Uznesenie
zo 40.zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kolárove dňa 09.06.2014
č. 826/2014
uznesenie
k zloženie sľubu nových poslancov Mestského zastupiteľstva v Kolárove
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ konštatuje, že
1. zvolení poslanci Mestského zastupiteľstva v Kolárove zložili zákonom predpísaný sľub
poslanca mestského zastupiteľstva:
1. Hilda Szépeová, bytom Kolárovo, Jesenské nábrežie 6
2. Alexander Őszi, bytom Kolárovo, Ul. dolná 142
č. 827/2014
uznesenie
k zvoleniu nového člena mestskej rady
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ volí
1. p. Hildu Szépeovú, bytom Kolárovo, Jesenského nábrežie 6, poslankyňu MsZ za člena
Mestskej rady pri MsZ Kolárovo od 10.06.2014
č. 828/2014
uznesenie
ku kontrole plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
2. Vyhodnotenie interpelácií poslancov z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
č. 829/2014
uznesenie
k návrhu postupového plánu na zabezpečenie prevádzkovania CVČ počas letných prázdnin
v r. 2014
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Prevádzkovanie letného tábora v CVČ počas letných prázdnin podľa predloženého návrhu
č. 830/2014
uznesenie
k návrhu na dotáciu asistenta učiteľa pre zdravotne postihnuté dieťa I. triedy ZŠ Rákócziho II. a ZŠ.
J.A.Komenského na obdobie september – december 2014
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1.žiadosť riaditeľky ZŠ F. Rákócziho II. s VJM o pridelenie asistenta učiteľa a zabezpečenie
potrebných finančných prostriedkov pre asistenta učiteľa na obdobie od 01.09.2014 do
31.12.2014
2.žiadosť riaditeľky ZŠ J.A.Komenského o pridelenie asistenta učiteľa a zabezpečenie
potrebných finančných prostriedkov pre asistenta učiteľa na obdobie od 01.09.2014 do
31.12.2014

B./ schvaľuje
1. zabezpečenie finančných prostriedkov na mzdy a odvody asistenta učiteľa pre ZŠ
F.Rákócziho II. s VJM na obdobie od 01.09.2014 do 31.12.2014 z rozpočtu mesta vo výške
2.600,- € t.j. 650,-€ na mesiac
2. zabezpečenie finančných prostriedkov na mzdy a odvody asistenta učiteľa pre ZŠ
J.A.Komenského na obdobie od 01.09.2014 do 31.12.2014 z rozpočtu mesta o výške
2.600,- € t.j. 650,-€ na mesiac
C./ žiada
1. primátora prostredníctvom školského úradu podať žiadosť na finančné zabezpečenie
asistentov, a to na rok 2015 a tiež na obdobie od 01.09.2014 do 31.12.2014
č. 831/2014
uznesenie
k delegovaniu nových zástupcov zo strany zriaďovateľa do rady školy: ZUŠ, MŠ Lesná 10
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. zánik členstva v orgánoch školskej samosprávy delegovaný zo strany zriaďovateľa a to v
Rade školy Základnej umeleckej školy v Kolárove a Materskej školy, Lesná 10 v Kolárove
B./ schvaľuje
1. delegovanie nových zástupcov zo strany zriaďovateľa do školských rád na funkčné obdobie
2012-2016:
a.) Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola,Kostolné nám. 10, Kolárovo
Domján Erzsébet, bytom Švermova 5, 946 03 Kolárovo
b.) Materská škola, Lesná 10, Kolárovo
Szépeová Hilda, bytom Jesenské nábrežie 6, 946 03 Kolárovo
č. 832/2014
uznesenie
k návrhu štrukturálnych zmien v oblasti školstva na základe uznesenia MsZ č. 824/2014
− Stanovisko HKM k návrhu štrukturálnych zmien
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ stiahlo z rokovania
1. Návrh štrukturálnych zmien v oblasti školstva na základe uznesenia MsZ č. 824/2014
B./ schvaľuje
1. naďalej hľadať možnosti efektívneho fungovania CVČ
2. Navýšenie kapacity ŠJ Školská cca 600-1000 stravníkov, s postupnou výmenou
veľkokapacitných strojov. Rozšírenie budovy uskutočniť smerom k športovej hale za účelom
získania priestorov na oddelené miestnosti na spracovanie polotovarov a na zvýšenie miesta
na stravovanie žiakov a zamestnancov s tým, že v roku 2014 bude vypracovaná projektová
dokumentácia, v r. 2015 sa zrealizuje prestavba a v nasledovných rokoch sa uskutoční
propaganda na naplnenie kapacity stravníkov.

