Uznesenie
z 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kolárove dňa 03.10.2011
č. 163/2011
uznesenie
ku kontrole plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
2. Vyhodnotenie interpelácií poslancov z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
č. 164/2011
uznesenie
k Správe o rozpočtovom hospodárení mesta Kolárovo za I. polrok 2011 vrátane hodnotenia
programového rozpočtu mesta za sledované obdobie
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu o plnení rozpočtu príjmov a čerpaní rozpočtu výdavkov za obdobie I. polroka 2011
vrátane monitorovacej správy k programovému rozpočtu mesta za hodnotené obdobie
B./ schvaľuje
1. úpravy vykonané v rozpočte mesta, vyplývajúce z uznesení MsZ prijatých k 30.06.2011
ako aj úpravy vykonané v rozpočte mesta vyplývajúce z tzv. oprávneného prekročenia
rozpočtu mesta k 30.06.2011 – viď. úvodná časť správy, vplyvom ktorých sa bilancia
rozpočtu mesta zvyšuje z pôvodnej sumy schváleného rozpočtu 6.989.531,-€ na
7.260.211,-€
2. rozpočtové opatrenie mesta č. 2/2011, do ktorého sú zapracované všetky zmeny rozpočtu
mesta podľa stavu k 30.06.2011 a boli prijaté po realizovanej prvej úprave obsiahnutej
v rozpočtovom opatrení mesta č. 1/2011
C./ ukladá
1. správcom všetkých rozpočtových oddielov vzhľadom na nepriaznivý vývoj finančnej
situácie mesta čerpanie rozpočtu usmerniť tak, aby ročný rozpočet žiadneho rozpočtového
oddielu v roku 2011 nebol prekročený
Zodpovední: Ing. Iveta Némethová, Ing. Oremová Klára,
Halász Ladislav, Ing. Mészáros Imrich, Ing. Margita
Gőghová a riaditelia rozpočtových a príspevkových
organizácií, ZŠ, MŠ a ZUŠ - organizácií so
zodpovednosťou v zmysle schváleného programového
rozpočtu
2. MsÚ využiť všetky možnosti vymáhania nedoplatkov mesta vrátane zverejnenia zoznamu
dlžníkov podľa zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov
Zodpovedná: Ing. Klára Oremová
Úloha: stála

č. 165/2011
uznesenie
k Úprave rozpočtu mesta na rok 2011 vrátane úpravy rozpočtov RO a PO
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Predložený návrh úpravy rozpočtu mesta na rok 2011 ako rozpočtové opatrenie mesta
č. 3/2011
B./ schvaľuje
1. Úpravu rozpočtu mesta na rok 2011 podľa predloženého návrhu, výsledkom ktorej je
úprava bilancie rozpočtu mesta na hodnotu 7.274.465,-€
C./ ukladá
1. MsÚ rozčleniť do termínu poslednej úpravy rozpočtu mesta Kolárovo výdavky oddielu
01116 Výdavky verejnej správy v analytickom členení podľa charakteru výdavkov tak, aby
boli samostatne sumarizované:
- výdavky potrebné na chod mestského úradu,
- výdavky súvisiace so správou majetku mesta,
- ostatné výdavky verejnej správy zaradené do oddielu 01116 nesúvisiace ani s chodom
mestského úradu ani so správou majetku mesta
Zodpovedná: Ing. Klára Oremová
2. MsÚ a riaditeľom rozpočtových a príspevkových organizácií, ZŠ, MŠ a ZUŠ pripraviť
návrhy úsporných opatrení dlhodobého charakteru, návrhy prác charakteru opráv
s ktorými je potrebné počítať pri zostavení rozpočtu na rok 2012
Zodpovední: Ing. Iveta Némethová
Ladislav Halász
Ing. Klára Oremová
Ing. Margita Gőghová
Ing. Imrich Mészáros
Riaditelia rozpočtových a príspevkových
organizácií, ZŠ, MŠ a ZUŠ
č. 166/2011
uznesenie
k Informatívnej správe o konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2010
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu o konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2010
č. 167/2011
uznesenie
k Informatívnej správe o realizovaných prácach vykonaných zamestnancami zrušenej
príspevkovej organizácie DP Globál Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu o realizovaných prácach vykonaných zamestnancami zrušenej
príspevkovej organizácie DP Globál Kolárovo a finančný dopad na rozpočet mesta na rok
2011

