Uznesenia
25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kolárov dňa 22.03.2021

č. 512/2021
uznesenie
k priebežnému hodnoteniu pripravenosti zóny JUH na možnosť individuálnej a skupinovej
výstavby rodinných domov
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu o priebežnom hodnotení pripravenosti ZÓNY JUH, na možnosť
individuálnej a skupinovej výstavby rodinných domov.
v Kolárove, dňa 30.03.2021
Árpád H o r v á t h
primátor mesta
č. 513/2021
uznesenie
k hodnoteniu pripravenosti investičného zámeru ZVS, a.s. Nitra
„Čistička odpadových vôd v Kolárove“
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Hodnotenie pripravenosti investičného zámeru ZVS, a.s., Nitra – „Čistička odpadových vôd
v Kolárove„
v Kolárove, dňa 30.03.2021
Árpád H o r v á t h
primátor mesta
č. 514/2021
uznesenie
k priebežnému hodnoteniu pripravenosti zámeny pozemkov medzi „PD Kolárovo a Mestom
Kolárovo“
Mestské zastupiteľstvo a v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu o priebežnom hodnotení zámeny pozemkov medzi „Poľnohospodárskym
družstvom Kolárovo a Mestom Kolárovo“
v Kolárove, dňa 30.03.2021
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 515/2021
uznesenie
k priebežnému hodnoteniu výsledkov „odpadového hospodárstva“, jeho efektivity
vrátane prijatia účinných opatrení
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu o priebežnom hodnotení výsledkov odpadového hospodárstva, jeho
efektivity, vrátane prijatia účinných opatrení
B. / žiada
1. primátora mesta zabezpečiť jarné upratovanie v meste Kolárovo do konca apríla 2021
v Kolárove, dňa 30.03.2021
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 516/2021
uznesenie
k priebežného hodnoteniu priebehu rekonštrukcie zdravotného strediska v rámci projektu
„Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Kolárovo“
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu o priebežnom hodnotení výsledkov odpadového hospodárstva, jeho
efektivity, vrátane prijatia účinných opatrení
v Kolárove, dňa 30.03.2021
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 517/2021
uznesenie
ku kontrole plnenia uznesení MsZ
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení MsZ
2. Vyhodnotenie interpelácií poslancov MsZ
v Kolárove, dňa 30.03.2021
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 518/2021
uznesenie
k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Kolárovo č. 1/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne
záväzné nariadenie (ďalej len VZN) Mesta Kolárovo č. 1/2019 v znení VZN č. 2/2020 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
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie, že
1. návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Kolárovo, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne
záväzné nariadenie (ďalej len VZN) Mesta Kolárovo č. 1/2019 v znení VZN č. 2/2020 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 znení neskorších predpisov vyhlásené vyvesením na
úradnej tabuli mesta a na websídle mesta dňa 4.3.2021.
2. rámci pripomienkového konania k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Kolárovo,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) Mesta Kolárovo
č. 1/2019 v znení VZN č. 2/2020 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
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kolárovo č. 1/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne
záväzné nariadenie (ďalej len VZN) Mesta Kolárovo č. 1/2019 v znení VZN č. 2/2020 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
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ prijíma
1. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Kolárovo č. 1/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne
záväzné nariadenie (ďalej len VZN) Mesta Kolárovo č. 1/2019 v znení VZN č. 2/2020 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,
s opravenými prílohami návrhu VZN pod názvom:
Opravené prílohy návrhu VZN č. XX-2021 k VZN č. 1-2021
v Kolárove, dňa 25.03.2021
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 519/2021
uznesenie
k úprave rozpočtu
Základnej školy F. Rákócziho II. s vyučovacím jazykom maďarským – II. Rákóczi Ferenc
Alapiskola, V. Palkovicha 3, Kolárovo, na rok 2021 (údaje v €)
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1.Rozpočet časť - základná škola
1. Schválená normatívna dotácia na bežné výdavky zo štátneho rozpočtu:
458561
a) Úprava normatívnej dotácie na bežné výdavky zo štátneho rozpočtu
-10836
b) Upravená normatívna dotácia na bežné výdavky zo štátneho rozpočtu
447725
2. Schválené vlastné príjmy z rozpočtu mesta – nájomné, VZN
2000
a) Úprava vlastných príjmov z rozpočtu mesta – nájomné, VZN
-1000
b) Upravené vlastné príjmy z rozpočtu mesta – nájomné, VZN
1000
3. Vrátenie vyúčtovania resp. preplatku na fixných výdavkoch
6087
4. Účelové dotácie z rozpočtu mesta v tom:
na kapitálové výdavky, opravu a údržbu majetku
8000
5. Dotácie, granty,..., poukázané na príjmový účet organizácie do výšky skutočných
príjmov
2. Rozpočet časť školský klub detí
1. Schválená normatívna dotácia na bežné výdavky z rozpočtu mesta
24924
a) Úprava normatívnej dotácie na bežné výdavky z rozpočtu mesta
870
b) Upravená normatívna dotácia na bežné výdavky z rozpočtu mesta
25794
2. Schválené vlastné príjmy z rozpočtu mesta – nájomné, VZN
4224
a) Úprava vlastných príjmov z rozpočtu mesta – nájomné, VZN
-600
b) Upravené vlastné príjmy z rozpočtu mesta – nájomné, VZN
3624
3. Vrátenie vyúčtovania resp. preplatku na fixných výdavkoch
1000
4. Účelové dotácie z rozpočtu mesta v tom: spoluúčasť na kapitálových výdavkoch
1500
5. Dotácie, granty,..., poukázané na príjmový účet organizácie do výšky skutočných
príjmov
v Kolárove, dňa 25.03.2021
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 520/2021
uznesenie
k úprave rozpočtu
Základnej školy Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským – Corvin Mátyás Alapiskola,
Školská 6, Kolárovo na rok 2021 (údaje v €)
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1.Rozpočet časť - základná škola
1. Schválená normatívna dotácia na bežné výdavky zo štátneho rozpočtu:
767682
a) Úprava normatívnej dotácie na bežné výdavky zo štátneho rozpočtu
-21682
b) Upravená normatívna dotácia na bežné výdavky zo štátneho rozpočtu, v tom
18600 € účelovo viazané financie na opravu majetku, ktoré budú navýšené podľa
možnosti
746000
2. Schválené vlastné príjmy z rozpočtu mesta – nájomné, VZN
772
a) Úprava vlastných príjmov z rozpočtu mesta – nájomné, VZN
-667
b) Upravené vlastné príjmy z rozpočtu mesta – nájomné, VZN
105
3. Vrátenie vyúčtovania resp. preplatku na fixných výdavkoch
9634
4. Účelové dotácie z rozpočtu mesta v tom:
na kapitálové výdavky, opravu a údržbu majetku
4000
5. Dotácie, granty,..., poukázané na príjmový účet organizácie do výšky skutočných
príjmov
2. Rozpočet časť školský klub detí
1. Schválená normatívna dotácia na bežné výdavky z rozpočtu mesta
a) Úprava normatívnej dotácie na bežné výdavky z rozpočtu mesta
b) Upravená normatívna dotácia na bežné výdavky z rozpočtu mesta
2.
a)
b)
3.
4.