č. 833/2014
uznesenie
k Zmluvám v oblasti školstva
- prenájom reklamnej plochy ZŠ F. Rákóziho II. s VJM, Ul. V. Palkovicha
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. uzatvorenie zmluvy o nájme reklamnej plochy vo výmere 2,00 m2 za účelom inštalácie
reklamnej tabule nájomcu: Vendomat, spol. s.r.o. Komárňanská cesta 21, 940 02 Nové
Zámky spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu v Nitre, Oddiel Sro, Vložka č. 17505/N,
IČO: 35 971 878, na dobu určitú od 01.09.2014 do 30.06.2015, t.j. na školský rok
2014/2015. Nájomné: 200,-€ mesačne počas trvania zmluvy. Predmet nájmu: nehnuteľnosť
v majetku mesta, nachádzajúcej sa na pozemku v k.ú. Kolárovo, č. parc.č. 1397/4, LV č.
13597, správcom majetku: ZŠ F. Rákócziho II. s VJM, ul. V. Palkovicha 3, Kolárovo. Druh
reklamy: propagácia činnosti spoločnosti, dodávateľa programu: „Školské ovocie“.
2. vrátenie 100% hodnoty vlastného príjmu pre ZŠ F. Rákócziho II. s VJM, ul. V. Palkovicha
3, Kolárovo získaných od spoločnosti Vendomat spol. s.r.o. podľa VZN č. 7/2008 na
financovanie programu „Školské ovocie“
B./ žiada
1. primátora mesta pred umiestnením reklamnej tabule odsúhlasiť jej miesto mestským úradom
č. 834/2014
uznesenie
k voľbe riaditeľov ZŠ, MŠ a ZUŠ
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Oznámenie primátora mesta o výsledkoch výberových konaní riaditeľov ZŠ, MŠ, ZUŠ.
2. Vymenovanie PaedDr. Erzsébet Csütörtöki, trvale bytom Roľnícka 21, 946 03 Kolárovo,
do funkcie riaditeľa Základnej školy Mateja Korvína. s vyučovacím jazykom
maďarským – Corvin Mátyás Alapiskola, Školská 6, Kolárovo na obdobie od 01.07.2014
do 30.06.2019
3. Vymenovanie Mgr. Evy Sladkej, trvale bytom Kolárovo, Kostolné nám. 7A/8, do funkcie
riaditeľa Základnej školy Jána Amosa Komenského, Rábska 14, Kolárovo na obdobie od
01.07.2014 do 30.06.2019.
4. Vymenovanie Mgr. Silvie Tóthovej, trvale bytom Malodunajská 17, Kolárovo, do funkcie
riaditeľa Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Brnenské námestie 16,
Kolárovo, na obdobie od 01.07.2014 do 30.06.2019.
č. 835/2014
uznesenie
k správe o činnosti a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie Gúta Service Kolárovo
za rok 2013
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Stanovisko HKM k správe o činnosti a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie Gúta
Service Kolárovo za rok 2013

B./ schvaľuje
1.Správu o činnosti a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie Gúta Service Kolárovo
za rok 2013 vrátane hospodárskeho výsledku za rok 2013 vo výške + 3 717,29 €
2.vysporiadanie hospodárskeho výsledku, zisku za rok 2013 nasledovne: - účtovný hospodársky
výsledok použiť na zníženie straty z minulých rokov v celkovej výške 3 717,29 € preúčtovaním
na účet 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia z minulých účtovných období
C./ odporúča primátorovi mesta
1. poskytnúť mimoriadnu odmenu riaditeľovi organizácie Gúta Service Kolárovo za dosiahnuté
kladné výsledky hospodárenia v r. 2013 vo výške 750,-€
č. 836/2014
uznesenie
k Správe o činnosti a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie MsKS Kolárovo za rok 2013
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Stanovisko HKM k Správe o činnosti a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie
MsKS Kolárovo za rok 2013
B./ schvaľuje
1. Správu o činnosti a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie MsKS Kolárovo za rok
2013
900,-€
2. Preskupenie čerpania príspevku na r. 2013 vo výške:
úspora čerpania: dod. el. en.
340,-€
cestovné
40,-€
opravy a údržba
380,-€
školenia
10,-€
prenájom
100,-€
odvoz odpadu
30,-€
spolu:
900,-€
prečerpanie:

vodné, stočné
nákup kníh
spolu

300,-€
600,-€
900,-€

3.Výsledok hospodárenia za rok 2013:
Zisk z vedľajšej činnosti:
1,21 €
Zisk z hlavnej činnosti:
869,53 €
Zisk po zdanení použiť na tvorbu rezervného fondu.
C./ odporúča primátorovi mesta
1. poskytnúť mimoriadnu odmenu riaditeľovi organizácie MsKS Kolárovo za dosiahnuté
kladné výsledky hospodárenia v r. 2013 vo výške 750,-€

