Uznesenie
z 26. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kolárove dňa 28.1.2013
č. 499/2013
uznesenie
k protestu prokurátora č.j. Pd 116/12-6 k VZN mesta Kolárovo č. 3/2010 o obmedzení
a zákaze predaja, podávania a používania alkoholických nápojov na verejne prístupných
miestach
Mestské zastupiteľstvo na vedomie
A./ berie na vedomie
1. protest prokurátora č.j. Pd 116/12-6 zo dňa 20.12.2012 k VZN mesta Kolárovo č. 3/2010
o obmedzení a zákaze predaja, podávania a používania alkoholických nápojov na verejne
prístupných miestach
B./ vyhovuje
1. protestu prokurátora č.j. Pd 116/12 zo dňa 20.12.2012 k VZN mesta Kolárovo č. 3/2010
o obmedzení a zákaze predaja, podávania a používania alkoholických nápojov na verejne
prístupných miestach schváleného MsZ dňa 1.3.2010 pod č. uznesenia 772/2010
C./ ruší
1. VZN mesta Kolárovo č. 3/2010 o obmedzení a zákaze predaja, podávania a používania
alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach schváleného MsZ dňa 1.3.2010
pod č. uznesenia 772/2010
D./ žiada
1. primátora mesta pripraviť návrh nového VZN o obmedzení a zákaze predaja, podávania
a používania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach
Termín: marec 2013
č. 500/2013
uznesenie
k protestu prokurátora č.j. Pd 118/12-7 k VZN mesta Kolárovo č. 9/2012 o niektorých
podmienkach držania psov na území mesta Kolárovo a vodenia psov na verejných
priestranstvách
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. protest prokurátora č.j. Pd 118/12-7 zo dňa 20.12.2012 k VZN mesta Kolárovo č. 9/2012
o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Kolárovo a vodenia psov na
verejných priestranstvách
B./ vyhovuje
1. protestu prokurátora č.j. Pd 118/12-7 zo dňa 20.12.2012 k VZN mesta Kolárovo č. 9/2012
o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Kolárovo a vodenia psov na
verejných priestranstvách schváleného MsZ dňa 1.10.2012 pod č. uznesenia 419/2012
C./ ruší
1. VZN mesta Kolárovo č. 9/2012 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta
Kolárovo a vodenia psov na verejných priestranstvách schváleného MsZ dňa 1.10.2012
pod č. uznesenia 419/2012
D./ žiada
1. primátora mesta pripraviť návrh nového VZN o niektorých podmienkach držania psov na
území mesta Kolárovo a vodenia psov na verejných priestranstvách
Termín: marec 2013

č. 501/2013
uznesenie
k VZN mesta Kolárovo č. 1 /2013, o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a školských
zariadení so sídlom na území mesta Kolárovo a zriaďovateľom CVČ na záujmové
vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území Mesta Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie , že
1. návrh VZN mesta Kolárovo č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom
na území mesta Kolárovo a zriaďovateľom CVČ na záujmové vzdelávanie detí s trvalým
pobytom na území Mesta Kolárovo, podľa § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol vyvesený na úradnej tabuli Mesta
Kolárovo pred jeho schválením dňa 11.1.2013
2. v rámci pripomienkového konania podľa zákona o obecnom zriadení § 6 ods. 4 boli podané
pripomienky poslancom MsZ PaedDr. Madarász Róbertom zo dňa 23.1.2013, ktoré podľa
§ 6 ods. 6 zákona o obecnom zriadení boli vyhodnotené a predložené poslancom MsZ
dňa 25.1.2013
B./ schvaľuje
1. VZN mesta Kolárovo č. 1 /2013, o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na
území mesta Kolárovo a zriaďovateľom CVČ na záujmové vzdelávanie detí s trvalým
pobytom na území Mesta Kolárovo so zapracovaním pripomienok poslanca MsZ PaedDr.
Madarász Róberta
č. 502/2013
uznesenie
k VZN mesta Kolárovo č. 2/2013 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie
mesta Kolárovo č. 7//2008, v znení VZN č. 2/2009, VZN č. 2/2010, VZN č. 2/2011, VZN č.
7/2011 a VZN 3/2012, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú
úhradu nákladov v materskej škole, v základnej umeleckej škole, v školskom klube detí pri
základný školách, v centre voľného času a v zariadeniach školského stravovania
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie, že
1. návrh VZN mesta Kolárovo č. 2/2013 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné
nariadenie mesta Kolárovo č. 7//2008, v znení VZN č. 2/2009, VZN č. 2/2010, VZN č.
2/2011, VZN č. 7/2011 a VZN 3/2012, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov
na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, v základnej umeleckej škole, v školskom
klube detí pri základný školách, v centre voľného času a v zariadeniach školského
stravovania podľa § 6 ods. 3 zákona o obecnom zriadení bol vyvesený na úradnej tabuli
Mesta Kolárovo pred jeho schválením dňa 11.1.2013
2. v rámci pripomienkového konania podľa zákona o obecnom zriadení § 6 ods. 4 boli podané
pripomienky komisiou finančnou a majetku mesta dňa 21.1.2013, komisiou školstva,
výchovy a vzdelávania dňa 23.1.2013, hlavnej kontrolórky mesta Ing. Tóth Évy dňa
24.1.2013 a Ing. Bc. Ivety Némethovej dňa 24.1.2013, ktoré podľa § 6 ods. 6 zákona
o obecnom zriadení boli vyhodnotené a predložené poslancom MsZ dňa 25.1.2013

