Uznesenie
z 11. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kolárove dňa 17.12.2007
č. 206/2007
uznesenie
ku kontrole 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 interpelácií poslancov z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
č. 207/2007
uznesenie
k Hodnoteniu programového vyhlásenia samosprávy mesta Kolárovo od 2006 do 2010
z pohľadu realizácie úloh v priebehu r. 2007
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Hodnotenie programového vyhlásenie samosprávy mesta Kolárovo od 2006 do 2010
z pohľadu realizácie úloh v priebehu r. 2007
č. 208/2007
uznesenie
k správe o činnosti odborných komisií v priebehu r. 2007
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu o činnosti odborných komisií v priebehu r. 2007
- finančná a majetku mesta
- podnikateľská, poľnohospodárstva a regionálneho rozvoja
- sociálno-bytová a zdravotná
- výstavby, územného plánovania a ochrany životného prostredia
- kultúry a kultúrneho dedičstva
- školstva, výchovy a vzdelávania
- športu a výchovy mládeže
- ochrany verejného poriadku
č. 209/2007
uznesenie
k Návrhu úpravy rozpočtu mesta r. 2007 v zmysle doteraz schválených uznesení MsZ
a vykázaného plnenia k 31.10.2007
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. predložený návrh úpravy rozpočtu mesta na rok 2007 vrátane tabuľkového prehľadu (viď.
návrh rozpočtu mesta na roky 2008-2010 vrátane úprav rozpočtu mesta roka 2007)
s navrhovanými prírastkami a úbytkami rozpočtových položiek a oddielov rozpočtu
2 Stanovisko HKM k návrhu úpravy rozpočtu mesta r. 2007

B./ schvaľuje
1. zvýšenie bilancie rozpočtu mesta v zmysle predloženého návrhu zo sumy 184.074 tis. Sk na
sumu 188.635 tis. Sk, t.j. o celkom 4.561 tis. Sk, v tom:
a.) zvýšenie príjmov s väzbou na výdavky rozpočtu mesta o celkovú sumu
5.504 tis. Sk
v tom:
1. 0116 Výdavky verejnej správy (automobil-bod 2)
250 tis. Sk
krytím z príjmov z predaja automobilu, položka 231
2. 0620 Príspevok DP Globál (cintorín, trhovisko – bod 6)
160 tis. Sk
krytím z príjmov z cint. Poplatkov, trhoviska položka 223001
3. zvýšenie nájomného (02) položka 212003 s použitím v rámci
oddielu 0810 Rekreácia, šport (bod 10)
50 tis. Sk
4. prevody z peňažných fondov mesta (bod 11) v sume
5.044 tis. Sk
s preradením nasledovných investícií do kapitálového rozpočtu:
- 01116 Verejná správa: výdavky na ortofotomapy
234 tis. Sk
- 0610 Rozvoj bývania: výdavky na 21 b.j.
1.879 tis. Sk
- 0610 Rozvoj bývania: výdavky na 12 b.j.
2.391 tis. Sk
- 0810 Šport: výdavky na palubovku ŠH
540 tis. Sk
b.) zníženie príjmov z transferov z MVRR: dotácia na 21 b.j.
so súčasnými znížením výdavkov oddielu 0610 Rozvoj obcí
(bod 9)
c.) úpravu výdavkov oddielu 0451 Cestná doprava o sumu
s vnútorným usporiadaním peňažných súm nasledovne:
1. zníženie príspevku pre DP Globál (bod 8) na zimnú údržbu
o sumu
-260 tis. Sk
2. zvýšenie príspevku DP Globál na údržbu
ciest na základe vyúčtovania
100 tis. Sk
3. doplnenie výdavkov na údržbu ciest
dodávateľským spôsobom mimo DP Globál 160 tis. Sk
d.) úpravu výdavkovej strany rozpočtu mesta s celkovým zvýšením o:
1. zvýšením rozpočtových oddielov podľa nižšie uvedeného
o celkovú sumu:
v tom:
- 0412 Dotácia pre DP Globál (bod 1)
- 0830 Vysielacie a vydavat. služby (bod 3)
- 0640 Verejné osvetlenie (bod 4)
- 0510 Nakladanie s odpadom (bod 5)
- výdavky na separ. zber odpadu
390 tis. Sk
- uloženie odpadu STKO N-14
500 tis. Sk
- odvoz odpadu (prísp.DP Globál) 300 tis. Sk
- 0170 Transakcie verejného dlhu (úvery,leasing-časť bodu 7)
2. znížením rozpočtových oddielov podľa nižšie uvedeného
o celkovú sumu:
v tom:
- znížením výdavkov 0170 Transakcie verejného dlhu o
- znížením výdavkov 0860 Cirkev o