Schválené vlastné príjmy z rozpočtu mesta – nájomné, VZN
Úprava vlastných príjmov z rozpočtu mesta – nájomné, VZN
Upravené vlastné príjmy z rozpočtu mesta – nájomné, VZN
Vrátenie vyúčtovania resp. preplatku na fixných výdavkoch
Dotácie, granty,..., poukázané na príjmový účet organizácie do výšky skutočných
príjmov

v Kolárove, dňa 25.03.2021
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

77413
-17044
60369
12642
-5492
7150
1070

č. 521/2021
uznesenie
k úprave rozpočtu
Základnej školy Základnej školy Jána Amosa Komenského, Rábska 14, Kolárovo ,
na rok 2021 (údaje v €)
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1.Rozpočet časť - základná škola
1. Schválená normatívna dotácia na bežné výdavky zo štátneho rozpočtu:
522183
a) Úprava normatívnej dotácie na bežné výdavky zo štátneho rozpočtu
42094
b) Upravená normatívna dotácia na bežné výdavky zo štátneho rozpočtu
564277
2. Schválené vlastné príjmy z rozpočtu mesta – nájomné, VZN
4300
a) Úprava vlastných príjmov z rozpočtu mesta – nájomné, VZN
-3500
b) Upravené vlastné príjmy z rozpočtu mesta – nájomné, VZN
800
3. Vrátenie vyúčtovania resp. preplatku na fixných výdavkoch
10000
4. Účelové dotácie z rozpočtu mesta v tom: na kapitálové výdavky, opravu a údržbu
majetku
8000
5. Dotácie, granty,..., poukázané na príjmový účet organizácie do výšky skutočných
príjmov
2. Rozpočet časť -školský klub detí
1. Schválená normatívna dotácia na bežné výdavky z rozpočtu mesta
a) Úprava normatívnej dotácie na bežné výdavky z rozpočtu mesta
b) Upravená normatívna dotácia na bežné výdavky z rozpočtu mesta
2. Schválené vlastné príjmy z rozpočtu mesta – nájomné, VZN
a) Úprava vlastných príjmov z rozpočtu mesta – nájomné, VZN
b) Upravené vlastné príjmy z rozpočtu mesta – nájomné, VZN
3. Vrátenie vyúčtovania resp. preplatku na fixných výdavkoch
4. Dotácie, granty,..., poukázané na príjmový účet organizácie do výšky skutočných
príjmov
v Kolárove, dňa 25.03.2021
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

55108
-4069
51039
10000
-4500
5500
200

č. 522/2021
uznesenie
k úprave rozpočtu
Základnej umeleckej školy – Művészeti Alapiskola, Kostolné nám. 10, Kolárovo
na rok 2021 (údaje v €)
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Schválená normatívna dotácia na bežné výdavky z rozpočtu mesta
203058
a) Úprava normatívnej dotácie na bežné výdavky z rozpočtu mesta
2827
b) Upravená normatívna dotácia na bežné výdavky z rozpočtu mesta s možnosťou
použitia na kapitálové výdavky
205885
2. Schválené vlastné príjmy z rozpočtu mesta – nájomné, VZN
10383
a) Úprava vlastných príjmov z rozpočtu mesta – nájomné, VZN
-462
b) Upravené vlastné príjmy z rozpočtu mesta – nájomné, VZN
9921
3. Vrátenie vyúčtovania resp. preplatku na fixných výdavkoch
573
4. Účelová dotácia z rozpočtu mesta: na prevádzku
1150
5. Dotácie, granty,..., poukázané na príjmový účet organizácie do výšky skutočných
príjmov
v Kolárove, dňa 25.03.2021
Árpád H o r v á t h
primátor mesta
č. 523/2021
uznesenie
k úprave rozpočtu
Centra voľného času - Szabadidőközpont, Mostová 2, Kolárovo,
na rok 2021 (údaje v €)