B./ schvaľuje
1. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kolárovo č. 2/2013, ktorým sa mení a dopĺňa
všeobecne záväzné nariadenie mesta Kolárovo č. 7//2008, v znení VZN č. 2/2009, VZN č.
2/2010, VZN č. 2/2011, VZN č. 7/2011 a VZN 3/2012, ktorým sa určuje výška a spôsob
úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, v základnej
umeleckej škole, v školskom klube detí pri základný školách, v centre voľného času
a v zariadeniach školského stravovania so zapracovaním vyhodnotených pripomienok
č. 503/2013
uznesenie
k VZN mesta Kolárovo č. 3/2013, ktorým sa ruší VZN mesta Kolárovo č. 3/2008 v znení
VZN č. 1/2012 o poskytnutí dotácie na dopravu detí materských škôl a ich sprievodcu
a žiakov základných škôl dochádzajúcich z mestských častí z rozpočtu Mesta Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie, že
1. návrh VZN mesta Kolárovo č. 3/2013, ktorým sa ruší VZN mesta Kolárovo č. 3/2008
v znení VZN č. 1/2012 o poskytnutí dotácie na dopravu detí materských škôl a ich
sprievodcu a žiakov základných škôl dochádzajúcich z mestských častí z rozpočtu Mesta
Kolárovo bol vyvesený pred jeho schválením na úradnej tabuli Mesta Kolárovo dňa
11.1.2013
2. v rámci pripomienkového konania neboli predložené pripomienky
B./ schvaľuje
1. VZN mesta Kolárovo č. 3/2013, ktorým sa ruší VZN mesta Kolárovo č. 3/2008 v znení
VZN č. 1/2012 o poskytnutí dotácie na dopravu detí materských škôl a ich sprievodcu
a žiakov základných škôl dochádzajúcich z mestských častí z rozpočtu Mesta Kolárovo,
podľa predloženého návrhu
č. 504/2013
uznesenie
k zmluvám v školstve
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Uzatvorenie zmluvy o výpožičke majetku Mesta Kolárovo s Materskou školou, Lesná 10,
Kolárovo s účinnosťou od 01.03.2013 na dobu neurčitú. Vstupná cena vypožičiavaného
majetku: k inventúrnemu stavu ku dňu 31.12.2012 v nasledovnom zložení: pozemky,
budovy a stavby v katastrálnom území Kolárovo, vedené na LV č. 4941, číslo parcely:
1384/1,1384/5, 1384/7 vo výmere spolu 3737,34 m2,
Pozemky: (031)
v obstarávacej hodnote: 16546,90 €,
Budovy:(021)
v obstarávacej hodnote: 2065,06 €,
Majetok spolu vo vstupnej cene:
v obstarávacej hodnote: 18611,96 €
2. Uzatvorenie dodatku č. 1 k zmluve o výpožičke majetku Mesta Kolárovo pre Materskú
školu s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Brnenské námestie 16, Kolárovo
uzatvorenej na základe uznesenia MsZ číslo 404/2012 zo dňa 01.10.2012. Týmto dodatkom
budú hnuteľné veci vybraté z predmetu zmluvy. V predmete zmluvy ostávajú len
nehnuteľnosti nachádzajúce sa na adrese Lesná 8, Kolárovo pre elokované triedy
s vyučovacím jazykom maďarským.

