Zápisnica
zo 4. zasadnutia Mestskej rady v Kolárove dňa 22.04.2015
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
K bodu č. 1 – Otvorenie
4. zasadnutie Mestskej rady v Kolárove otvoril a riadil primátor mesta p. Árpád
Horváth, ktorý všetkých prítomných srdečne privítal a oboznámil s programom rokovania:
Program:
1. Otvorenie
2. Informatívna správa OOPZ SR v Kolárove o stave a vývoji kriminality na území
mesta za I.Q. 2015
3. Návrh na vykonanie organizačných zmien v Gúta TV, s.r.o. Kolárovo
4. Etický kódex poslanca a volených funkcionárov mesta Kolárovo
5. Informatívna správa o podaných žiadostiach mesta o nenávratný finančný príspevok
6. Stav príprav spomienkových osláv „Pamiatkové slávnosti – 50. výročie“
7. Informatívna správa primátora mesta o konzultačnom stretnutí s predstaviteľmi
Združenia ochranárov Dolného Žitného Ostrova Ochranársky spolok Vodný mlyn
8. Prehľad o úveroch mesta
9. Informatívna správa o majetku mesta v intraviláne
10. Informatívna správa o investícii „Rekonštrukcia Čerpacej stanice Čergov v Kolárove“
11. Informatívna správa primátora mesta o výsledku rokovania so zástupcami SVP, š.p.
OZ Bratislava, vo veci „majetkovoprávneho vysporiadania koruny (telesa) Mŕtveho
ramena Malého Dunaja v Kolárove
12. Majetkovoprávne podania
a.) Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Nitra, Piesková 32 – žiadosť
o odpredaj časti pozemku parc. č. 28455/1 v k.ú. Kolárovo
13. Rôzne
a.) Návrh na predĺženie a uzatvorenie nájomných zmlúv v nájomných bytoch
mesta
14. Záver
Primátor mesta predložený program navrhol pozmeniť nasledovne:
- bod č. 2 – stiahnuť z rokovania
Pozmenený program rokovania mestská rada jednohlasne schválila.
Hlasovanie: za – 5 – jednohlasne
Poslanec Ing. Mgr. Tibor Forró požiadal, aby na zasadnutí MsZ bolo prijaté uznesenie
na rekonštrukciu sociálnych zariadení v športovej hale, na návrh komisie športu a výchovy
mládeže.
K bodu č. 2 - Informatívna správa OO PZ SR Kolárovo o stave a vývoji kriminality na
území mesta za I.Q.2015
Tento bod programu rokovania mestská rada jednohlasne stiahla z dôvodu
neprítomnosti riaditeľa OO PZ SR Kolárovo.