č. 837/2014
uznesenie
k Správe o činnosti a výsledku hospodárenia rozpočtovej organizácie ZPS a DS Kolárovo
za rok 2013
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Stanovisko HKM k Správe o činnosti a výsledku hospodárenia rozpočtovej organizácie ZPS a
DS Kolárovo za rok 2013
B./ schvaľuje
1. Správu o činnosti a výsledku hospodárenia rozpočtovej organizácie ZPS a DS Kolárovo za
rok 2013
2. čerpanie rozpočtu - zariadenie pre seniorov:
554.272,-€
čerpanie rozpočtu – denný stacionár:
50.826,-€
čerpanie rozpočtu – spoločné stravovanie:
25.801,-€
č. 838/2014
uznesenie
k Správe o výsledku hospodárenia ZŠ F. Rákócziho II. s VJM za rok 2013
Mestské zastupiteľstvo rada v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Správu o výsledku hospodárenia Základnej školy Františka Rákócziho II. s vyučovacím
jazykom maďarským – II. Rákóczi Ferenc Alapiskola, V. Palkovicha 3, Kolárovo, za rok
2013
2. Správu o výsledku hospodárenia Školského klubu detí, V. Palkovicha 3, Kolárovo, ako
súčasť Základnej školy Františka Rákócziho II. s vyučovacím jazykom maďarským – II.
Rákoczi Ferenc Alapiskola, V. Palkovicha 3, Kolárovo, za rok 2013
č. 839/2014
uznesenie
k Správe o výsledku hospodárenia ZŠ Mateja Korvína s VJM Kolárovo za rok 2013
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Správu o výsledku hospodárenia Základnej školy Mateja Korvína s vyučovacím jazykom
maďarským – Corvin Mátyás Alapiskola, Školská 6, Kolárovo, za rok 2013
2. Správu o výsledku hospodárenia Školského klubu detí, Školská 6, Kolárovo, ako súčasť
Základnej školy Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským – Corvin Mátyás
Alapiskola, Školská 6, Kolárovo, za rok 2013
č. 840/2014
uznesenie
k Správe o výsledku hospodárenia ZŠ Jána Amosa Komenského, Rábska 14, Kolárovo
za rok 2014
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Správu o výsledku hospodárenia Základnej školy Jána Amosa Komenského, Rábska 14,
Kolárovo za rok 2013

2. Správu o výsledku hospodárenia Školského klubu detí, Rábska 14, Kolárovo, ako súčasť
Základnej školy Jána Amosa Komenského, Rábska 14, Kolárovo za rok 2013
č. 841/2014
uznesenie
k Správe o výsledku hospodárenia Základnej umeleckej školy, Kostolné nám. 10, Kolárovo, za rok
2013
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Správu o výsledku hospodárenia Základnej umeleckej školy – Művészeti Alapiskola,
Kostolné nám. 10, Kolárovo za rok 2013
č. 842/2014
uznesenie
k Správe o výsledku hospodárenia Materskej školy s VJM – Óvoda, Brnenské námestie 16,
Kolárovo za rok 2013
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Správu o výsledku hospodárenia Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským –
Óvoda, Brnenské námestie 16, Kolárovo za rok 2013,
2. Správu o výsledku hospodárenia Školskej jedálni, Brnenské námestie 16, Kolárovo, ako
súčasť Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Brnenské nám. 16,
Kolárovo, za rok 2013
č. 843/2014
uznesenie
k Správe o výsledku hospodárenia Materskej školy Lesná 10, Kolárovo
za rok 2013
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Správu o výsledku hospodárenia Materskej školy, Lesná 10, Kolárovo za rok 2013
č. 844/2014
uznesenie
k Správe o výsledku hospodárenia Centra voľného času – Szabadidőközpont, Mostová 2, Kolárovo
za rok 2013
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Správu o výsledku hospodárenia Centra voľného času – Szabadidőközpont, Mostová 2, Kolárovo
za rok 2013
č. 845/2014
uznesenie
k Správe o výsledku hospodárenia školských zariadení bez právnej subjektivity
za rok 2013
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Stanovisko HKM k správe o výsledkoch hospodárenia škôl a školských zariadení s právnou
subjektivitou a bez právnej subjektivity za rok 2013
B./ schvaľuje
1. Správu o výsledku hospodárenia školských zariadení bez právnej subjektivity za rok
2013

č. 846/2014
uznesenie
k Správe o hodnotení rozpočtu Mesta Kolárovo za rok 2013 z hľadiska plnenia príjmovej časti a
účelového použitia výdavkovej časti vrátane overenia účtovnej uzávierky za r. 2013 nezávislým
audítorom a vyhodnotenie ukazovateľov programového rozpočtu mesta Kolárovo
za rok 2013
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. vypracovanú výročnú správu s rozborom záverečného účtu mesta za rok 2013, vrátane
hodnotenia programového rozpočtu mesta za rok 2013 a informatívnej správy
o konsolidovanej účtovnej závierke mesta za rok 2013,
2. rozpočtové opatrenie mesta č. 6/2013 so zapracovanými zmenami rozpočtu mesta
k 31.12.2013
3. záverečný výrok zo správy nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2013
a o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2013,
4. odborné stanovisko HKM k záverečnému účtu mesta za rok 2013
B./ schvaľuje
1. záverečný účet mesta za rok 2013 a súhlasí s celoročným hospodárením bez výhrad
s nasledovnými vykázanými údajmi :
a.) Bežný rozpočet uzatvorilo mesto s prebytkom vo výške
V tom :
6.112.908,96 €
Príjmy bežného rozpočtu :
Výdavky bežného rozpočtu :
- 5.906.666,21 €