3. Uzatvorenie zmluvy o prechode správy nehnuteľného majetku v katastrálnom území
Kolárovo, vedenej na LV .č 4941 zo správy Mesta Kolárovo, zastúpené primátorom mesta
p. Árpádom Horváthom do správy rozpočtovej organizácie: Materská škola, Lesná 10,
Kolárovo, zastúpená riaditeľkou p. Helenou Pálovicsovou odo dňa 01.03.2013, predmetom
ktorej je nasledovný majetok:
- Pozemok parcely reg. „C“ s parcelným číslom 1383/1-druh pozemku : zastavaná
plocha a nádvorie s výmerou 5328 m2 v obstarávacej hodnote 26533,44 €,
- Pozemok parcely reg. „C“ s parcelným číslom 1383/2-druh pozemku : zastavaná
plocha a nádvorie s výmerou 903 m2 v obstarávacej hodnote 4496,94 €,
- Pozemok parcely reg. „C“ s parcelným číslom 1383/3-druh pozemku : zastavaná
plocha a nádvorie s výmerou
58 m2 v obstarávacej hodnote 288,84 €,
- Pozemok parcely reg. „C“ s parcelným číslom 1383/4-druh pozemku : zastavaná
plocha a nádvorie s výmerou
21 m2 v obstarávacej hodnote 104,58 €,
- Pozemok parcely reg. „C“ s parcelným číslom 1383/5-druh pozemku : zastavaná
plocha a nádvorie s výmerou 552 m2 v obstarávacej hodnote 2746,96 €,
- Pozemok parcely reg. „C“ s parcelným číslom 1383/9-druh pozemku : zastavaná
plocha a nádvorie s výmerou 696 m2 v obstarávacej hodnote 3466,08 €,
- Budova materskej školy so súpisným číslom 2129 na pozemku parcely reg. „C“ na
parcele číslo 1383/2 v obstarávacej hodnote 96819,39 €,
- Sklad so súpisným číslom 2448 na pozemku parcely reg. „C“ na parcele číslo
1383/3 v obstarávacej hodnote ku dňu 31.12.2012
- Sklad so súpisným číslom 2449 na pozemku parcely reg. „C“ na parcele číslo
1383/4 v obstarávacej hodnote ku dňu 31.12.2012
4. Uzatvorenie zmluvy o prechode správy hnuteľného majetku Mesta Kolárovo
s Materskou školou, Lesná 10, Kolárovo, odo dňa 01.03.2013 na dobu neurčitú.
Predmetom zmluvy je prechod správy majetku používaného pri prevádzke Materskej
školy Lesná 10 Kolárovo a jej elokovaných tried s vyučovacím jazykom slovenským
na adrese Lesná 8, Kolárovo v nasledovnom zložení :
Dlhodobý drobný hmotný majetok (028)
v hodnote vykázanej v účtovníctve
mesta ku dňu 31.12.2012
Drobný hmotný majetok vedený v OTE
v hodnote vykázanej v účtovníctve
mesta ku dňu 31.12.2012
Majetok spolu vo vstupnej cene:
v hodnote vykázanej v účtovníctve
mesta ku dňu 31.12.2012
5. Uzatvorenie zmluvy o prechode správy hnuteľného majetku Mesta Kolárovo s
Materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Brnenské námestie
16, Kolárovo odo dňa 01.03.2013 na dobu neurčitú. Predmetom zmluvy je prechod
správy majetku používaného pri prevádzke Materskej školy, Brnenské nám. 16
Kolárovo a jej elokovaných tried s vyučovacím jazykom maďarským na adrese Lesná
8, Kolárovo v nasledovnom zložení :
Dlhodobý drobný hmotný majetok (028)
Drobný hmotný majetok vedený v OTE
Majetok spolu vo vstupnej cene:

v hodnote vykázanej v účtovníctve
mesta ku dňu 31.12.2012
v hodnote vykázanej v účtovníctve
mesta ku dňu 31.12.2012
v hodnote vykázanej v účtovníctve
mesta ku dňu 31.12.2012

