Uznesenie
z 15. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kolárove dňa 28.4.2008
č. 295/2008
uznesenie
ku kontrole plnenia uznesení a interpelácií poslancov z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Vyhodnotenie plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
2. Vybavenie odznelých interpelácií poslancov z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
č. 296/2008
uznesenie
k finančnému vyčísleniu naviac vykonaných prác na objekte 21 b.j. – nájomné byty a jeho
finančný dopad na rozpočet uvedenej stavby
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. materiál predložený riaditeľom príspevkovej organizácie DP Globál Kolárovo „Finančné
vyčíslenie naviac vykonaných prác na objekte 21 b.j. – nájomné byty a jeho finančný dopad
na rozpočet uvedenej stavby“
2. precenený rozpočet stavby 21 b.j. vypracovaný firmou CENKROS Nové Zámky
3. stanovisko HKM k predloženým materiálom
4. stanovisko stavebného dozoru stavby k vyčísleniu naviac vykonaných prác na
stavbe 21 b.j
B./ schvaľuje
1. na základe preceneného rozpočtu a finančného vyčíslenia naviac vykonaných prác na
objekte 21 b.j. finančný dopad na rozpočet uvedenej stavby v celkovej výške 1.982.000,-Sk
spolu s DPH
C./ poveruje
1. primátora mesta podpísaním dodatku k zmluvám o dielo v rozpise:
vlastný objekt:
1.500 tis. Sk
IS + TÚ
482 tis. Sk
D./ ukladá
1. riaditeľovi DP Globál zabezpečiť analytické členenie stavebných prác presahujúcich objem
500 tis. Sk
Zodpovedný: Ing. Kucsera Š.
Termín: od 1.5.2008 a trvale
č. 297/2008
uznesenie
k Návrhu podnikateľského plánu vedľajšej činnosti DP Globál Kolárovo na r. 2008
a finančného zabezpečenia podnikateľskej činnosti
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Návrh podnikateľského plánu vedľajšej činnosti príspevkovej organizácie DP Globál
Kolárovo na rok 2008 a finančného zabezpečenia podnikateľskej činnosti

B./ ukladá
1. riaditeľovi DP Globál predložiť na májové zasadnutie MsZ zoznam zmluvne
zabezpečených stavebných prác do konca r. 2008
2. prednostke MsÚ Kolárovo a zástupcovi primátora spracovať návrh finančného
vysporiadania príspevkovej organizácie „vo veci postupného znižovania zadĺženosti DP
Globál Kolárovo v priebehu roka 2008, príp. v ďalších rokoch“ z pohľadu finančného
krytia nahromadených záväzkov voči Mestu Kolárovo, DÚ Kolárovo, voči dodávateľským
organizáciám – ktoré ku dňu 29.2.2008 predstavujú čiastku až 15.610.805,65 Sk
Zodpovední: Ing. Némethová I.
Árgyusi Imrich
Termín: do konca mája 2008
č. 298/2008
uznesenie
k zmene investičného zámeru rozvoja mesta Kolárovo na rok 2008
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. návrh finančného vysporiadania naviac vykonaných prác na objekte 21 b.j.
2. návrh finančného vysporiadania vo veci postupného znižovania zadĺženosti DP Globál
Kolárovo
B./ schvaľuje
1. úpravu bodu B.II uznesenia MsZ č. 262/2008 k investičným zámerom rozvoja mesta na rok
2008 (so súčasným zohľadnením uznesení č. 275/2008 k nákupu drviča a č. 290/2008
k výstavbe viacúčelového športového ihriska v areáli CVČ) vypustením nasledovných
investícií a investičných aktivít:
- 01116 výdavky verejnej správy – notebooky pre poslancov
350 tis. Sk
- 01116 výdavky verejnej správy – rekonštrukcia strechy MsZS
300 tis. Sk
- 01116 výdavky verejnej správy – rekonštrukcia AB Kost. nám. 32
270 tis. Sk
- 0451 výstavba MK – Rybárska
468 tis. Sk
- 0912 výdavky ZŠ: rek. toaliet ZŠ Komenského, rek. toaliet
ŽS Rákócziho II, rek. – havarijný stav ZŠ M.Korvina
750 tis. Sk
Spolu:
2.138 tis. Sk
2. úpravu bodu B.III.3. uznesenia č. 262/2008 k investičným zámerom rozvoja mesta na rok
2008 nasledovne:
po úprave:
a.) spoluúčasť mesta na vybudovaní viacúčelového šport. ihriska:
1.360.000,-Sk
b.) terénne úpravy v lokalite BD náj. byty 21 b.j. Kostolné nám.
