Zápisnica
z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kolárove dňa 26.01.2015
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
K bodu č. 1 – Otvorenie
2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove otvoril a riadil primátor mesta p.
Árpád Horváth, ktorý všetkých prítomných srdečne privítal a oboznámil s programom
rokovania.
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení a vyhodnotenie interpelácií poslancov

4. Materiály v oblasti školstva:
a.)Návrh VZN č.1/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, na
dieťa MŠ a školských zariadení na rok 2015 (normatívy v rámci originálnej
pôsobnosti mesta) (zákon 596/2003 Z.z. §6 ods. 12)
b.)Vyhlásenie výberového konania na post riaditeľa Centra voľného času Szabadidőközpont, Mostová 2, Kolárovo
5. Návrh pracovného harmonogramu a náplne rokovaní mestskej rady a mestského
zastupiteľstva na rok 2015
6. Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Kolárove
7. Návrh Zásad odmeňovania poslancov, volených a menovaných funkcionárov
Mestského zastupiteľstva v Kolárove
8. Voľba členov jednotlivých odborných komisii MsZ a návrh na náplň práce odborných
komisií pri MsZ v Kolárove
9. Návrh Štatútu Zboru pre občianske záležitosti pri MsZ v Kolárove na obdobie
2015-2018
10. a.) Správa HKM o vykonaných kontrolách v II. polroku 2014
b.)Plán kontrolnej činnosti HKM na I. polrok 2015
11. Návrh na predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
Kolárovo
12. Informácia o organizačnom zabezpečení referenda konaného dňa 7.2.2015
13. Informatívna správa o podaných žiadostiach o nenávratný finančný príspevok
14. a.) Protokolárne odovzdanie PVC okien a prísl. v počte 65 ks“ do správy rozpočtovej
organizácie „Základná škola F. Rákócziho II. s VJM, V. Palkovicha 3, Kolárovo
dňom 1.1.2015
b.)Protokolárne odovzdanie dlhodobého hmotného majetku mesta „Dodávka a montáž
PVC okien a príslušenstva“ do správy rozpočtovej organizácie „Materská škola
s VJM, Brnenské nám. 16, Kolárovo dňom 1.1.2015

15. Majetkovoprávne podania
a.) BENEFICUS, spol. s.r.o., Ul. budovateľská 35, 946 03 Kolárovo – žiadosť o odpredaj časti
pozemku parc.č. 824/2 – ostatná plocha o výmere 74 m2 v k.ú. Kolárovo, ved. na LV č. 74
m2 v k.ú. Kolárovo
b.) Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava – žiadosť o uzatvorenie Zmluvy
o budúcej kúpnej zmluve na časť parc. č. 28520/23
c.) Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava – žiadosť o zriadenie

vecného bremena v rámci pripravovanej stavby KO Kolárovo MLYN-VNK
v k.ú. Kolárovo parc.č. 28451/743,356,742,633
d.) Návrh na uzatvorenie zmluvy medzi Mestom Kolárovo a Tóth Ladislavom, bytom
Kolárovo, Ul. harcsová 53, na prenájom pozemku mesta – časť z pozemku parc.č.
28455/628 – druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
16.Rôzne
a.) Žiadosti o predĺženie nájomných zmlúv v nájomných bytoch mesta
b.) Gabriel Szabó, Staničná 17, 946 03 Kolárovo – žiadosť o výpožičku (bezplatné užívanie)
verejného priestranstva /predĺženie doby výpožičky/, časť parc. č. 857/81 pri reštaurácii
Caretta

c.) Ladislav Kulich, Pražské nám. 17, 946 03 Kolárovo – žiadosť o výpožičku
(bezplatné užívanie) verejného priestranstva /predĺženie zmluvy/, časť parc. č.
28455/611 na Ul. dolnej – pri stánku na predaj zmrzliny
d.) Yogi Investment, spol. s.r.o., Hlavná 157, 946 19 Trávnik – žiadosť o prenájom
nebytových priestorov v AB na Kostolnom nám. 32 na kancelárske účely
e.) Informatívna správa o vypísaní verejného obstarávania na nákup služobného
vozidla pre príspevkovú organizáciu Gúta Service Kolárovo
17. Dopyty poslancov, interpelácie a vysvetlenia
18. Návrh na uznesenie
19. Záver
Predložený program rokovania primátor mesta navrhol doplniť nasledovne:
- Bod č. 4 c.) Návrh na delegovanie zástupcov mesta do mestskej školskej rady na
funkčné obdobie od 2.3.2015 do 1.3.2019
- Bod č. 4 d.) Návrh na delegovanie zástupcov mesta do novovzniknutej Rady
školského zariadenia pri CVČ v Kolárove
- Bod č. 10 Správa o činnosti HKM za rok 2014
Zástupkyňa primátora Ing. Koczkás Beáta navrhla bod č. 6 – Návrh Rokovacieho
poriadku Mestského zastupiteľstva v Kolárove stiahnuť z rokovania.
Hlasovanie za horeuvedené zmeny v programe rokovania:
za – 15 – jednohlasne
Hlasovanie za celý program rokovania:
za – 16 – jednohlasne
Ďalej úvodom zasadnutia primátor mesta predstavil nového prednostu mestského
úradu Zoltána Fintu, Ing. Mgr., ktorého pracovný pomer na mestskom úrade sa začal
dňom 15.1.2015. Primátor mesta prednostu úradu poveril kontrolou činnosti

