Uznesenie
z 8. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kolárove dňa 16.07.2007
č. 124/2007
uznesenie
k plneniu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu primátora mesta o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúceho
zasadnutia MsZ
č. 125/2007
uznesenie
k Hodnoteniu priebehu investičných akcií – výstavba nájomných bytov

Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu zástupcu primátora mesta – o hodnotení priebehu investičných akcií –
výstavbu nájomných bytov ku dňu 10.7.2007
B./ konštatuje, že
1. Celkové investičné náklady stavby – v prípade 12 b.j. – nájomné byty pre občanov
v hmotnej núdzi – nižší štandard, na osade Dankó Pištu – ku dňu 10.07.2007 boli
vyčerpané v pomere 83,78 – v objeme 4.927.847,-Sk vr. DPH
2. Na úplné dokončenie stavby „zo schválených rozpočtových nákladov 5.881.584,-Sk
Uzn. MsZ č. 584/bod B./ zo dňa 20.02.2006“ zostáva hodnota
953.737,-Sk
3. Pokiaľ vymenované pracovné činnosti (naviac vykonané práce) zhotoviteľom DP Globál
Kolárovo – „zo strany oddelenia výstavby a RR mesta budú potvrdené, že sú
opodstatnené“, je možno predpokladať, že na úplné dokončenie stavby je žiadúce
navýšenie rozpočtu celkových investičných nákladov stavby – z peňažných prostriedkov
mesta
o 512.343,-Sk vrátane DPH
C./ schvaľuje
1. po obdržaní potvrdenia od oddelenia výstavby a RR mesta, taktiež od stavebného dozoru,
že pôvodný rozpočet postráda hodnotu naviac vykonaných prác (vymenovaných
zhotoviteľom) odsúhlasiť na úrovni MsZ Kolárovo – navýšenie celkových investičných
nákladov 12 b.j. nájomné byty pre občanov v hmotnej núdzi – nižší štandard Kolárovo na
512.343,-Sk vrátane DPH
osade Dankó Pistu o čiastku
D./ ukladá
1. riaditeľovi DP Globál Kolárovo, v pôvodnom rozpočte postrádané hodnoty z pohľadu
naviac vykonaných prác na stavbe 12 b.j. – nájomné byty – osada Dankó Pistu Kolárovo
kvantitatívne ako i finančne rozpísať do výšky 512.343,-Sk, na základe predložených
podkladov zo dňa 11.7.2007 v záujme úplného (definitívneho) prefinancovania
a dokončenia investičnej akcie. (naviac vykonané práce musia byť podložené
položkovitým súpisom a odúhlasené projektantom, stavebným dozorom a zástupcami odd.
výstavby MsÚ Kolárovo)
Zodpovedný: Ing. Kucsera Štefan
Termín: 27.07.2007

č. 126/2007
uznesenie
k Návrhu na rozšírenie parkoviska za budovou MsÚ
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Návrh zástupcu primátora mesta – p. Árgyusi Imricha, aby po ukončení inštalačných prác
diaľkového kúrenia k 21 b.j. – nájomné byty, terénne úpravy vedľa Mestského zdravotného
strediska „počnúc ambulanciou detského lekára smerom k existujúcemu parkovisku MsÚ“
- boli vykonané tak, aby na predmetnom priestranstve mohli byť vytvorené podmienky na
parkovanie motorových vozidiel – pre potreby občanov, ktorí navštevujú zdravotnícke
zariadenie.
B./ ukladá
1. Mestskému úradu – oddeleniu výstavby a RR, zabezpečiť vypracovanie štúdie na riešenie
parkovacích možností v rámci CMZ (pri 21 b.j., MsÚ, Slovenská pošta, Mestské zdravotné
stredisko, Mestské kultúrne stredisko, Supermarket COOP na Brnenskom námestí), vrátane
odvodneniu terénu, sadových úprav, drobnej architektúry a pod.
Zodp.: Ing. Mészáros I.
Termín: riešenia:
a.) dokumentáciu terénnych úprav pri 21 b.j. a MsZS vrátane rozpočtových nákladov
a stavebného povolenia zabezpečiť do 15.10.2007
b.) úplnú dokumentáciu štúdie CMZ do 30.11.2007

