Uznesenie
z 9. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kolárove dňa 24.9.2007
č. 141/2007
uznesenie
k vyhodnoteniu kontroly plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Vyhodnotenie kontroly plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
2. Vyhodnotenie interpeláciií poslancov z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
č. 142/2007
uznesenie
k Správe o činnosti a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie DP Globál Kolárovo za I. polrok
2007
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu o činnosti a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie DP Globál Kolárovo
za I. polrok 2007
2. Stanovisko HKM k Správe o činnosti a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie
DP Globál Kolárovo za I. polrok 2007
č. 143/2007
uznesenie
k Návrhu spôsobu vysporiadania zadĺženosti a organizačného usporiadania príspevkovej organizácie DP Globál
Kolárovo ku dňu 31.12.2007
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. predložený návrh riaditeľa DP Globál organizačného usporiadania príspevkovej
organizácie DP Globál Kolárovo ku dňu 31.12.2007
2. predložený návrh MsÚ na založenie spoločnosti s ručením obmedzeným so 100%-nou
majetkovou účasťou Mesta Kolárovo do 30.11.2007 za účelom vykonávania stavebnej
činnosti
B./ ukladá
1. MsÚ pripraviť finančnú a právnu analýzu jednotlivých variantov nasledovne:
- založenie spoločnosti s ručením obmedzeným so 100% majetkovou účasťou mesta
Kolárovo
- ponechanie organizácie DP Globál v súčasnom usporiadaní s poskytnutím finančných
prostriedkov na vysporiadanie neuhradených dodávateľských faktúr
Zodpovední: Ing. Iveta Némethová
Ing. Štefan Kucsera
Termín: mimoriadne zas. MsZ
C./ žiada
1. o zvolanie mimoriadneho zasadnutia MsZ vo veci organizačného usporiadania DP Globál
Kolárovo dňa 15.10.2007

č. 144/2007
uznesenie
k žiadostiam príspevkovej organizácie DP Globál Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. prenájom nebytových priestorov bufetovej časti športovej haly v Kolárove pre p. Mihalics
Atilu – CSIGA MA, bytom v Kolárove ul. Kollárova č. 6 od 01.10.2007 na dobu neurčitú
vo výmere 52,8 m2. Výška mesačného nájomného činí 8.000,-Sk + DPH. Do hodnoty

nájomného sú zahrnuté aj režijné výdavy (spotreba elektrickej energie, vody a
vykurovacieho plynu).
2. žiadosť príspevkovej organizácie DP Globál Kolárovo o povolenie výmeny
plynového kotla v administratívnej budove vo výške 50 tis. Sk z fondu reprodukcie
organizácie
č. 145/2007
uznesenie
k Správe o činnosti a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie MsKS Kolárovo
za I. polrok 2007
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu o činnosti a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie MsKS Kolárovo za
I. polrok 2007
č. 146/2007
uznesenie
k Správe o činnosti a výsledku hospodárenia rozpočtovej organizácie DPD a DD Kolárovo
za I. polrok 2007
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu o činnosti a výsledku hospodárenia rozpočtovej organizácie DPD a DD Kolárovo za
I. polrok 2007
č. 147/2007
uznesenie
k Návrhu zmeny investícií do tepelného hospodárstva na r. 2007
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. investície do tepelného hospodárstva mesta na rok 2007 na základe predloženej
participácie v celkovom objeme 660 tis. Sk, financovaných z rozpočtu mesta
v nasledovnom členení:
a.) rekonštrukcia prípojky STR ÚV a TÚV
pre Mestské zdrav. stredisko a MsÚ
233 tis. Sk
b.) automatická úpravnovňa vody
a expanzné doplňovacie zariadenie CTZ
340 tis. Sk
c.) modernizácia regulačnej techniky
87 tis. Sk
------------------S p o l u:
660 tis. Sk
2. zmenu uznesenia MsZ č. 74/C1 zo dňa 16.4.2007 – Plán investície spoločnosti KolByt
s.r.o. Kolárovo na r. 2007 nasledovne:
namiesto „nákupu úžitkového vozidla furgon” za cenu
400 tis. Sk bez DPH
- z odpisov za r. 2007
257 tis. Sk bez DPH
- z vlastných prostriedkov (z predaja GAZ furgon)
143 tis. Sk bez DPH
zaradiť: - obstaranie plynového kotla horáka APH16PZ 0,2-1,6 MW 130 tis. Sk bez DPH
- zabezpečenie tepelnej ochrany kotlov CTZ
85 tis. Sk bez DPH
- zabezpečovací systém CTZ
42 tis. Sk bez DPH
-Spolu:
257 tis. Sk bez DPH
B./ poveruje
1. primátora mesta Kolárovo podpísaním zmluvy s dodávateľom rekonštrukcie STR ÚK a
TÚV v zmysle čl. 7 bod 6 nájomnej zmluvy
č. 148/2007
uznesenie
k Správe o hodnotení rozpočtu mesta za obdobie I. polroka 2007
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie

1. správu o plnení príjmov a rozpočtu výdavkov za obdobie I. polroka r. 2007
2. potrebu úpravu vyplývajúcich z polročného plnenia rozpočtu mesta v zmysle predloženého
komentára k vykázanému plneniu
3. stanovisko HKM k Správe o hodnotení rozpočtu mesta za obdobie I. polroka 2007
B./ schvaľuje
1. úpravy vykonané v rozpočte mesta, vyplývajúce z uznesení MsZ prijatých k 30.06.2007 v
celkovej výške 1.468 tis. Sk (viď. úvodná časť správy) ako aj úpravy vykonané v rozpočte
mesta vyplývajúce z tzv. oprávneného prekročenia rozpočtu mesta k 30.06.2007 v celkovej
výške 2.810 tis. Sk, čím sa bilancia rozpočtu mesta zvyšuje zo sumy 174.073 tis. Sk na
178.351 tis. Sk
č. 149/2007
uznesenie
k riešeniu úloh opravárskych a údržbárskych prác na administratívnej budove v Kolárove
– Kostolné nám. č. 32 a k riešeniu havarijnej situácie v MŠ Ul. lesná 10
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu zástupcu primátora mesta o riešení úloh „opravárskych a údržbárskych
prác” na administratívnej budove v Kolárove, Kostolné nám. č. 32
2. Informácie p. zástupcu primátora mesta vo veci riešenia havarijnej situácie v pavilóne č. 4
MŠ Ul. Lesná č. 10
B./ schvaľuje
1. na zabezpečenie opravárskych a údržbárskych prác v AB Kostolné nám. č. 32 v rámci
„Krátkodobého investičného zámeru mesta v r. 2007” presunúť finančnú čiastku 43 tis. Sk
z kap. 635006/41 – údržba budovy AB
2. navýšenie rozpočtu MŠ bez právnej subjektivity v kap. 09.1.1. pod položkou 635/41
„oprava a údržba” o 100 tis. Sk, presunutím predmetnej čiastky z kap. 630/41 – z položky
635006 – „údržba budovy AB”
č. 150/2007
uznesenie
k polročnému odmeňovaniu primátora mesta, zástupcu primátora a HKM
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. poskytnutie polročnej odmeny pre primátora mesta vo výške 20% zo základného platu t.j.
59.800,-Sk
2. poskytnutie polročnej odmeny pre zástupcu primátora mesta vo výške 15% zo základného
platu t.j. 31.900,- Sk
3. poskytnutie polročnej odmeny pre HKM vo výške 15% zo základného platu
t.j. 28.600,- Sk
č. 151/2007
uznesenie
k Čerpaniu rozpočtových limitov ZŠ a ŠZ za obdobie I. polroka 2007
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. čerpanie rozpočtových limitov základných škôl a školských zariadení k 30.06.2007
2. Stanovisko HKM č. 26/07 zo dňa 13.9.2007 k čerpaniu rozpočtových limitov základných
škôl a školských zariadení k 30.06.2007
č. 152/2007
uznesenie
k Čerpaniu rozpočtových limitov školských zariadení bez právnej subjektivity za obdobie
I. polroka 2007
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. čerpanie rozpočtových limitov školských zariadení bez právnej subjektivity za obdobie I.

