výške 6
mesačného čistého nájomného v zmysle bodu č. 6. § 8. VZN č. 8/2012.
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Hlasovanie: za – 6 – jednohlasne
2. uzatvorenie nájomnej zmluvy so súčasnými nájomníkmi Őszi Petrom a
družkou
Vajdovou Monikou, bytom Kolárovo, Ružová 20/17, na obdobie od 01.09.2015 do
31.08.2016 v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. ods. 9.c) - prenájom bytu z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, žiadatelia užívajú byt formou nájmu, nemajú záväzky voči mestu a
spĺňajú kritériá uvedené v § 4 VZN č. 8/2012. Pri obnovení nájomnej zmluvy majú zložiť
finančnú záruku vo výške 6 mesačného čistého nájomného v zmysle bodu č. 6. § 8. VZN č.
8/2012

Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Hlasovanie: za – 6 – jednohlasne

b.) Informatívna správa o oprave výtlkov na území mesta
Informatívnu správu o oprave výtlkov na území mesta predložil vedúci oddelenia správy
a údržby mestského majetku p. Ladislav Halász.
Mestská rada v Kolárove bez pripomienok brala na vedomie Informatívnu správu
o oprave výtlkov na území mesta.
Hlasovanie: za – 5
proti – 0
zdrž. hlas. – 1
c.) Žiadosť p. Ďuríkovej Kataríny, Kostolné nám. 5, Kolárovo o osobitné užívanie –
prenájom verejného priestranstva za účelom vytvorenia terasy
Žiadosť p. Ďuríkovej Kataríny, Kostolné nám,. 5, Kolárovo o osobitné užívanie –
prenájom verejného priestranstva v k.ú Kolárovo, časť pozemku parc. č. 1634/1 vo výmere 9
m2 za účelom vytvorenia terasy predložil primátor mesta p. Árpád Horváth.
Mestská rada v Kolárove brala na vedomie, že Mesto Kolárovo zverejnilo zámer na
priamy prenájom verejného priestranstva v k.ú. Kolárovo, časť pozemku parc. č. 1634/1,
výmera 9 m2, pred obchodnou jednotkou vybudovanou na pozemku parc.č. 1618, za účelom
zriadenia a prevádzkovania letnej terasy. Stanovisko komisie výstavby a ÚP predložil
predseda komisie p. Attila Fekete, ktorý predloženú žiadosť nedoporučil schváliť.
Mestská rada neodporúčala MsZ schváliť uzatvorenie zmluvy o osobitnom užívaní –
prenájom verejného priestranstva v k. ú. Kolárovo, časť pozemku parc. č. 1634/1 vo výmere
9 m2, za cenu 0,0822 €/m2/deň, za každý aj neúplný m2 a každý aj neúplný deň, so
žiadateľkou: Klára Ďuríková, bytom 946 03 Kolárovo, Kostolné námestie 442/5, za účelom
zriadenia a prevádzkovania letnej terasy sezónne, ročne období od 1. apríla do 30.
septembra – v roku 2015 od 1. augusta do 30. septembra – pred obchodnou jednotkou
vybudovanou na pozemku s p.č. 1618/1, na dobu neurčitú, s jednomesačnou výpovednou
lehotou, s účinnosťou od nasledujúceho dňa po zverejnení zmluvy na webovom sídle mesta.
Hlasovanie: za – 0
proti – 4
zdrž. hlas. – 2
d.) Návrh na podpísanie Zmluvy o družobnej spolupráci medzi mestom Kolárovo a obcou
Pitvaros, Maďarská republika
Návrh na podpísanie Zmluvy o družobnej spolupráci medzi mestom Kolárovo a obcou
Pitvaros, Maďarská republika predložil primátor mesta p. Árpád Horváth.
Mestská rada v Kolárove bez pripomienok odporúčala MsZ schváliť podpísanie Zmluvy
o družobnej spolupráci medzi mestom Kolárovo a obcou Pitvaros, Maďarská republika.
Hlasovanie: za – 6 – jednohlasne
e.) Informatívna správa o vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže konanej dňa 20.7.2015
na odpredaj nehnuteľnosti v zóne „JUH“