a hospodárenia Centra voľného času v Kolárove, kým nebude obsadená funkcia riaditeľa.
Zástupcom riaditeľa CVČ dočasne primátor mesta poveril Anikó Harcsovú, doterajšiu
zamestnankyňu CVČ. Vyhlásenie výberového konania na post riaditeľa CVČ je obsahom
uznesenia MsZ č. 16/2015.
K bodu č. 2 – Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Za členov návrhovej komisie boli zvolení nasledovní poslanci:
Róbert Madarász PaedDr., Tamáš Hájas a Iveta Némethová, JUDr. Ing.
Hlasovanie: za – 13
proti – 0
zdrž. hlas. – 3
Za overovateľov zápisnice boli zvolení nasledovní poslanci:
Attila Fekete a Ernő Kárpáty Bc.
Hlasovanie: za – 14
proti – 0
zdrž. hlas. – 1
K bodu č. 3 – Kontrola plnenia uznesení a vyhodnotenie interpelácií poslancov
z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
Kontrolu plnenia uznesení a vyhodnotenie interpelácií poslancov z predchádzajúceho
zasadnutia MsZ predložili zástupkyňa primátora Beáta Koczkás Ing. a primátor mesta p.
Árpád Horváth.
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove bralo na vedomie:
1. Kontrolu plnenia uznesení z prechádzajúceho zasadnutia MsZ
2. Vyhodnotenie interpelácií poslancov z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
Hlasovanie: za – 16 – jednohlasne
K bodu č. 4 – Materiály v oblasti školstva
a.) Návrh VZN č.1/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, na
dieťa MŠ a školských zariadení na rok 2015 (normatívy v rámci originálnej
pôsobnosti mesta) (zákon 596/2003 Z.z. §6 ods. 12)
Návrh VZN č.1/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, na
dieťa MŠ a školských zariadení na rok 2015 (normatívy v rámci originálnej pôsobnosti mesta)
(zákon 596/2003 Z.z. §6 ods. 12) predložila vedúca oddelenia školstva, výchovy
a vzdelávania Ing. Margita Gőghová. Stanovisko mestskej rady predložila zástupkyňa
primátora mesta Ing. Beáta Koczkás, ktorá predložené VZN doporučila schváliť podľa návrhu
na uznesenie. Ďalej stanovisko k VZN predložil PaedDr. Róbert Madarász, ktorý taktiež
doporučil predmetné VZN schváliť podľa predloženého návrhu na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove bralo na vedomie, že:
1. návrh VZN Mesta Kolárovo č. 1/2015, 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 bol podľa § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení, v z.n.p. vyvesený na úradnej tabuli mesta Kolárovo pred jeho schválením dňa
8.1.2015
2. v rámci pripomienkového konania k návrhu VZN Mesta Kolárovo č. 1/2015, 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, neboli
predložené žiadne pripomienky
Hlasovanie: za – 14 – jednohlasne
Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok schválilo:
1. VZN Mesta Kolárovo č. 1/2015, 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, podľa predloženého návrhu
2. priznanie účelovej dotácie v rámci úpravy rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2015
až po predložení údajov skutočného čerpania rozpočtu za rok 2014.
Termín: marcové zas. MsZ
3.riešenie finančných prostriedkov na asistenta ZŠ F. Rákócziho II. a ZŠ J. A. Komenského
v hodnote po 8.173,-€ preskupením štátom poskytnutého normatívneho rozpočtu ZŠ
v súlade s § 4 ods. 9 zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní ZŠ.
Termín: marcové zas. MsZ
Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok uložilo riaditeľom Š a ŠZ predložiť návrhy
opatrení, ktoré umožňujú ŠKD, ŠJ, ZUŠ, CVČ dodržanie normatívov určených v zmysle
ustanovení NV č. 415/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 668/2004 Z.z.
o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov na územnej samospráve v z.n.p. začínajúc rokom
2016, podľa zverejnených východiskových štatistických údajov a rozpočtovaných podielov
obcí na výnose daní z príjmu FO na rok 2015.
Termín: marcové zas. MsZ
Hlasovanie: za – 14 – jednohlasne
Mestské zastupiteľstvo požiadalo riaditeľov riaditeľov škôl, aby pred vydaním
rozhodnutia o prijatí žiaka do nultého a do prvého ročníka ZŠ na školský rok 2015/2016
predložili počet prihlásených detí Odbornej komisii školstva, výchovy a vzdelávania pri
MsZ v Kolárove na prejednanie. Účelom prejednania je vydanie odporúčania komisie na
otvorenie nultého ročníka a počtu tried prvého ročníka v jednotlivých ZŠ.
Hlasovanie: za – 14 – jednohlasne
b.) Návrh na vyhlásenie výberového konania na post riaditeľa Centra voľného času –
Szabadidőközpont, Mostová 2, 946 03 Kolárovo
Návrh na vyhlásenie výberového konania na post riaditeľa Centra voľného času
Szabadidőközpont, Mostová 2, 946 03 Kolárovo predložila vedúca oddelenia školstva
Ing. Margita Gőghová. Predseda komisie školstva, výchovy a vzdelávania PaedDr. Róbert
Madarász navrhol návrh na uznesenie doplniť nasledovne:
I. Kvalifikačné predpoklady: bod c.) atestácia podľa § 34 ods. 2 bod b.) zák. č. 317/2009
o pedagogických a odborných zamestnancoch
Hlasovanie za pozmeňujúci návrh: za – 13
proti – 0
zdrž. hlas. - 3

Ďalej poslankyňa JUDr. Ing. Iveta Némethová doporučila doplniť návrh na uznesenie
v bode C./ nasledovne: aj na „webovej stránke Mesta Kolárovo“
Hlasovanie za pozmeňujúci návrh: za – 16 - jednohlasne
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove bralo na vedomie Správu MsÚ o vyhlásení
výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Centra voľného času - Szabadidőközpont,
Mostová 2, 946 03 Kolárovo.
Hlasovanie: za – 16 – jednohlasne
Mestské zastupiteľstvo schválilo vyhlásenie výberového konania na obsadenie
funkcie riaditeľa Centra voľného času – Szabadidőközpont, Mostová 2, 946 03 Kolárovo
odo dňa 01.04.2015 s doplnením bodu I. Kvalifikačné predpoklady: bod c.) atestácia podľa §
34 ods. 2 bod b.) zák. č. 317/2009 o pedagogických a odborných zamestnancoch.
Hlasovanie: za – 16 – jednohlasne
Mestské zastupiteľstvo požiadalo primátora mesta zverejniť podmienky výberového
konania do 02.02.2015 na úradnej tabuli mesta, na webovej stránke Mesta Kolárovo, na
webovej stránke Okresného úradu školstva v Nitre a v Gúta TV Kolárovo.
Hlasovanie: za – 16 – jednohlasne
c.) Návrh na delegovanie zástupcov mesta do mestskej školskej rady na funkčné obdobie
od 2.3.2015 do 1.3.2019
Návrh na delegovanie zástupcov mesta do mestskej školskej rady na funkčné obdobie
od 2.3.2015 do 1.3.2019 predložil vedúci spoločného školského úradu Ing.Takács Imrich.
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove bralo na vedomie Organizačné zabezpečenie
volieb do Mestskej školskej rady na funkčné obdobie od 2.3.2015 do 1.3.2019.
Delegovanie zástupcov mesta do mestskej školskej rady na funkčné obdobie od 2.3.2015 do
1.3.2019
Hlasovanie poslancov za verejné hlasovanie: za – 16

proti – 0

zdrž. hlas. - 1

Poslanec MsZ Ing. Michal Gőgh doporučil na post zástupcu mesta do mestskej
školskej rady zástupkyňu primátora Ing. Beátu Koczkás (Frakcia SMK-MKP).
Hlasovanie poslancov za predložený návrh :
za – 17 - jednohlasne
Poslanec p. Imrich Árgyusi doporučil na post zástupcu mesta do mestskej školskej
rady poslankyňu JUDr. Ing. Ivetu Némethovú (Frakcia poslancov MsZ)
Hlasovanie poslancov za predložený návrh:
za – 17 – jednohlasne
Mestské zastupiteľstvo schválilo delegovanie zástupcov mesta do mestskej školskej
rady na funkčné obdobie od 2.3.2015 do 1.3.2019 nasledovne:
1. Beáta Koczkás, Ing.
bytom Budovateľská 18, Kolárovo (Frakcia SMK-MKP)
2. Iveta Némethová, JUDr., Ing. bytom Podjavorinskej 6, Kolárovo
(Frakcia poslancov MsZ)
Hlasovanie: za – 16 – jednohlasne

d.) Delegovanie zástupcov mesta do novovzniknutej Rady školského zariadenia
pri CVČ v Kolárove
Návrh na delegovanie zástupcov mesta do novovzniknutej Rady školského zariadenia
pri CVČ Kolárove predložil vedúci spoločného školského úradu Ing. Imrich Takács.
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove bez pripomienok bralo na vedomie:
1. Organizačné zabezpečenie volieb do novovzniknutej Rady školského zariadenia pri CVČ
v Kolárove
2. Menný zoznam kandidátov na delegovanie zástupcov mesta do novovzniknutej Rady
školského zariadenia pri CVČ:
1. Béla Angyal, Ing.
bytom Rábska 27, Kolárovo (Frakcia poslancov MsZ)
2. Róbert Madarász, PaedDr.
bytom Východná 4, Kolárovo, (Frakcia SMK-MKP)
3. Ernő Kárpáty, Bc.
bytom Komárňanská 1320/6, Kolárovo
(Frakcia mladých nezávislých poslancov)
Hlasovanie: za – 14 – jednohlasne
Mestské zastupiteľstvo schválilo zloženie Rady školského zariadenia pri CVČ
v Kolárove v počte 5 členov v nasledovnom zložení:
- dvaja delegovaní zástupcovia zriaďovateľa,
- jeden zástupca pedagogických zamestnancov školského zariadenia,
- jeden zástupca ostatných zamestnancov školského zariadenia,
- jeden zástupca rodičov
Hlasovanie: za – 17 – jednohlasne
Návrh na delegovanie zástupcov mesta do novovzniknutej Rady školského zariadenia
pri CVČ prebehlo tajným hlasovaním.
Voľba členov mandátnej a volebnej komisie
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove schválilo za členov mandátnej a volebnej komisie
nasledovných poslancov:
István Lengyel, Bc., Ladislav Ferencz, Ing., István Samu, Mgr.,
Hlasovanie: za – 15
proti – 0
zdrž. hlas. – 2
Po tajnom hlasovaní poslancov na
školského zariadenie pri CVČ výsledky
komisie Mgr. István Samu.
Výsledky tajného hlasovania:
Počet prítomných poslancov:
Počet vydaných hlasovacích lístkov:
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov:
Počet platných hlasov:

post zástupcov mesta do novovzniknutej Rady
hlasovania predložil člen mandátnej a volebnej