B./ ukladá
1. MsÚ vypracovať súpis prác, ktoré je nevyhnutné uskutočniť v roku 2012 na budovách vo
vlastníctve mesta, s rozpisom:
- druh potrebnej opravy, stavebných prác
- celkovej kalkulácie podľa jednotlivých budov, s uvedením ceny potrebného materiálu
- spôsob uskutočnenia (vlastnými pracovníkmi alebo dodávateľmi)
Zodpovedný: Halász Ladislav
Termín: november 2011
č. 168/2011
uznesenie
k čerpaniu rozpočtu škôl a školských zariadení s PS a bez PS k 30.6.2011
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1.čerpanie rozpočtu škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou a bez právnej
subjektivity k 30.06.2011
č. 169/2011
uznesenie
k úprave rozpočtu škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Návrh úpravy rozpočtových limitov škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou na
rok 2011, predkladaný riaditeľmi a MsÚ Kolárovo
B./ schvaľuje
1) Úpravu rozpočtových limitov výdavkov škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou
nasledovne :
a) Základná škola J.A. Komenského, Rábska 14, Kolárovo
schválený limit výdavkov v €, kód 111 :
302 326
upravený limit výdavkov v €, kód 111 k 30.06.2011:
308 231
úprava limitu výdavkov v €, kód 111: na úhradu TE
8 300
limit výdavkov po úprave v €, kód 111:
316 531
z toho : vytvorenie rezervy v € :
-700
schválené účelové dotácie z rozpočtu mesta - kód 41 k 30.06.2011
dopravné:
2 046
na OBP a PPO:
475
tepelná energia na rok 2011
10 000
úprava účelovej dotácie z RM – kód 41:
-10 000
účelové dotácie z rozpočtu mesta - kód 41 po úprave:
dopravné:
2 046
na OBP a PPO:
475
b) Základná škola M. Korvína, Školská 6, Kolárovo
schválený limit výdavkov v €, kód 111 :
426 589
upravený limit výdavkov v €, kód 111 :
433 740
úprava limitu v €, kód 111:
-2 588
limit výdavkov po úprave v €, kód 111:
431 152
z toho : vytvorenie rezervy v € :
-700
schválené účelové dotácie z rozpočtu mesta - kód 41 k 30.06.2011

dopravné:
na OBP a PPO:
doúčtovanie za tepelnú energiu za rok 2010
úprava účelovej dotácie z RM – kód 41:
účelové dotácie z rozpočtu mesta - kód 41 po úprave:
dopravné:
na OBP a PPO:

2 046
475
5 912
-5 912
2 046
475

c) Základná škola F. Rákócziho II, V.Palkovicha 3, Kolárovo
schválený limit výdavkov v €, kód 111 :
371 469
upravený limit výdavkov v €, kód 111 :
344 823
úprava limitu v €, kód 111:
-5 712
limit výdavkov po úprave v €, kód 111:
339 111
z toho : vytvorenie rezervy v € :
-700
schválené účelové dotácie z rozpočtu mesta - kód 41 k 30.06.2011
účelová dotácia v €: kód 41
dopravné:
1 766
na OBP a PPO:
475
úprava účelovej dotácie z RM – kód 41:
grant zo zahraničia

1 036

účelové dotácie z rozpočtu mesta - kód 41 po úprave:
dopravné:
na OBP a PPO:
grant zo zahraničia

1 766
475
1 036

d) limity výdavkov školských klubov detí pri základných školách ostávajú nezmenené
e) Materská škola s VJM, Brnenské námestie 16, Kolárovo
schválený limit výdavkov v €, kód 41 :
upravený limit výdavkov účet v €, kód 41
s účelovou dotáciou k 30.06.2011:
úprava limitu výdavkov v €, kód 41:
upravený limit výdavkov v €, kód 41 :
f) Školská jedáleň, Brnenské nám. 16, Kolárovo
schválený limit výdavkov v €, kód 41 :
upravený limit výdavkov účet v €, kód 41 k 30.06.2011
úprava limitu v €, kód 41:
upravený limit výdavkov v €, kód 41 :
g) Základná umelecká škola, Kostolné nám. 10, Kolárovo
schválený limit výdavkov v €, kód 41 :
upravený limit výdavkov v €, kód 41 : ostáva nezmenený
účelová dotácia v €: kód 41 - ostáva nezmenená
na OBP a PPO:
doúčtovanie za plyn
C./ ukladá
1. riaditeľom ZŠ dodržiavať rozpočet podľa schválenej úpravy

107 500
123 899
-3 400
120 499

18 000
20 613
-500
20 113

120 500
139 000
475
907

č. 170/2011
uznesenie
k úprave rozpočtu škôl a školských zariadení bez právnej subjektivity
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1) Úpravu rozpočtu školských zariadení bez právnej subjektivity podľa predloženého návrhu
nasledovne :
a) Materská škola Lesná 8 a Materská škola Lesná 10
schválený rozpočet v €, kód 41 :
upravený rozpočet účet v €, kód 41
s účelovou dotáciou k 30.06.2011:
úprava rozpočtu v €, kód 41:
upravený rozpočet v €, kód 41 :
b) Školské jedálne bez PS
schválený rozpočet v €, kód 41 :
upravený rozpočet účet v €, kód 41
s účelovou dotáciou k 30.6.2011:
úprava rozpočtu v €, kód 41:
upravený rozpočet v €, kód 41 :