K bodu č. 3 – Návrh na vykonanie organizačných zmien v Gúta TV, s.r.o. Kolárovo
Návrh na vykonanie organizačných zmien v Gúta TV, s.r.o. Kolárovo a návrh
zakladateľskej listiny spoločnosti Gúta TV s.r.o. so sídlom Kostolné nám. 32, Kolárovo
predložila zástupkyňa primátora mesta Ing. Koczkás Beáta.
Mestská rada v Kolárove bez pripomienok odporúčala MsZ schváliť:
1. Zmenu zakladateľskej listiny spoločnosti Gúta TV s.r.o. so sídlom Kostolné námestie 32,
Kolárovo upravené v 10 článkoch nasledovne:
1.1.“ Čl.1 Obchodné meno a sídlo“
- doplnené je IČO spoločnosti: 36 567 817
1.2. „Čl. 2 Predmet podnikania spoločnosti“
- rozšírenie o predmety podnikania v zmysle zák. č. 455/1991 Zb.z. v platnom znení –
príloha: voľné živnosti :
23.1 – počítačové služby
23.2 - služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
23.3. - vydavateľská činnosť
1.3.“ Čl. 3 Základné imanie“
- bez zmeny
1.4. „Čl. 4 Obchodný podiel“
- bez zmeny
1.5. „Čl. 5 Orgány spoločnosti“
– doplnenie orgánu Dozorná rada
1.6. „Čl.6 Valné zhromaždenie“
- bez zmeny
1.7.“ Čl. 7 Konateľ spoločnosti“
– schválením valného zhromaždenia
ku dňu ................................ sa odvolajú doterajší konatelia spoločnosti:
a/ Bc. István Lengyel nar. ........................, rodné číslo ........................, bytom ................................................
b/ Ing. Endre Kürti, nar. ............................., rodné číslo ............................, bytom ...............................................
c/ JUDr. Ing. Iveta Némethová, ............................, rodné číslo .........................., bytom .................................
ku dňu ................................ sa menuje nový konateľ spoločnosti, ktorým bude:
............................, nar. ........................rodné číslo...........................................bytom
- úprava spôsob konania a podpisovania konateľa v mene spoločnosti nasledovne:
„1) Štatutárnym orgánom spoločnosti je jeden konateľ.
2) Konateľ, je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne.
3) Konateľom spoločnosti je:..............................., nar...................rod. číslo:.................trvale bytom
Kolárovo, ........................, štátny občan Slovenskej republiky.
4) V mene spoločnosti konateľ podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj
podpis.
5) Konateľ v rámci svojej pôsobnosti vykonáva uznesenia Valného zhromaždenia, obstaráva
bežné záležitosti spoločnosti a vykonáva pôsobnosť, ktorú naňho prenieslo valné zhromaždenie.
6) Na konateľa sa vzťahuje zákaz konkurencie podľa § 136 Obchodného zákonníka.
7) Konateľ nesmie bez predchádzajúceho schválenia valným zhromaždením:
- prevziať alebo poskytnúť akúkoľvek pôžičku a úver,
- nakladať s hnuteľným majetkom spoločnosti presahujúcou čiastkou 1.660,- EUR
/tisícšesťstošesťdesiat eur/ mimo obvyklého nakladania vyplývajúceho z vymedzenia
predmetu činnosti pre ktoré bola spoločnosť zriadená
- nakladať s pohľadávkami a záväzkami spoločnosti, ktorých hodnota je vyššia ako 1.660,EUR /tisícšesťstošesťdesiat eur/ okrem bežného hospodárenia spoločnosti
- nakladať s nehnuteľným majetkom spoločnosti
- prenechať majetok spoločnosti do užívania iným fyzickým či právnickým osobám,

-

zúčastniť sa na združovaní finančných prostriedkov a vklade do obchodných spoločností
odpustiť, znížiť pohľadávky spoločnosti
vstupovať do zmluvných vzťahov presahujúcich rámec finančných zdrojov spoločnosti
uzatvárať zmluvy o prenájme alebo leasingu.
prevziať cudzie záväzky v akejkoľvek forme,
prevziať menom spoločnosti ručenie,
rozširovať alebo zužovať predmet podnikania spoločnosti,
zriaďovať a viesť pobočky spoločnosti.“