č. 505/2013
uznesenie
k Informatívnej správe o počte zapísaných žiakov do základných škôl na školský rok
2013/2014 ku dňu 28.1.2013
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu o počte zapísaných žiakov do základných škôl na školský rok
2013/2014 ku dňu 28.1.2013 nasledovne:
ZŠ F. Rákócziho II.
27 žiakov
ZŠ M. Korvína
30 žiakov
ZŠ J.A.Komenského
18 žiakov
Cirkevná ZŠ a MŠ
16 žiakov
č. 506/2013
uznesenie
k vyhodnoteniu prevádzky školského autobusu Kolárovo - Pačérok a späť, Kolárovo – Kráľka
a späť ku dňu 31.12.2012
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. vyhodnotenie prevádzky školského autobusu Kolárovo – Pačérok a späť a Kolárovo –
Kráľka a späť ku dňu 31.12.2012
č. 507/2013
uznesenie
k uzatvoreniu zmluvy o preprave detí z mestskej časti Kráľka do Kolárova a späť a z mestskej
časti Pačérok do Kolárova a späť s prepravcom Fülöp Jurajom od 8.1.2013 do 28.2.2013, na
základe vyhodnotenia verejného obstarávania s nízkou hodnotou
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. uzatvorenie zmluvy o preprave detí z mestskej časti Kráľka do Kolárova a späť
a z mestskej časti Pačérok do Kolárova a späť s prepravcom Fülöp Jurajom od 8.1.2013 do
28.2.2013, na základe vyhodnotenia verejného obstarávania s nízkou hodnotou
č. 508/2013
uznesenie
k projektu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste KOLÁROVO – Časť VÝCHOD“,
Kód ITS: 2512022310, Operačný program: Konkurenciaschopnosť a hospodársky rast
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. správu o stave projektu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste KOLÁROVO – Časť
VÝCHOD“, Kód ITS: 2512022310, Operačný program: Konkurenciaschopnosť
a hospodársky rast

B. / neschvaľuje
1. podpísanie zmluvy č. KaHR-22VS-1001/0310/142 o nenávratný finančný príspevok
medzi Ministerstvom hospodárstva SR ako poskytovateľom a mestom Kolárovo ako
prijímateľom na realizáciu aktivít projektu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste
KOLÁROVO – Časť VÝCHOD“
C./ ruší
1. bod A./5 a.),b.) uznesenia MsZ č. 834/2010 zo dňa 16.6.2010 k predloženiu žiadosti
o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy KaMR – 22 VS-1001 „Rekonštrukcia
verejného osvetlenia v Meste Kolárovo – časť Východ“
D./ ukladá MsÚ
1. vyžiadať od bankových inštitúcií úverový prísľub na r. 2013 a informovať mestské
zastupiteľstvo
Zodpovedná: Ing. Oremová Klára
Termín: marec 2013
č. 509/2013
uznesenie
k Územnému plánu zóny – Centrálna mestská zóna Kolárovo – zmena č. 1
a k VZN mesta Kolárovo č. 4/2013, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny
– Centrálna mestská zóna Kolárovo, zmena č. 1
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A/ berie na vedomie
1. vyhodnotenie pripomienok a stanovísk k návrhu
B/ akceptuje
1. stanovisko Obvodného úradu v Nitre, k preskúmaniu návrhu územnoplánovacej
dokumentácie, č. 2013-322-2
C/ schvaľuje
1. Územný plán zóny – Centrálna mestská zóna Kolárovo, zmena č. 1
2. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kolárovo číslo 4/2013, ktorým sa vyhlasuje záväzná
časť Územného plánu zóny – Centrálna mestská zóna Kolárovo, zmena č. 1
D/ ukladá MsÚ
1. zabezpečiť spracovanie Čistopisu územného plánu zóny – Centrálna mestská zóna
Kolárovo, zmena č. 1
2. vyhotoviť o obsahu územného plánu zóny registračný list, ktorý spolu s kópiou uznesenia
o schválení doručiť Ministerstvu dopravy, výstavby a RR SR
3. zverejniť záväzné časti územnoplánovacej dokumentácie spolu s VZN
4. uložiť schválený územný plán zóny v súlade s § 28 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
E./ ruší
1. VZN mesta Kolárovo č. 5/2008, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu
Centrálna mestská zóna, Kolárovo
č. 510/2013
uznesenie
k návrhu na zníženie počtu poslancov MsZ a členov odborných komisií pri MsZ
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie

1. návrh na zníženie počtu poslancov MsZ a členov odborných komisií pri MsZ na volebné
obdobie 2014-2018, predložený mestským úradom
2. obsah poslaneckého, pozmeňujúceho návrhu poslanca MsZ p. Árgyusi Imricha, vo veci
odsúhlasenia počtu poslancov MsZ Kolárovo pre volebné obdobie rokov 2014-2018
3. obsah poslaneckého, pozmeňujúceho návrhu poslanca MsZ p. Fekete Attilu , vo veci
odsúhlasenia počtu poslancov MsZ Kolárovo pre volebné obdobie rokov 2014-2018
4. obsah poslaneckého, pozmeňujúceho návrhu poslanca MsZ Ing. Forró Tibora , vo veci
odsúhlasenia počtu poslancov MsZ Kolárovo pre volebné obdobie rokov 2014-2018
B./ neschvaľuje
1. počet poslancov MsZ v Kolárove, 17 osôb na volebné obdobie 2014-2018, podľa § 11 ods.
3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
č. 511/2013
uznesenie
k návrhu pracovného harmonogramu a náplne rokovaní MsR a MsZ v roku 2013
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Pracovný harmonogram a náplň rokovaní MsR a MsZ v roku 2013, podľa predloženého
návrhu
č. 512/2013
uznesenie
k žiadosti spoločnosti AGROTREND Kolárovo, s.r.o. na súhlas o prevzatie nájmu
poľnohospodárskeho pozemku v k.ú. Kolárovo na parc.č. 28471/1 o celkovej výmere 21,6713
ha, ako pokračovateľa nájomného vzťahu nájomcu Forró Vojtecha, Školská 12/8, Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie, že
1. Mesto Kolárovo zverejnilo zámer na prenájom nehnuteľnosti v k.ú. Kolárovo, na parcele
číslo 28471/1 vo výmere 21,6713 ha – druh pozemku orná pôda za ročné nájomné 2.461,73
€ formou priameho prenájmu na úradnej tabuli mesta a na webovej stránke Mesta
Kolárovo. Na túto výzvu doručil žiadosť p. Forró Vojtech, Školská 12/8, 946 03 Kolárovo,
ktorý žiada o zrušenie nájomnej zmluvy na poľnohospodárskej pôde mesta uzatvorenej
medzi Mestom Kolárovo a p. Forró Vojtechom, Školská 12/8, 946 03 Kolárovo dňom
31.01.2013 a pokračovanie podnikateľskej činnosti a to právnickou osobou AGROTREND
Kolárovo s.r.o., so sídlom Částa 297, zastúpenou štatutárom – konateľom spoločnosti p.
Forró Vojtechom bytom Školská 2244/12 Kolárovo,, s platnosťou od 01.02.2013 na dobu
20 rokov. Ponúknutá výška nájomného je 2.461,73 €.
B./ schvaľuje
1. ukončenie nájomnej zmluvy uzatvorenej dňa 1.júna 2011 medzi Mestom Kolárovo a p.
Forró Vojtechom, bytom Kolárovo, Školská 12/8 na prenájom poľnohospodárskej pôdy
mesta v k.ú. Kolárovo na parcele číslo 28471/1 vo výmere 21,6713 ha dňom 31.01.2013
2. uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok s parcelným číslom 28471/1 vo výmere 21,6713
ha, druh pozemku orná pôda medzi Mestom Kolárovo a právnickou osobou AGROTREND
Kolárovo s.r.o., so sídlom Částa 297, 946 03 Kolárovo zastúpenou štatutárom – konateľom
spoločnosti p. Forró Vojtechom bytom Školská 2244/12, Kolárovo na dobu určitú – na 15
rokov s platnosťou od 01.02.2013 do 31.01.2028 za ročné nájomné 2.461,-€ s tým, že
výška aktuálneho nájomného bude vždy stanovená podľa schváleného nájomného
s Mestským zastupiteľstvom v Kolárove