206.242,75 €

(Vrátane limitov RO na BV)

Prebytok bežného rozpočtu :

+ 206.242,75 €

b.) Kapitálový rozpočet uzatvorilo mesto so schodkom vo výške
V tom :
Príjmy kapitálového rozpočtu :
1.447.067,16 €
Výdavky kapitálového rozpočtu :
- 1.627.423,96 €

- 180.356,80 €

(vrátane limitov RO na KV)

Schodok kapitálového rozpočtu :

-

180.356,80 €

Z rozdielu príjmov a výdavkov rozpočtu mesta za rok 2013
vyplýva prebytok hospodárenia bežného roka v celkovej výške
c.) Finančné operácie uzatvorilo mesto so schodkom vo výške
V tom :
Príjmové finančné operácie :
310.541,68 €
Výdavkové finančné operácie :
- 320.755,86 €
Schodok finančných operácií :
- 10.214,18 €
d.) Zostatok peňažných prostriedkov rozpočtového
hospodárenia mesta k 31.12.2013 :
V tom :
a) prebytok hospodárenia roka :
+ 25.885,95 €
b) schodok finančných operácií
- 10.214,18 €
c) zostatok peňažných fondov
+156.350,30 €
(po vylúčení účelových zdrojov)

+ 25.885,95 €
- 10.214,18 €

172.022,07 €

e.) Usporiadanie prostriedkov rozpočtového hospodárenia
do peňažných fondov :
V tom :
a) rezervný fond :
b) fond údržby :
f.) Použitie prostriedkov rezervného fondu v rámci rozpočtu
roka 2014

172.022,07 €
106.968,94 €
65.053,13 €
0,00 €

č. 847/2014
uznesenie
k Správe o výsledku hospodárenia KolByt s.r.o. Kolárovo za rok 2013
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu o hospodárení spoločnosti KolByt s.r.o. Kolárovo za rok 2013
2. Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky spoločnosti KolByt s.r.o.
Kolárovo, za rok 2013
3. Výsledok hospodárenia za rok 2013:
Zisk po zdanení:
766,-€
ktorý bude použitý na krytie strát z minulých období:
700,-€
66,-€
prídel zákonnej čiastky do rezervného fondu spoločnosti:
4. Stanovisko dozornej rady k hospodáreniu spoločnosti KolByt, s.r.o. za rok 2013
5. Plán údržby a opráv na rok 2014
V rámci údržby a opráv CTZ, PTR, STR, VS 1-5, KAB:
Opravy CTZ, KAB – dodávateľská a vlastná oprava spolu:
20,0 tis. €
Opravy technologických zariadení VS spolu:
15,5 tis. €
Opravy na rozvodoch PTR, STR spolu:
3,4 tis. €
Spolu:
38,9 tis. €
B./ žiada
1. primátora mesta predložiť konkrétne podmienky verejného obstarávania na aktualizáciu
koncepcie tepelného hospodárstva mesta Kolárovo a návrh členov komisie na vyhodnotenie
verejného obstarávania
Termín: júlové zas. MsZ
C./ odporúča primátorovi mesta
1. poskytnúť mimoriadnu odmenu riaditeľovi KolByt s.r.o. Kolárovo za dosiahnuté kladné
výsledky hospodárenia v r. 2013 vo výške 750,-€
č. 848/2014
uznesenie
k Informatívnej správe o výsledkoch volieb do Európskeho parlamentu
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu o výsledkoch volieb do Európskeho parlamentu konaných dňa
24.05.2014 – za mesto Kolárovo