-2.946 tis. Sk

0 tis. Sk

2.003 tis. Sk

2.511 tis. Sk
500 tis. Sk
150 tis. Sk
320 tis. Sk
1.190 tis. Sk

351 tis. Sk

- 508 tis. Sk
- 308 tis. Sk
- 200 tis. Sk

e.) úpravu príjmovej strany rozpočtu mesta s celkovým zvýšením o:
na krytie výdavkov uvedených v bode 1 d.1.) uznesenia
1. zvýšením príjmov podľa nižšie uvedeného o celkovú sumu:
v tom:
- zvýšením príjmov z podielovej dane, pol. 111003 o
- zvýšením príjmov z nájomného, pol. 212003 o
- zvýšením príjmov zo separ. odpadu, pol. 223001 o
- zvýšením príjmov z náhrad z poistného, plnenia, pol. 29200 o
- zvýšením príjmov z výťažku z lotérií, pol. 292008 o
- zvýšením príjmov z dobropisov, pol. 292012 o
- zvýšením príjmov od obyv.za prípojky, pol. 321006 o
2. znížením príjmov z predaja majetku mesta, pol. 233 o

2.003 tis. Sk
2.150 tis. Sk
1.700 tis. Sk
90 tis. Sk
100 tis. Sk
2 tis. Sk
50 tis. Sk
188 tis. Sk
20 tis. Sk
- 147 tis. Sk

f.) zvýšenie príjmov z dobropisov pol. 292012 o sumu
so súčasným zvýšením výdavkov odd. 08207 pamiatková starostlivosť
(reklamácia rekonštrukčných prác Domu ľudových tradícií)

51 tis. Sk

C./ poveruje
1. finančné oddelenie mestského úradu vykonaním dodatočných úprav kapitálového rozpočtu
(v medziach kd programu) a peňažných operácií tak, aby táto úprava zodpovedala
požiadavkám a usmerneniu daňového úradu.
D./ ukladá
1. MsÚ vypracovať návrh VZN o poskytnutí príspevku na dopravu pre žiakov ZŠ a MŠ
Zodpovedná: Ing. Goghová
Termín: febr. zas. MsZ
č. 210/2007
uznesenie
k VZN mesta Kolárovo č. 6/2007o dani z nehnuteľností
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. VZN mesta Kolárovo č. 6/2007 o dani z nehnuteľností
č. 211/2007
uznesenie
k VZN mesta Kolárovo č. 7/2007 o dani za nevýherné hracie prístroje
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. VZN mesta Kolárovo č. 7/2007 o dani za nevýherné hracie prístroje
č. 212/2007
uznesenie
k VZN mesta Kolárovo č. 8/2007 o dani za predajné automaty

Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. VZN mesta Kolárovo č. 8/2007 o dani za predajné automaty
č. 213/2007
uznesenie
k VZN mesta Kolárovo č. 9/2007 o dani za psa
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. VZN mesta Kolárovo č. 9/2007 o dani za psa
č. 214/2007
uznesenie
k VZN mesta Kolárovo č. 10/2007 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. VZN mesta Kolárovo č. 10/2007 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
č. 215/2007
uznesenie
k VZN mesta Kolárovo č. 11/2007 o dani za ubytovanie
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. VZN mesta Kolárovo č. 11/2007 o dani za ubytovanie
č. 216/2007
uznesenie
k informácii riaditeľa DP Globál Kolárovo v záležitosti sankčných úrokov vyplývajúcich
z daňovej kontroly v DP Globál za r. 2000 a 2001
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Obsah doručených prípisov Daňovým úradom Kolárovo vo veci uloženia sankčnej pokuty
v zmysle platobného príkazu:
č. 620/230/15239/07/Ham zo dňa 4.12.2007
657.224,-Sk
č. 620/230/15240/07/Ham zo dňa 4.12.2007
193.489,-Sk
Spolu:
850.713,-Sk
č. 217/2007
uznesenie
k Návrhu rozpočtu mesta na roky 2008-2010
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Návrh rozpočtu mesta na roky 2008-2010
2. Stanovisko HKM k návrhu rozpočtu mesta na rok 2008