Informatívnu správu o vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže konanej dňa 20.7.2015
predložil prednosta úradu Ing. Mgr. Zoltán Finta.
Mestská rada v Kolárove brala na vedomie informatívnu správu o vyhodnotení
obchodnej verejnej súťaže konanej dňa 20.07.2015 na odpredaj nehnuteľností v zóne „JUH“
parc. č. 28734/11-14, 29, 40, 50, 52, 55, 84-108 a 211-217 v k. ú. Kolárovo, ved. na LV č.
4941, druh pozemku orná pôda za účelom stavania rodinných domov, rodinných domov
v radovej zástavbe a obytných domov.
Hlasovanie: za – 6 – jednohlasne
f.) Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľnosti v k.ú.
Kolárovo, ved. na LV č. 4941, parc. reg. „C“ bez infraštruktúry a inžinierskych sietí
Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľnosti v k.ú.
Kolárovo, ved. na LV č. 4941, parc. reg. „C“ bez infraštruktúry a inžinierskych sietí predložil
prednosta úradu Ing. Mgr. Zoltán Finta.
Mestská rada v Kolárove bez pripomienok odporúčala MsZ schváliť
obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľnosti v k.ú. Kolárovo, ved. na
LV č. 4941, parcely reg. „C“ bez infraštruktúry a inžinierskych sietí:

vyhlásenie

za účelom stavania rodinných domov;
s vyvolávacou cenou 15,-€/m2 na základe platnej cenovej mapy mesta, ktorá je zároveň
najnižším podaním:
- pozemok s parc.č. 28734/84 – druh pozemku orná pôda o výmere 910 m2
- pozemok s parc.č. 28734/85– druh pozemku orná pôda o výmere 773 m2
- pozemok s parc.č. 28734/86 – druh pozemku orná pôda o výmere 781 m2
- pozemok s parc.č. 28734/87 – druh pozemku orná pôda o výmere 803 m2
- pozemok s parc.č. 28734/88 – druh pozemku orná pôda o výmere 834 m2
- pozemok s parc.č. 28734/89 – druh pozemku orná pôda o výmere 769 m2
- pozemok s parc.č. 28734/90 – druh pozemku orná pôda o výmere 777 m2
- pozemok s parc.č. 28734/91 – druh pozemku orná pôda o výmere 802 m2
- pozemok s parc.č. 28734/92 – druh pozemku orná pôda o výmere 849 m2
- pozemok s parc.č. 28734/93 – druh pozemku orná pôda o výmere 1051m2
- pozemok s parc.č. 28734/94 – druh pozemku orná pôda o výmere 1003 m2
- pozemok s parc.č. 28734/95 – druh pozemku orná pôda o výmere 995 m2
- pozemok s parc.č. 28734/96 – druh pozemku orná pôda o výmere 1298 m2
- pozemok s parc.č. 28734/97 – druh pozemku orná pôda o výmere 1207 m2
- pozemok s parc.č. 28734/98 – druh pozemku orná pôda o výmere 1067 m2
- pozemok s parc.č. 28734/99 – druh pozemku orná pôda o výmere 1011m2
- pozemok s parc.č. 28734/108 – druh pozemku orná pôda o výmere 1125 m2
- pozemok s parc.č. 28734/211 – druh pozemku orná pôda o výmere 853 m2
- pozemok s parc.č. 28734/212 – druh pozemku orná pôda o výmere 819 m2
- pozemok s parc.č. 28734/213 – druh pozemku orná pôda o výmere 888 m2
- pozemok s parc.č. 28734/214 – druh pozemku orná pôda o výmere 926 m2
- pozemok s parc.č. 28734/215 – druh pozemku orná pôda o výmere 995 m2
- pozemok s parc.č. 28734/216 – druh pozemku orná pôda o výmere 958 m2

za účelom stavania rodinných domov v radovej zástavbe
s vyvolávacou cenou 15,-€/m2 na základe platnej cenovej mapy mesta, ktorá je zároveň
najnižším podaním, uchádzač podáva ponuku na všetky pozemky v celku. Realizované
rodinné domy – vzhľadom na radovú zástavbu – majú byť s jednotnou výškovou
charakteristikou, podlažnosti a architektonického riešenia a vyhotovenia:
- pozemok s parc.č. 28734/101 – druh pozemku orná pôda o výmere 641 m2
- pozemok s parc.č. 28734/102 – druh pozemku orná pôda o výmere 472 m2
- pozemok s parc.č. 28734/103 – druh pozemku orná pôda o výmere 474 m2
- pozemok s parc.č. 28734/104 – druh pozemku orná pôda o výmere 477 m2
- pozemok s parc.č. 28734/105 – druh pozemku orná pôda o výmere 479 m2
- pozemok s parc.č. 28734/106 – druh pozemku orná pôda o výmere 481 m2
- pozemok s parc.č. 28734/107 – druh pozemku orná pôda o výmere 592 m2