213 000
244 459
-7 432
237 027

145 600
165 601
4 334
169 935

c) Centrum voľného času
schválený rozpočet v €, kód 41 :
upravený rozpočet účet v €, kód 41
s účelovou dotáciou k 30.06.2011:

101 078

úprava rozpočtu v €, kód 41:
upravený rozpočet v €, kód 41 :

313
101 391

d) účelová dotácia v €: kód 41
odchodné: MŠ Lesná 8
odchodné: ŠJ Rábska
havarijný stav ŠJ bez PS

88 500

621
3 764
2 300

č. 171/2011
uznesenie
k Plánu práce škôl a školských zariadení na šk. r. 2011/2012
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Plán práce základných škôl a výchovno-vzdelávacích zariadení na školský rok 2011/2012
vrátane pedagogicko-organizačného a materiálno-technického zabezpečenia výchovnovzdelávacieho procesu

č. 172/2011
uznesenie
k návrhu na postupné riešenie odborných skúšok a odborných prehliadok technických
zariadení budov škôl a školských zariadení v zriaďovacej pôsobnosti mesta Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Návrh mestského úradu na riešenie odborných skúšok a odborných prehliadok technických
zariadení a budov škôl a školských zariadení v zriaďovacej pôsobnosti mesta Kolárovo
B./ ukladá
1. MsÚ zapracovanie finančných prostriedkov na vykonanie úloh v oblasti odborných
prehliadok, odborných skúšok a odstránenie zistených nedostatkov v školách a školských
zariadeniach (ŠaŠZ) v zriaďovacej právomoci mesta do rozpočtu mesta v roku 2012
v nasledovnom zložení:
a) Odborná prehliadka a odborná skúška elektrickej inštalácie budov
b) Odborná prehliadka a odborná skúška elektrospotrebičov a elektrických zariadení
c) Protipožiarna charakteristika budov
d) Odborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodných zariadení
e) Ostatné úlohy v oblasti odborných prehliadok a skúšok, úlohy v oblasti bezpečnosti
práce a ochrany proti požiarom okrem vybudovania protipožiarnych hydrantov
v blízkosti budov pre hasičské autá
f) Odstránenie zistených nedostatkov podľa vypracovaného a aktualizovaného
harmonogramu s určením zodpovedných zamestnancov
2. Štatutárnym zástupcom základných škôl v rámci prenesenej právomoci mesta riešiť hore
vymenované úlohy v prvom rade z normatívnych výdavkov zo štátneho rozpočtu okrem
bodu 1c), ktorý riešia z účelovej dotácie z rozpočtu mesta. Na plnenie bodu 1f) je možné
poskytnúť účelovú dotáciu z rozpočtu mesta podľa charakteru nedostatku.
3. Štatutárnym zástupcom škôl a školských zariadení v rámci originálnej právomoci mesta
riešiť hore vymenované úlohy v prvom rade z normatívnych výdavkov okrem bodu 1a), 1c),
1d), ktoré riešia z účelovej dotácie z rozpočtu mesta. Na plnenie bodu 1f) je možné
poskytnúť účelovú dotáciu z rozpočtu mesta podľa charakteru nedostatku.
č.173/2011
uznesenie
k prenájmu dvoch priestorov ZŠ J.A.Komenského a ŠJ, Školská Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. prenájom priestorov Základnej školy Jána Amosa Komenského, Rábska 14, Kolárovo pre
Špeciálnu základnú školu, Lesná 9, Kolárovo za účelom zabezpečenia výuky v školskom
roku 2011/2012 od 01.10.2011 do 30.06.2012, v rozlohe 35.64 m2 za ročné nájomné 8,30
€/m2, plus režijné náklady mesačne 60,90 € podľa materiálu predloženého mestským
úradom
2. prenájom triedy v rozlohe 36,96 m2 v Školskej jedálne, Školská 6, Kolárovo pre Špeciálnu
základnú školu s VJM, Remeselnícka 2, Kolárovo, za účelom zabezpečenia výuky
v školskom roku 2011/2012 od 01.10.2011 do 30.06.2012, za ročné nájomné 8,30 €/m2
plus režijné náklady mesačne 23,68 € podľa materiál predloženého mestským úradom