B./ schvaľuje
1. Rozpočet mesta na rok 2008 na úrovni príslušných rozpočtových oddielov vo výškach
podľa predloženého návrhu s nasledovnými zmenami :
a)
b)

c)

d)

e)
f)

z rezervy kapitálového rozpočtu vyčleniť sumu 160 tis. Sk a túto presunúť do oddielu
09601 Výdavky školských jedální na obnovu vybavenia ŠJ,
z rezervy kapitálového rozpočtu vyčleniť sumu 100 tis. Sk a túto presunúť do oddielu
01116 Výdavky verejnej správy na doplnenie rozpočtovej sumy určenej na notebooky
pre poslancov,
zvýšiť rozpočet bežných výdavkov oddielu 0310 Policajné služby o sumu 170 tis. Sk
na doplnenie miezd a odvodov fondom s finančným krytím zabezpečeným znížením
rezervy kapitálového rozpočtu o 100 tis. Sk s presunom peňažnej sumy do bežných
výdavkov oddielu 0310 Policajné služby a zvýšením príjmov z pokút MsP o 70 tis. Sk,
znížiť rozpočet bežných výdavkov oddielu 0520 Nakladanie s odpadovými vodami
o 100 tis. Sk s presunutím tejto sumy do kapitálových výdavkov oddielu 0830 Vys.
a vydavateľské služby – vybavenie Gúta TV
z rezervy kapitálového rozpočtu vyčleniť sumu 1650 tis. Sk a túto presunúť do oddielu
0443 Výstavba na doplnenie výdavkov na projekty v roku 2008
znížiť výdavky finančných operácií o 421 tis. Sk určené na splátky úverov v roku 2008
a o túto sumu zvýšiť rezervu na kapitálové výdavky rozpočtu mesta

2. Po týchto zmenách MsZ schvaľuje rozpočet mesta bilancovaný sumou 185.193 tis. Sk
v členení :
Rozpočet mesta
v tis. Sk

Príjmy bežného rozpočtu

Príjmy kapitálového
rozpočtu

Rozpočtové príjmy spolu

Finančné operácie
príjmové

Rozpočet spolu

163 297

11 896

175 193

10 000

185 193

Výdavky bežného rozpočtu
vrátane limitov RO na BV
Výdavky kapitálového
rozpočtu
vrátane limitov RO na KV
Rozpočtové výdavky spolu

Finančné operácie výdavkové

Rozpočet spolu

v tis. Sk

Rozdiel

158 405

4 892

21 896

-10 000

180 301

-5 108

4 892

5 108

185 193

0

V tom :
a) prebytok rozpočtu bežného roka v sume 4.892 tis. sk je určený na financovanie
výdavkových finančných operácií t.j. splátky úverov v plnej výške,
b) schodok kapitálového rozpočtu v sume 10.000 Sk bude krytý prijatím úveru, ktorého
účelové použitie bude upresnené po schválení krátkodobého investičného programu na rok
2008 v priebehu mesiaca február 2008, kedy bude do oddielov rozpočtu rozpísaná aj