polroka 2007
č. 153/2007
uznesenie
k Úprave rozpočtových limitov ZŠ a ŠZ na rok 2007
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ stiahlo z rokovania
1. úpravu limitov rozpočtových výdavkov na rok základných škôl a školských klubov detí
B./ ukladá
1. prepracovanú úpravu rozpočtu predložiť na októbrové zasadnutie MsZ
Zodpovední: riaditelia ZŠ
Ing. Gőghová M.
Termín: najbližšie riadne zas. MsZ 2007

č. 154/2007
uznesenie
k Pedagogicko-organizačným pokynom na školský rok 2007/2008
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2007/2008
155/2007
uznesenie
k Informatívnej správe o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovnovzdelávacieho procesu ZŠ a ŠZ na školský rok 2007/2008
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ stiahlo z rokovania
1. Informatívnu správu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení
výchovno-vzdelávacieho procesu ZŠ a ŠZ na školský rok 2007/2008
B./ ukladá
1. školskému úradu doplniť materiál o finančnú analýzu materiálno-technického zabezpečenia
výchovno-vzdelávacieho procesu
Zodpovedný: Ing. Takács. I.
Termín: najbližšie riadne zas. 2007
č. 156/2007
uznesenie
k Návrhu zmeny krátkodobého investičného zámeru mesta na rok 2007
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. predložený návrh zmeny krátkodobého investičného zámeru mesta Kolárovo na rok 2007
B./ schvaľuje
1. zapracovanie uznesení uvedených pod písmenom a) body 1.-10. ako i pod písmenom b)
body 1.-4. predloženého materiálu do krátkodobého investičného programu mesta
schváleného na rok 2007 uznesením MsZ č. 81/2007 zo dňa 30.04.2007 ako i do
kapitálového rozpočtu mesta na rok 2007 s rozšírením písm. b.) o bod 5 týkajúci sa
financovania ortofotomáp vo finančnom objeme 234 tis. Sk

č. 157/2007
uznesenie
k Návrhu úpravy rozpočtu mesta na rok 2007
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. predložený návrh úpravy rozpočtu mesta na rok 2007 vrátane tabuľkového prehľadu
s navrhovanými prírastkami a úbytkami rozpočtových položiek a oddielov rozpočtu
2. Stanovisko HKM k návrhu úpravy rozpočtu mesta na rok 2007
B./ schvaľuje
1. zvýšenie bilancie rozpočtu mesta v zmysle predloženého návrhu mimo bodov II. 1. vo
väzbe na školstvo a II.4., t.j.zo sumy 178.351 tis. Sk na sumu 182.975 tis. Sk, t.j.
o celkovú sumu 4.624 tis. Sk, v tom :
a) zvýšenie výdavkov rozpočtu mesta o sumu 3.143 tis. Sk v oddieloch :
- 01116 Verejná správa – režijné výdavky s viazanosťou na príjmy
z dobropisov (viď.bod II.1. správy)
- 01116 Verejná správa – odmeny poslancov, čl.komisií,... (viď.bod I.1.)
- 0451 Cestná doprava – Strandbus Kolárovo-Nové Zámky a späť
(viď. bod.I.12.)
- 0520 Nakladanie s odpadovými vodami – opravy TK
(viď. bod I.9.)
- 0660 Bývanie a občianska vybavenosť –
a) režijné výdavky na byty s viazanosťou na príjmy z dobropisov
(viď.bod II.1.)
b) úprava kapitálových výdavkov oddielu zmenou použitia zvýšených
príjmov z nájomného
- 0810 Rekreácia, šport príspevok – zvýšenie nájomného nebytových
priestorov pre DP Globál
a) HČ (viď. bod I.2.)
b) VČ (viď. bod I.2)
- 0820 Kultúrne služby – MsKS – zvýšenie príspevku (rock.festival)
I.10.)
10 tis. Sk
- 08209 Ostatná kultúrna činnosť
a) kolárovský jarmok (viď. bod I.3.)
b) 60.výročie deportácie a presídlenia (viď. bod I.11)
- 0840 Náboženské a iné spoločenské služby –
a) fond primátora (viď.bod II.3)
- 0911 Materské školy
a) osobitné požiadavky (viď. bod I.5)
b) odmeny, nadčasy, zastupovanie s väzbou na oddiel 0912 rozpustením
sumy 1200 tis. Sk (viď. bod. I. 8)
c) dopravné s väzbou na oddiel 0912 s väzbou na oddiel 0912 rozpustením
sumy 160 tis. Sk
- 0912 Základné školy
a) zníženie výdavkov oddielu rozpísaním sumy 1200 tis. Sk na odmeny,
nadčasy do rozpočtov škôl a školských zariadení
b) zníženie výdavkov oddielu rozpísané, sumy 160 tis. Sk na dopravné
do rozpočtov škôl a školských zariadení
c) zníženie výdavkov oddielu použitím sumy 414 tis. Sk rezervovanej
v rozpočte zo stravného