1.650.000,-Sk
c.) dokončenie rek. prác na budovách MŠ Lesná 10
700.000,-Sk
d.) zástavba mestskej zóny JUH (náj. byty, pozemky)
- projekt. dokument. lokalít Bh1 a Bi1 na inž. siete
1.000.000,-Sk
- projekt. dokument. na výstavbu nájomných bytov
500.000,-Sk
- terénne úpravy Podhájska – príprava staveniska
500.000,-Sk
- vybudovanie otvorenej kanalizácie Podhájska
500.000,-Sk
e.) nákup mobilného drviča
399.000,-Sk
f.) 21 b.j. (naviac práce potrebné presne špecifikovať)
1.982.000,-Sk
(suma 1.982 tis. Sk upravená na sumu 1.961 tis. Sk preto,
aby sa zmestila do úverového rámca)

g.) Rekonštrukcia starej koruny hrádze (t.z. miestnej komunikácie od Vážskeho mosta
s prepojením na Ul. dolnú a L. Novomeského)
300.000,-Sk
h.) Rekonštrukcia miestnej komunikácie od štátnej cesty III/06347
pri futbal. Štad. až po SLEDGE
1.109.000,-Sk
Spolu:
10.000.000,-Sk
č. 299/2008
uznesenie
k Správe o prevedených opravách na Štadióne Kolomana Gőgha v Kolárove
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ stiahlo z rokovania
1. Správu o prevedených opravách na Štadióne Kolomana Gőgha v Kolárove
č. 300/2008
uznesenie
k Návrhu alternatív na obnovu a rekonštrukciu tribúny na Štadióne Kolomana Gogha
v Kolárove
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ stiahlo z rokovania
1. návrh alternatív na obnovu a rekonštrukciu tribúny na Štadióne Kolomana Gogha v
Kolárove po dohode s podnikateľmi v lokalite priemyselného parku na forme prevedenia
opravy miestnej komunikácie smerom k fy. SLEDGE SLOVAKIA
č. 301/2008
uznesenie
k Správe konateľov Gúta TV spol. s.r.o. Kolárovo o výsledkoch poskytovaných služieb
a efektívnosti hospodárenia za rok 2007
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu konateľov o výsledku hospodárenia spoločnosti Gúta TV s.r.o. Kolárovo za rok
2007
2. Správu o organizačno-technickom zabezpečení vysielania Gúta TV s.r.o. Kolárovo
v r. 2008
3. Správu o činnosti mestskej televízie v roku 2007
4. Návrh na rozšírenie technickej vybavenosti televízneho vysielania
B./ schvaľuje
1. Plán investícií v r. 2008 podľa predloženého materiálu
2. Cenovú kalkuláciu za poskytnutú službu (výroba a vysielanie programov a videotextových
správ) pre Mesto Kolárovo vo výške 80.000,-Sk/mesiac s účinnosťou od 1.4.2008
C./ odporúča primátorovi mesta
I. prijať na Valnom zhromaždení nasledovné uznesenie:
VZ spoločnosti Gúta TV s.r.o. schvaľuje
1. výsledok hospodárenia spoločnosti Gúta TV s.r.o. za rok 2007 – strata v čiastke
43.714,-Sk
2. odmeňovanie konateľov spoločnosti Gúta TV s.r.o. s účinnosťou od 1.4.2008 v celkovej
výške 16.500,-Sk/mesiac podľa priloženého rozpisu

č. 302/2008
uznesenie
k Výročnej správe o hospodárení spoločnosti KolByt s.r.o. Kolárovo za rok 2007
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ stiahlo z rokovania
1. výročnú správu o hospodárení spoločnosti KolByt s.r.o. Kolárovo za rok 2007
č. 303/2008
uznesenie
k Vyhodnoteniu výsledkov odpadového hospodárstva za rok 2007
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Vyhodnotenie výsledkov odpadového hospodárstva za rok 2007, vrátane využitia
získaných finančných prostriedkov z Recyklačného fondu na zdokonaľovanie
separovaného zberu komunálneho odpadu
B./ ukladá
1. MsÚ štvrťročne informovať komisiu výstavby, ÚP a OŽP o výške vykázaných nedoplatkov
za odvoz komunálneho odpadu
Zodpovedná: Ing. Oremová K.