C./ ukladá MsÚ
1. vyvolať jednanie s nájomcom ohľadne vybudovania bezpečného prístupu na štátnu cestu
č. II./563
Zodpovedný: Ing. Mészáros Imrich
Termín: február 2013
č. 513/2013
uznesenie
k žiadostiam o uzavretie nájomných zmlúv a k prideleniu nájomných bytov
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1.Uzatvorenie nájomnej zmluvy s Csernava Štefanom, bytom Kolárovo, Školská 19/20,
od 01.02.2013 do 31.01.2014, v zmysle zásad nakladania s majetkom mesta Kolárovo čl. č.
20 hodným osobitného zreteľa.
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
2. Uzatvorenie nájomnej zmluvy s Gabrielou Kováčovou a druhom Ondrejom Sárközim,
bytom Kolárovo, Radnótiho 40/2, od 01.03.2013 do 28.02.2014 v zmysle zásad
nakladania s majetkom mesta Kolárovo čl. č. 20 hodným osobitného zreteľa.
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
3. Uzatvorenie nájomnej zmluvy s Matejom Farkasom, bytom Kolárovo, Radnótiho
42/6 od 01.02.2013 do 31.01.2014 v zmysle zásad nakladania s majetkom mesta Kolárovo
čl. č. 20 hodným osobitného zreteľa.
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
4. Pridelenie nájomného bytu a uzatvorenie nájomnej zmluvy, formou priameho prenájmu
s Kornélom Ferenczim, bytom Kolárovo, Bočná 2749/4 a družkou Csillou Visnyeiovou ,
bytom Kolárovo, Mierová 55, na nájomný byt na ul. Remeselnícka 21/10 od 01.02.2013
do 31.01.2014 v prípade zaplatenia zábezpeky podľa VZN č.8/2012 účinný od 20.10.2012,
§ 8 bod 5., vo výške 9 mesačných splátok nájomného.
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
5.Pridelenie nájomného bytu a uzatvorenie nájomnej zmluvy, formou priameho prenájmu
s Zsuzsannou Csente bytom Kolárovo, Petőfiho rad 23 na nájomný byt na Radnótiho 40/3
od 01.02.2013 do 31.01.2014
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

č. 514/2013
uznesenie
k Informatívnej správe o vyhodnotení prieskumu trhu na realizáciu revízií vyhradených
technických zariadení – elektro, plyn
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. vyhodnotenie prieskumu na realizáciu odbornej prehliadky a odbornej skúšky vyhradených
technických zariadení objektov vo vlastníctve mesta Kolárovo

B./ schvaľuje
1. uzatvorenie zmluvy na realizáciu odbornej prehliadky a odbornej skúšky vyhradených
technických zariadení objektov vo vlastníctve mesta s p. Kürti Attilom – ATTA, 925 84
Vlčany 1623, na základe vyhodnotenia prieskumu trhu v zmysle platných zákonov
a interných predpisov na realizáciu odbornej prehliadky a odbornej skúšky vyhradených
technických zariadení elektro objektov vo vlastníctve mesta Kolárovo
č. 515/2013
uznesenie
k žiadosti p. Evy Kucserovej, bytom Kolárovo, Mlynská 3143/28, 946 03 Kolárovo
o prenájom nebytových priestorov na Ul. mostovej 7
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. prenájom nebytových priestorov pre Evu Kucserovú – NEFELEJCS Pohrebníctvo,
Mlynská 3143/28, 946 03 Kolárovo, prevádzka: Dlhá 2717, 946 03 Kolárovo, IČO:
46600311, na skladovanie tovaru, na Ul. mostovej 7 (bývala prevádzková budova
Pohrebníctva) Kolárovo, miestnosť č. 104 s celkovou výmerou 19,45 m2 za ročné
nájomné 7,- €/m2 , na dobu neurčitú s účinnosťou od 01. 02. 2013 formou priameho
prenájmu so súhlasom 16 poslancov mestského zastupiteľstva.
č. 516/2013
uznesenie
k dodatku k Zmluve o prenájme nebytových priestorov č. 147/2012 zo dňa 5.10.2012
pre ZPS a DS Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. výšku nájomného pre ZPS a DS Kolárovo za r. 2013 v čiastke 6.000,- €/rok s termínom
úhrady do 30.4.2013
č. 517/2013
uznesenie
k žiadosti o finančnú podporu pre OZ Harmónia – Cena Maďarskej hudby na Slovensku
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. poskytnutie finančnej podpory pre OZ Harmónia – Cena Maďarskej hudby na Slovensku
so sídlom Jarková 12, Nesvady za účelom usporiadania podujatia odovzdávania cien
v Dunajskej Strede aj s kultúrnym programom vo výške 150,-€ z rozpočtu mesta za r. 2013
č. 518/2013
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

Árpád H o r v á t h
primátor mesta