273 tis. Sk
470 tis. Sk
45 tis. Sk
200 tis. Sk

237 tis. Sk
17 tis. Sk

2.567 tis. Sk
121 tis. Sk
(viď. bod.

120 tis. Sk
150 tis. Sk
30 tis. Sk
17 tis. Sk
134 tis. Sk
5 tis. Sk

-1200 tis. Sk
- 160 tis. Sk

- 128 tis. Sk
– 09502 CVČ
a) osobitné požiadavky (viď. bod I. 5)
b) odmeny, nadčasy, zastupovanie s väzbou na oddiel 0912 (viď. bod.I.8)
c) letný tábor – odmeny pedagógov (viď. bod I.4.)

29 tis. Sk
56 tis. Sk
20 tis. Sk

- 09601 Školské jedálne
a) odmeny, nadčasy, zastupovanie s väzbou na oddiel 0912 (viď.bod I.8)
93 tis. Sk
- 0510 Nakladanie s odpadom – nákup prívesu a ťažného zariadenia s väzbou
na príjmy z recyklačného fondu
128 tis. Sk
b) zvýšením limitu výdavkov škôl a školských zariadení o sumu 1390 tis. Sk pre :
- 0911 Materská škola Brnenské nám.
a) odmeny, nadčasy, zastupovanie (viď. bod I.8)
68 tis. Sk
b) osobitné požiadavky (viď.bod I.5.)
10 tis. Sk
c) spájajúca chodba (viď.bod I.6)
25 tis. Sk
d) dopravné z rozpočtu mesta rozpustením sumy 160 tis. Sk na odd.0912
4 tis. Sk
- 09601 Školská jedáleň pri MŚ Brnenské nám. – odmeny, nadčasy, zastup.
22 tis. Sk
(viď. bod I.8)
- 09501 Školský klub pri ZŠ Komenského
a) odmeny, nadčasy, zastupovanie (viď. bod I.8)
- 5 tis. Sk
- 09501 Školský klub pri ZŠ Rákócziho
a) odmeny, nadčasy, zastupovanie (viď. bod I.8)
- 6 tis. Sk
- 09501 Školský klub pri ZŠ Korvína
a) odmeny, nadčasy, zastupovanie (viď. bod I.8)
- 9 tis. Sk
- 09501 Základná umelecká škola
a) odmeny, nadčasy, zastupovanie (viď. bod I.8)
98 tis. Sk
b) osobitné požiadavky (viď. bod I.5)
39 tis. Sk
- 0912 Základná škola Komenského
a) nenormatívne prostriedky od štátu na asistenta učiteľa s väzbou
na príjmy rozpočtu
55 tis. Sk
b) dopravné z rozpočtu mesta rozpustením sumy 160 tis. Sk na odd.0912
52 tis. Sk
c) odmeny, nadčasy, zastupovanie (viď. bod I.8)
244 tis. Sk
d) osobitné požiadavky (viď.bod I.5)
65 tis. Sk
- 0912 Základná škola Rákócziho
a) dopravné z rozpočtu mesta rozpustením sumy 160 tis. Sk na odd.0912
58 tis. Sk
b) odmeny, nadčasy, zastupovanie (viď. bod I.8)
231 tis. Sk
c) osobitné požiadavky (viď. bod I.5)
62 tis. Sk
- 0912 Základná škola Korvína
a) dopravné z rozpočtu mesta rozpustením sumy 160 tis. Sk na odd.0912
60 tis. Sk