č. 127/2007
uznesenie
k Územnému plánu zóny „Kolárovo JUH“
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Stanovisko Krajského stavebného úradu v Nitre č. KSÚNR-2007-700 zo dňa 12.07.2007
k návrhu územného plánu zóny – Juh Kolárovo
B./ schvaľuje
1. Územný plán zóny Juh Kolárovo
C./ ukladá MsÚ
1. zabezpečiť spracovanie čistopisu ÚPN Z Juh Kolárovo
Zodpovedný: Ing. Mészáros I.
Termín: do 30 dní od schválenia
2. zverejniť záväzné časti ÚPN Z spolu s VZN vyvesením na úradnej tabuli a internetovej
stránke mesta na dobu 30 dní a doručením dotknutým orgánom štátnej správy
3.vyhotoviť o obsahu územného plánu registračný list, ktorý spolu s kópiou uznesenia
o schválení doručiť MVaRR SR
4. uložiť schválený územný plán obce na Mestskom úrade v Kolárove a na Krajskom
stavebnom úrade v Nitre
Zodpovedný: Ing. Mészáros I.
Termín: do 30.10.2007

č. 128//2007
uznesenie
k VZN mesta Kolárovo č. 4/2007, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny
Juh Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. VZN mesta Kolárovo č. 4/2007 , ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny
„Juh Kolárovo“

č. 129/2007
uznesenie
k Správe HKM o kontrolnej činnosti za obdobie január – jún 2007
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu HKM o kontrolnej činnosti za obdobie január – jún 2007

č. 130/2007
uznesenie
k Spôsobu hospodárneho prevádzkovania služobného auta FIAT DUCATO ŠPZ 283 BE
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. ponechanie služobného auta FIAT DUCATO ŠPZ 283 BE pre kultúrne potreby MsKS
Kolárovo, mestské organizácie a mestom dotované športové kluby do 31.12.2007
2. Zmluvu o výpožičke a Výpožičný poriadok služobného auta FIAT DUCATO ŠPZ
283 BE
3. cenovú kalkuláciu na prepravu autobusom príspevkovej organizácie DP Globál Kolárovo
pre účely Mestského úradu Kolárovo, kultúry, športu a výchovy mládeže do 31.12.2007
B./ ruší
1. uznesenia MsZ č. 163/2003 A/1,2, 163/2003 B/1 zo dňa 27.10.2003, č, 466/2005 A/6 zo
dňa 30.5.2005, č. 682/2006 B/1 zo dňa 18.9.2006, vo veci prevádzkovania služobného
vozidla MsKS FIAT DUCATO
C./ ukladá
1. MsÚ a riaditeľovi DP Globál vypracovať formu prevádzkovania služobného auta FIAT
DUCATO od 1.1.2008
Zodpovední: Ing. Kucsera Štefan
Ing. Iveta Némethová
Termín: novembrové zas. MsZ

č. 131/2007
uznesenie
k Informatívnej správe o pripravenosti technicko-organizačného zabezpečenia 23. ročníka
Kolárovského jarmoku – tradičných hodov a 14. ročníka hádzanárskeho turnaja Kolárovo
CUP 2007
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu o pripravenosti technicko-organizačného zabezpečenia 23. ročníka
Kolárovského jarmoku a tradičných hodov v dňoch 10.-12. augusta 2007 a 14.
hádzanárskeho turnaja Kolárovo CUP 2007

č. 132/2007
uznesenie
k Hodnoteniu priebehu a kultúrno-spoločenského poslania osláv Sviatku sv. Cyrila a
sv. Metóda usporiadaného dňa 5.7.2007
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu o vyhodnotení osláv štátneho sviatku sv. Cyrila a sv. Metóda,
konaných dňa 5.7.2007

č. 133/2007
uznesenie
k Informatívnej správe o usporiadaní pamätného dňa pri príležitosti 60. výročia presídlenia
a deportácie obyvateľov mesta Kolárovo v dňoch 7. a 9.9.2007
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu o usporiadaní pamätného dňa pri príležitosti 60. výročia presídlenia
a deportácie obyvateľov mesta Kolárovo v dňoch 7. a 9. 9.2007
B./ schvaľuje
1. finančné krytie vynaložených nákladov usporiadania pamätného dňa vo výške 150. tis. Sk

č. 134/2007
uznesenie
k informatívnej správe o stave pripravenosti 8. výročia osláv Sv. Štefana
dňa 19.08.2007
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu o stave a pripravenosti 8. výročia osláv Sv. Štefana dňa 19.08.2007