č. 849/2014
uznesenie
k Informatívnej správe predsedu komisie ROEP za rok 2013 v súlade s uznesením
MsZ č. 151/2013
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu predsedu komisie ROEP, o stave rozpracovanosti diela „Obnova
evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim pre k.ú. Kolárovo“ na obdobie od
19.08.2008 – do 28.05.2014
2. Na základe doručeného Dodatku č. 9 k Zmluve o dielo č. 1/2008 zo dňa 23.6.2008 na
Okresný úrad (katastrálny odbor) Komárno dňa 22.5.2014, ukončenie etapy IV. etapy ROEP
- „Zapracovanie námietok do operátu, predloženie diela na záverečnú kontrolu, schválenie
registra a jeho zápis do katastra nehnutľností“ na základe dohody medzi objednávateľom a
zhotoviteľom bol preterminovaný do 30.11.2014.
č. 850/2014
uznesenie
k Správe o hospodárení STKO N-14 Neded za rok 2013 a k Informatívnej správe o štádiu riešenia
uloženia komunálneho odpadu
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu o hospodárení spoločnosti STKO N-14, a.s. Neded za rok 2013
2. Informatívnu správu o štádiu riešenia uloženia komunálneho odpadu
B./ žiada primátora mesta
1. pourgovať zaslanie písomnej správy (vypracovanie konsolidačného programu) v zmysle
uznesenia MsZ č. 643/2013 so stanovením 30 dňovej lehoty na zaslanie kompletného
materiálu
č. 851/2014
uznesenie
k aktualizácii Územného plánu mesta Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. predloženú Správu o výsledkoch preskúmania aktuálnosti ÚPN mesta Kolárovo pracovníkmi
oddelenia výstavby a ŽP
2. stanovisko komisie výstavby a ÚP zo dňa 27.05.2014 k aktualizácii ÚPN mesta Kolárovo
B./ žiada
1. primátora mesta prostredníctvom oddelenia výstavby a ŽP vykonať prieskum formou
písomného oznámenia pre dotknuté orgány a verejnosť spôsobom v mieste obvyklým (na
úradnej tabuli, KTV, internetovej stránke), o začatí preskúmania platného územného plánu, za
účelom získania podnetov, informácií a požiadaviek, na základe ktorých by orgán územného
plánovania rozhodol o ďalšom postupe vo veci aktualizácie Územného plánu mesta Kolárovo.
Termín zahájenia prieskumu: do 30.06.2014
č.852 /2014
uznesenie
k Informatívnej správe o vyhodnotení výsledku verejného obstarávania na výmenu okien v
školských zariadenia
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. výmenu okien v školských zariadeniach na základe vykonaného prieskumu trhu vyhodnoteného

dňa 27.05.2014:
a.) Materskej školy, Kolárovo, Brnenské nám. 16 (žltý pavilón) od dodávateľa E-MONT Eduard,
Komárno, J. Selyeho 2986/5, IČO: 40 855 333, v hodnote: 4.900,00 € (cena je bez DPH,
nakoľko nie je platcom DPH)
b.) Základnej školy F. Rákócziho II., Kolárovo, Ul. V. Palkovicha 3 od dodávateľa GERI
door s.r.o., Komárno, Mederčská 59/11, IČO: 35 960 515, v hodnote: 34.640,74 € (cena je
vrátane DPH)
(varianta 2. farba zlatý dub – jednostranná imitácia)
c.) Školskej jedálne, Kolárovo, Ul. Rábska 14 od dodávateľa GERI door s.r.o. Komárno,
Mederčská 59/11, IČO: 35 960 515, v hodnote 16.607,58 € (cena je vrátane DPH)
d.) Materskej školy, Kolárovo, Brnenské námestie 16, elokovaná trieda pracoviska
MŠ Lesná 8 od dodávateľa GERI door s.r.o., Komárno, Mederčská 59/1414, IČO:
35960 5145, v hodnote 16.292,32 € (cena je vrátane DPH)
B./ vyhlasuje
1. verejné obstarávanie na kompletné zateplenie budovy pavilónu MŠ s VJM - Óvoda, Brnenské
nám. 16, Kolárovo, elokovaná trieda MŠ Lesná 8 - parc.č. 1384/3, 1384/4
2.verejné obstarávanie na výmenu okien v MŠ Lesná 10 - parc.č. 1384/5 – elokovaná trieda
Lesná 8
č. 853 /2014
uznesenie
k návrhu na stanovenie podmienok predaja stavebných pozemkov v zóne JUH
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ ruší
1. uznesenie MsZ č.649/2013/B. zo dňa 23.9.2013
B./ schvaľuje
1. podmienky zverejnenia obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemkov v k.ú. Kolárovo, ved.
na LV č. 4941, parcely č. reg. „C“ s parc.č.:
28734/11,12,13,14,29,40,50,52,55,847,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,
101,102,103,104,105,106,107,108,211,212,213,214,215,216 a 217 formou OVS podľa
predloženého návrhu
2. finančné prostriedky z odpredaja pozemkov použiť výhradne iba na budovanie inžinierskych sietí
v zóne Juh – v prvom rade v časti, kde boli odpredané pozemky
B./ žiada primátora mesta
1. prostredníctvom oddelenia správy a údržby mestského majetku doplniť podmienky predaja
pozemkov v zóne Juh o nasledovný bod:
„Súťažiaci prijíma podmienku, že druh predmetných pozemkov je orná pôda a vyňatie z
pôdneho fondu vybavuje kupujúci na vlastné náklady“
2. prostredníctvom oddelenia správy a údržby mestského majetku vyhlásiť zámer mesta na
odpredaj pozemkov v zóne Juh v zmysle podmienok uvedených v predloženom materiáli
č. 854/2014
uznesenie
k Plánu organizačno-technického zabezpečenia 30. kolárovského jarmoku a XXI. ročníka
Kolárovo CUP 2014 a organizačný plán BC Streetball 2014
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Postupový plán organizačného zabezpečenia 30. kolárovského jarmoku v roku 2014, plán
organizačného a zabezpečenia XXI. ročníka Kolárovo CUP-2014 a organizačný plán BC Knives
Streetball 2014