b) odmeny, nadčasy, zastupovanie (viď. bod I.8)
250 tis. Sk
c) osobitné požiadavky (viď. bod I.5)
67 tis. Sk
c) zvýšenie príjmov rozpočtu o sumu 4.624 tis. Sk nasledovne :
- pol. 212004 nájomné za energetické zariadenia platené Kolbyt.s.r.o.
17 tis. Sk
- pol. 212003 nájomné za nebytové priestory od DP Globál HČ
2.567 tis. Sk
- pol. 212003 nájomné za nebytové priestory od DP Globál VČ
121 tis. Sk
- pol. 221004 správne poplatky – automaty
1.054 tis. Sk
- pol. 223001 príspevok z recyklačného fondu
128 tis. Sk
- pol. 292008 výťažok z lotérií
96 tis.Sk
- pol. 292012 príjmy z dobropisov (rež výd.mesta)
273 tis. Sk
- pol. 292012 príjmy z dobropisov (byty)
237 tis. Sk
- pol. 292019 vratky (Spolok priateľov slov.kult.)
39 tis. Sk
- pol. 292019 refundácie (Čárda)
37 tis. Sk
- pol. 312001 asistent učiteľa
55 tis. Sk
C./ ruší
1. platnosť uznesenia MsZ č. 94/2007 A./1,2 zo dňa 28.5.2007, dňom 31.12.2007
č. 158/2007
uznesenie
k Informatívnej správe OO PZ SR Kolárovo o stave a vývoji kriminality na území mesta
Kolárovo, vr. ich mestských častí za I. polrok 2007
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu riaditeľa OO PZ SR Kolárovo o stave a vývoji kriminality na území
mesta Kolárovo

č. 159/2007
uznesenie
k Správe o činnosti a docielenej preventivite v oblasti dodržiavania verejného poriadku Mestskou políciou
Kolárovo za I. polrok 2007 na území mesta Kolárovo
vr. ich mestských častí
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu o činnosti a docielenej preventivite v oblasti dodržiavania verejného poriadku
Mestskou políciou Kolárovo za I. polrok 2007 na území mesta Kolárovo vr. ich mestských
častí
č. 160/2007
uznesenie
k Štatútu Mestskej polície Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ stiahlo z rokovania
1. Návrh VZN o Mestskej polícii Kolárovo
B./ ukladá
1. náčelníkovi MsP predložiť prepracované VZN o Mestskej polícii Kolárovo resp. Štatút
MsP a návrh Organizačného poriadku MsP
Zodpovedný: Ing. Dobi Róbert
Termín: najbližšie riadne zas. MsZ
č. 161/2007
uznesenie
k vymenovaniu zástupcu náčelníka MsP
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. vymenovanie Ing. Zsélyi Zoltána za zástupcu náčelníka Mestskej polície v Kolárove
dňom 1.10.2007