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Schválená normatívna dotácia na bežné výdavky z rozpočtu mesta
99262
a) Úprava normatívnej dotácie na bežné výdavky z rozpočtu mesta
-3376
b) Upravená normatívna dotácia na bežné výdavky z rozpočtu mesta s možnosťou
použitia na kapitálové výdavky
95886
2. Schválené vlastné príjmy z rozpočtu mesta – nájomné, VZN
14000
a) Úprava vlastných príjmov z rozpočtu mesta – nájomné, VZN, športová ubytovňa
-5000
b) Upravené vlastné príjmy z rozpočtu mesta – nájomné, VZN, športová ubytovňa s možnosťou použitia na kapitálové výdavky,
9000
3. Vrátenie vyúčtovania resp. preplatku na fixných výdavkoch
1271
4. Účelová dotácia z rozpočtu mesta, v tom:
a) Doplnenie výdavkov na prevádzku športovej ubytovne
5000
5. Dotácie, granty,..., poukázané na príjmový účet organizácie do výšky skutočných
príjmov
v Kolárove, dňa 25.03.2021
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 524/2021
uznesenie
k úprave rozpočtu
Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Brnenské námestie 16, Kolárovo, na
rok 2021 (údaje v €)
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1.Časť materská škola
1. Schválená normatívna dotácia na bežné výdavky z rozpočtu mesta
348935
a) Úprava normatívnej dotácie na bežné výdavky z rozpočtu mesta
-15095
b) Upravená normatívna dotácia na bežné výdavky z rozpočtu mesta s možnosťou
použitia na kapitálové výdavky
333840
2. Schválené vlastné príjmy z rozpočtu mesta – nájomné, VZN
10100
a) Úprava vlastných príjmov z rozpočtu mesta – nájomné, VZN
-1300
b) Upravené vlastné príjmy z rozpočtu mesta – nájomné, VZN
8800
3. Vrátenie vyúčtovania resp. preplatku na fixných výdavkoch
3658
4. Účelová dotácia z rozpočtu mesta v tom:
5633
a) Režijné výdavky na neobsadené priestory na Lesná 8: 2951 €
b) Odchodné 2682 €
4. Dotácie, granty,..., poukázané na príjmový účet organizácie do výšky skutočných
príjmov ,v tom ÚPSSVaR: 784 €
2. Časť školská jedáleň na adrese Brnenské nám. 16, Kolárovo
1. Schválená normatívna dotácia na bežné výdavky z rozpočtu mesta
a) Úprava normatívnej dotácie na bežné výdavky z rozpočtu mesta
b) Upravená normatívna dotácia na bežné výdavky z rozpočtu mesta s možnosťou
použitia na kapitálové výdavky
2. Schválené vlastné príjmy z rozpočtu mesta – nájomné, VZN
a) Úprava vlastných príjmov z rozpočtu mesta – nájomné, VZN
b) Upravené vlastné príjmy z rozpočtu mesta – nájomné, VZN
3. Vrátenie vyúčtovania resp. preplatku na fixných výdavkoch
4. Účelová dotácia z rozpočtu mesta v tom: nákup kuchynského robotu
5. Dotácie, granty,..., poukázané na príjmový účet organizácie do výšky skutočných
príjmov
6. Potraviny – schválený rozpočet
3.Časť výdajná školská jedáleň na adrese Lesná 8 Kolárovo
1. Schválená normatívna dotácia na bežné výdavky z rozpočtu mesta
a) Úpravu normatívnej dotácie na bežné výdavky z rozpočtu mesta
b) Upravenú normatívnu dotáciu na bežné výdavky z rozpočtu mesta
2. Vrátenie vyúčtovania resp. preplatku na fixných výdavkoch
4.Časť logopéd
1. Schválená účelová dotácia na mzdy a odvody logopéda do 31.8.2021
v Kolárove, dňa 25.03.2021
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