nerozdelená rezerva výdavkov kapitálového rozpočtu vo výške 13.092 tis. Sk a budú
konkretizované projekty v sume 3 mil. Sk.
3. príspevok pre príspevkové organizácie a dotáciu pre športové kluby na rok 2008
nasledovne:
a.) príspevok pre DP Globál vo výške
27.856 tis. Sk
v tom: - príspevok na prevádzkové účely
8.265 tis. Sk
- príspevok na vyúčtované výkony
5.650 tis. Sk
- príspevok z prenájmu
13.441 tis. Sk
b.) príspevok pre MsKS vo výške
5.450 tis. Sk
c.) dotáciu pre športové kluby mesta vo výške
2.200 tis. Sk
d.) ostatné dotácie z rozpočtu mesta na rôzne aktivity
500 tis. Sk
4. Zabezpečenie realizácie kapitálových výdavkov v súlade s aktuálnym stavom kapitálových
príjmov
5. preklasifikovanie dotácie pre DP Globál Kolárovo namiesto „na oživenie podnikateľskej
činnosti“ na úhradu sankčných úrokov vyrubených Daňovým úradom Kolárovo v prípade
aktuálnosti
C./ ukladá
1. príspevkovým organizáciám spracovať vlastný rozpočet na rok 2008 so zahrnutím ročnej
výšky príspevku od mesta a predložiť na schválenie na februárové zasadnutie MsZ
Zodpovední: riaditelia organizácií
Termín: február. zasad. MsZ
2. rozpočtovým organizáciám spracovať vlastný rozpočet na rok 2008 pri dodržaní
schváleného rozpočtového limitu podľa rozpočtovej klasifikácie platnej na rok 2008
Zodpovední: riaditelia organizácií
Termín: február. zasad. MsZ
3. vedúcej odd. školstva spracovať rozpočty školských zariadení bez právnej subjektivity na
rok 2008 pri dodržaní schváleného rozpočtového limitu podľa rozpočtovej klasifikácie
platnej na rok 2008
Zodpovedná: ved. odd. školstva
Termín: február. zasad. MsZ
4. správcom ostatných rozpočtových oddielov spracovať vlastné rozpočty na rok 2008 podľa
položiek rozpočtovej klasifikácie platnej na rok 2008
5. predsedom príslušných komisií postupovať pri poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta
v medziach schváleného rozpočtu pri dodržaní VZN mesta o poskytovaní dotácií
Zodpovední: predsedovia prísluš. komisií
Termín: februárové zasadnutie MsZ
6. predsedom športových klubov:
Spracovať vyúčtovanie poskytnutej dotácie od mesta za rok 2007 a odovzdať vyúčtovanie
HKM do 10. januára 2008 najneskôr však do 31. januára 2008
Termín: februárové zasadnutie MsZ
7. predsedníčke kultúrnej komisie predložiť rozdelenie peňažnej sumy schválenej na rok 2008
na kultúrne podujatia mesta na februárové zasadnutie MsZ
Zodpovedná: predsedníčka kult. kom.
Termín: februárové zasad. MsZ
8. Vypracovať návrh krátkodobého investičného zámeru Mesta Kolárovo na rok 2008
Zodpovedný: primátor mesta
Termín: februárové zasad. MsZ

č. 218/2007
uznesenie
k VZN mesta Kolárovo č. 12/2007 o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. VZN mesta Kolárovo č. 12/2007 o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta Kolárovo
s nasledovnými zmenami:
čl. 2 – bod 4. – Priority doplniť o „ poskytovanie hodnotnej zábavy pre širokú verejnosť “
čl. 5 - bod 5. – O poskytnutí dotácií rozhoduje MsZ na základe odporučenia komisie do 15
dní odo dňa prerokovania žiadosti v komisii
č. 6 - bod 4. - Oprávnená osoba je povinná vyúčtovať použitie poskytnutej dotácie do 30
dní od ukončenia projektu, na ktorý boli finančné prostriedky poskytnuté.
č. 219/2007
uznesenie
k VZN mesta Kolárovo č. 13/2007 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva,
o podmienkach určovania a vyberania dane za užívanie verejného priestranstva na území
mesta Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. návrh VZN mesta Kolárovo č. 13/2007 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva,
o podmienkach určovania a vyberania dane za užívanie verejného priestranstva na území
mesta Kolárovo
č. 220/2007
uznesenie
k Pomenovaniu ZŠ a ŠZ v zmysle uznesenia MsZ č. 192/2007/C./1 zo dňa 26.11.2007
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. v zmysle uznesenia č. 192/2007/C/1 zo dňa 26.11.2007 názvy ZŠ a ŠZ, podľa ktorého bolo
uložené MsÚ oddeleniu školstva podať žiadosť na MŠ SR vo veci zmeny názvov ZŠ a ŠZ
nasledovne :
Základná škola Františka Rákócziho II. s vyučovacím jazykom maďarským – II. Rákóczi
Ferenc Magyar Tannyelvű Alapiskola, V. Palkovicha 3, Kolárovo
Základná škola Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským – Corvin Mátyás Magyar
Tannyelvű Alapiskola, Školská 6, Kolárovo
Školský klub detí, Školská 6, Kolárovo ako súčasť Základnej školy Mateja Korvína
s vyučovacím jazykom maďarským – Corvin Mátyás Magyar Tannyelvű Alapiskola mellett
működő Iskolaklub, Školská 6, Kolárovo
Školský klub detí, V. Palkovicha 6, Kolárovo ako súčasť Základnej školy Františka
Rákócziho II. s vyučovacím jazykom maďarským – II. Rákóczi Ferenc Magyar Tannyelvű
Alapiskola mellett működő Iskolaklub, V. Palkovicha 3, Kolárovo
Školská kuchyňa a školská jedáleň – Iskolakonyha és Étkezde, Školská 6, Kolárovo