č. 162/2007
uznesenie
k Návrhu výšky nájomného za nájomné byty – nižší štandard 12. b.j. na osade Dankó Pistu
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. výpočet rentabilného a maximálneho nájomného bytov v BD 12 b.j. na osade Dankó Pistu
podľa predloženého tabuľkového prehľadu
B./ schvaľuje
1. mesačné nájomné v bytovom dome na osade Dankó Pistu stanovené v priemere vo výške
24,-Sk/m2, t.j. po zaokrúhlení:
- za 1-izbový byt (34,29 m2)
823,-Sk
- za 1-izbový byt (33,94 m2)
815,-Sk
- za 1-izbový byt (41,03 m2)
985,-Sk
C./ poveruje
1. primátora mesta podpísaním dohody o pracovnej činnosti s domovníkom v 12 b.j. osada
Dankó Pistu, podľa doporučenia sociálno-bytovej komisie

č. 163/2007
uznesenie
k poradovníku na sociálne byty
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. obsah zápisnice sociálno-bytovej komisie zo dňa 18.7.2007 ohľadne zmeny poradovníka na
3-izbové nájomné byty a zápisnicu zo dňa 15.8.2007, ohľadne poradovníka na sociálne
byty na ul. Radnótiho
č. 164/2007
uznesenie
k Informatívnej správe opatrovateľskej služby za I. polrok 2007
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu opatrovateľskej služby za I. polrok 2007
č. 165/2007
uznesenie
k Informatívnym správam o priebehu mestských akcií usporiadaných v mesiacoch august, september a október r.
2007
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívne správy o priebehu mestských akcií usporiadaných v mesiacoch august,
september a október 2007 a to:
a.) Informatívnu správu o priebehu 23. kolárovského jarmoku a tradičných hodov v dňoch
10.-12.8.2007, resp. Hospodárske vyhodnotenie akcie – prehľad príjmov a výdavkov
b.) Informatívnu správu o priebehu osláv Sv. Štefana a vyhodnotenie akcie – prehľad
príjmov a výdavkov
c.) Informatívnu správu o priebehu pamätného dňa pri príležitosti 60. výročia presídlenia a
deportácie obyvateľov mesta Kolárovo v dňoch 7.-9.9.2007
d.) Informatívnu správu o stave pripravenosti organizačného zabezpečenia 2. ročníka
kolárovských dní, v rámci nej „Jubilejného výročia – Kolárovo 40 rokov mestom”
usporiadaného v dňoch 20.-28.10.2007
č. 166/2007
uznesenie
k Návrhu spôsobu prenajímania poľnohospodárskej pôdy v majetku mesta Kolárovo
pre nasledujúce obdobie
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./schvaľuje
1. prenájom poľnohospodárskej pôdy v lokalite Veľký Ostrov – Derok p.č. 14800:
a.) pre BALSEED s.r.o. Balvany, Kameničná na parc. č. 14800, 14800/2,3,4, 14800/15,
14800/17 a 14800/1 vo výmere 53,6432 ha na dobu 5 rokov za ročné nájomné vo výške
1,23% z hodnoty pôdy určenej pre k.ú. Kolárovo v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z., t.j.
ročné nájomné činí: 160.189,-Sk
b.) pre BALSEED s.r.o. Balvany, Kameničná na parcelách číslo 14800, 14800/5, 14800/9 a
14800/16 vo výmere 16 ha na dobu 5 rokov za ročné nájomné vo výške 1,23% z
hodnoty pôdy určenej pre k.ú. Kolárovo v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z., t.j. ročné
nájomné činí: 47.786,-Sk
2. prenájom poľnohospodárskej pôdy na parc.č. 28445/11:
a.) pre Tóth Tibora, bytom Kolárovo, ul. Kollárova č. 5 na parc.č. 28445/11 vo výmere 3 ha