č. 855/2014
uznesenie
k Plánu kontrolnej činnosti HKM na obdobie od 1.7.2014 do 31.12.2014
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Plán kontrolnej činnosti HKM na obdobie od 1.7.2014 do 31.12.2014
B./ poveruje
1. HKM na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti na obdobie
od 01.07.2014 do 31.12.2014
č. 856/2014
uznesenie
k určeniu rozsahu výkonu funkcie primátora mesta počas funkčného obdobia r. 2014
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. podľa § 11 ods. 4 písm. i.) Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení rozsah výkonu funkcie
primátora mesta na volebné obdobie 2014-2018 na plný úväzok (t.j. na 100%)
č. 857/2014
uznesenie
k vyhodnoteniu činnosti MsP Kolárovo za rok 2013
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Vyhodnotenie činnosti Mestskej polície Kolárovo za rok 2013
č. 858/2014
uznesenie
k uzatvoreniu nájomnej zmluvy medzi Mestom Kolárovo a Lebeco s.r.o., Remeselnícka,4 Kolárovo
o prenájom časti pozemku na parc.č. 1636/4
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie, že
1. Mesto Kolárovo zverejnilo zámer na prenájom pozemku mesta v k.ú. Kolárovo, ved. na LV č.
4941, v reg. „C KN“ - časť pozemku na parc.č. 1636/4 o výmere 25 m2 - druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria – na úradnej tabuli mesta a na webovej stránke Mesta Kolárovo.
B./ schvaľuje
1. uzavretie nájomnej zmluvy s fy. Lebeco s.r.o., Remeselnícka č. 4, 946 03 Kolárovo o priamy
prenájom pozemku v k,.ú. Kolárovo, ved. na LV č. 49414, v reg. „C KN“ - časť pozemku na
parcele číslo 1636/47 o výmere 25 m2 na dobu neurčitú s platnosťou od 1.6.2014 za mesačné
nájomné 65 ,-€/výnimka zo „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta – Príloha č. 4 –
schválené MsZ v Kolárove dňa 30.1.2011 uzn. MsZ č. 18/2011.A/1 za účelom umiestnenia
predajného stánku. Zmluva je účinná od nasledujúceho dňa zverejnenia na webovej stránke
mesta.

č. 859/2014
uznesenie
k žiadosti Západoslovenskej distribučnej, a.s., Čulenova 6, Bratislava o uzatvorenie Zmluvy
o budúcej kúpnej zmluve na odpredaj časti pozemku parc. reg. „C“ s p.č. 1565/1 ved.
na LV č. 4941 k.ú. Kolárovo o výmere cca 29 m2
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ žiada
1. primátora mesta poveriť MsÚ – oddelenie správy a údržby mestského majetku zverejnením
zámeru mesta v zmysle zákona SNR č 138/1991 Zb. § 9a) ods. 8e.) na prevod majetku mesta z
dôvodu hodného osobitného zreteľa kvôli zlepšeniu a zabezpečeniu bezporuchovej dodávky
elektrickej energie obyvateľom v danej lokalite mesta – odpredaj časti pozemku parcely reg. „C“
s parc. č. 1565/1 v k. ú. Kolárovo, ved. na LV č. 4941 o výmere cca 29 m2 – druh pozemku
ostatná plocha na základe situácie na stavbu KO Kolárovo, Brnenské nám. TS, VNK, NNK,
objekt SO 01 – Transformovňa – stavebná časť – detail osadenia navrhovanej TS č. L
12.0508.12.0001 zo dňa 06/2013 pre Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova č. 6, 81647
Bratislava za cenu 30,- €/m2 na základe platnej cenovej mapy mesta. Výmera bude upresnená
geometrickým plánom po zameraní stavby. Výdavky spojené s vyhotovením geometrického
plánu a výdavky spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí budúci kupujúci.
č. 860/2014
uznesenie
k žiadosti Západoslovenskej distribučnej, a.s., Čulenova 6, Bratislava o uzatvorenie Zmluvy
o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien v k.ú. Kolárovo na nasledovné parcely:
1565/1,1421/1, 1410/1, 1775/1, 1421/30, 1421/39, 1497/3, 1490/1, 1497/1
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. so súhlasom 13 poslancov, ktorí predstavujú nadpolovičnú väčšinu prítomných poslancov
v zmysle § 11 ods. 4 písm. a.) zákona č. 369/1990 Zb. podpísanie zmluvy o budúcej zmluve
o zriadení vecného bremena v zmysle priloženého návrhu zmluvy - zriadenie vecného
bremena na pozemkoch v k. ú. Kolárovo, ved. na LVč. 4941 parc. reg. „C“ s parc. č. 1565/1 –
ostatné plochy, 1421/1 – ostatné plochy, 1410/1 – zast. plochy a nádvoria, 1775/1 – zastavané
plochy a nádvoria, 1421/30 – zast. plochy a nádvoria, 1421/39 – zastavané plochy a nádv.,
1497/3 – zast. plochy a nádv. a 1490/1 – ostatné plochy, 1497/1 – ostatné plochy v prospech
Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava zastúpená JUDr.
Szabolcsom Hodosym – vedúcim úseku riadenia investícií a Ing. Xéniou Albertovou –
poverenou vedením tímu riadenia vlastníckych vzťahov za jedno rázovú odplatu dohodnutú
oboma zmluvnými stranami vo výške 8,- €/m2. ktorá bude uhradená pri podpísaní zmluvy
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. Rozloha zaťažených pozemkov bude presne
určená na základe vypracovaného geometrického plánu.
č. 861/2014
uznesenie
k uzatvoreniu nájomných zmlúv v nájomných bytoch mesta pre súčasných nájomníkov
na Ul. Radnótiho
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. uzatvorenie nájomnej zmluvy so súčasnými nájomníkmi: Beata Masná a druh Roman Zsolnai,
bytom Kolárovo, Radnótiho 42/2, od 01.05.2014 do 30.04.2015 , v zmysle zásad nakladania s
majetkom mesta Kolárovo čl. č. 20 hodným osobitného zreteľa – trvanie nájomného pomeru.
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