a

za účelom stavania obytných domov
s vyvolávacou cenou 50,- €/m2 na základe platnej cenovej mapy mesta, ktorá je
zároveň najnižším podaním:
- pozemok s parc.č. 28734/11 – druh pozemku orná pôda o výmere 3230 m2
- pozemok s parc.č. 28734/12 – druh pozemku orná pôda o výmere 2693 m2
- pozemok s parc.č. 28734/13 – druh pozemku orná pôda o výmere 2297 m2
- pozemok s parc.č. 28734/14 – druh pozemku orná pôda o výmere 2062 m2
- pozemok s parc.č. 28734/29 – druh pozemku orná pôda o výmere 2439 m2
- pozemok s parc.č. 28734/40 – druh pozemku orná pôda o výmere 2024 m2
- pozemok s parc.č. 28734/50 – druh pozemku orná pôda o výmere 1114 m2
- pozemok s parc.č. 28734/52 – druh pozemku orná pôda o výmere 1347 m2
- pozemok s parc.č. 28734/55 – druh pozemku orná pôda o výmere 1962 m2
s nasledovnými podmienkami:
a. súťažiaci prijíma podmienku, že na predmetnom území nie sú vybudované inžinierske
siete ani komunikácia.
b. ako spôsob zástavby bude určené územným rozhodnutím, využitie pozemkov je možné
len v súlade s územným plánom zóny Kolárovo – Juh
c. Súťažiaci prijíma podmienku, že k vydaniu stavebného povolania na odkúpenú
nehnuteľnosť vybavuje vyňatie z pôdneho fondu na vlastné výdavky.
d. súťažiaci ponúkne kúpnu cenu minimálne na výstavbu rodinných domov a na výstavbu
rodinných domov v radovej zástavbe vo výške 15,- €/m2, na výstavbu obytných domov
vo výške 50,- €, kritériom pre určenie víťaza je najvyššia ponúknutá cena. Pri
rovnosti ponúknutej kúpnej ceny u viacerých záujemcov bude rozhodnuté o
najvhodnejšom súťažnom návrhu losovaním.

e. súťažiaci prijíma podmienku, že do konca lehoty na podávanie návrhov zloží na účet
vyhlasovateľa (Mesto Kolárovo) č. 3804854005/5600 zábezpeku vo výške 10 %
z vyvolávacej ceny, inak návrh nebude do súťaže
zahrnutý.
- Vyhlasovateľ (Mesto Kolárovo) je povinný účastníkovi, ktorý bol v OVS neúspešný
vrátiť ním poskytnutú finančnú zábezpeku bezodkladne, najneskôr do uplynutia lehoty
určenej na oznámenie vybraného návrhu.
- Účastníkovi, ktorý bol v OVS úspešný sa zaplatená finančná zábezpeka započítava do
kúpnej ceny dohodnutej v platne uzavretej kúpnej zmluve
- V prípade, ak účastník, ktorý bol v OVS úspešný neuzavrie v termíne určenom
vyhlasovateľom kúpnu zmluvu z dôvodov ktoré sú výlučne na strane kupujúceho
zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovateľa.
- V prípade, ak účastník, ktorý bol v OVS úspešný uzavrie v termíne určenom
vyhlasovateľom kúpnu zmluvu, ale nevyplatí celú kúpnu cenu do 14 dní od
podpísania kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami, má sa za to, že obe zmluvné
strany od zmluvy odstúpili a zmluva sa od počiatku zrušuje. V tom prípade zábezpeka
prepadá v prospech vyhlasovateľa.
f. Termín na predloženie súťažných návrhov: 04.09.2015
g. Termín na vyhodnotenie OVS: 07.09.2015
h. Termín na uzavretie kúpnej zmluvy: 30 dní od dátumu vyhodnotenia OVS
Mestská rada odporúčala MsZ požiadať:
1. primátora mesta prostredníctvom MsÚ, odd. správy a údržby mestského majetku
vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž na pozemky v k. ú. Kolárovo v zóne „JUH“ s parc. č.
28734/11-14, 29, 40, 50, 52, 55,84-99, 101-108 a 211-216 do 10.08.2015
2.rokovať s riaditeľom Západoslovenských vodární a kanalizácií, a.s. Nitra a s riaditeľom
Západoslovenskej energetiky-distribúcia, a.s. Bratislava ohľadne rozšírenia vodovodnej
prípojky a elektrického vedenia v zóne „JUH“
Hlasovanie: za – 6 – jednohlasne
K bodu č. 13 – Záver
Nakoľko všetky body programu rokovania boli vyčerpané, primátor mesta sa všetkým
prítomným poďakoval za aktívnu účasť a ukončil zasadnutie mestskej rady.
Zapísala: Anna Keszeliová
Správnosť zápisnice svojim potvrdzujú:

Ing. Mgr. Zoltán Finta
prednosta úradu

Árpád Horváth
primátor mesta