2. MsÚ zabezpečiť zber komunálneho odpadu v lokalite Čergov nasledovne:
- zber komunálneho odpadu zabezpečiť uložením do plastových vriec
- vyznačiť stále miesta na uloženie nazbieraného odpadu
- odvoz zabezpečiť v týždenných intervaloch
Zodpovedný: Ing. Mészáros I.
Termín: od 1.05.2008 - trvale
3. MsÚ zabezpečiť zber komunálneho odpadu na os. Dankó Pistu nasledovne:
- zabezpečiť 110 l kuka nádoby pre každú domácnosť
- odvoz komunálneho odpadu zabezpečiť v týždenných intervaloch
- zabezpečiť prísnu kontrolu čistoty verejného priestranstva zo strany MsP
Zodpovedný: Ing. Mészáros I.
Ing. Zsélyi Z.
Termín: od 1.5.2008 - trvale
č. 304/2008
uznesenie
k žiadosti žiakov ZŠ J.A.Komenského – Zelená škola na oplotenie kontajnerov
na separovaný odpad
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. obsah dopisu žiakov – mladých ekológov ZŠ J.A.Komenského, v zastúpení žiačky
VIII. A triedy – Kataríny Lukovickej
2. informácie vedenia mesta, zo stretnutia s mladými ekológmi pod vedením pani učiteľky
Valérie Kissovej – pri príležitosti Dňa Zeme (22.4.2008)
B./ konštatuje, že

1. v Rozpočte mesta na r. 2008 sú naplánované finančné prostriedky na vybudovanie
„ohradených priestranstiev v lokalitách: Brnenského námestia, Partizánskej ulice a ulice
Obrancov mieru“, preto iniciatíva žiakov ZŠ J.A.Komenského vo veci vysadenia
popínavých rastlín na týchto miestach, zo strany Samosprávy mesta je vítaná.
C./ schvaľuje
1. výzvu mladých ekológov, aby sa Mesto Kolárovo stalo členom Klimatickej Aliancie
v rámci združenia 17-ich európskych štátov. Minimálny členský príspevok predstavuje 90
EUR – v prepočte to znamená cca 3000,-Sk
2. zverejnenie výzvy Občianskeho združenia TATRY „k svetovému dňu vody“ v mestskej
káblovej televízii
č. 305/2008
uznesenie
k Správe o hospodárení STKO N-14 a.s. Neded za rok 2007
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu zástupcu primátora o „Výsledku hospodárenia spoločnosti
STKO N-14, a.s. Neded v roku 2007“
2. Hospodársky výsledok spoločnosti STKO N-14, a.s. za rok 2007 – zisk 205.073,62 Sk
3. Prehľad o množstve uloženého odpadu akcionármi spoločnosti v celkovom objeme
10805,86 ton za rok 2007
B./ konštatuje, že
1. objem uskladňovaného odpadu oproti roku 2006 bol vyšší o 1707 ton (18,76%), pritom
bolo zneškodnené najväčšie množstvo odpadu od začiatku prevádzky skládky TKO
2. výnosy spoločnosti boli docielené na úrovni 7125 tis. Sk, oproti minuloročnému obdobiu
vzrástli o 1078 tis. Sk – následkom zvýšenia objemu uloženého odpadu ako aj z dôvodu
zvýšenia zákonom stanoveného poplatku,
3. celkový objem vynaložených nákladov na prevádzkovanie skládky za hodnotené obdobie
činil 6.920 tis. Sk, oproti r. 2006 bol zaznamenaný nárast v čiastke 878 tis. Sk – tento bol
zapríčinený zahájením rekultivácie I. etapy skládky TKO,
4. spoločnosť k 31.12.2007 eviduje pohľadávky v objeme 1.461 tis. Sk (z toho: v lehote
splatnosti v čiastke 304 tis. Sk) - pritom záväzky spoločnosti voči dodávateľom v lehote
splatnosti činili 103 tis. Sk