č. 174/2011
uznesenie
žiadosti ZŠ J.A.Komenského o otvorenie štvrtého oddelenia Školského klubu detí
v šk. r. 2011/2012
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Otvorenie štvrtého oddelenia Školského klubu detí ako súčasť Základnej školy
J.A.Komenského v školskom roku 2011/2012 bez navýšenia finančných prostriedkov
z rozpočtu mesta
č. 175/2011
uznesenie
k Správe o činnosti a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie Gúta Service Kolárovo
za I. polrok 2011
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu o činnosti a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie Gúta Service
Kolárovo za I. polrok 2011
B./ ukladá
1. MsÚ v spolupráci s riaditeľom Gúta Service pripraviť návrh úpravy rozpočtu organizácie
na nasledovné zasadnutie MsZ
Zodpovední:
Ing. Gőgh Alexander
Ing. Némethová Iveta
Ing. Oremová Klára
č. 176/2011
uznesenie
k správe o činnosti a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie MsKS Kolárovo
za I. polrok 2011
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu o činnosti a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie MsKS Kolárovo
za I. polrok 2011
č. 177/2011
uznesenie
k Správe o činnosti a výsledku hospodárenia rozpočtovej organizácie ZPS a DS Kolárovo za
I. polrok 2011
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu o činnosti a výsledku hospodárenia rozpočtovej organizácie ZPS a DS Kolárovo za
I. polrok 2011
č 178/2011
uznesenie
k návrhu VZN mesta Kolárovo č. 9/2011 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania
sociálnych služieb a o úhrade za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov
a v Dennom stacionári v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. VZN mesta Kolárovo č. 9/2011 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych

služieb a o úhrade za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov a v Dennom
Stacionári v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kolárovo podľa predloženého návrhu,
s pripomienkami prednostky mestského úradu v rámci pripomienkového konania
č. 179/2011
uznesenie
k Správe o činnosti a výsledku hospodárenia denného centra – Klub dôchodcov Kolárovo
za I. polrok 2011
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu o činnosti a výsledku hospodárenia denného centra – Klub dôchodcov Kolárovo za
I. polrok 2011
č. 180/2011
uznesenie
k Informatívnej správe o činnosti opatrovateľskej služby na území mesta Kolárovo
za I. polrok 2011
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu o činnosti opatrovateľskej služby na území mesta Kolárovo za I.
polrok 2011
č. 181/2011
uznesenie
k Informatívnej správe OO PZ SR Kolárovo o stave a vývoji kriminality na území mesta
Kolárovo za I. polrok 2011
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ stiahlo z rokovania
1. Informatívnu správu OO PZ SR Kolárovo o stave a vývoji kriminality na území
mesta Kolárovo za I. polrok 2011
č. 182/2011
uznesenie
k správe o činnosti Mestskej polície Kolárovo za I. polrok 2011
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu o činnosti Mestskej polície Kolárovo za I. polrok 2011
č. 183/2011
uznesenie
k Správe HKM o finančnej situácii mesta Kolárovo k 30.06.2011 a k 31.07.2011
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1.Správu HKM o finančnej situácii mesta Kolárovo k 30.06.2011 a k 31.07.2011

č. 184/2011
uznesenie
k Správe HKM z finančnej kontroly č. 2011/1 – 3. časť
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu HKM z finančnej kontroly č. 2011/1 – 3. časť
2. Správu MsÚ vo veci vyplatenia odmien zamestnancom mestského úradu, mestskej
polície a škôl a školských zariadení bez PS v roku 2010
3. Správu riaditeľov škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou vo veci vyplatenia
odmien zamestnancom v roku 2010
č. 185/2011
uznesenie
k návrhu VZN mesta Kolárovo č. 8/2011 o prenajímaní nájomných bytov vo vlastníctve
mesta Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ konštatuje, že
1. v rámci pripomienkového konania návrhu VZN mesta Kolárovo č. 8/2011 o prenajímaní
nájomných bytov vo vlastníctve mesta Kolárovo boli predložené nasledovné pripomienky:
-§4 bod 1 d.) doplniť slovným spojením „spoluužívateľ bytu“
-§8 bod 6 c.) 6 riadok slovo 0,025% zmeniť na 0,001%
B./ schvaľuje
1. VZN mesta Kolárovo č. 8/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve mesta Kolárovo podľa
predloženého návrhu
č. 186/2011
uznesenie
k návrhu na obnovenie nájomných zmlúv v bytovom dome na osadne Dankó Pistu 71
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ neschvaľuje
1. uzatvorenie nájomných zmlúv s nájomníkmi uvedenými v prílohe č. 1 predloženého
materiálu na adrese Kolárovo osada Dankó Pistu 71 z dôvodu, že majú záväzky voči mestu
Kolárovo. V prípade ak svoje záväzky vysporiadajú najneskôr do 30.10.2011 uzatvorenie
nájomných zmlúv bude opätovne predložené na rokovanie MsZ.
č. 187/2011
uznesenie
k Postupovému plánu na odstraňovanie povodňových bariér na území mesta
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Postupový plán na odstraňovanie povodňových bariér na území mesta
B./ ukladá MsÚ
1. objednať projektovú dokumentáciu na odvodnenie Ul. dolná a krížna
Zodpovedný: Ing. Mészáros Imrich
Termín: január 2012