na dobu 5 rokov za ročné nájomné vo výške 1,23% z hodnoty pôdy určenej pre k.ú.
Kolárovo v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z., t.j. ročné nájomné činí 8.959,-Sk
3. prenájom poľnohospodárskej pôdy v lokalite Kukoricás – parc.č. 2711/98:
a.) pre Pál Tibora, bytom Kolárovo, ul. Dunajská č. 1 na parc.č. 2711/98 vo výmere 2,9208
ha na dobu 5 rokov za ročné nájomné vo výške 1,29% z hodnoty pôdy určenej pre k.ú.
Kolárovo v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z., t.j. ročné nájomné činí 9.193,-Sk
4. prenájom poľnohospodárskej pôdy v lokalite Füzes – parc.č. 8713:
a.) pre Pál Tibora, bytom Kolárovo, ul. Dunajská č. 1 na parc.č. 8713 vo výmere 2 ha na
dobu 5 rokov za ročné nájomné vo výške 1,29% z hodnoty pôdy určenej pre k.ú.
Kolárovo v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z., t.j. ročné nájomné činí 6.296,-Sk
5. prenájom poľnohospodárskej pôdy v lokalite Priemyselná zóna – parc.č. 28451/197:
a.) pre Richter Zsolta, bytom Kolárovo, Veľká Gúta 16 na parc.č. 28451/197 vo výmere 5
ha na dobu 1 roka za ročné nájomné vo výške 1% z hodnoty pôdy určenej pre k.ú.
Kolárovo v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z., t.j. ročné nájomné činí 12.110,-Sk

č. 167/2007
uznesenie
k vyhláseniu verejnej ponuky na prenájom poľnohospodárskej pôdy
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. vyhlásenie verejnej ponuky na prenájom poľnohospodárskej pôdy mesta dňom 27.9.2007 a
vyhodnotenie verejnej ponuky dňa 8.10.2007 o 12,00 hod. v lokalite Ködmönös na parc.č.
28471/1 vo výmere 1 ha na dobu 5 rokov s vyvolávacou cenou 1,23% (2.987,-Sk/ha/rok)
z hodnoty pôdy určenej pre k.ú. Kolárovo v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z.
B./ ukladá
1. MsÚ zriadiť komisiu na vyhodnotenie verejnej ponuky za prenájom poľnohospodárskej
pôdy v majetku mesta v zložení: p. Árgyusi Imrich, Ing. Némethová Iveta, Ing. Kurti
Andrej, Nagy Alexander, Szabóová Anna
č. 168/2007
uznesenie
k majetkovoprávnym podaniam
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
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 30,-Sk/m2 s tým, že náklady spojené s prevodom hradia kupujúci
2. odpredaj pozemkov s parc.č. 1199/14 s kultúrou ostatná plocha o výmere 36 m2, parc.č.
1199/15 s kultúrou ostatná plocha o výmere 35 m2 a parc.č. 1199/16 s kultúrou ostatná
plocha o výmere 54 m2 v k.ú. Kolárovo, vedené na LV č. 4941 pre Kucsora Tibora a manž.
bytom Kolárovo, Sládkovičova 54 za cenu 500,-Sk/m2 s tým, že výdavky spojené
s prevodom hradia kupujúci
3. odpredaj pozemkov časť z parcely č. 838/1 o výmere 30 m2 a časť z parcely č. 857/6
o výmere 16 m2 v k.ú. Kolárovo, vedené na LV č. 4941, pre Vincze Ladislava, bytom
Kolárovo, Kostolné nám. 464/34 za cenu 30,-Sk v zmysle uznesenia MsZ č. 61/2007-A/3
s tým, že výdavky spojené s prevodom a vyhotovením geometrického plánu hradí kupujúci
4. pridelenie dvoch obytných miestností v rodinnom dome nachádzajúcom sa v Kolárove,
Mostová ul. č. 4 pre Rigó Gregora a manž., bytom v Kolárove, Radnótiho ul. č. 40/12 a
uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú
5. zmenu uznesenia MsZ č. 97/2007-A/2 zo dňa 28.05.2007 vo veci odpredaja pozemku časť
z parc.č. 28455/14 – druh pozemku záhrada v k.ú. Kolárovo pre Štefana Leczkésiho v

nasledovnom znení: namiesto rozlohy „730 m2” skutočná výmera odpredaného pozemku
predstavuje „720 m2”
B./ odporúča MsÚ
1. po zistení skutočného stavu užívania časti pozemku parc.č. 304/10 navrhnúť súčasným
užívateľom možnosť nákupu
Zodpovední: Ing. Mészáros I.
Ing. Némethová I.
Termín: najbližšie zasad. MsZ