5. hospodársky výsledok spoločnosti STKO N-14, a.s. Neded v r. 2007 oproti
predchádzajúcemu roku 2006 bol priaznivý u prevažnej väčšiny ekonomických
ukazovateľov, potvrdzuje to aj výsledok hospodárenia – bol docielený o 200 tis. Sk vyšší
zisk oproti minulému roku
č. 306/2008
uznesenie
k Postupovému plánu organizačného zabezpečenia 24. kolárovského jarmoku v roku 2008
a XV. ročníka Kolárovo CUP Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Postupový plán organizačného zabezpečenia 24. kolárovského jarmoku v roku 2008 a Plán
organizačného a technického zabezpečenie XV. ročníka Kolárovo CUP
2. Peňažnú čiastku na zabezpečenie účasti remeselníkov na 24. kolárovskom jarmoku v roku

2008 vo výške 40.000,-Sk s finančným krytím z kapitoly 08.2.09 pol. 637002 – kultúrne
podujatia z rezervy vo výške 175 tis. Sk
č. 307/2008
uznesenie
k Návrhu postupového plánu na zabezpečenie prevádzkovania CVČ počas
letných prázdnin r. 2008
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. zriadenie letného tábora v CVČ v období od 30.06.2008 do 08.08.2008 a príspevok od
rodičov podľa predloženého plánu
č. 308/2008
uznesenie
k Informatívnej správe o možnostiach vytvorenia spojenej školy „gymnázium a ZŠ“
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu primátora mesta a ved. odd. školstva o získaných informáciách ohľadne vytvorenia
spojenej školy „Gymnázium a ZŠ“
2. Prípis Arcibiskupského úradu v Trnave zo dňa 18.04.2008 vo veci spojenia 8-ročného
gymnázia Panny Márie v Kolárove so ZŠ Františka Rákócziho II. s VJM v Kolárove
č. 309/2008
uznesenie
k žiadosti klubu DOMINO o zabezpečenie klubovej činnosti integrovaných detí
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. žiadosť klubu DOMINO o založenie integračného klubu pre zdravotne postihnuté
a znevýhodnené deti
B./ ukladá
1. riaditeľovi CVČ vypracovať učebný plán a prevádzkový poriadok klubu
Termín: májové zas. MsZ
č. 310/2008
uznesenie
k žiadosti Spoločného školského úradu v Kolárove a peňažnú podporu na účasť žiakov vo
vedomostnej súťaži Hypericum 2008
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. spoluúčasť mesta Kolárovo v čiastke 6.000,-Sk na úhrade výdavkov spojených s
vedomostnou súťažou Hypericum 2008

č. 311/2008

uznesenie
k žiadosti Nitrianskeho samosprávneho kraja vo veci odkúpenia pozemkov v súvislosti
s prípravou PD na stavbu „Cesta II/573 – prieťah mestom Kolárovo“
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ udeľuje
1. predbežný súhlas na odpredaj pozemkov časti z parciel č. 1, 34, 117, 279, 838/1, 1195,
1410/1, 1410/4, 1565/1, 1775/1, 2499, 16219/9, 16219/48, 28455/611 v k.ú. Kolárovo ved.
na LV č. 4941 pod budúcou stavbou „Cesta II/573 – prieťah Mestom Kolárovo“ vo výmere
cca 45000 m2 za symbolickú cenu 1,–Sk – na základe verejnoprospešného charakteru
predmetných pozemkov, pre Nitriansky samosprávny kraj, Štefánikova 69, Nitra s tým, že
výdavky spojené s prevodom a vyhotovením geometrického plánu hradí kupujúci. Presná
výmera bude stanovená geometrickým plánom porealizačného zamerania uvedenej cesty
a okružných križovatiek.