38962
-13238
25724
1500
0
1500
0
3774

21800

5186
5242
10428

6896

č. 525/2021
uznesenie
k úprave rozpočtu
Materskej školy, Lesná 10, Kolárovo, na rok 2021 (údaje v €)
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1.Časť materská škola
1. Schválená normatívna dotácia na bežné výdavky zo štátneho rozpočtu
258774
a) Úprava normatívnej dotácie na bežné výdavky zo štátneho rozpočtu
-5142
b) Upravená normatívna dotácia na bežné výdavky zo štátneho rozpočtu
s možnosťou použitia na kapitálové výdavky
253632
2. Schválené vlastné príjmy z rozpočtu mesta – nájomné, VZN
8310
a) Úprava vlastných príjmov z rozpočtu mesta – nájomné, VZN
-1000
b) Upravené vlastné príjmy z rozpočtu mesta – nájomné, VZN
7310
3. Vrátenie vyúčtovania resp. preplatku na fixných výdavkoch
2328
4. Účelová dotácia z rozpočtu mesta v tom:
6928
a) Režijné výdavky na neobsadenú triedu na Lesná 8: 3000 €,
b) odchodné a jubilejné: 3928 €
5. Dotácie, granty,..., poukázané na príjmový účet organizácie do výšky skutočných
príjmov, v tom z ÚPSVaR: 7840 €
2.Časť výdajná školská jedáleň na adrese Lesná 10 Kolárovo
1. Schválená normatívna dotácia na bežné výdavky z rozpočtu mesta
a) Úprava normatívnej dotácie na bežné výdavky z rozpočtu mesta
b) Upravená normatívna dotácia na bežné výdavky z rozpočtu mesta
2. Vrátenie vyúčtovania resp. preplatku na fixných výdavkoch
v Kolárove, dňa 25.03.2021
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