č. 188/2011
uznesenie
k vyhodnoteniu 27. kolárovského jarmoku a hádzanárskeho turnaja Kolárovo CUP 2011
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu o vyhodnotení 27. kolárovského jarmoku a hádzanárskeho turnaja Kolárovo CUP
2011 a prehľad príjmov a výdavkov
č. 189/2011
uznesenie
k žiadostiam o prenájom nebytových priestorov na Ul. mostovej 7
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. prenájom nebytových priestorov pre ATECH.NET s.r.o. Česká 20, IČO: 44827385,
Kolárovo, zastúpená Tomášom Angyalom, na kancelárske účely na Ul. mostovej 7
(bývala prevádzková budova Pohrebníctva) Kolárovo, miestnosť č. 103 s celkovou
výmerou 11,30 m2 za ročné nájomné 26,56 €/m2 + režijné náklady, na dobu neurčitú
s účinnosťou od 01. 10. 2011.
2. bezplatnú výpožičku nebytových priestorov pre Reformovanú kresťanskú cirkev na
Slovensku, Cirkevný zbor Kolárovo so sídlom Slovenská 22, zastúpenú Mgr. Ilona
Simon, na cirkevnú činnosť vo výmere 18,10 m2 (kancelárska miestnosť č.102) na Ul.
mostovej 7, Kolárovo (bývala prevádzková budova Pohrebníctva) Kolárovo,
na dobu
neurčitú s účinnosťou od 01. 10. 2011.
B./ ukladá MsÚ
1. prehodnotiť podmienky mestom prenajatých a vypožičaných nebytových priestorov pre
jednotlivé organizácie a inštitúcie mesta
Zodpovedná: Ing. Iveta Némethová
Termín: február 2012
č. 190/2011
uznesenie
k prenájmu poľnohospodárskej pôdy mesta na ďalšie obdobie
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
l./ Prenájom poľnohospodárskej pôdy v lokalite „Veľký Ostrov – Derok“parc.č. 14800
a 14636:
a/ – pre p. Nagy Dezidera, bytom Kolárovo, L. Novomeského 21 na parc. č. 14800/11 vo
výmere 5 ha na dobu 5 rokov za ročné nájomné vo výške 1,36 % z hodnoty pôdy
určenej pre k.ú. Kolárovo v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších
predpisov a zmien, t.j. ročné nájomné činí 545,35 €
b/ - pre p. Nagy Dezidera, bytom Kolárovo, L. Novomeského 21 na parc.č. 14800/19 vo
výmere 5 ha na dobu 5 rokov za ročné nájomné vo výške 1,36 % z hodnoty pôdy určenej
pre k.ú. Kolárovo v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov
a zmien, t.j. ročné nájomné činí 545,35 €
c/ - pre spoločnosť BALSEED s.r.o. Balvany so sídlom v Kameničnej na parc.č. 14800/6
vo výmere 2 ha na dobu 5 rokov za ročné nájomné vo výške 1,36 % z hodnoty pôdy
určenej pre k.ú. Kolárovo v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov
a zmien, t.j. ročné nájomné činí 218,14 €
d/ - pre spoločnosť BALSEED s.r.o. Balvany so sídlom v Kameničnej na parc.č. 14800/7
vo výmere 2 ha na dobu 5 rokov za ročné nájomné vo výške 1,36 % z hodnoty pôdy