Školská kuchyňa a školská jedáleň- Iskolakonyha és Étkezde, Rábska 14, Kolárovo
Materská škola s výchovným jazykom slovenským a maďarským – Szlovák és Magyar
Nyelvű Óvoda, Lesná 8, Kolárovo
Materská škola s výchovným jazykom maďarským – Magyar Nyelvű Óvoda, Brnenské nám.
16, Kolárovo
Školská kuchyňa a školská jedáleň, Lesná 8, Kolárovo ako súčasť Materskej školy
s výchovným jazykom slovenským a maďarským – A Szlovák és Magyar Nyelvű Óvoda
mellett működő Iskolakonyha és Étkezde, Lesná 8, Kolárovo
Školská kuchyňa a školská jedáleň, Brnenské nám. 16, Kolárovo ako súčasť Materskej školy
s výchovným jazykom maďarským – A Magyar Nyelvű Óvoda mellett működő Iskolakonyha
és Étkezde, Brnenské nám. 16, Kolárovo
č. 221/2007
uznesenie
k určeniu prémiových ukazovateľov pre riaditeľov ZŠ a ŠZ s právnou subjektivitou
na rok 2008
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ stiahlo z rokovania
1. prémiové ukazovatele riaditeľov ZŠ:
2. prémiové ukazovatele riaditeľa ZUŠ:
3. prémiové ukazovatele riaditeľa MŠ so ZŠS s právnou subjektivitou – Brnenské nám. 16
222/2007
uznesenie
ku Koncepčnému zámeru rozvoja škôl a školských zariadení v meste Kolárovo
na r. 2007-2009
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Správu o koncepčných zámeroch rozvoja škôl a školských zariadení v Meste Kolárovo na r.
2007-2009
č. 223/2007
uznesenie
k žiadosti Kolárovského vzdelávacieho a jazykového centra, Školská 6 Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ stiahlo z rokovania
1. žiadosť Kolárovského vzdelávacieho a jazykového a jazykového centra, Školská 6
Kolárovo