21054
-4602
16452

č. 526/2021
uznesenie
k úprave rozpočtových limitov výdavkov školských jedální bez právnej subjektivity
na rok 2021 (údaje v €)
Mestské zastupiteľstvo a v Kolárove
A./ schvaľuje
1.Školská jedáleň, Školská 6 Kolárovo
1. Schválená normatívna dotácia na bežné výdavky z rozpočtu mesta pre deti
základnej školy
114654
a) Úprava normatívnej dotácie na bežné výdavky z rozpočtu mesta pre deti základnej
školy
-4632
b) Upravená normatívna dotácia na bežné výdavky z rozpočtu mesta pre deti
základnej školy
110022
2. Schválená normatívna dotácia na bežné výdavky z rozpočtu mesta pre deti
materskej školy s možnosťou použitia na kapitálové výdavky
47189
a) Úprava normatívnej dotácie na bežné výdavky z rozpočtu mesta pre deti
materskej školy
5497
b) Upravená normatívna dotácia na bežné výdavky z rozpočtu mesta pre deti
materskej školy
52686
3. Schválené vlastné príjmy z rozpočtu mesta – nájomné, VZN
20000
a) Úprava vlastných príjmov z rozpočtu mesta – nájomné, VZN
0
b) Upravené vlastné príjmy z rozpočtu mesta – nájomné, VZN s možnosťou použitia
na kapitálové výdavky
20000
4. Vrátenie vyúčtovania resp. preplatku na fixných výdavkoch
5. Potraviny – schválený rozpočet
174000
2.Školská jedáleň, Rábska 14, Kolárovo
1. Schválená normatívna dotácia na bežné výdavky z rozpočtu mesta pre deti
základnej školy
a) Úprava normatívnej dotácie na bežné výdavky z rozpočtu mesta pre deti
základnej školy
b) Upravená normatívna dotácia na bežné výdavky z rozpočtu mesta pre deti
základnej školy s možnosťou použitia na kapitálové výdavky
2. Schválené vlastné príjmy z rozpočtu mesta – nájomné, VZN
a) Úprava vlastných príjmov z rozpočtu mesta – nájomné, VZN
b) Upravené vlastné príjmy z rozpočtu mesta – nájomné, VZN s možnosťou použitia
na kapitálové výdavky
3. Vrátenie vyúčtovania resp. preplatku na fixných výdavkoch
4. Potraviny – schválený rozpočet
v Kolárove, dňa 25.03.2021
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

67214
10011
77225
27000
-10000
17000
74571

č. 527/2021
uznesenie
k úprave rozpočtových limitov výdavkov na správu školských objektov na rok 2021 nasledovne
(údaje v €)
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Schválená normatívna dotácia na správu školských objektov z rozpočtu mesta v tom
6500 € Dopravné žiakom z mestských častí

51821

2. Úprava normatívnej dotácie na správu školských objektov z rozpočtu mesta
28205
Upravená normatívna dotácia na právu školských objektov z rozpočtu mesta , v tom
3. 6500 € Dopravné žiakom z mestských častí:
80026
4. Poskytnutie účelovej dotácie pre ŠaŠZ z normatívnej dotácie na správu školských
objektov, na dopravné žiakom z mestských častí, na mzdové náklady logopéda
z rozpočtu mesta nasledovne:
-58881
a) Dopravné žiakom z mestských častí
6500
b) Logopéd – mzdové náklady do 31.8.2021
6896
c) Odchodné, jubilejné zamestnancov
6610
d) Oprava majetku a kapitálové výdavky rozdelené školám
32924
e) Náhrada režijných výdavkov za správu dočasne nevyužitého majetku v správe
5951
materských škôl
5. Ponechanie zostatku normatívnej dotácie na správu školských objektov -rezerva