2. uzatvorenie nájomnej zmluvy so súčasnými nájomníkmi: Laura Kürtiová a druh František Farkaš,
bytom Kolárovo, Radnótiho 40/10 od 01.07.2014 do 30.06.2015, v zmysle zásad nakladania s
majetkom mesta Kolárovo čl. č. 20 hodným osobitného zreteľa – trvanie nájomného pomeru.
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
č. 862/2014
uznesenie
k uzatvoreniu nájomnej zmluvy v nájomnom byte mesta na osade Dankó Pistu
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. uzatvorenie nájomnej zmluvy so súčasným nájomníkom: Zuzana Csonková, bytom Kolárovo,
Osada Dankó Pistu 71/6, od 01.05.2014 do 30.04.2015 , v zmysle zásad nakladania s majetkom
mesta Kolárovo čl. č. 20 hodným osobitného zreteľa – trvanie nájomného pomeru.
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
č. 863/2014
uznesenie
k uzatvoreniu nájomných zmlúv pre súčasných nájomníkov v nájomných bytoch mesta na Ul.
partizánskej, na Kostolnom nám. 7B/10 a na Kostolnom nám. 2/3
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. uzatvorenie nájomnej zmluvy so súčasným nájomníkom: Denisa Motajcseková, bytom Kolárovo,
Partizánska 7/10, na obdobie od 01.05.2014 do 30.04.2015 v zmysle zásad nakladania a
hospodárenia s majetkom mesta Kolárovo čl. č. 20 hodným 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.
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov
2. uzatvorenie nájomnej zmluvy so súčasným nájomníkom: Júlia Tóthová, bytom Kolárovo,
Kostolné nám.7B/10, na obdobie od 01.05.2014 do 30.04.2015 v zmysle zásad nakladania a
hospodárenia s majetkom mesta Kolárovo čl. č. 20 hodným 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.
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov
3. uzatvorenie nájomnej zmluvy so súčasným nájomníkom:
Anna Szabó, bytom Kolárovo,
Kostolné nám.2/3, na obdobie od 01.05.2014 do 30.04.2015 v zmysle zásad nakladania a
hospodárenia s majetkom mesta Kolárovo čl. č. 20 hodným 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.
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
4. uzatvorenie nájomnej zmluvy so súčasným nájomníkom:
Klaudia
Bodžárová,
bytom
Kolárovo, Kostolné nám.2/4, na obdobie od 01.05.2014 do 30.04.2015 v zmysle zásad nakladania
a hospodárenia s majetkom mesta Kolárovo čl. č. 20 hodným 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 2 mesačného čistého
nájomného. Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov
5. uzatvorenie nájomnej zmluvy so súčasným nájomníkom: Renáta Záhončíková, bytom Kolárovo,
Partizánska 7A/9 na obdobie od 01.07.2014 do 30.06.2015 v zmysle zásad nakladania a
hospodárenia s majetkom mesta Kolárovo čl. č. 20 hodným 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. Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov
6. uzatvorenie nájomnej zmluvy so súčasnými nájomníkmi:
Denisa Madarászová a druh
Ladislav Zsolnai, bytom Kolárovo, Partizánska 7A/4 na obdobie od 01.07.2014 do 30.06.2015 v
zmysle zásad nakladania a hospodárenia s majetkom mesta Kolárovo čl. č. 20 hodným 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 2
mesačného čistého nájomného. Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou
všetkých poslancov.
č. 864/2014
uznesenie
k uzatvoreniu nájomných zmlúv pre súčasných nájomníkov v nájomných bytoch mesta
na Kostolnom nám. 7A a 7B
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1.Uzatvorenie nájomnej zmluvy pre súčasných nájomníkov uvedených v prílohe č.1 na adrese
Kolárovo, Kostolné nám. 7A/ 2.,3.,6.,7.,8. na obdobie od 01.06.2014 do 31.05.2015 v zmysle
zásad nakladania a hospodárenia s majetkom mesta Kolárovo čl. č. 20 hodným 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 uložit finančnú záruku vo výške
1 mesačného čistého nájomného.
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov
2. Uzatvorenie nájomnej zmluvy pre súčasných nájomníkov uvedených v prílohe č.2 na adrese
Kolárovo, Kostolné nám. 7B/ 1., 2., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12. na obdobie od 01.06.2014 do
31.05.2015 v zmysle zásad nakladania a hospodárenia s majetkom mesta Kolárovo čl. č. 20
hodným 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 uložit
finančnú záruku vo výške 1 mesačného čistého nájomného.
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov
3.Uzatvorenie nájomnej zmluvy pre súčasných nájomníkov uvedených v prílohe č.3 na adrese
Kolárovo, Kostolné nám. 7B/ 3. na obdobie od 01.06.2014 do 31.05.2015 v zmysle zásad
nakladania a hospodárenia s majetkom mesta Kolárovo čl. č. 20 hodným 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 uložit finančnú záruku vo výške
2 mesačného čistého nájomného.
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov

č. 865/2014
uznesenie
k prideleniu nájomných bytov a uzatvoreniu nájomných zmlúv
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. pridelenie nájomného bytu a uzatvorenie nájomnej zmluvy formou priameho prenájmu so
Szulcsányi Danielom, bytom Kolárovo, Bočná 2741/2, na 2 – izbový nájomný byt na Partizánska
7/11, od 01.07.2014 do 30.06.2015 v prípade zaplatenia zábezpeky podľa VZN č. 8/2012 účinný od
20.10.2012, § 8 bod 5., vo výške 9 mesačných splátok nájomného.
2. pridelenie nájomného bytu a uzatvorenie nájomnej zmluvy formou priameho prenájmu s Kürti
Róbertom a družkou Balázs Klaudiou, bytom Kolárovo, Radnótiho 40/10, na 1-izbový nájomný byt
na Radnótiho 40/7, od 10.06.2014 do 31.05.2015
č. 866/2014
uznesenie
k návrhu na vymenovanie nového člena Odbornej komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej pri MsZ
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ menuje
1. Mgr. Murányi Juraja, bytom Školská 5/30, 946 03 Kolárovo, za člena Odbornej komisie
sociálnej, zdravotnej a bytovej pri MsZ od 10.06.2014

č. 867/2014
uznesenie
k žiadosti p. Čižmár Ladislava, COFFEE HOUSE, Nábrežná 4810/12, Nové Zámky o osobitné
užívanie – prenájom verejného priestranstva na Kostolnom nám. 6
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie, že
1. Mesto Kolárovo zverejnilo zámer na priamy prenájom verejného priestranstva v k.ú. Kolárovo,
časť pozemku parc.č. 838/1 na Kostolnom námestí vo výmere 6 m2 za účelom zriadenia a
prevádzkovania terasy pred obchodnou jednotkou so súp. č. 881.
Na zverejnený zámer podal žiadosť: Ladislav Čižmár, COFFEE HOUSE, bytom Nové Zámky,
Nábrežná 4810/12
B./ schvaľuje
1. uzatvorenie zmluvy o osobitnom užívaní, prenájme verejného priestranstva v k.ú. Kolárovo, časť
pozemku parc.č. 838/1 na Kostolnom námestí vo výmere 6 m2, za cenu 0,0822 €/m2/deň, za
každý aj neúplný m2 a každý aj neúplný deň, so žiadateľom: Ladislav Čižmár COFFEE HOUSE,
bytom Nové Zámky, Nábrežná 4810/12, za účelom zriadenia a prevádzkovania terasy pred
obchodnou jednotkou so súp. č. 881, na dobu neurčitú, s jednomesačnou výpovednou lehotou,
s účinnosťou od nasledujúceho dňa po zverejnení zmluvy na webovom sídle mesta.

Árpád H o r v á t h
primátor mesta