17
17
17
17

Počet získaných hlasov pre delegovaných zástupcov mesta do novovzniknutej Rady
školského zariadenia pri CVČ:
Béla Angyal, Ing.
7 platných hlasov
Róbert Madarász, PaedDr.
10 platných hlasov
Ernő Kárpáty, Bc.
17 platných hlasov

Mestské zastupiteľstvo schválilo nasledovných zástupcov mesta do novovzniknutej
Rady školského zariadenia pri CVČ v Kolárove:
1. Ernő Kárpáty, Bc.
bytom Komárňanská 1320/6, Kolárovo
(Frakcia mladých nezávislých poslancov)
2. Róbert Madarász, PaedDr.
bytom Východná 4, Kolárovo (Frakcia SMK-MKP)
Hlasovanie: za celé uznesenie:
za – 14 – jednohlasne
K bodu č. 5 – Návrh časového harmonogramu zasadnutí a plánu náplne rokovaní
Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Kolárove na rok 2015
Návrh časového harmonogramu zasadnutí a plánu náplne rokovaní Mestskej rady
a Mestského zastupiteľstva v Kolárove na rok 2015 predložila zástupkyňa primátora Ing.
Beáta Koczkás.
Poslanci István Lengyel, Bc. a Imrich Árgyusi predložili návrh – do programu
rokovania MsZ dňa 2.3.2015 zaradiť prerokovanie „Finančnej analýzy Mesta Kolárovo za rok
2014“.
Hlasovanie za pozmeňujúci návrh: za – 17 – jednohlasne
Pozmeňujúci návrh bol schválený.
Poslankyňa JUDr. Ing. Iveta Némethová predložila ďalší pozmeňujúci návrh:
„Prehodnotenie zastupovania mesta Kolárovo v obchodných spoločnostiach s majetkovou
účasťou mesta zaradiť na májové zasadnutie MsZ, nakoľko vtedy budú prerokované Správy
o činnosti a výsledku hospodárenia Gúta TV s.r.o. Kolárovo, KolByt s.r.o. Kolárovo a STKO
N-14 Neded a.s. za rok 2014.
Hlasovanie za pozmeňujúci návrh: za – 5
proti – 7
zdrž. hlas. – 4
Pozmeňujúci návrh poslanci neschválili.
Ďalej poslankyňa žiadala, aby na každom zasadnutí MsZ mestský úrad predložil
informáciu o aktuálnych projektoch mesta.
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove bez ďalších pripomienok schválilo Časový
harmonogram zasadnutí a plán náplne rokovaní Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva
v Kolárove na rok 2015 podľa predloženého návrhu s nasledovnými pripomienkami:
-

na zasadnutí MsZ dňa 2.3.2015 prerokovať „Finančnú analýzu Mesta Kolárovo za r. 2014“
na každom zasadnutí predložiť informáciu o aktuálnych projektoch mesta

Hlasovanie:

za – 12

proti – 0

zdrž. hlas. – 1

K bodu č. 6 – Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Kolárove
Návrh Rokovacieho poriadku MsZ v Kolárovo mestské zastupiteľstvo stiahlo
z rokovania a prerokuje ho na marcovom zasadnutí MsZ plánovaného dňa 30.03.2015.
Hlasovanie: za – 16 – jednohlasne
K bodu č. 7 – Návrh zásad odmeňovania poslancov, volených a menovaných
funkcionárov Mestského zastupiteľstva v Kolárove
Návrh zásad odmeňovania poslancov, volených a menovaných funkcionárov
Mestského zastupiteľstva v Kolárove predložila zástupkyňa primátora Ing. Beáta Koczkás.

Poslanec Ing. Béla Angyal predložil pozmeňujúci návrh – mesačná odmena pre
poslancov MsZ bude činiť 230,-€ - brutto.
Hlasovanie za pozmeňujúci návrh: za – 4
proti – 6
zdrž. hlas. – 7
Predložený poslanecký návrh mestské zastupiteľstvo neschválilo.
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove bez ďalších pripomienok schválilo Zásady
odmeňovanie poslancov, volených a menovaných funkcionárov Mestského zastupiteľstva
v Kolárove s účinnosťou od 26.1.2015 s nasledovnou zmenou v predloženom návrhu: Čl.4
bod 1. druhá veta bude znieť takto: „Odmena sa vypláca za každé zasadnutie komisie“.
Hlasovanie: za – 15
proti – 0
zdrž. hlas. – 1
K bodu č. 8 – Voľba členov jednotlivých odborných komisií pri MsZ a návrh na náplň
práce odborných komisií pri MsZ v Kolárove
Návrh členov jednotlivých odborných komisií pri MsZ predložil primátor mesta p.
Árpád Horváth. Predseda komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu Ing. Mgr. Forró
Tibor požiadal o zmenu názvu komisie na „komisiu regionálneho rozvoja, cestovného ruchu
a energetického hospodárstva“.
Poslanec Ing. Béla Angyal nedoporučil aby členmi jednotlivých odborných komisií
boli zvolení riaditelia organizácií mesta.
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove bez pripomienok schválilo zmenu uznesenia MsZ
č. 6/2014 A./1. zo dňa 8.12.2014 – zmena názvu odbornej komisie pri MsZ nasledovne:
z „komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu“ na „komisia regionálneho rozvoja,
cestovného ruchu a energetického hospodárstva“.
Hlasovanie: za – 15
proti – 1
zdrž. hlas. – 0
Mestské zastupiteľstvo zvolilo nasledovných členov a zapisovateľov jednotlivých
Odborných komisií pri MsZ Kolárovo od 01.02.2015:
Komisia finančná a majetku mesta:
1. Beáta Koczkás, Ing.
2. Zoltán Kögler
3. Iveta Némethová, JUDr.Ing.,
4. Klaudia Balázs
5. Hajnalka Hajkó, Mgr.
6. Ákos Keszeli
7. Ladislav Pollák
8. Alexander Nagy

Budovateľská 18, Kolárovo
Hlavná 32, Kolárovo
Podjavorinskej 6, Kolárovo
Obrancov mieru 7/12, Kolárovo
Partizánska 20, Kolárovo
Mlynská 32, Kolárovo
Vrbová 38, Kolárovo
Práce 20, Kolárovo

Zapisovateľ: Klára Oremová, Ing., zamestnanec MsÚ Kolárovo
Hlasovanie:

za – 14

proti – 1

zdrž. hlas. - 0

Komisia školstva, výchovy a vzdelávania:
1. Gabriela Balázsová, Mgr.
Obrancov mieru 6/1, Kolárovo
2. Renáta Gőgh, Mgr.
Radnótiho 8, Kolárovo
3. Monika Paraiová, Ing.
Pražské nám. 20, Kolárovo
4. Réka Kandik, Mgr.
Brnenské nám. 6/4, Kolárovo
5. Ildikó Szépe Magyarics
Horný rad 36, Kolárovo