1.8. „Čl. 8 Dozorná rada“
-doplnenie bodov nasledovne:
„1) V súlade s § 137 a nasl. Obchodného zákonníka sa v spoločnosti zriaďuje trojčlenná
Dozorná rada.
2) Na dozornú radu sa vzťahujú ustanovenia § 138 a nasl Obchodného zákonníka“
ku dňu ................................. sa vymenujú členovia Dozornej rady spoločnosti:
„3) Prvými členmi dozornej rady sú:
a/................................, narodený.............................., r.č.:....................................., trvale bytom...................
b/................................,
narodený ............................., r.č.:.....................................,
trvale bytom........................
c/................................,
narodený ..............................,
r.č.:.....................................,
trvale
bytom........................
1.9. „Čl. 9 Predpokladané náklady a poskytnuté výhody“
-doplnenie bodov nasledovne:
„1) Predpokladané náklady so založením a vznikom spoločnosti sú 1 659,70 Eur.
2) Zakladateľovi a osobám podieľajúcim sa na založení spoločnosti alebo na činnostiach
smerujúcich k nadobudnutiu oprávnení na jej činnosť neboli poskytnuté žiadne výhody.“
1.10. „Čl.10 Spoločné a záverečné ustanovenia“
- rozšírenie a úprava nasledovne:
„1) Spoločnosť vydá stanovy spoločnosti, ktoré upravia vnútornú organizáciu spoločnosti
a podrobnejšie niektoré záležitosti obsiahnuté v zakladateľskej listine.
2) Právne vzťahy plynúce zo zakladateľskej listiny a neupravené zakladateľskou listinou
budú sa od nadobudnutia ich účinnosti riadiť aj stanovami spoločnosti, pričom sa spravujú
platnými vnútornými predpismi, rozhodnutiami orgánov spoločnosti. Ostatné vzťahy
neupravené touto zakladateľskou listinou sa riadia všeobecne záväznými právnymi
predpismi, najmä Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien.
3) Vo veciach, ktoré nie sú upravené touto zakladateľskou listinou, platia sa ustanovenia
Obchodného zákonníka.
4) Všetky zmeny a doplnky v tejto zakladateľskej listine musia mať písomnú formu a ich
platnosť je podmienená súhlasom spoločníka. O zmenách a doplnkoch zakladateľskej listiny
rozhoduje valné zhromaždenie.
5) Ak niektoré ustanovenia tejto zakladateľskej listiny budú zmenené rozhodnutím valného
zhromaždenia alebo stratia platnosť, táto zakladateľská listina ako celok platnosť nestráca.
6) Predmetné Úplné znenie zakladateľskej listiny je vyhotovené v štyroch rovnopisoch budú
použité nasledovne: 1 rovnopis obdrží spoločník, 2 rovnopisy k vykonaniu zápisu zmien v
spoločnosti do Obchodného registra,1 rovnopis na založenie k dokumentácii spoločnosti.
7) Založenie tejto spoločnosti schválilo Mestské zastupiteľstvo v Kolárove dňa 20. 12. 2004
svojim uznesením č. 369/2004 v Kolárove, dňa 5. 1.2005, zmena zakladateľskej listiny bola
schválená v súvislosti s prechodom zo slovenskej meny na menu EURO dňa 31.7.2008
Dodatkom č. 1. K tejto zakladateľskej listine bol prijatý dodatok č. 2 zo dňa .......................“

2. Zástupcu mesta Kolárovo- ............................................., trvale bytom
............................................. do štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti Gúta TV s.r.o.
so sídlom Kostolné námestie 32, Kolárovo od .......................................

3. Zástupcov mesta Kolárovo:
-......................................................., trvale bytom......................................................................;
-......................................................., trvale bytom......................................................................;
- ......................................................., trvale bytom......................................................................;
do dozornej rady obchodnej spoločnosti Gúta TV s.r.o. so sídlom Kostolné námestie 32, Kolárovo
od ........................................