21145

v Kolárove, dňa 25.03.2021
Árpád H o r v á t h
primátor mesta
č. 528/2021
uznesenie
k úprave rozpočtových limitov výdavkov pre zriaďovateľa
Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza, Jána Hollého 10, 917 66 Trnava, na účely
prevádzkovania Cirkevnej spojenej školy Panny Márie, Brnenské námestie 15, Kolárovo
na rok 2021 (údaje v €)
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Úpravu rozpočtových limitov výdavkov na rok 2021 pre školy a školské zariadenia mimo
zriaďovacej pôsobnosti Mesta Kolárovo, pre zriaďovateľa Rímskokatolícka cirkev, Trnavská
arcidiecéza, Jána Hollého 10, 917 66 Trnava, na účely prevádzkovania Cirkevnej spojenej školy
Panny Márie, Brnenské námestie 15, Kolárovo na nasledovné organizačné zložky a časti (údaje v
€):
Časť: Školská jedáleň ako súčasť Cirkevnej spojenej školy Panny Márie, Brnenské námestie 15,
Kolárovo:
- pre deti základnej školy do 15 rokov veku:
1. Schválená normatívna dotácia na bežné výdavky z rozpočtu mesta
35000
Úprava
normatívnej
dotácie
na
bežné
výdavky
z
rozpočtu
mesta
a)
7108
b) Upravená normatívna dotácia na bežné výdavky z rozpočtu mesta
42108

- pre deti materskej školy:
1.
a)
b)

15221
-457
14764

Schválená normatívna dotácia na bežné výdavky z rozpočtu mesta
Úprava normatívnej dotácie na bežné výdavky z rozpočtu mesta
Upravená normatívna dotácia na bežné výdavky z rozpočtu mesta

Časť: Školský klub detí ako súčasť Cirkevnej spojenej školy Panny Márie, Brnenské námestie 15,
Kolárovo:
1. Schválená normatívna dotácia na bežné výdavky z rozpočtu mesta
46957
a) Úprava normatívnej dotácie na bežné výdavky z rozpočtu mesta
7924
b) Upravená normatívna dotácia na bežné výdavky z rozpočtu mesta
54881
Časť: Cirkevná základná škola s materskou školou Panny Márie - materská škola:
Schválená normatívna dotácia na bežné výdavky z rozpočtu mesta
1.
Úprava normatívnej dotácie na bežné výdavky z rozpočtu mesta
a)
Upravená normatívna dotácia na bežné výdavky z rozpočtu mesta
b)