č. 224/2007
uznesenie
k projektovým zámerom školských zariadení
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. ústnu informácie pána primátora, v zmysle ktorej Úrad vlády SR nám dal na vedomie, že
nami podaný projekt v rámci „programu rozvoja športovej infraštruktúry pre potrebu
zriadenia športového zariadenia v lokalite cirkevného gymnázia“ bol úspešný
B./ schvaľuje
1. príspevok na spolufinancovanie projektu „výstavba viacúčelového športového ihriska“
v lokalite cirkevného gymnázia v čiastke 300 tis. Sk z rozpočtu mesta Kolárovo
2. vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu ZŠ J.A.Komenského Kolárovo
- Ul. Rábska za cenu 327.250,-Sk vr. DPH, aby na predmetné školské zariadenie v súlade
s vyhlásenou výzvou mohli byť získané finančné prostriedky z podporných fondov EÚ
(súčasť projektov r. 2008)
C./ ukladá
1. MsÚ v zmysle podpísanej dohody na Úrade vlády SR, zapracovať finančný príspevok 300
tis. Sk do rozpočtu mesta buď pre r. 2007 alebo pre r. 2008
č. 225/2007
uznesenie
k Požiadavke rodičov z mestských častí o príspevok na dopravu do MŠ okrem detí
v predškolskom veku
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. zapracovanie 17 tis. Sk do rozpočtu materských škôl ako účelovú dotáciu za účelom
zaplatenia cestovného pre deti v nižších ročníkoch s doprovodom nasledovne:
MŠ Lesná 8 Kolárovo:
11 tis. Sk
MŠ Brnenského Kolárovo:
6 tis. Sk
č. 226/2007
uznesenie
k Žiadosti OZ Materské centrum Mackó Kuckó, Mierová č. 63 Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ neschvaľuje
1. poskytnutie stravy pre Občianske združenie Materské centrum Mackó Kuckó, Mierová č.
63, Kolárovo na základe Zmluvy o dodávke stravy pre deti za súčasných právnych
podmienok

č. 227/2007
uznesenie
k Plánu kontrolnej činnosti HKM na obdobie január – jún 2008
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na obdobie január – jún 2008
č. 228/2007
uznesenie
k majetkovoprávnym podaniam
Mestské zastupiteľstvo rada v Kolárove
A./ schvaľuje
1. odpredaj pozemku parc.č. 28421/251 – druh pozemku záhrada o výmere 696 m2 a parc.č.
28421/252 – druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 491 m2 v k.ú. Kolárovo,
ved. na LV č. 4941 pre Szabó Ladislava a manž. Szabóovú Teréziu, rod. Kürtiová, obaja
bytom Kolárovo, Ul. agátová č. 540/15 za cenu 30,-Sk/m2 v zmysle uznesenia MsZ č.
61/2007-A/3 s tým, že výdavky spojené s prevodom hradia kupujúci
2. odpredaj pozemku podiel 1/20 z parcely č. 28446/5 – druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria o výmere 21,2 m2 a podiel 1/20 z parcely č. 28451/5 – druh pozemku záhrada
o výmere 21,05 m2 v k.ú. Kolárovo ved. na LV č. 175 pre Nagyovú Julianu, rod. Vasová,
bytom Kolárovo, Ul. školská č. 1003/42 za cenu 30,-Sk/m2 v zmysle uznesenia MsZ č.
61/2007-A/3 s tým, že výdavky spojené s prevodom hradí kupujúca
3. zmenu uznesenia MsZ č. 139/2007-B/1 zo dňa 30.08.2007 vo veci podpísania zmluvy
o budúcej kúpnej zmluvy medzi Mestom Kolárovo a spol. FRUTINI s.r.o. nasledovne:
- v bode d.) namiesto: „kúpna zmluva bude uzavretá najneskôr do 30.11.2007“ bude:
„kúpna zmluva bude uzavretá najneskôr do 31.03.2008”
- v bode e.) namiesto: „platnosť zmluvy o budúcej zmluve zaniká dňom 31.12-2007” bude:
„platnosť zmluvy o budúcej zmluve zaniká dňom 30.04.2008”
4. a.) vyhlásenie verejnej ponuky na odpredaj pozemku parc.č. 1396/5 s kultúrou ostatné
plochy, vedeného na LV č. 4941 v k.ú. Kolárovo o výmere 150 m2 s minimálnou
vyvolávacou cenou 2.000,-Sk/m2 v súlade s urbanistickou štúdiou s tým, že prístupovú
cestu zabezpečí mesto v rámci dlhodobej bezplatnej výpožičky a výstavbu realizuje
kupujúci na vlastné náklady
b.) komisiu na vyhodnotenie verejnej ponuky v zložení:
Ing. Iveta Némethová, Zita Kulichová, Alexander Nagy, Lengyel István Bc., Ladislav
Varga, Ing. Ladislav Ferencz, Alexander Őszi
Termín vyhlásenia verejnej ponuky: 21.12.2007
Termín vyhodnotenia verejnej ponuky: 4.1.2008
5. zmenu uznesenia MsZ č. 137/2007/A/1 zo dňa 16.07.2007 vo veci odpredaja pozemkov
na Pražskom námestí nasledovne:
namiesto:
„odpredaj časti pozemku parc. č. 1933/1 s kultúrou záhrada a parc. č. 1933/2 s kultúrou
zastavané plochy o výmere 185 m2 ved. na LV č.4941 v k. ú. Kolárovo vlastníkov
obytného domu so súp. č. 2370 na Pražskom nám. č. 33, menovite pre:
- Tóth Vojtecha a manž. Tóthovú Máriu v podiele ¼
- Ďuríkovú Katarínu v podiele ¼
- Oláh Jozefa a manž. Oláhovú Serenu v podiele ¼