určenej pre k.ú. Kolárovo v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov
a zmien, t.j. ročné nájomné činí 218,14 €
e/ - pre spoločnosť BALSEED s.r.o. Balvany so sídlom v Kameničnej na parc.č. 14800/10
vo výmere 5 ha na dobu 5 rokov za ročné nájomné vo výške 1,36 % z hodnoty pôdy
určenej pre k.ú. Kolárovo v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov
a zmien, t.j. ročné nájomné činí 545,35 €
f/ - pre spoločnosť BALSEED s.r.o. Balvany so sídlom v Kameničnej na parc.č. 14800/14
vo výmere 12,76 ha na dobu 5 rokov za ročné nájomné vo výške 1,36 % z hodnoty pôdy
určenej pre k.ú. Kolárovo v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov
a zmien, t.j. ročné nájomné činí 1.391,73 €
g/ - pre spoločnosť BALSEED s.r.o. Balvany so sídlom v Kameničnej na parc.č. 14800/20
vo výmere 5 ha na dobu 5 rokov za ročné nájomné vo výške 1,36 % z hodnoty pôdy
určenej pre k.ú. Kolárovo v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov
a zmien, t.j. ročné nájomné činí 545,35 €
h/ - pre p. Ing. Takács Zoltána, bytom Kolárovo, Harcsová 30 na parc.č. 14800/21 vo
výmere 5 ha na dobu 5 rokov za ročné nájomné vo výške 1,36 % z hodnoty pôdy určenej
pre k.ú. Kolárovo v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov
a zmien, t.j. ročné nájomné činí 545,35 €
i/- pre p. Ing. Takács Zoltána, bytom Kolárovo, Harcsová 30 na parc.č. 14800/22 vo výmere
5 ha na dobu 5 rokov za ročné nájomné vo výške 1,36 % z hodnoty pôdy určenej pre k.ú.
Kolárovo v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov a zmien, t.j. ročné
nájomné činí 545,35 €
j - pre p. Ing. Takács Zoltána, bytom Kolárovo, Harcsová 30 na parc.č. 14636/1 vo výmere
10,7734 ha na dobu 5 rokov za ročné nájomné vo výške 1,36 % z hodnoty pôdy určenej
pre k.ú. Kolárovo v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov
a zmien, t.j. ročné nájomné činí 1.175,10 €
k/ - pre p. Ing. Takács Zoltána, bytom Kolárovo, Harcsová 30 na parc.č. 14636/2 vo výmere
10,7734 ha na dobu 5 rokov za ročné nájomné vo výške 1,36 % z hodnoty pôdy určenej
pre k.ú. Kolárovo v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov a zmien,
t.j. ročné nájomné činí 1.175,10 €
l/- pre p. Ing. Takács Zoltána, bytom Kolárovo, Harcsová 30 na parc.č. 14636/3 vo výmere
10,7734 ha na dobu 5 rokov za ročné nájomné vo výške 1,36 % z hodnoty pôdy určenej
pre k.ú. Kolárovo v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov
a zmien, t.j. ročné nájomné činí 1.175,10 €
m/ - pre p. Ing. Takács Zoltána, bytom Kolárovo, Harcsová 30 na parc.č. 14636/4 vo
výmere 10,7734 ha na dobu 5 rokov za ročné nájomné vo výške 1,36 % z hodnoty pôdy
určenej pre k.ú. Kolárovo v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších
predpisov a zmien, t.j. ročné nájomné činí 1.175,10 €
n/- pre Slovenský poľovnícky zväz – Poľovnícke združenie DROP so sídlom v Kolárove na
parc.č. 14800 vo výmere 2 ha na dobu 5 rokov za ročné nájomné vo výške 1,36 %
z hodnoty pôdy určenej pre k.ú. Kolárovo v zmysel zákona č. 582/2004 Z.z. v znení
neskorších predpisov a zmien, t.j. ročné nájomné činí 218,14 €
2./ Prenájom poľnohospodárskej pôdy v lokalite „Füzes“ – parc.č. 8713:
a/- pre p. Pál Tibora, bytom Kolárovo, ul. Dunajská č. 1 na parc.č. 8713 vo výmere
2 ha na dobu 5 rokov za ročné nájomné vo výške 1,43 % z hodnoty pôdy určenej pre k.ú.
Kolárovo v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov a zmien, t.j.
ročné nájomné činí 351,92 €.