76786
5590
82376

v Kolárove, dňa 25.03.2021
Árpád H o r v á t h
primátor mesta
č. 529/2021
uznesenie
k Správe hlavného kontrolóra mesta o výsledku kontroly výstavby Kontajneriska na Ul. bočnej
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu hlavného kontrolóra mesta o výsledku kontroly výstavby Kontajneriska na Ul. bočnej,
B./ žiada
1. primátora mesta, ako povinnej osoby, príp. ďalšie zodpovedné osoby kontrolovaného subjektu,
o spracovanie nápravných opatrení v predmetnej veci, ďalej o predloženie stanoviska vedenia
mesta k výsledku kontroly HKM ku Kontajnerisku na Ul. bočnej zo dňa 2.3.2021
v Kolárove, dňa 30.03.2021
Árpád H o r v á t h
primátor mesta
č. 530/2021
uznesenie
k Vyhodnoteniu rekonštrukčných a stavebných prác na území mesta Kolárovo s pracovnou
skupinou odd. správy a údržby mestského majetku
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu o vyhodnotení činnosti pracovnej skupiny oddelenia správy a údržby
mestského majetku
v Kolárove, dňa 30.03.2021
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 531/2021
uznesenie
ku Krátkodobému investičnému plánu mesta Kolárovo na rok 2021
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. výsledok vyhodnotenia verejného obstarávania v zmysle "záznamu vyhodnotenia cenových
ponúk" na akciu " Novostavba parkoviska súbežne s cestou II. triedy č. 573 v meste Kolárovo",
ktorého víťazom sa stala spoločnosť : jai group, s.r.o. Nitra, IČO 45328919 s vysúťaženou cenou
predmetu zákazky vo výške 89.896,26 € (vrátane DPH),
2. výsledok vyhodnotenia verejného obstarávania v zmysle "záznamu vyhodnotenia cenových
ponúk" na akciu " Dodanie vážiaceho a identifikačného systému pre množstvový zber KO v
meste Kolárovo", ktorého víťazom sa stala spoločnosť : Wama environmental solutions s.r.o
Bratislava, IČO 45914052 s vysúťaženou cenou predmetu zákazky vo výške 71.248,80 €
(vrátane DPH), z toho na rok 2021 pripadajúca čiastka : 47.632,80 €, roky 2022-2025 : 5.904,- €
ročne
3. výsledok vyhodnotenia verejného obstarávania v zmysle "záznamu vyhodnotenia cenových
ponúk" na akciu " Rekonštrukcia oplotenia parku Sv.Rozálie v Kolárove", ktorého víťazom sa
stala spoločnosť : DHAP, s.r.o. Golianovo, IČO 36522015 s vysúťaženou cenou predmetu
zákazky vo výške 109.084,12 € (vrátane DPH),
B./ schvaľuje
1. Zo zostatku nevyčerpaného úverového rámca od SLSP, a.s. (818.795 €) financovanie
investičných aktivít v celkovej sume 399.030 € nasledovne:
1.1. Rekonštrukcia budovy zdravotného strediska : Centrum integrovanej zdravotnej
starostlivosti v meste Kolárovo. Aktivita je financovaná z dotácie EÚ a ŠR a spoluúčasti
k oprávneným a neoprávneným výdavkom z prostriedkov komerčného úveru. Na rok 2021
pripadajúca suma je vyčíslená na cca 980.021 €, z nej asi 670.887 € bude hradených
z prostriedkov EÚaŠR a cca 309.134 € predstavuje spoluúčasť k oprávneným a
neoprávneným výdavkom z prostriedkov komerčného úveru.
1.2. Parkovisko pri ZUŠ s rozpočtom 89.896 € z úverových zdrojov mesta v súlade s výsledkom
vyhodnotenia VO.
2. Z prostriedkov plánovaných kapitálových príjmov (150.000 €) financovanie nasledovných
investičných aktivít v celkovej sume 104.000 € :
2.1. Dodávka reflektorov na území mesta s celkovým rozpočtovým výdavkom 54.984 €
s rozložením na 3 roky. Na rok 2021 pripadajúca tretia tretina výdavkov vo
výške 18.328 € má uvedený zdroj financovania : príjem z predaja majetku mesta očakávaný
v roku 2021.
2.2. Obnova osvetlenia športovej haly s celkovým rozpočtovým výdavkom 14.416 € s
rozložením na 3 roky. Na rok 2021 pripadajúca tretia tretina výdavkov vo výške 4.806 € má
uvedený zdroj financovania : príjem z predaja majetku mesta očakávaný v roku 2021.
2.3. Obnova počítačového vybavenia mesta vrátane softveru je do rozpočtu mesta zapracovaná
vo výške 8.000 € so zdrojom financovania : predpokladaný príjem z predaja majetku mesta
v roku 2021),
2.4. Výdavky na projekty vo výške 23.100 €, v tom :
- projekt na vypracovanie dopravného generelu mesta cca 7.000 €,
- projekt : Cyklotrasa pokračovanie : Kolárovo-Komoča-Zemné cca 6.000 €,
- projekt : Parkovisko pri ZUŠ cca 2.100 €,
- projekt : ÚPN – zmeny a doplnky cca 8.000 €,
2.5. Nákup pozemkov v zóne JUH podľa uznesenia MsZ č. 391/2020 v celkovej výške 28.490 €,
2.6. Cintorín, asfaltovanie chodníka, urnová stena cca 20.000 €,