č. 135/2007
uznesenie
k predĺženiu nájomného pomeru nájomníkov v objekte K3 v Kolárove
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. návrh zmeny nájomných zmlúv (obnovenie nájomných zmlúv) pre byty v objekte K3
formou predloženého dodatku (príloha č. 1) s nájomníkmi uvedenými v prílohe č. 2 v znení
VZN č. 3/2006
2. návrh zmeny nájomných zmlúv (obnovenie nájomných zmlúv) pre byty v objekte K3
formou predloženého dodatku (príloha č. 1) s nájomníkmi uvedenými v prílohe č. 3 v znení
VZN č. 3/2006

č. 136/2007
uznesenie
k materiálom v oblasti školstva
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Vyradenie výdajnej školskej kuchyne zo siete na Veľkom Ostrove 2, Kolárovo, číslo reg.:
710148369, ku dňu 31.08.2007 z dôvodu ukončenia prevádzky elokovanej triedy na
Veľkom Ostrove Materskej školy s výchovným jazykom maďarským, Brnenské nám. 16,
Kolárovo v zmysle uznesenia MsZ č. 503/2005 B 2) zo dňa 19.9.2005.
2. vyradenie školskej kuchyne a školskej jedálne pri Materskej škole Lesná 10 Kolárovo
reg.číslo: 710076118, ku dňu 31.08.2007 v zmysle uznesenia MsZ 358/2004 A1 zo dňa
29.11.2004.
3. zaradenie školskej jedálne ako súčasť Materskej školy Lesná 10 Kolárovo do siete škôl
a školských zariadení ku dňu 1.9.2007 v zmysle uznesenia MsZ 358/2004 A1 zo dňa
29.11.2004.
4. zaradenie výdajnej školskej kuchyne ako súčasť Materskej školy Lesná 10 Kolárovo do
siete škôl a školských zariadení ku dňu 1.9.2007 v zmysle uznesenia MsZ 358/2004 A1 zo
dňa 29.11.2004.
5. spoluúčasť mesta Kolárovo v prípade úspešnosti projektov podaných Mestom Kolárovo
nasledovne:
a) Školská kuchyňa a školská jedáleň Rábska 16, Kolárovo,
b) Školská kuchyňa a školská jedáleň Školská 6, Kolárovo,
c) Školská kuchyňa a školská jedáleň ako súčasť Materskej školy Lesná 8, Kolárovo,
vo výške 5 % , po 5 000 Sk za každý projekt zvlášť. Dotácia je žiadaná z prostriedkov MŠ
SR v rámci programu „Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania
2007“.
6.spoluúčasť mesta Kolárovo v prípade úspešnosti projektu podaného Materskou školou
s VJM Brnenské nám. 16, Kolárovo
a) Školská kuchyňa a školská jedáleň ako súčasť Materskej školy s VJM Brnenské nám.
16 Kolárovo vo výške 5 % , tj.5 000 Sk. Dotácia je žiadaná z prostriedkov MŠ SR
v rámci programu „Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania 2007“.

č. 137/2007
uznesenie
k majetkovoprávnym podaniam
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. odpredaj časti pozemku parc.č. 1933/1 s kultúrou záhrada a parc.č. 1933/2 s kultúrou
zastavané plochy o výmere 185 m2 ved. na LV č. 4941 v k.. Kolárovo vlastníkov obytného
domu so súp. č. 2370 na Pražskom nám. č. 33, menovite pre:
Tóth Vojtecha a manž. Tóthovú Máriu v podiele ¼
Ďuríkovú Katarínu v podiele ¼
Oláh Jozefa a manž. Oláhovú Serenu v podiele ¼
Karasz Jozefa a manž. Karaszovú Evu v podiele ¼
bytom Kolárovo, Pražské nám. 33, za cenu 30,-Sk v zmysle uznesenia MsZ č. 61/2007-A/3
s tým, že náklady spojené s prevodom a vyhotovením geometrického plánu hradia
kupujúci. Výmera u parcely č. 1933/1 bude upresnená geometrickým plánom.
Podmienkou odpredaja je zriadenie vecného bremena bezplatného práva vstupu na
pozemok parc.č. 1933/1 v k.ú. Kolárovo v prospech Západoslovenskej energetiky, a.s. za
účelom opravy a údržby podzemného NN vedenia.