6. Iveta Horváth
7. Lívia Gőghová, Mgr.
8. Arpád Tóth, Mgr.

Podjavorinskej 29, Kolárovo
Poľná 16, Kolárovo
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Zapisovateľ: Anikó Nagyová, Mgr. zamestnanec MsÚ, Kolárovo
Hlasovanie:

za – 14

proti – 1

zdrž. hlas. – 1

Komisia podnikateľská, poľnohospodárstva a rozvoja mesta:
1. Tibor Havetta
Vrbová 2, Kolárovo
2. Béla Halász, Ing.
Radnótiho 46, Kolárovo
3. Michal Gőgh, Ing.
Šafárikova 23, Kolárovo
4. Jozef Molnár, Ing.
Dlhá 60, Kolárovo
5. Štefan Varga
Podjavorinskej 24, Kolárovo
6. Ernest Németh
Podjavorinskej 6, Kolárovo
7. Csaba Tóth
Slávikova 7, Kolárovo
8. Szabolcs Nagy, Ing.
Orechová 72, Kolárovo
Zapisovateľ: Adriana Molnárová, zamestnanec MsÚ Kolárovo
Hlasovanie:

za – 15

proti – 1

zdrž. hlas. – 0

Komisia sociálna, zdravotná a bytová:
1. Vojtech Bajcsi
Dolná 87, Kolárovo
2. Erzsébet Domján
Švermova 5, Kolárovo
3. Attila Forgács
Školská 3/24, Kolárovo
4. Alžbeta Forróová
Malodunajská 9, Kolárovo
5. Tamás Hájas
Horná 13, Kolárovo
6. Marta Héderváry, Mgr.
Obrancov mieru 5/11, Kolárovo
7. Juraj Murányi, Mgr.
Školská 5/30, Kolárovo
8. Ildikó Papáčková, MUDr.
Mlynská 26, Kolárovo
Zapisovateľ: Alžbeta Jónásová, Bc., zamestnanec MsÚ Kolárovo
Hlasovanie:

za – 15

proti – 2

zdrž. hlas. – 0

Komisia výstavby a územného plánovania :
1. Ladislav Ferencz, Ing.
Česká 2938/19, Kolárovo
2. Tibor Forró, Ing. Mgr.
Školská 2745/23, Kolárovo
3. Tamás Szépe, Ing.
Jilemnického 3995/1/A, Kolárovo
4. Tibor Király, Ing. arch.
Mládežnícka 2182/34, Kolárovo
5. Alexander Őszi
Dolná 1421/142, Kolárovo
6. Gyula Visnyei
Petőfiho rad 2614/31, Kolárovo
7. Szilárd Marosi
Orechová, 1576/84, Kolárovo
8. Endre Kürti, Ing.
Studená strana 19, Kolárovo
Zapisovateľ: Katarína Néveriová, zamestnanec MsÚ Kolárovo
Hlasovanie: za – 16
proti – 0
zdrž. hlas. - 1
Komisia športu a výchovy mládeže:

1. Michal Gőgh, Ing.
2. Attila Decsi, Ing.
3. Péter Tóth
4. Richard Kiss
5. Peter Papáček
6. Tímea Navrátil, Mgr.
7. Tibor Kiss
8. Zsolt Máté, Mgr.

Šafárikova 23, Kolárovo
Madácha 8, Kolárovo
Školská 15, Kolárovo
Česká 18, Kolárovo
Mlynská 26, Kolárovo
Obrancov mieru 3038/5, Kolárovo
Školská 10, Kolárovo
Podjavorinskej 28, Kolárovo

Zapisovateľ: Marta Kürtiová, zamestnanec MsÚ Kolárovo
Hlasovanie:

za – 16 – jednohlasne

Komisia kultúry a kultúrneho dedičstva:
1. János Mayer, Mgr.
Jilemnického 8, Kolárovo
2. Magdolna Rigó
Budovateľská 50, Kolárovo
3. Dávid Langschádl
Lesná 68, Kolárovo
4. Hajnalka Csütörtöki
Roľnícka 21, Kolárovo
5. Katarína Szabóová
Hlavná 41, Kolárovo
6. Juraj Kiss
Kolárovo
7. Hilda Szépeová
Jesenského nábrežie 6, Kolárovo
8. Attila Forgács
Školská 3/24, Kolárovo
Zapisovateľ: Anna Mayer, zamestnanec MsÚ Kolárovo
Hlasovanie:

za – 14

proti – 2

zdrž. hlas. – 0

Komisia ochrany verejného poriadku:
1. Mészáros Árpád
Šafárikova 5, Kolárovo
2. Peter Kanda, Ing.
Hviezdna 2347/10, Komárno
3. Peter Majercsik
Orechová 91, Kolárovo
4. Tibor Mészáros
Staničná 62, Kolárovo
5. Leonard Nagy
Mierová 76, Kolárovo
6. Szilárd Nagy
Pražské nám. 37/5, Kolárovo
7. Imrich Szabó
Podjavorinskej 21, Kolárovo
8. Anton Zuber
Veľká Gúta 49, Kolárovo
Zapisovateľ: Zoltán Zsélyi, Ing., zamestnanec MsÚ (MsP)
Hlasovanie:

za – 13

proti – 1

zdrž. hlas. – 1

Komisia povodňovej ochrany a ochrany životného prostredia:
1. Juraj Borguľa, Ing.
Částa 35, Kolárovo
2. Tamás Hájas
Horná 74/13, Kolárovo
3. Valéria Kissová, Mgr.
Pražské nám. 36/3, Kolárovo
4. Adrián Kovács
Agátová 5, Kolárovo
5. Štefan Kucsera, Ing.
Mlynská 28, Kolárovo
6. Ernest Németh
Podjavorinskej 6, Kolárovo
7. Szellár Ladislav
Švermova 20, Kolárovo

8. Hilda Szépeová

Jesenského nábrežie 6, Kolárovo

Zapisovateľ: Zoltán Balogh, Ing., zamestnanec MsÚ Kolárovo
Hlasovanie:

za – 17 – jednohlasne

Komisia regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a energetického hospodárstva:
1. Tomáš Angyal
Česká 20, Kolárovo
2. Béla Angyal, Ing.
Rábska 27, Kolárovo
3. Alexander Gőgh Ing.
Obrancov mieru 1/6, Kolárovo
4. Alexander Dévai, Ing.
V. Palkovicha 16, Kolárovo
5. Zoltán Bara
Palatinova 36/a, Komárno
6. Tamás Varga, Mgr.
Vrbová 20, Kolárovo
7. Alexander Leczkési
Októbrové nám.8, Kolárovo
8. András Borvák
Sládkovičova 160/37, Kolárovo
Zapisovateľ: Ružena Pintérová, zamestnanec MsÚ Kolárovo
Hlasovanie:

za – 16

proti – 0

zdrž. hlas. – 1

Mestské zastupiteľstvo požiadalo primátora mesta zvolať predsedov jednotlivých
Odborných komisií pri MsZ Kolárovo, za účelom prerokovania náplne práce jednotlivých
odborných komisií.
Termín: do 18.2.2015
Hlasovanie: za – 16 – jednohlasne
Mestské zastupiteľstvo schválilo prerokovanie náplne práce jednotlivých Odborných
komisií pri MsZ Kolárovo na zasadnutí MsZ plánovaného dňa 2.3.2015, po odsúhlasení
členmi jednotlivých Odborných komisií pri MsZ.
Hlasovanie: za – 16 – jednohlasne
K bodu č. 9 – Návrh Štatútu Zboru pre občianske záležitosti pri MsZ v Kolárove na
obdobie r. 2015-2018
Návrh Štatútu Zboru pre občianske záležitosti pri MsZ v Kolárove na obdobie r. 20152018 a Informatívnu správu o počte usporiadaných podujatí ZPOZ pri MsZ Kolárovo za
obdobie rokov 2013-2014 predložila zástupkyňa primátora Ing. Beáta Koczkás.
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove bralo na vedomie Informatívnu správu o počte
usporiadaných podujatí členmi Zboru pre občianske záležitosti pri MsZ Kolárovo za obdobie
rokov 2013-2014.
Hlasovanie: za – 12 – jednohlasne
Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok schválilo:
1. ŠTATÚT Zboru pre občianske záležitosti (ZPOZ) pri Mestskom zastupiteľstve v Kolárove
na volebné obdobie rokov 2014-2018
2. Honorovanie činnosti členov Zboru pre občianske záležitosti pri Mestskom zastupiteľstve
v Kolárove podľa Čl. 4 schváleného ŠTATÚTU „ZPOZ“ na volebné obdobie rokov
2014-2018
3.Zoznam riadnych členov ZPOZ v nasledovnom zložení:

- sobášiaci v počte 5 – uznesenie MsZ č. 8/2014 zo dňa 08.12.2014
- smútoční rečníci v počte 2 – Hilda Szépeová , Monika Domjánová
- tajomníčky v počte 3 – Anna Mayer, Juliana Nagy, Hilda Szépeová
- hudobný doprovod: p. Ľudovít Morovič
- grafická úprava: p. Edit Fűri
- recitácia: Monika Domjánová, Katarína Szabóová, Hajnalka Hajkó, Mgr.
- zdravotná sestra
- ďalší členovia: Alžbeta Jónásová, Bc., Anna Keszeliová, Alžbeta Gubiczová
Hlasovanie: 12 – jednohlasne
K bodu č. 10 a.) - Správa HKM o výsledku následných finančných kontrol
Hlavná kontrolórka mesta Ing. Tóth Éva predložila nasledovné správy HKM
o výsledku následných finančných kontrol:
1. Správu HKM o výsledku NFK č. 05/2014 – následná finančná kontrola vybavovania
sťažností a petícií za rok 2013
2. Správu HKM o výsledku NFK č. 06/2014 – následná finančná kontrola vedenia a
nakladania s pokladničnou hotovosťou v MsKS
3.Správu HKM o výsledku NFK č. 07/2014 – následná finančná kontrola nájomných zmlúv
nebytových priestorov evidovaných na Mestskom úrade Kolárovo
4.Správu HKM o výsledku NFK č. 08/2014 – následná finančná kontrola hospodárenia
základných škôl
5.Správu HKM o výsledku NFK č. 09/2014 – kontrola plnenia prijatých opatrení na
odstránenie zistených nedostatkov pri kontrolách v roku 2013
Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok bralo na vedomie predložené správy HKM.
Hlasovanie: za – 14 – jednohlasne
Mestské zastupiteľstvo požiadalo primátora mesta prostredníctvom MsÚ využiť
všetky právne prostriedky na zníženie pohľadávok voči mestu a priebežne informovať MsZ.
Hlasovanie: za – 14 – jednohlasne
K bodu č. 10 b.) Správa o kontrolnej činnosti HKM za rok 2014
Správu o kontrolnej činnosti HKM za rok 2014 predložila hlavná kontrolórka mesta
Ing. Tóth Éva.
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove bez pripomienok bralo na vedomie Správu
o kontrolnej činnosti HKM za rok 2014.
Hlasovanie: 16 – jednohlasne
K bodu č. 10 c.) Plán kontrolnej činnosti HKM na I. polrok 2015
Plán kontrolnej činnosti HKM na I. polrok 2015 predložila hlavná kontrolórka mesta
Ing. Tóth Éva.
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove bez pripomienok schválilo Plán kontrolnej
činnosti HKM na obdobie od 01.01.2015 do 30.06.2015
Mestské zastupiteľstvo poverilo HKM na výkon kontroly v súlade so schváleným
plánom kontrolnej činnosti na obdobie od 01.01.2015 do 30.06.2015.
Hlasovanie: za – 15 – jednohlasne

K bodu č. 11 - Návrh na predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja mesta Kolárovo
Návrh na predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mesta Kolárovo predložil vedúci oddelenia výstavby a ŽP Ing. Imrich Mészáros.
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove schválilo
1. predĺženie platnosti „Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kolárovo“ do
31.12.2015
2. zahájenie obstarania aktualizácie „Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
Kolárovo“, v súlade so zákonom č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení
neskorších zmien a doplnkov a uvedenie do súladu s ustanoveniami zákona
Hlasovanie: za – 15 – jednohlasne
Mestské zastupiteľstvo uložilo predsedom Odborných komisií pri MsZ prerokovať
aktuálne PHSR a pripomienky predložiť na marcové zasadnutie MsZ.
Hlasovanie: za – 15 – jednohlasne
Mestské zastupiteľstvo požiadalo:
1. primátora mesta prostredníctvom MsÚ predložiť vyhodnotenie PHSR na marcové
zasadnutie MsZ dňa 30.3.2015
2. primátora mesta prostredníctvom MsÚ aktualizovaný PHSR predložiť na schválenie
MsZ do 31.11.2015
Hlasovanie: za – 15 – jednohlasne
K bodu č. 12 - Informatívna správa o organizačnom zabezpečení referenda konaného
dňa 7.2.2015
Informatívnu správu o organizačnom zabezpečení referenda konaného dňa 7.2.2015
predložil primátor mesta p. Árpád Horváth.
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove bez pripomienok bralo na vedomie Informatívnu
správu primátora mesta o zabezpečení referenda konaného dňa 7.2.2015, v ktorom oprávnení
občania rozhodnú o otázkach:
1.)„Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb
okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?“
2.)“Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené
osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?“
3.)“Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti
sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom
vyučovania?“
Hlasovanie: za – 16 – jednohlasne
K bodu č.13 – Informatívna správa o podaných žiadostiach o nenávratný finančný
príspevok
Informatívnu správu o podaných žiadostiach o nenávratný finančný príspevok
predložil primátor mesta p. Árpád Horváth.
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove bralo na vedomie, že
1. Mesto Kolárovo dňa 18.12.2014 podalo Žiadosť o dotáciu na podporu rozvoja sociálnych
služieb a vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v súlade s

§3 zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky. Predmetom projektu je vytvorenie bezbariérového
prostredia formou stavebnej úpravy alebo rekonštrukcie sociálnych miestností v ZPS a DS
v Kolárove.
Celkové výdavky projektu:
48.700,-€
- z toho požadovaná suma dotácie:
43.700,-€
- vlastné zdroje:
5.000,-€
Hlasovanie:
za – 15 – jednohlasne
2. Mesto Kolárovo dňa 11.12.2014 podalo Žiadosť o poskytnutie dotácie na Radu vlády
Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality a poskytovanie dotácie zo štátneho
rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality a inej protispoločenskej
činnosti na vybudovanie kamerového monitorovacieho systému na území mesta Kolárovo.
Celkové výdavky projektu (18 ks kamier):
58.313,12 €
- z toho požadovaná suma dotácie (80%):
46.650,82 €
- vlastné zdroje (20%):
11.662,70 €
Hlasovanie:
za – 15 – jednohlasne
K bodu č. 14 a.) Protokolárne odovzdanie PVC okien a prísl. v počte 65 ks“ do správy
rozpočtovej organizácie „Základná škola F. Rákócziho II. s VJM, V. Palkovicha 3,
Kolárovo dňom 1.1.2015
Návrh na Protokolárne odovzdanie PVC okien a prísl. v počte 65 ks“ do správy
rozpočtovej organizácie „Základná škola F. Rákócziho II. s VJM, V. Palkovicha 3, Kolárovo
dňom 1.1.2015 predložil primátor mesta p. Árpád Horváth.
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove bez pripomienok schválilo prevod dlhodobého
hmotného majetku mesta „Dodávka a montáž PVC okien a príslušenstva v počte 65 ks“ do
správy rozpočtovej organizácie – Základná škola F. Rákócziho II., V. Palkovicha 3, Kolárovo
bezodplatne dňom 01.01.2015 na dobu neurčitú v obstarávacej hodnote 36.757,47 €.
Hlasovanie: za – 16 – jednohlasne
K bodu č. 14 b.) Protokolárne odovzdanie dlhodobého hmotného majetku mesta
„Dodávka a montáž PVC okien a príslušenstva“ do správy rozpočtovej organizácie
„Materská škola s VJM, Brnenské nám. 16, Kolárovo dňom 1.1.2015
Návrh na protokolárne odovzdanie dlhodobého hmotného majetku mesta „Dodávka
a montáž PVC okien a príslušenstva“ do správy rozpočtovej organizácie „Materská škola
s VJM, Brnenské nám. 16, Kolárovo dňom 1.1.2015 predložil primátor mesta p. Árpád
Horváth.
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove bez pripomienok schválilo prevod dlhodobého
hmotného majetku „Dodávku a montáž PVC okien a príslušenstva v pavilóne č. 1“ do správy
rozpočtovej organizácie – Materská škola s VJM, Brnenské nám. 16, Kolárovo bezodplatne
dňom 01.01.2015 na dobu neurčitú v obstarávacej hodnote 4.900,-€.
Hlasovanie: za – 16 – jednohlasne