B./ poveruje
1. primátora mesta s podpísaním zmluvy o budúcej kúpnej zmluve pozemkov podľa bodu
A./1. s podmienkou, že výstavba okružných križovatiek bude zabezpečená Nitrianskym
samosprávnym krajom z prostriedkov zo štrukturálnych fondov EU resp. zo zdrojov VÚC
č. 312/2008
uznesenie
k Návrhu cenovej kalkulácie na výšku nájomného v obytnom dome 21 b.j. na Kostolnom
nám. č. 7A a 7B
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. výpočet rentabilného a maximálneho nájomného bytov v BD 21 b.j. na Kostolnom nám. č.
7A a 7B podľa predloženého tabuľkového prehľadu
B./ schvaľuje
1. mesačné nájomné v bytovom dome na Kostolnom námestí č. 21 b.j. stanovené v priemere
vo výške 60,-Sk/m2
č. 313/2008
uznesenie
k Schváleniu Zadania pre ÚPNZ – CMZ a ROZ Mrchovisko
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. vyhodnotenie pripomienok a stanovísk k návrhu Zadania pre územný plán zóny – Centrálna
mestská zóna Kolárovo
2. vyhodnotenie pripomienok a stanovísk k návrhu Zadania pre územný plán zóny –
Rekreačno-oddychová zóna Mrchovisko Kolárovo
B./ akceptuje
1. stanovisko Krajského stavebného úradu v Nitre zo dňa 24.4.2008 k návrhu Zadania pre
územný plán zóny – Centrálna mestská zóna
2. stanovisko Krajského stavebného úradu v Nitre zo dňa 24.4.2008 k návrhu Zadania pre

územný plán zóny – Rekreačno-oddychová zóna Mrchovisko Kolárovo
C./ schvaľuje
1. Zadanie pre územný plán zóny – Centrálna mestská zóna Kolárovo
2. Zadania pre územný plán zóny – Rekreačno-oddychová zóna Mrchovisko Kolárovo
D./ ukladá
1. MsÚ zabezpečiť spracovanie Návrhu územného plánu zóny – Centrálna mestská zóna
Kolárovo
2. MsÚ zabezpečiť spracovanie Návrhu územného plánu zóny – Rekreačno-oddychová zóna
Mrchovisko Kolárovo
3. MsÚ oboznámiť spracovateľa s obsahom Petície a požiadaviek občanov a so stanoviskom
odborných komisií pri MsZ
Zodpovedný: Ing. Mészáros I.
č. 314/2008
uznesenie
k Návrhu vstupu obce Trávnik do Spoločného obecného stavebného úradu so sídlom
v Kolárove, Kostolné nám. č. 1
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. vstup obce Trávnik do Spoločného obecného stavebného úradu so sídlom v Kolárove,
Kostolné nám. č. 1 dňom 1.07.2008
č. 315/2008
uznesenie
k majetkovoprávnym podaniam
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. uzavretie zámennej zmluvy medzi Mestom Kolárovo a Bernáth Aurelom, bytom Komárno,
Klinčekova ul. 2569/2 na nehnuteľnosti: pozemok s parc.č. 28457/37 – druh pozemku
záhrada s výmerou 424 m2 a parc.č. 28457/38 – druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
s výmerou 291 m2 v k.ú. Kolárovo ved. na LV č. 4420, ktoré nehnuteľnosti sú vo
výlučnom vlastníctve Bernáth Aurela, a pozemok parc.č. 28457/35 – druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 201 m2 a parc.č. 28457/36 – druh pozemku záhrady
s výmerou 496 m2 v k.ú. Kolárovo, ved. na LV č. 4941 vo výlučnom vlastníctve Mesta
Kolárovo.