- Karasz Jozefa a manž. Karaszovú Evu v podiele ¼
bytom Kolárovo, Pražské nám. 33“
bude:
odpredaj pozemku s parc. č. 1933/2 – druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v k. ú.
Kolárovo, ved. na LV č. 4941 s výmerou 185 m2, a pozemku časť z parcely č. 1933/1 –
druh pozemku záhrada, ved. na LV č. 4941 v k. ú. Kolárovo o výmere 232 m2 pre:
- Tóth Vojtecha a manž. Tóthovú Máriu, rod. Leczkésiová v podiele ¼
- Ďuríkovú Katarínu, rod. Majercsíková v podiele ¼
- Oláh Jozefa a manž. Oláhovú Serenu, rod. Rifliková v podiele ¼
- Karasz Jozefa a manž. Karaszovú Evu, rod. Szabóová v podiele ¼
bytom Kolárovo, Pražské nám. 33
a časť z parcely č. 1933/1 – druh pozemku záhrada, ved. na LV č. 4941 v k. ú. Kolárovo
o výmere 562 m2 pre:
- Tóth Vojtecha a manž.Tóthovú Máriu, rod. Leczkésiová o výmere 139 m2
- Ďuríkovú Katarínu, rod. Majercsíková o výmere 142 m2
- Oláh Jozefa a manž. Oláhovú Serenu, rod. Rifliková o výmere 136 m2
- Karasz Jozefa a manž. Karaszovú Evu, rod. Szabóová o výmere 145 m2
bytom Kolárovo, Pražské nám. 33“
a vynechať poslednú vetu: „Výmera u parcely č. 1933/1 bude upresnená geometrickým
plánom.“
6. zmenu uznesenia MsZ č. 137/2007/A/2 zo dňa 16.07.2007 vo veci odpredaja pozemkov
na Pražskom námestí nasledovne:
namiesto:
„odpredaj časti pozemku parc. č. 1974/1 s kultúrou záhrada a parc. č. 1974/2 s kultúrou
zastavané plochy o výmere 185 m2 ved. na LV č. 4941 v k. ú. Kolárovo pre:
- Ondrejo Michala a manž. Ondrejovú Máriu – v podiele ¼
- Németh Gabriela a manž. Némethovú Evu – v podiele ¼
- Tóth Ladislava a manž. Tóthovú Helenu - v podiele ¼
bytom Kolárovo, Pražské nám. 34
- Kálazi Dianu, rod. Csizmadiovú – v podiele ¼
bytom MR, 8060 Mór, József Attila u. 54“
bude:
„odpredaj pozemku s parc. č. 1974/2 – druh pozemku zastavané plochy a nádvorie v k. ú.
Kolárovo ved. na LV č. 4941 s výmerou 185 m2, a pozemku časť z parc. č. 1974/1 – druh
pozemku záhrada ved. na LV č. 4941 v k. ú. Kolárovo o výmere 146 m2 pre:
- Ondrejo Michala a manž. Ondrejovú Máriu, rod.Oraviecová - v podiele ¼
- Németh Gabriela a manž. Némethovú Evu, rod. Marosiová - v podiele ¼
- Tóth Ladislava a manž. Tóthovú Helenu, rod. Szabóová - v podiele ¼
bytom Kolárovo, Pražské nám. č. 34
- Kálazi Dianu, rod. Csizmadiovú – v podiele ¼
bytom MR, 8060 Mór, József Attila u. 54
a časť z parcely č. 1974/1 – druh pozemku záhrada, ved. na LV č. 4941 v k. ú. Kolárovo
o výmere 780 m2 pre:
- Ondrejo Michala a manž. Ondrejovú Máriu, rod. Oraviecová o výmere 222 m2
- Németh Gabriela a manž. Némethovú Evu, rod. Marosiová o výmere 215 m2
- Tóth Ladislav a manž. Tóthovú Helenu, rod. Szabóová o výmere 218 m2
bytom Kolárovo, Pražské nám. č. 34
- Kálazi Dianu, rod. Csizmadiová o výmere 125 m2
bytom MR, 8060 Mór, József Attila u. 54“