3./ Prenájom poľnohospodárskej pôdy v lokalite „Vedľa cigánskeho járku“- parc.č.
28455/618 a 28455/624:
a/ - pre spoločnosť BALSEED s.r.o. Balvany so sídlom v Kameničnej na parc.č. 28455/618
vo výmere 10,9591 ha na dobu 5 rokov za ročné nájomné vo výške 1,36 % z hodnoty
pôdy určenej pre k.ú. Kolárovo v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších
predpisov a zmien, t.j. ročné nájomné činí 1.195,31 €
b/ - pre spoločnosť BALSEED s.r.o. Balvany so sídlom v Kameničnej na parc.č. 28455/624
vo výmere 1 ha na dobu 5 rokov za ročné nájomné vo výške 1,36 % z hodnoty pôdy
určenej pre k.ú. Kolárovo v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov
a zmien, t.j. ročné nájomné činí 109,07 €
c/ - pre p. Madari Ladislava, bytom Kolárovo, Rábska 17 na parc.č. 28455/624 vo výmere
1 ha na dobu 5 rokov za ročné nájomné vo výške 1,36 % z hodnoty pôdy určenej pre
k.ú. Kolárovo v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov a zmien, t.j.
ročné nájomné činí 149,37 €.
4a.) Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom poľnohospodárskej pôdy mesta:
a/ v lokalite „Veľký Ostrov – Derok“ na parc.č. 14800 vo výmere 5,4902 ha na dobu 5
rokov s vyvolávacou cenou, ktorá je zároveň najnižším podaním, t.j. 1,36 % /109,07
€/ha/rok/ z hodnoty pôdy určenej pre k.ú.Kolárovo v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z.
v znení neskorších predpisov a zmien
b/ v lokalite „Kövecses“ na parc.č. 7200/3 vo výmere 5 ha na dobu 5 rokov s vyvolávacou
cenou, ktorá je zároveň najnižším podaním, t.j. 1,80 %/144,39 €/ha/rok/ z hodnoty
pôdy určenej pre k.ú. Kolárovo v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších
predpisov a zmien
c/ v lokalite „Kövecses“ na parc.č. 7200/9 vo výmere 5 ha na dobu 5 rokov s vyvolávacou
cenou, ktorá je zároveň najnižším podaním, t.j. 1,80 % /144,39 €/ha/rok/ z hodnoty
pôdy určenej pre k.ú. Kolárovo v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších
predpisov a zmien
d/ v lokalite „Kövecses“ na parc.č. 7200/12 vo výmere 4,7735 ha na dobu 5 rokov
s vyvolávacou cenou, ktorá je zároveň najnižším podaním, t.j. 1,80 % /144,39
€/ha/rok/ z hodnoty pôdy určenej pre k.ú. Kolárovo v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z.
v znení neskorších predpisov a zmien
4.b) Podmienky obchodnej verejnej súťaže:
Účasť na verejnej súťaži je podmienená zložením zábezpeky vo výške 10 % z ponúkanej
ceny na účet Mesta Kolárovo, alebo v pokladni MsÚ najneskôr v deň konania súťaže.
Termín vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže: 11.10.2011 zverejnením na úradnej tabuli
mesta, na webovej stránke a v regionálnej tlači – Delta.
Miesto konania OVS: miestnosť malej zasadačky MsÚ
Termín vyhodnotenia OVS: 26.10.2011 /streda/ o 10.00 hod.
Záujemcom bude umožnená prehliadka nehnuteľností dňa 19.10.2011 /streda/ o 15.00
hod.

č. 191/2011
uznesenie
k žiadosti o výpožičku verejného priestranstva
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie, že
1. Mesto Kolárovo zverejnilo zámer na prenájom verejného priestranstva v k.ú. Kolárovo, na
Ul. mierovej, časť pozemku parc.č. 28451/30, výmera 17 m2, za cenu 10,00 € za každý aj
neúplný m2 ročne.
Na zverejnený zámer podala žiadosť: Irena Kelemenová, bytom Kolárovo, Ul. Štefánikova
č. 3075/6
B./ schvaľuje
1. so súhlasom 14 poslancov, ktorí predstavujú viac ako trojpätinovú väčšinu všetkých
poslancov mestského zastupiteľstva, uzatvorenie zmluvy o prenájom verejného
priestranstva v k.ú. Kolárovo, na Ul. mierovej, /pred budovou – bývalý Csaplár/, časť
pozemku parc.č. 28451/30, vo výmere 17 m2, za cenu 10,-€ za každý aj neúplný m2 ročne
/mimo centra mesta/, pre žiadateľa: Irena Kelemenová, bytom Kolárovo, Ul. Štefánikova
3075/6, za účelom vykonania stavebnej úpravy v súčasnosti už existujúceho vchodu –
schodov do budovy /predajne/ - rozšíriť schody do novovytvorenej časti predajne
a vybudovať bezbariérový vstup – na dobu neurčitú, s jednomesačnou výpovednou lehotou,
účinnosťou a platnosťou od nasledujúceho dňa po zverejnení zmluvy a webovom sídle
mesta.
č. 192/2011
uznesenie
k prenájmu nájomných bytov mesta
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. uzatvorenie nájomnej zmluvy Egri Gejzom a Janou Palóovou, bytom Kolárovo, ul.
Radnótiho 40/9, na dobu od 01.11.2011 do 31.10.2012, v zmysle zásad nakladania
a hospodárenia s majetkom mesta Kolárovo čl. č.20 vhodným osobitného zreteľa.
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
2. uzatvorenie nájomnej zmluvy s Máriou Farkašovou , bytom Kolárovo, Partizánska 7A/11,
na dobu od 01.10.2011 do 31.07.2012, v zmysle zásad nakladania a hospodárenia
s majetkom mesta Kolárovo čl.č.20 vhodným osobitného zreteľa . Uvedený prenájom MsZ
v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
3. uzatvorenie nájomnej zmluvy s Ladislavom Horváthom a manž. Rozáliou bytom,
Kolárovo, Radnótiho 42/5, na dobu od 01.09.2011 do 29.02.2012, v zmysle zásad
nakladania a hospodárenia s majetkom mesta Kolárovo čl. č.20 vhodným osobitného
zreteľa. Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
4. uzatvorenie nájomnej zmluvy s Beatou Masnou a druhom Romanom Zsolnaim, bytom
Kolárovo, Radnótiho 42/2, na dobu od 01.10.2011 do 31.12.2011, v zmysle zásad
nakladania a hospodárenia s majetkom mesta Kolárovo čl. č.20 vhodným osobitného
zreteľa. Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