2. odpredaj pozemku časť z parcely č. 1565/1 – druh pozemku ostatná plocha v k.ú. Kolárovo,
ved. na LV č. 4941 s výmerou 85 m2 pre Visnyei Gyulu a manž. Visnyei Máriu, rod.
Hájašová, obaja bytom Kolárovo, Petofiho rad 31 za cenu 500,-Sk/m2 s tým, že výdavky
spojené s prevodom hradia kupujúci. Podmienkou odpredaja je, že v prípade nasledujúceho
odpredaja predmetného pozemku kupujúcim Mesto Kolárovo bude mať predkupné právo
za cenu všeobecne obvyklú v čase možnej kúpy – za cenu určenú v čase odpredaja v súlade
s aktuálnou cenovou mapou mesta Kolárovo

3. predĺženie nájomného vzťahu k poľnohospodárskej pôde mesta v k.ú. Kolárovo na parc.č.
5193, 28455/612, 28455/620, 28421/412 a 28455/633 vo výmere 127,9576 ha, na dobu
určitú do 30.9.2014 pre Poľnohospodárske družstvo Kolárovo, Krátka 2
B./ neudeľuje
1. predbežný súhlas na odpredaj pozemku časť z parcely č. 28432/89 – druh pozemku ostatná
plocha v k.ú. Kolárovo, ved. na LV č. 4941 o výmere cca 200 m2 pre Gabrielu Szalaiovú,
rod. Lestárová, za cenu 300,-Sk/m2. Samotné schválenie bude prejednané na zasadnutí
MsZ po predložení vypracovaného geometrického plánu, ktorý presne určí predmet
prevodu. Výdavky spojené s vyhodnotením geometrického plánu hradí žiadateľka.
č. 316/2008
uznesenie
k materiálom v rámci rôzneho
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Obsah Petície občanov mesta Kolárovo bývajúcich na Brnenskom námestí vo veci
ponechania verejnej zelene na pozemku č. parc. 1421/24 a 1421/40
2. Obsah Petície občanov mesta Kolárovo bývajúcich na Brnenskom námestí vo veci
zastavenia územného konania a vydania územného rozhodnutia o umiestnení stavby na
pozemku parc.č. 1421/24 a 1421/40
3. Obsah Petície občanov mesta Kolárovo proti postaveniu predajne LIDL SR, v.o.s.
v Kolárove na Ul. hlavnej
4. Obsah zápisnice sociálno-bytovej komisie zo dňa 23.4.2008 – poradovník na 12 b.j. osada
Dankó Pistu
B./ konštatuje, že
1. v súvislosti s Petíciou občanov vo veci ponechania verejnej zelene na pozemku č. parc.
1421/24 a 1421/40 sa jedná o súkromnú zeleň na súkromnej parcele
C./ schvaľuje
1. predĺženie nájomnej zmluvy pre Zlaticu Macsaliovú a druha Ladislava Vendégha, bytom
Kolárovo, Ul. Radnótiho 40/7 od 01.08.2008 do 31.01.2009
2. predĺženie nájomnej zmluvy pre Osziovú Angeliku, bytom Kolárovo Ul. Radnótiho 40/8 od
01.05.2008 do 31.10.2008
3. predĺženie nájomnej zmluvy pre Beatu Masnú a druha Romana Zsolnaiho, bytom
Kolárovo, Ul. Radnótiho 42/2 od 01.08.2008 do 31.07.2009
4. užívanie verejného priestranstva v k.ú. Kolárovo, pre športovou halou na Ul. školskej, časť
parcely č. 1394/5, vo výmere 29 m2, za cenu 600,-Sk za každý aj neúplný m2 ročne, pre
Štefana Kisa – PROFI FIT, bytom Kolárovo, Ul. A. Bernoláka 13, na dobu neručitú
s trojmesačnou výpovednou lehotou, s účinnosťou od 01.05.2008, sezónne na obdobie od
01.05. do 30.09. bežného kalendárneho roka, za účelom vytvorenia letnej terasy:
- umiestnenia rozoberateľnej konštrukcie s plachtou
- stolov a stoličiek
- plátna na domáce kino – príležitostne
5. prevádzkový čas s trojmesačnou skúšobnou dobou v prevádzkovej jednotke na predmet
činnosti: maloobchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti, predaj nápojov na
priamu konzumáciu, poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na
priamu konzumáciu na adrese: Športová hala – Ul. školská, 946 03 Kolárovo

pondelok – štvrtok:
od 15.00 hod. do 23.00 hod.