C./ ruší
1. uznesenie MsZ č. 97/99-4/b zo dňa 13.12.1999, ktorým bola stanovená predajná cena podľa
znaleckého posudku
2. uznesenie MsZ č. 134/2001-A/1 zo dňa 29.6.2001, kde bol termín odpredaja stanovený až
po premiestnení elektrického vedenia
D./ stiahlo z rokovania
1. odpredaj pozemkov časť z parc.č. 1918 – zastavané plochy a nádvoria a časť z parc.č. č.
1812 – zastavané a nádvoria spolu vo výmere cca 80 m2 v k.ú. Kolárovo, vedené na LV
4941 pre Fűri Františka a manž., bytom Kolárovo, Štúrova 20 za cenu 300,-Sk/m2 s tým,
že žiadosť bude prejednaná po vyhotovení projektovej dokumentácie súvisiacej
s výstavbou cesty na Ul. Štúrovej
č. 169/2007
uznesenie
k materiálom v rámci rôzneho
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. prenájom nebytových priestorov pre Miladu Jágrikovú, Neded 1205, na kancelárske účely v
administratívnej budove na Kostolnom nám. č. 32, Kolárovo – miestnosť č. 1.27 s celkovou
výmerou 33,11 m2 za ročné nájomné 800,-sk/m2 + režijné náklady, na dobu neurčitú s
účinnosťou od 01.09.2007
2. prevádzkový čas s trojmesačnou skúšobnou dobou v prevádzkovej jednotke na predmet
činnosti: sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, maloobchodná a
veľkoobchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti, predaj nápojov na priamu
konzumáciu, organizovanie a usporadúvanie kultúrnych, spoločenských a športových
podujatí a diskoték na adrese: Kostolné nám. 15, 946 03 Kolárovo
pondelok – štvrtok a nedeľa
od 13.00 hod. do 01.00 hod.
piatok – sobota:
od 13.00 hod. do 04.00 hod.
Prevádzkovateľ: Attila Forgács – ATTILAH, bydlisko: Školská 3/24, 946 03 Kolárovo
3. prevádzkový čas s trojmesačnou skúšobnou dobou v prevádzkovej jednotke na predmet
činnosti: predaj na priamu konzumáciu alkoholických a nealkoholických nápojov, predaj na
priamu konzumáciu tepelne upravovaných mäsovitých výrobkov ako aj bezmäsitých jedál
na adrese: Kostolné nám. č. 6, 946 03 Kolárovo
pondelok – piatok:
od 11.00 hod. do 04.00 hod.
sobota – nedeľa:
od 14.00 hod. do 04.00 hod.
Prevádzkovateľ: Viliam Rigó, bydlisko: G. Bethlena 46, Nové Zámky
4. prevádzkový čas s trojmesačnou skúšobnou dobou v prevádzkovej jednotke na predmet
činnosti: predaj na priamu konzumáciu alkoholických a nealkoholickýh nápojov na priamu
konzumáciu, predaj sladkostí v originálnom balení, predaj na priamu konzumáciu tepelne
upravovaných mäsovitých jedál na adrese: Športová hala, Ul. Školská 946 03 Kolárovo
pondelok – štvrtok:
od 14.00 hod. do 23.00 hod.
piatok – sobota:
od 14.00 hod. do 01.00 hod.
nedeľa:
od 14.00 hod. do 23.00 hod.
Prevádzkovateľ: Atila Mihalics, CSIGA-MA, bydlisko Kolárovo, Kollárova 1266/6

5. predĺženie nájomnej zmluvy pre Balázsovú Ildikó, bytom ul. Radnótiho č. 40/3, Kolárovo
od 01.10.2007 do 30.09.2008

Árpád Horváth
primátor mesta