4. Úplné znenie zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti Gúta TV, s.r.o. so sídlom
Kostolné námestie 32, Kolárovo na základe návrhu v predloženom materiáli.
5. Stanovy obchodnej spoločnosti Gúta TV, s.r.o. so sídlom Kostolné námestie 32,
Kolárovo na základe návrhu v predloženom materiáli.
Hlasovanie: za – 5 – jednohlasne
K bodu č. 4 - Etický kódex poslanca a volených funkcionárov mesta Kolárovo
Návrh Etického kódexu poslanca a volených funkcionárov mesta Kolárovo predložila
zástupkyňa primátora Ing. Koczkás Beáta. Písomné pripomienky k Etického kódexu predložil
poslanec Ing. Angyal Béla.
Mestská rada v Kolárove bez pripomienok odporúčala MsZ schváliť Etický kódex
poslanca a volených funkcionárov v Kolárove podľa predloženého návrhu s pripomienkami
poslanca Ing. Angyal Bélu.
Hlasovanie: za – 5 – jednohlasne
K bodu č. 5 – Informatívna správa o podaných žiadostiach mesta o nenávratný finančný
príspevok
Informatívnu správu o podaných žiadostiach mesta o nenávratný finančný príspevok
predložila zástupkyňa primátora mesta Ing. Koczkás Beáta.
Mestská rada v Kolárove bez pripomienok brala na vedomie žiadosť o dotáciu podanú
Mestom Kolárovo dňa 8.4.2015 u poskytovateľa Bethlen Gábor Alap za účelom získania
finančných prostriedkov na vydanie pomocnej učebnej publikácie s názvom „Gúta –
helytörténeti és földrajzi regionális ismeretek“.
Výška požadovanej dotácie: 600.000,-HUF.
Hlasovanie: za – 5 – jednohlasne
Na písomné doporučenie predsedkyne komisie podnikateľskej, poľnohospodárstva
a rozvoja mesta JUDr. Ing. Ivety Némethovej mestská rada bez pripomienok odporúčala MsZ
schváliť podanie žiadosti na poskytnutie podpory formou dotácie v zmysle rozšírenia
špecifikácie činnosti podpor formou dotácie pre rok 2015 na činnosti: C4: Sanácia miest
s nezákonne umiestneným odpadom do Environmentálneho fondu Bratislava s celkovými
nákladmi projektu po zistení skutočného stavu.
Hlasovanie: za – 5 – jednohlasne
K bodu č. 6 – Stav príprav spomienkových osláv „Pamiatkové slávnosti – 50. výročie
povodne v Kolárove “
Stav príprav spomienkových osláv „Pamiatkové slávnosti – 50. výročie povodne
v Kolárove“ predložil prednosta úradu Ing. Mgr. Zoltán Finta.

Mestská rada v Kolárove bez pripomienok brala na vedomie Informatívnu správu
o stave príprav spomienkových osláv „Pamiatkové slávnosti – 50. výročie povodne v
Kolárove“.
Hlasovanie: za – 5 – jednohlasne
K bodu č. 7 - Informatívna správa primátora mesta o konzultačnom stretnutí
s predstaviteľmi Združenia ochranárov Dolného Žitného Ostrova Ochranársky spolok
Vodný mlyn
Informatívnu správu o konzultačnom stretnutí s predstaviteľmi Združenia ochranárov
Dolného Žitného Ostrova Ochranársky spolok Vodný mlyn predložil primátor mesta p. Árpád
Horváth. Na zasadnutí sa zúčastnil aj Ing. Ľubomír Augustín, predseda ZODŽ OS Vodný
mlyn, ktorý zdôraznil, že táto kultúrna pamiatka slúži hlavne pre spoluobčanov a
návštevníkov, pre ktorých v spolupráci s mestom organizujú rôzne spoločenské podujatia.
Ďalej oboznámil prítomných o podanej žiadosti na finančný príspevok na VÚC, ohľadne
zabezpečenia novej strešnej krytiny /šindle/ a nákup nových palubových dosiek. Ďalej
zdôraznil, že je veľmi nutná oprava mosta, ktorý je vo veľmi zlom stave.
Mestská rada v Kolárove bez pripomienok brala na vedomie:
1. Informatívnu správu primátora mesta o konzultačnom stretnutí s predstaviteľmi Združenia
ochranárov Dolného Žitného Ostrova Ochranársky spolok Vodný mlyn
2. Informatívnu správu o súčasných majetkovoprávnych vzťahoch lokality „Dögös“
Hlasovanie: za – 5 – jednohlasne
K bodu č. 8 – Prehľad o úveroch mesta
Informatívnu správu o prehľade o úveroch mesta Kolárovo predložila vedúca
finančného oddelenia Ing. Klára Oremová. Stanovisko komisie finančnej a majetku mesta
predložil predseda komisie Bc. Lengyel István, ktorý predloženú správu doporučil brať na
vedomie.
Mestská rada v Kolárove bez pripomienok brala na vedomie Prehľad o úveroch mesta
ako doplňujúci materiál k Finančnej analýze mesta za rok 2014.
Hlasovanie: za – 5 – jednohlasne
K bodu č. 9 – Informatívna správa o majetku mesta v intraviláne mesta Kolárovo
Informatívnu správu o majetku mesta v intraviláne mesta Kolárovo predložil vedúci
oddelenia správy a údržby mestského majetku p. Halász Ladislav.
Mestská rada v Kolárove brala na vedomie Informatívnu správu o stave nehnuteľného
majetku mesta – pozemky v intraviláne mesta Kolárovo.
Hlasovanie: za - 5 – jednohlasne
K bodu č. 10 – Informatívna správa o investícii „Rekonštrukcia Čerpacej stanice Čergov
v Kolárove“
Primátor mesta p. Árpád Horváth predložil informatívnu správu o investícii
„Rekonštrukcia Čerpacej stanice Čergov“.
Mestská rada v Kolárove bez pripomienok brala na vedomie Informatívnu správu
primátora mesta o stave investičnej akcie „Rekonštrukcia ČS Čergov“.