K bodu č. 15 – Majetkovoprávne podania
a.) Žiadosť BENEFICUS, spol. s.r.o., Ul. budovateľská 35, Kolárovo o odpredaj časti
pozemku parc.č. 824/2 – ostatná plocha o výmere 74 m2 v k.ú. Kolárovo
Žiadosť BENEFICUS, spol. s.r.o., Ul. budovateľská 35, Kolárovo o odpredaj časti
pozemku parc.č. 824/2 – ostatná plocha o výmere 74 m2 v k.ú. Kolárovo predložil vedúci
oddelenia správy a údržby mestského majetku p. Halász Ladislav. Poslanec Ing. Béla Angyal
nedoporučil schváliť majetkovoprávne podania, nakoľko ich neprejednali jednotlivé odborné
komisie.
Stanovisko mestskej rady predložila zástupkyňa primátora Ing. Beáta Koczkás, ktorá
predloženú žiadosť doporučila schvália podľa návrhu na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove schválilo so súhlasom 15 poslancov, ktorí predstavujú
nadpolovičnú väčšinu prítomných poslancov v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí § 9a) ods. 8b) – pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane
priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou –
predaj časti pozemku parcely reg. „C“ s parcelným číslom 824/2 – druh pozemku ostatná
plocha o výmere 74 m2 v k. ú. Kolárovo, ved. na LV č. 4941 na základe geometrického
plánu č. 35049251-94/2014 zo dňa 12.12.2014 vypracovaného Fülöpp Zoltánom, súkromným
geodetom, Komárno, Vnútorná okružná 176/11 novovytvorená parcela č. 824/4 – druh
pozemku ostatná plocha, ktorá bola vytvorená z parc. č. 824/2, za cenu 5,- €/m2 v zmysle
platnej cenovej mapy mesta pre BENEFICUS, spol. s r. o., so sídlom: Budovateľská 35, 946
03 Kolárovo.
Výdavky spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí kupujúci.
Hlasovanie: za – 15
proti – 0
zdrž. hlas. – 1
b.) Žiadosť Západoslovenskej distribučnej a.s., Čulenova 6, Bratislava o uzatvorenie
Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na časť parc.č. 28520/23
Žiadosť Západoslovenskej distribučnej a.s., Čulenova 6, Bratislava o uzatvorenie Zmluvy
o budúcej kúpnej zmluve na časť parc.č. 28520/23 predložil vedúci oddelenia správy
a údržby mestského majetku p. Halász Ladislav.
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove bralo na vedomie, že Mesto Kolárovo v zmysle
zákona SNR č. 138/1991 Zb. § 9a) ods. 8e) zverejnilo svoj zámer odpredaj časti pozemku
parcely reg. „C“ s parcelným číslom 28520/2 – druh pozemku ostatné plochy a časti pozemku
parcely reg. „C“ s parc. č. 28520/3 – druh pozemku zastavané plochy v k. ú. Kolárovo, ved.
na LV č. 4941 o výmere cca 25 m2 – druh pozemku ostatná plocha za cenu 22,- €/m2 podľa

ponuky zo strany spoločnosti. Na predmetnom pozemku bude vybudovaná transformačná
stanica.
Mestské zastupiteľstvo schválilo so súhlasom 15 poslancov, ktorí predstavujú viac ako
trojpätinovú väčšinu všetkých poslancov MsZ uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve
na odpredaj časti pozemku parc. reg. „C“ s parc. č. 28520/2 – druh pozemku ostatné plochy
a časti pozemku parcely reg. „C“ s parc. č. 28520/3 – druh pozemku zastavané plochy v k. ú.
Kolárovo, ved. na LV č. 4941 o výmere cca 25 m2 na základe situácie na stavbu KO
Kolárovo, Čergov, VNV, VNK, TS, NNV, NNK. Objekt SO 01 – stavebná časť TS – detail
umiestnenia TS č. L13.0504.14.0002 zo dňa 05/2014 pre Západoslovenskú distribučnú a.s.,
Čulenova č. 6, 81647 Bratislava za cenu 22,- €/m2 podľa ponuky zo strany spoločnosti
v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. § 9a) ods. 8e) – prevod majetku mesta z dôvodu
hodného osobitného zreteľa kvôli zlepšeniu a zabezpečeniu bezporuchovej dodávky
elektrickej energie obyvateľom v danej lokalite mesta. Výmera bude spresnená geometrickým
plánom po zameraní stavby.
Výdavky spojené s vyhotovením geometrického plánu
Hlasovanie: za – 15
proti – 0
zdrž. hlas. - 1

hradí budúci kupujúci.

c.) Žiadosť Západoslovenskej distribučnej a.s., Čulenova 6, Bratislava o zriadenie
vecného bremena v rámci pripravovanej stavby KO Kolárovo MLYN-VNK v k. ú.
Kolárovo
Žiadosť Západoslovenskej distribučnej a.s., Čulenova 6, Bratislava o zriadenie vecného
bremena v rámci pripravovanej stavby KO Kolárovo MLYN-VNK v k. ú. Kolárovo predložil
vedúci oddelenia správy a údržby mestského majetku p. Ladislav Halász. Stanovisko mestskej
rady predložila zástupkyňa primátora Ing. Beáta Koczkás, ktorá predloženú žiadosť
doporučila schváliť podľa návrhu na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove bez pripomienok schválilo so súhlasom 16 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, parc. reg. „C“ s parc. č. 28451/743 – ostatné plochy, ved. na LV č. 4941, parc.
reg. „C“ s parc. č. 28451/356 – zastavané plochy a nádvoria, ved. na LV č. 7879, parc. reg.
„C“ s parc. č. 28451/742 – ostatné plochy, ved. na LV č. 4941 a parc. reg. „C“ s parc. č.
28451/633 – zastavané plochy a nádvoria, ved. na LV č. 4941 v prospech Západoslovenská
distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 81647 Bratislava zastúpená JUDr. Szabolcsom
Hodosym – vedúcim úseku riadenia investícií a Ing. Xéniou Albertovou – poverenou
vedením tímu riadenia vlastníckych vzťahov za jednorázovú odplatu dohodnutú oboma
zmluvnými stranami vo výške 6,- €/m2 vecných bremien, ktorá bude uhradená pri podpísaní
zmluvy o zriadení vecného bremena. Rozloha zaťažených pozemkov bude presne určená na
základe vypracovaného geometrického plánu.
Hlasovanie: za – 16 – jednohlasne
d.) Návrh na uzatvorenie zmluvy medzi Mestom Kolárovo a Tóth Ladislavom, bytom
Kolárovo, Ul. harcsová 53, na prenájom pozemku mesta
Návrh na uzatvorenie zmluvy medzi Mestom Kolárovo a Tóth Ladislavom, bytom
Kolárovo, Ul. harcsová 53, na prenájom pozemku mesta predložil vedúci oddelenia správy

a údržby mestského majetku p. Ladislav Halász. Stanovisko mestskej rady predložila
zástupkyňa Ing. Beáta Koczkás, ktorý predložený materiál doporučila schváliť podľa návrhu
na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove skonštatovalo, že Mesto Kolárovo zverejnilo zámer na
prenájom nehnuteľnosti v k.ú. ved. na LV č. 4941, reg. „C KN“:
- časť z pozemku s parc.č. 28455/628 – druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
o výmere 990 m2
na úradnej tabuli mesta a na webovej stránke Mesta Kolárovo.
Na zverejnený zámer podal žiadosť dňa 18.12.2014 nájomca Tóth Ladislav, bytom
Kolárovo, ul. Harcsová č. 53, za účelom užívania uvedeného pozemku ako prístupovú
komunikáciu a skladovaciu plochu. Menovaný ponúkol ročné nájomné 657,24 €.