2. odpredaj časti pozemku parc.č. 1974/1 s kultúrou záhrada a parc.č. 1974/2 s kultúrou
zastavané plochy o výmere 185 m2 ved. na LV č. 4941 v k.ú. Kolárovo pre:
Ondrejo Michala a manž. Ondrejovú Máriu – v podiele ¼
Németh Gabriela a manž. Némethovú Evu – v podiele ¼
Tóth Ladislava a manž. Tóthovú Helenu – v podiele ¼
bytom Kolárovo, Pražské nám. č. 34
Kálazi Dianu, rod. Csizmadiovú – v podiele ¼
bytom MR, 8060 Mór, József Attila u. 54, za cenu 30,-Sk/m2 v zmysle uznesenia MsZ č.
61/2007-A/3 s tým, že náklady spojené s prevodom a vyhotovením geometrického plánu
hradia kupujúci. Výmera u parcely č. 1974/1 bude upresnená geometrickým plánom.
B./ stiahlo z rokovania
1. odpredaj pozemku s parc.č. 366/3 s kultúrou záhrada v k.ú. Kolárovo vedeného na LV č.
4941 o výmere 414 m2 pre Tóth Jozefa a manž. Margitu, bytom Kolárovo, Dlhá 65 za cenu
300,-Sk/m2
2. odpredaj pozemkov s parc. č. 310 s kultúrou zastavané plochy a nádvoria o výmere 294
m2, parc.č. 311/2 s kultúrou zastavané plochy a nádvoria o výmere 173 m2 a parc.č. 312/1
s kultúrou záhrady o výmere 379 m2 ved. na LV č. 4941 pre MUDr. Goghovú Angeliku,
bytom Kolárovo, Ul. hlavná č. 36
3. odpredaj pozemkov parc.č. 28456/317 o výmere 1469 m2, parc.č. 28456/330 o výmere 769
m2 a parc.č. 28456/337 o výmere 725 m2 s kultúrou trvalé trávne porasty v k.ú. Kolárovo
vedené na LV č. 4941 pre Katarínu Arndt, rod. Feketeová, bytom Kolárovo Agátová
549/33 za cenu 300,-Sk/m2

č. 138/2007
uznesenie
k materiálom v rámci rôzneho
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu primátora mesta o opakovanom potvrdení spolupráce v rámci kultúry,
športu a spoločenských záujmov s družobným mestom Kisbér dňa 27.6.2007
2. Správu náčelníka MsP o činnosti MsP Kolárovo v oblasti bezpečnosti cestnej premávky
B./ schvaľuje
1. prevádzkový čas s trojmesačnou skúšobnou dobou v prevádzkovej jednotke na predmet
činnosti: prevádzkovanie biliardového klubu s podávaním nápojov na priamu konzumáciu ,
výroba výrobkov studenej kuchyne, organizovanie a usporadúvanie verejných kultúrnych
podujatí na adrese: Kostolné námestie č. 15, 946 03 Kolárovo
pondelok – štvrtok: od 10.00 hod. do 01.00 hod.
piatok:
od 10.00 hod. do 04.00 hod.
sobota:
od 12.00 hod. do 04.00 hod.
nedeľa:
od 14.00 hod. do 01.00 hod.
Prevádzkovateľ: IGI YARD, s.r.o. – konateľ Viktor Nagy, sídlo: Brnenské nám. 2363/9
946 03 Kolárovo
2 .poskytnutie finančného príspevku pre Ligu maďarských žien Kolárovo vo výške 5 tis. Sk
na usporiadanie letného umeleckého tábora detí z oddielu 08140 – náboženské a iné
spoločenské služby
3. odpredaj vyzískaného dreveného materiálu zo Športovej haly v Kolárove za cenu:
parkety:
100,-Sk/m2
hranoly:
1.000,-Sk/m3
4. prevádzku autobusu príspevkovej organizácie DP Globál Kolárovo z Kolárova do Nových
Zámkov (kúpalisko) v termíne od 18.07.2007 do 31.8.2007, s odchodom o 9,00 hod.
z Kolárova a o 17.00 hod. odchodom z Nových Zámkov za prepravné 5,-Sk/osobu
5. úpravu brehu rieky Váh, za účelom vytvorenia pláže
C/ neschvaľuje
1. prevádzkový čas s trojmesačnou skúšobnou dobou v prevádzkovej jednotke na predmet
činnosti: pohostinská činnosť na adrese: Rábska 7, 946 03 Kolárovo
pondelok – nedeľa:
od 14.00 hod. do 06.00 hod.
Prevádzkovateľ: Klára Nagyová, bydlisko: Rábska 7, 946 03 Kolárovo
D./ ukladá
1. MsÚ vypracovať dodatok k VZN mesta Kolárovo o pravidlách času predaja v obchode
a času prevádzky služieb č. 1/2002, v ktorom určí prevádzkový čas
Zodpovedný: Ing. Mészáros Imrich
Termín: septembrové zas. MsZ

Árpád Horváth
primátor mesta