K bodu č. 11 – Informatívna správa primátora mesta o priebehu rokovania so
zástupcami SVP, š.p. Oz Bratislava, vo veci „majetkovoprávneho vysporiadania koruny
Mŕtveho ramena Malého Dunaja v Kolárove
Primátor mesta p. Árpád Horváth predložil informatívnu správu o priebehu rokovania
so zástupcami SVP, š.p. OZ Bratislava, vo veci „majetkovoprávneho vysporiadania koruny
Mŕtveho ramena Malého Dunaja v Kolárove“.
Mestská rada v Kolárove brala na vedomie ústnu informáciu primátora mesta
o priebehu rokovania so zástupcami SVP, š.p. OZ Bratislava, vo veci „majetkovoprávneho
vysporiadania koruny Mŕtveho ramena Malého Dunaja v Kolárove.
K bodu č. 12 – Majetkovoprávne podania
a.) Žiadosť Ministerstva vnútra SR, Centrum podpory Nitra, Piesková 32 o odpredaj časti
pozemku par.č. 28455/1 v k.ú. Kolárovo
Žiadosť Ministerstva vnútra SR, Centrum podpory Nitra, Piesková 32 o odpredaj časti
pozemku parc.č. 28455/1 v k.ú. Kolárovo predložil vedúci odd. správy a údržby mestského
majetku p. Ladislav Halász. Stanovisko komisie finančnej a majetku mesta predložil predseda
komisie Bc. Lengyel István, ktorý predloženú žiadosť doporučil schváliť podľa návrhu na
uznesenie. Stanovisko komisie výstavby a ÚP predložil predseda komisie p. Attila Fekete,
ktorý doporučil kúpnu cenu v súlade s cenovou mapou mesta, ako pri dodatočnej legalizácii
užívacieho stavu, t.j. 5,-€/m2.
Mestská rada v Kolárove odporúčala MsZ schváliť zámer predaja majetku mesta
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb.
odpredaj časti pozemku parcely reg. „C“ s parc. č. 28455/1 – druh pozemku zastavané plochy
v k. ú. Kolárovo, ved. na LV č. 4941 o výmere cca 135 m2 pred hasičskou stanicou v
Kolárove pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, 81272 Bratislava za
symbolickú cenu 1,- €, nakoľko predmetný priestor slúži ako manipulačná a prístupová
plocha hasičskému záchrannému zboru v Kolárove. Výmera bude upresnená geometrickým
plánom. Výdavky spojené s vyhotovením geometrického plánu
a výdavky spojené
s prevodom nehnuteľnosti hradí budúci kupujúci.
Mestská rada odporúčala MsZ požiadať primátora mesta poveriť MsÚ – oddelenie
správy a údržby mestského majetku
zverejniť zámer mesta v zmysle zákona SNR č.
138/1991 Zb. § 9a) ods. 8e.) na prevod majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
odpredaj časti pozemku parcely reg. „C“ s parc. č. 28455/1 – druh pozemku zastavané plochy
v k. ú. Kolárovo, ved. na LV č. 4941 o výmere cca 135 m2 pred hasičskou stanicou
v Kolárove po vypracovaní geometrického plánu.
Hlasovanie: za – 5 – jednohlasne