piatok:
od 15.00 hod. do 02.00 hod.
sobota:
od 14.00 hod. do 02.00 hod.
nedeľa:
od 14.00 hod. do 23.00 hod.
s tým, že v prípade usporiadania športových a kultúrnych podujatí začiatok otváracej doby
sa prispôsobí k začiatku podujatia
Prevádzkovateľ: PROFI FIT – Štefan Kis, Ul. A. Bernoláka 13, 946 03 Kolárovo
6. prenájom nebytového priestoru – oceľový sklad – hangár, ktorý sa nachádza na parc.č.
2536/73 vo výmere 350 m2 a spevnenú parkovaciu plochu na parc.č. 2536/28 vo výmere
cca 200 m2, ktorá sa nachádza na Ul. novozámockej 13, v bývalom areáli DP Globál
Kolárovo pre fy CU EUROPE s.r.o. Bratislavská 64, Kolárovo zastúpenú konateľom
Tiborom Paalom, za 300,-Sk/m2 s účinnosťou od 01.05.2008 na dobu neurčitú
a.) v prípade opráv realizovaných fy CU EUROPE s.r.o. mesto žiada ich rozsah pred
realizovaním odsúhlasiť a vykonať ich len so súhlasom prenajímateľa predložením
kalkulácie výkonov
b.) doplnenie „Zásady hospodárenia s majetkom mesta“ do Prílohy č. 2 o bod č. 10/ ročné
nájomné 300,-Sk/m2 za nebytový priestor - oceľový sklad – hangár, ktorý sa nachádza
na parc.č. 2536/73 na Ul. novozámockej č. 13 Kolárovo
7. výnimku z VZN č. 1/05 – z poskytnutej dotácie v r. 2007 pre športové kluby nasledovne:
použitie poskytnutej dotácie je možné aj na odmeňovanie trénerov pre dospelých
D./ nesúhlasí
1. so začatím obstarávania zmeny č. 3 územného plánu mesta Kolárovo pre zmenu funkčného
využitia územia pre občiansku vybavenosť na Ul. Hlavná (pôvodná lokalita 16 a 17),
pozemkov s parcelným číslom 843/2, 843/3, 842, 845, 846, 548, 857/4, 900/5 a časti
pozemkov parc.č. 857/6 v k.ú. Kolárovo za účelom umiestnenia štandardnej predajne
potravín LIDL, s podmienkou že všetky náklady súvisiace s obstaraním zmeny ÚPN uhradí
žiadateľ
E./ ukladá
1. MsÚ prerušiť územné konanie o umiestnení stavby na pozemku č. 1421/24 a 1421/40
2. zvolať stretnutie občanov bývajúcich na Brnenskom nám. s vedením mesta a majiteľom
predmetného pozemku
3. MsÚ zabezpečiť vypracovanie návrhu cenovej kalkulácie a projektovej dokumentácie na
vybudovanie vodovodu od Ul. krátkej až po Ul. Jókaioho
Zodpovedný: Ing. Mészáros I.
Termín: do 15.05.2008
F./ volí
1. Ing. Ferencz Ladislava za člena mestskej rady pri Mestskom zastupiteľstve v Kolárove
dňom 28.4.2008

Árpád Horváth
primátor mesta