Vynechať poslednú vetu: „Výmera u parcely č. 1974/1 bude upresnená geometrickým
plánom.“
B./ neschvaľuje
1. odpredaj pozemku časť z parcely č. 1396/2 – druh pozemku ostatná plocha o výmere 160
m2 v k.ú. Kolárovo, ved. na LV č. 4941 pre Sztojka Milana, bytom Kolárovo, Radnótiho č.
52
č. 229/2007
uznesenie
k materiálom v rámci rôzneho
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. užívanie verejného priestranstva v k.ú. Kolárovo, časť z parcely č. 1233/18, na rohu ulíc
Bočná a Rábska, vo výmere 7 m2, za cenu 600,-Sk za každý aj neúplný m2 ročne, pre
Serenu Oláhovú, bytom Kolárovo, Pražské nám. 33, na dobu neurčitú, s trojmesačnou
výpovednou lehotou, s účinnosťou od 01.01.008, na podnikateľské účely, t.j.
prevádzkovenie novinového stánku, za účelom predaja novín, časopisov a tabakových
výrobkov
2. užívanie verejného priestranstva v k.ú. Kolárovo, časť parcely č. 838/1, na Kostolnom
námestí , vo výmere 48,2 m2, za cenu 600,-Sk za každý aj neúplný m2 ročne, pre Ildikó
Nagyovú, bytom Kolárovo, Ul. Horná 25, na dobu neurčitú, s trojmesačnou výpovednou
lehotou, s účinnosťou od 01.01.2008, na podnikateľské účely: bufetová činnosť – bez
ubytovacích zariadení
3. a.) užívanie verejného priestranstva v k.ú. Kolárovo, časť parcely č. 944, na rohu ulíc
Kostolné námestie a Studená strana, vo výmere 23 m2, za cenu 600,-Sk za každý aj
neúplný m2 ročne, pre Kulich Ladislava, bytom Kolárovo, Pražské námestie 17, na
dobu neurčitú, s trojmesačnou výpovednou lehotou, s účinnosťou od 01.01.2008, na
podnikateľské účely, t.j. prevádzkovanie zmrzlinového a občerstvovacieho stánku +
terasa
b.) zrušenie zmluvy o užívaní verejného priestranstva č. OVaRR-95/2006, dňom
31.12.2007 – uzavretej medzi Mestom Kolárovo a p. Kulich Ladislavom, bytom
Kolárovo, Pražské nám. 17, na dobu neurčitú, sezónne na obdobie od 01.04.do 31.10.
príslušného kalendárneho roka, za účelom umiestnenia 2 ks letných stolov so
slnečníkom vedľa zmrzlinového stánku na rohu ulíc Kostolné nám. a Studená strana
4. užívanie verejného priestranstva v k.ú. Kolárovo, časť parcely č. 28455/611 na ulici
Dolnej, vo výmere 26 m2, za cenu 300,-Sk za každý aj neúplný m2 ročne, pre Katarínu
Lengyelovú, bytom Kolárovo, Ul. Jesenské nábrežie 19, na dobu neurčitú, s trojmesačnou
výpovednou lehotou, s účinnosťou od 01.01.2008, na podnikateľské účely, t.j.
prevádzkovanie zmrzlinového stánku

Árpád Horváth
primátor mesta