K bodu č. 13 – Rôzne
a.) Návrh na predĺženie a uzatvorenie nájomných zmlúv v nájomných bytoch mesta
Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy so súčasnými nájomníkmi na Ul. Radnótiho 42/2
Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na Ul. Radnótiho 42/2 so súčasnými nájomníkmi
a stanovisko komisie sociálnej zdravotnej a bytovej predložila zástupkyňa primátora Ing.
Koczkás Beáta.
Mestská rada v Kolárove bez pripomienok odporúčala MsZ schváliť uzatvorenie
nájomnej zmluvy so súčasnými nájomníkmi Masnou Beatou a druhom Zsolnai Romanom,
bytom Kolárovo, Radnótiho 42/2, od 01.05.2015 do 30.04.2016 , v zmysle zákona č.
138/1991 Zb. ods. 9.c) - prenájom bytu z dôvodu hodného osobitného zreteľa – trvanie
nájomného vzťahu.
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Hlasovanie: za – 5 – jednohlasne
Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na osade Dankó Pistu 71/6
Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na osade Dankó Pistu 71/6 a stanovisko
komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej predložila zástupkyňa primátora mesta Ing. Koczkás
Beáta.
Mestská rada v Kolárove bez pripomienok odporúčala MsZ schváliť uzatvorenie
nájomnej zmluvy so súčasným nájomníkom Zuzanou Csonkovou, bytom Kolárovo, Osada
Dankó Pistu č. 71/6, od 01.05.2015 do 30.04.2016 , v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. ods.
9.c) - prenájom bytu z dôvodu hodného osobitného zreteľa – trvanie nájomného vzťahu.
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Hlasovanie: za – 5 – jednohlasne
Návrh na uzatvorenie nájomných zmlúv so súčasnými nájomníkmi na Kostolnom nám. a na
Ul. partizánskej
Návrh na uzatvorenie nájomných zmlúv so súčasnými nájomníkmi na Kostolnom
nám. a na Ul. Radnótiho a stanovisko komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej predložila
zástupkyňa primátora Ing. Koczkás Beáta.
Mestská rada v Kolárove bez pripomienok odporúčala MsZ schváliť:
1.uzatvorenie nájomnej zmluvy so súčasným nájomníkom Szabó Annou, bytom Kolárovo,
Kostolné nám. 2/3, na obdobie od 01.05.2015 do 30.04.2016 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 Bodžárovou Klaudiou, bytom
Kolárovo, Kostolné nám.2/4, na obdobie od 01.05.2015 do 30.04.2016 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 – 5 – jednohlasne
3. uzatvorenie nájomnej zmluvy so súčasným nájomníkom Tóthovou Júliou, bytom Kolárovo,
Kostolné nám.7B/10, na obdobie od 01.05.2015 do 30.04.2016 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 súčasným nájomníkom Motajcsekovou Denisou, bytom
Kolárovo, Partizánska 7/10, na obdobie od 01.05.2015 do 30.04.2016 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 pridelenie nájomného bytu a uzatvorenie nájomnej zmluvy na Ul. Radnótiho 42/12
Návrh na pridelenie nájomného bytu a uzatvorenie nájomnej zmluvy na Ul. Radnótiho
42/12 so Szulcsányi Jánom a družkou Csehovou Katarínou predložila zástupkyňa primátora
Ing. Koczkás Beáta.
Mestská rada v Kolárove bez pripomienok odporúčala MsZ schváliť pridelenie
nájomného bytu formou priameho prenájmu a uzatvorenie nájomnej zmluvy so Szulcsányi
Jánom a družkou Csehovou Katarínou, bytom Kolárovo, Roľnícka 23, na nájomný byt na
Ul. Radnótiho 42/12, od 01.06.2015 do 31.05.2016.
Hlasovanie: za – 5 – jednohlasne
K bodu č. 14 – Záver
Nakoľko všetky body programu rokovania boli vyčerpané, primátor mesta sa všetkým
prítomným poďakoval za aktívnu účasť a ukončil rokovanie mestskej rady.
Zapísala: Anna Keszeliová
Správnosť zápisnice svojim podpisom potvrdzujú:

Ing. Mgr. Zoltán Finta
prednosta úradu

Árpád Horváth
primátor mesta