5. uzatvorenie nájomnej zmluvy s Matejom Farkasom, bytom Kolárovo, ul. Radnótiho 42/6,
na dobu od 01.10.2011 do 30.09.2012 v zmysle zásad nakladania a hospodárenia
s majetkom mesta Kolárovo čl. č.20 vhodným osobitného zreteľa. Uvedený prenájom
MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
6. uzatvorenie nájomnej zmluvy s Csernava Štefanom, bytom Kolárovo, Školská 19/20, na
dobu od 01.10.2011 do 31.09.2012 v zmysle zásad nakladania a hospodárenia s majetkom
mesta Kolárovo čl. č.20 vhodným osobitného zreteľa. Uvedený prenájom MsZ v Kolárove
schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
č. 193/2011
uznesenie
k zámeru mesta v zmysle zákona SNR č. 138/1991 o majetku mesta obcí § 9 a) priamy predaj
nehnuteľnosti
Mestské zastupiteľstvo Kolárove
A./ ukladá
1./ MsÚ zverejniť zámer mesta v zmysle zákona SNR č. 138/1991 o majetku obcí § 9a)
priamy predaj nehnuteľnosti:
- novovytvorený pozemok s parcelným číslom 1634/6 – druh pozemku ostatná plocha
o výmere 117 m2 a
- novovytvorený pozemok s parcelným číslom 1634/7 – druh pozemku ostatná plocha
o výmere 19 m2,
ktoré parcely boli vytvorené na základe geometrického plánu č. 44250207-163/2011
z parcely reg. „C“ s parcelným číslom 1634/1 v k. ú. Kolárovo, ved. na LV č. 4941 – druh
pozemku zastavaná plocha za cenu 25,- €/m2 na základe cenovej mapy mesta.
č. 194/2011

uznesenie
k návrhu na spolufinancovanie projektu „Cyklotrasa Tata-Komárno-Kolárovo a jej napojenie
na medzinárodnú trasu“ v rámci „Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika –
Slovenská republika 2007-2013“
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci programu „Programu
cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013“ ,
Operačný cieľ HUSK 1101/2.3.1. Budovanie malej cezhraničnej dopravnej infraštruktúry
a cyklistických trás na realizáciu projektu „Cyklotrasa Tata-Komárno-Kolárovo a jej
napojenie na medzinárodnú trasu“
2. spolufinancovanie projektu vo výške 5 % (spolu Tata, Komárno, Kolárovo) z celkových
oprávnených nákladov projektu podľa podielu občanov s trvalým bydliskom v meste
Kolárovo
č. 195/2011
uznesenie
k zabezpečeniu energetického auditu a auditu tepelného hospodárstva objektov
vo vlastníctve mesta Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ poveruje
1. MsÚ zabezpečením energetického auditu a auditu tepelného hospodárstva objektov vo

vlastníctve mesta Kolárovo ako aj objektov centrálneho tepelného zdroja, rozvod vrátane
výmenníkov tepla, kvalifikovanou spoločnosťou.
Majiteľ energetických diel zabezpečí vstup do týchto objektov, ako aj prístup k potrebným
dokladom o prevádzke energetických zariadení pracovníkom vykonávajúci audit.
Zodpovedný: Halász Ladislav
Termín: február 2012
č. 196/2011
uznesenie
k uskutočneniu jesenného upratovania v r. 2011
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. uskutočnenie jesenného upratovania na území mesta Kolárovo do 15. novembra 2011
Zodpovední: Ing. Balogh Zoltán
Halász Ladislav
Ing. Gőgh Alexander
č. 197/2011
uznesenie
k prerušeniu 10. zasadnutia MsZ dňa 03.10.2011
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. prerušenie 10. zasadnutia MsZ dňa 03.10.2011 o 21.00 hod.
2. pokračovanie 10. zasadnutia MsZ dňa 05.10.2011 o 16.00 hod.

Árpád H o r v á t h
primátor mesta