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok schválilo uzatvorenie nájomnej zmluvy s p.
Tóth Ladislavom, bytom Kolárovo, ul. Harcsová č. 53 na prenájom pozemku mesta v k.ú.
Kolárovo, ved. na LV č. 4941,k reg. „C KN“ – časť z pozemku s parc. č. 28455/628 – druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 990 m2 na dobu neurčitú s platnosťou od
1.1.2015 za ročné nájomné 657,24 €.
Hlasovanie: za – 16 – jednohlasne
K bodu č. 16 – Rôzne
a.) Žiadosti o predĺženie nájomných zmlúv v nájomných bytoch mesta
Návrh na uzatvorenie nájomných zmlúv so súčasnými nájomníkmi na Ul. Radnótiho č. 40/6,
40/8, 40/11 a 42/5
Návrh na uzatvorenie nájomných zmlúv so súčasnými nájomníkmi na Ul. Radnótiho
č. 40/6, 40/8, 40/11 a 42/5 a stanovisko mestskej rady k jednotlivým žiadostiam predložila
zástupkyňa primátora Ing. Beáta Koczkás.
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove bez pripomienok schválilo:
1.uzatvorenie nájomnej zmluvy so súčasnými nájomníkmi: Ladislav Szabó a družka
Margita Speváková, bytom Kolárovo, Radnótiho 40 / 6, od 01.01.2015 do 31.12.2015 ,
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.
Hlasovanie: za – 15 – jednohlasne
2. uzatvorenie nájomnej zmluvy so súčasnou nájomníčkou: Adriana Némethová, bytom
Kolárovo, Radnótiho 40/8, od 01.01.2015 do 31.12.2015 , 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.
Hlasovanie: za – 16 – jednohlasne

3. uzatvorenie nájomnej zmluvy so súčasnými nájomníkmi: Peter Spevák a manž. Denisa,
bytom Kolárovo,
Radnótiho 40/11, od 01.01.2015 do 31.12.2015 , 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.
Hlasovanie: za – 16 – jednohlasne
4. uzatvorenie nájomnej zmluvy so súčasnými nájomníkmi: Ladislav Horváth a manž.
Rozália, bytom Kolárovo, Radnótiho 42/5, od 01.01.2015 do 31.12.2015 , 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.
Hlasovanie: za – 14 – jednohlasne

Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy so súčasnými nájomníkmi na Kostolnom nám. 7A/4
Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy so súčasnými nájomníkmi na Kostolnom
nám. 7A/4 a stanovisko mestskej rady predložila zástupkyňa primátora Ing. Beáta Koczkás.
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove bez pripomienok schválilo uzatvorenie nájomnej
zmluvy so súčasnými nájomníkmi: Tomáš Németh a družka Petra Lelkešová, bytom
Kolárovo, Kostolné nám. 7A/4, na obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015 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 v zmysle bodu č. 6. § 8. VZN č. 8/2012.
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Hlasovanie: za – 16 – jednohlasne
Návrh na uzatvorenie nájomných zmlúv so súčasnými nájomníkmi na Ul. Radnótiho č. 40/3
a 42/10
Návrh na uzatvorenie nájomných zmlúv so súčasnými nájomníkmi na Ul. Radnótiho
č. 40/3 a 42/10 a stanovisko mestskej rady predložila zástupkyňa primátora Ing. Beáta
Koczkás.
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove bez pripomienok schválilo:
1. uzatvorenie nájomnej zmluvy so súčasným nájomníkom: Tibor Csente , bytom Kolárovo,
Radnótiho 40/3 od 01.02.2015 do 31.01.2016 , 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.
Hlasovanie: za – 16 – jednohlasne
2. uzatvorenie nájomnej zmluvy so súčasnými nájomníkmi: Július Kováč a družka Anikó
Balázsová , bytom Kolárovo, Radnótiho 42/10 od 01.02.2015 do 31.01.2016 , 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.
Hlasovanie: za – 15 – jednohlasne
Návrh na uzatvorenie nájomných zmlúv so súčasnými nájomníkmi na Ul. ružovej 20/1,
na Kostolnom nám. 7A/9 a na Ul. remeselníckej 21/10 a 21/12
Návrh na uzatvorenie nájomných zmlúv so súčasnými nájomníkmi na Ul. ružovej
20/1, na Kostolnom nám. 7A/9 a na Ul. remeselníckej 21/10 a 21/12 a stanovisko mestskej
rady predložila zástupkyňa primátora Ing. Beáta Koczkás.
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove bez pripomienok schválilo:
1. uzatvorenie nájomnej zmluvy so súčasnými nájomníkmi: Norbert Madari a manž.
Marianna, bytom Kolárovo, Ružová 20/1, na obdobie od 01.02.2015 do 31.01.2016 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 v zmysle bodu č. 6. § 8. VZN č.
8/2012
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Hlasovanie: za – 15 – jednohlasne
2. uzatvorenie nájomnej zmluvy so súčasnými nájomníkmi: Štefan Kolocsics a manž.
Zuzana, bytom Kolárovo, Kostolné nám. 7A/9, na obdobie od 01.02.2015 do 31.01.2016 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 v zmysle bodu č. 6. § 8. VZN č.
8/2012
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Hlasovanie: za – 15 – jednohlasne
3.uzatvorenie nájomnej zmluvy so súčasnými nájomníkmi: Kornél Ferenczi a družka Csilla
Visnyeiová, bytom Kolárovo, Remeselnícka 21/10, na obdobie od 01.02.2015 do 31.01.2016
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 v zmysle bodu č. 6. § 8. VZN
č. 8/2012
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Hlasovanie: za – 15 – jednohlasne
4. uzatvorenie nájomnej zmluvy so súčasnými nájomníkmi: Tomáš Őszi a manž. Martina,
bytom Kolárovo, Remeselnícka 21/12, na obdobie od 01.02.2015 do 31.01.2016 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 v zmysle bodu č. 6. § 8. VZN č. 8/2012

Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Hlasovanie: za – 15 – jednohlasne
b.) Žiadosť p. Szabó Gabriela, bytom Staničná 17, Kolárovo o výpožičku (bezplatné
užívanie, predĺženie doby výpožičky) verejného priestranstva, časť parc. č. 857/81 pri
reštaurácii Caretta
Žiadosť p. Szabó Gabriela, bytom Staničná 17, Kolárovo o výpožičku (bezplatné užívanie,
predĺženie doby výpožičky) verejného priestranstva, časť parc. č. 857/81 pri reštaurácii
Caretta predložil vedúci oddelenia výstavby a ŽP Ing. Imrich Mészáros. Stanovisko mestskej
rady predložila zástupkyňa primátora Ing. Beáta Koczkás, ktorá predloženú žiadosť
doporučila schváliť.
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove bez pripomienok schválilo uzatvorenie zmluvy
o výpožičke za účelom: bezplatné užívanie verejného priestranstva v k.ú. Kolárovo, Kostolné
námestie, časť pozemku parcely č. 857/81, vo výmere 94,29 m2, pri Reštaurácii Caretta,
medzi Mestom Kolárovo a žiadateľom: Gabriel Szabó, bytom Kolárovo, Ul. staničná (majiteľ
Reštaurácie Caretta so sídlom Kostolné námestie, súp. č. 446, p.č. 857/7), na dobu 10 rokov,
s jednomesačnou výpovednou lehotou, cieľom prevádzkovania a údržby detského parku
a zelene na vlastné náklady žiadateľa, s účinnosťou od nasledujúceho dňa po zverejnení
zmluvy na webovej stránke mesta.
Hlasovanie: za – 13 – jednohlasne
c.) Žiadosť p. Kulich Ladislava, bytom Pražské nám. 17, Kolárovo o výpožičku (bezplatné
užívanie, predĺženie doby výpožičky) verejného priestranstva, časť parcely č.
28455/611 na Ul. dolnej – pri stánku na predaj zmrzliny
Žiadosť p. Kulich Ladislava, bytom Pražské nám. 17, Kolárovo o výpožičku (bezplatné
užívanie, predĺženie doby výpožičky) verejného priestranstva, časť parcely č. 28455/611 na
Ul. dolnej – pri stánku na predaj zmrzliny predložil vedúci oddelenia výstavby a ŽP Ing.
Imrich Mészáros. Stanovisko mestskej rady predložila zástupkyňa primátora Ing. Beáta
Koczkás, ktorá predloženú žiadosť doporučila schváliť.
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove bez pripomienok schválilo uzatvorenie zmluvy
o výpožičke za účelom: bezplatné užívanie verejného priestranstva v k.ú. Kolárovo, časť
pozemku parcely č. 28455/611 vo výmere 12,89 m2 na Ul. dolnej pri zmrzlinovom stánku
Kulich Ladislava, medzi Mestom Kolárovo a žiadateľom: Ladislav Kulich, bytom Kolárovo,
Pražské námestie č. 17 (majiteľ a prevádzkovateľ zmrzlinového stánku so sídlom Pražské
nám. 17, 946 03 Kolárovo), na dobu 10 rokov, s jednomesačnou výpovednou lehotou, cieľom
prevádzkovania a údržby terasy so spevnenou plochou na vlastné náklady žiadateľa,
s účinnosťou od nasledujúceho dňa po zverejnení na webovej stránke mesta.
Hlasovanie: za – 15 – jednohlasne
d.) Žiadosť Yogi Investment, spol. s.r.o., Hlavná 157, 946 19 Trávnik o prenájom
nebytových priestorov v AB na Kostolnom nám. 32 na kancelárske účely
Žiadosť Yogi Investment, spol. s.r.o., Hlavná 157, 946 19 Trávnik o prenájom
nebytových priestorov v AB na Kostolnom nám. 32 na kancelárske účely predložil vedúci
oddelenia správy a údržby mestského majetku p. Halász Ladislav. Stanovisko mestskej rady
predložila zástupkyňa primátora Ing. Beáta Koczkás, ktorá predloženú žiadosť doporučila
schváliť.

Mestské zastupiteľstvo v Kolárove bralo na vedomie, že zámer mesta na prenájom
nebytového priestoru v administratívnej budove na Kostolnom nám. 32, Kolárovo bol
zverejnený na webovej stránke mesta resp. na úradnej tabuli Mesta Kolárovo.
Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok schválilo prenájom nebytových priestorov
pre Yogi Investment, spol. s.r.o., zastúpená konateľom – Štefanom Lukáčom, Hlavná 157,
946 19 Trávnik, IČO: 46374493, na kancelárske účely v administratívnej budove na
Kostolnom nám. 32, Kolárovo, miestnosti č. 2.27, 2.28 a spoločné priestory s celkovou
výmerou 43,49 m2 formou priameho prenájmu za ročné nájomné 26,56 €/m2 + režijné
náklady na dobu neurčitú s účinnosťou od 01.02.2015.
e.) Informatívna správa o vypísaní verejného obstarania osobného motorového
Informatívnu správu o vypísaní verejného obstarania osobného motorového vozidla pre
príspevkovú organizáciu Gúta Service predložil primátor mesta p. Árpád Horváth.
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove bez pripomienok schválilo zahájenie obstarania
osobného motorového vozidla pre príspevkovú organizáciu Gúta Service Kolárovo
v maximálnej finančnej čiastke 15.000,-€ vr. DPH.
Zodpovedný: Ing. Gőgh Alexander
riaditeľ organizácie
Hlasovanie: za – 15 – jednohlasne
K bodu č. 17 – Dopyty poslancov, interpelácie a vysvetlenia
Bc. István Lengyel
1. obnoviť a zdokonaliť webovú stránku Mesta Kolárovo
2. riešiť nebytové priestory mesta, ktoré sú obývané občanmi
3. vyriešiť spôsob vyhotovovania materiálu pre poslancov na zasadnutia MsZ
4. riešiť starostlivosť o bezdomovcov v zimných mesiacoch
Ing. Ladislav Ferencz
1. cesta smerom na Zemiansku Olču je počas sneženia zle pojazdná – nie sú snehové
zátarasy
JUDr. Ing. Iveta Némethová
1. webová stránka mesta – od 26.11.2014 nie sú zverejnené objednávky, ďalej
v prehľade zmlúv uvádzať postupne - najprv r 2015, potom r. 2014,2013,2012,2011
2. počas ľadovice boli cesty posypané aj menšími kameňmi, čo je nevhodné pre
cyklistov aj motoristov
Ing. Mgr. Forró Tibor
1. na marcové zasadnutie MsZ žiadal materiál zaslať elektronickou formou
2. riešiť ohradenie a uzamknutie kontajnerov na území mesta pri bytových jednotkách
Mgr. István Samu
1. MsP – riešiť odchyt túlavých psov na území mesta
2. hľadať možnosť na obnovu starých domov pre mladých občanov, ktorí hľadajú
bývanie

Tamás Hájas
1. opraviť verejné osvetlenie – Ul. lesná – na rohu, lesná 8, Októbrové nám., riešiť
osvetlenie pri kontajneroch
2. mestské časti Veľký Ostrov, Veľká Gúta – doručiť mestské oznamy pre tam žijúcich
občanov
3. bilboardy na území mesta – umiestniť na frekventovaných miestach
Zoltán Kögler
1. odpadová voda v kanáli – zápach
2. oprava výtlkov na jar – preveriť stav ciest (Ul. mierová 31 – veľká diera na vozovke)
3. obrastený, starý strom pri reštaurácii Zlatý Klas – vyrezať a zasadiť nový strom
4. Ul. hlavná 5 – strecha rodinného domu je poškodená, škridle padajú na chodník
5. vedľa kontajnerov na území mesta je blato – doplniť zeminou alebo iným vhodným
materiálom

Attila Fekete
1. Ul. Radnótiho č. 2 – v rodinnom dome zostalo veľa odpadu – zabezpečiť kontajner
2. odvoz zrazených zvierat z vozoviek – zabezpečuje mestská polícia
3. Ul. Radnótiho – asfalt na vozovke je veľmi poškodený
4. Osada Reviczkého – pri prechode pri železnici je veľká jama
5. ČOV Čergov – dať do prevádzky čerpadlo s väčším výkonom
6. mestský cintorín – do plánu investícií zaradiť vybudovanie nových chodníkov
K bodu č. 18 – Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie mestské zastupiteľstvo jednohlasne schválilo.
K bodu č. 19 – Záver
Nakoľko všetky body programu rokovania boli prejednané, primátor mesta sa všetkým
prítomným poďakoval za aktívnu účasť a ukončil zasadnutie mestského zastupiteľstva.
Zapísala: Anna Keszeliová
Správnosť zápisnice svojim podpisom potvrdzujú:
Ing. Mgr. Zoltán Finta
prednosta úradu

Árpád Horváth
primátor mesta

Overovatelia:

Attila Fekete

Bc. Ernő Kárpáty