2.7. Zavedenie množstvového zberu KO: čipovanie, vážiaci, monitorovací systém zberného
vozidla : z celkovej sumy 47.633 € možnosť financovania z príjmov z predaja majetku
mesta je v sume 1.276 €, zvyšok z iných zdrojov.
3. Z prostriedkov rezervného fondu, resp. z iných zdrojov, napr. z bežných príjmov rozpočtu
mesta, financovanie investičných aktivít vo výške 156.357 € nasledovne :
3.1. Výdavky na projekty, v tom : projekt Športová hala vo výške cca 70.000 €,
3.2. Zavedenie množstvového zberu KO: čipovanie, vážiaci, monitorovací systém zberného
vozidla : z celkovej sumy 47.633 € možnosť financovania z rezervného fondu vo
výške 46.357 €, zvyšok z príjmov z predaja majetku mesta.
3.3. Obnova interiéru veľkej zasadačky a vestibulu – zvuková technika v sume cca 5.000 €,
3.4. Pomník II. svetovej vojny – murivo v symbolickom cintoríne v sume cca 15.000 €,
3.5. Rekonštrukcia odvodňovacích tokov na území mesta v sume cca 10.000 €,
3.6. Ihrisko Žihadielko – spoluúčasť zemné práce v sume cca 8.000 €,
3.7. Požičovňa bicyklov – spoluúčasť cca 2.000 €.
C./ žiada primátora mesta
1. podpísať zmluvu o dielo s víťazným uchádzačom VO: jai group, s.r.o. Nitra, IČO 45328919 na
akciu: Novostavba parkoviska súbežne s cestou II. Triedy č. 573 v meste Kolárovo,
2. podpísať zmluvu o dielo s víťazným uchádzačom VO: Wama environmental solutions, s.r.o.
Bratislava, IČO 45914052 na akciu: Dodanie vážiaceho a identifikačného systému pre
množstvový zber KO v meste Kolárovo,
3. odročiť podpísanie zmluvy o dielo s víťazným uchádzačom VO: DHAP, s.r.o. Golianovo, IČO
36522015 na akciu: Rekonštrukcia oplotenia parku Sv. Rozálie v Kolárove do 31.8.2021, hľadať
dotačné zdroje financovania danej aktivity,
4. zabezpečiť zahájenie procesu verejného obstarávania pre úplnú projektovú dokumentáciu
(územné rozhodnutie a stavebné povolenie) pre novú športovú halu,
5. predložiť kompletnú projektovú dokumentáciu na umiestnenie autobusových zastávok
v mestskej a medzimestskej doprave
Termín: májové zasadnutie MsZ
6. predložiť na aprílové zasadnutie návrh na doplnenie krátkodobého investičného plánu mesta na
rok 2021 na základe návrhu poslancov, ktorý je potrebné predložiť najneskôr do 6.4.2021
zástupkyni primátora mesta za účelom kompletizácie materiálu
v Kolárove, dňa 25.3.2021
Árpád H o r v á t h
primátor mesta
č. 532/2021
uznesenie
k návrhu na odpustenie nájomného z dôvodu pandémie COVID-19 pre Hajnalku Illésovú,
bytom Ul. bočná 2748/2, Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. podanú žiadosť Hajnalky Illésovej, bytom Bočná 2748/2, Kolárovo, ohľadne pozastavenia
platenia nájomného za prenájom nebytových priestorov v administratívnej budove na Kostolnom
nám. 32, Kolárovo
B./ schvaľuje
1. Pozastavenie platenia nájomného od 18.12.2020 do uvoľnenia protipandemických opatrení počas
vyhlásenej mimoriadnej situácie, nakoľko nemôže vykonávať podnikateľskú činnosť a nemôže
využívať nebytové priestory, ktoré má v prenájme.

Mesačné nájomné za prenájom nebytových priestorov v AB na Kostolnom nám. 32, Kolárovo na
základe uzatvorenej Nájomnej zmluvy č. 13068/2020 medzi mestom Kolárovo a Hajnalkou
Illésovou, bytom Bočná 2748/2, Kolárovo, je vo výške 142,64 €.
Z toho: čisté nájomné
88,57,- €
režijné výdavky
54,07,- €
v Kolárove, dňa 30.03.2021
Árpád H o r v á t h
primátor mesta
č. 533/2021
uznesenie
k návrhu na odpustenie nájomného z dôvodu pandémie COVID-19 pre Mover – Richard Molnár,
Bratislavská 56, Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. žiadosť Richarda Molnára – Mover, Bratislavská 56, Kolárovo, podanú ohľadne pozastavenia
platenia nájomného za prenájom nebytových priestorov na Ul. staničná 2, Kolárovo
B./ schvaľuje
1. pozastavenie platenia nájomného od 18.12.2020 do uvoľnenia protipandemických opatení počas
vyhlásenej mimoriadnej situácie, nakoľko nemôže vykonávať podnikateľskú činnosť a nemôže
využívať nebytové priestory, ktoré má v prenájme
Mesačné nájomné za prenájom nebytových priestorov na Ul. staničná 2, Kolárovo na základe
uzatvorenej Nájomnej zmluvy č. 9054/2018 medzi Mestom Kolárovo a Richard Molnár –
Mover, Bratislavská 56, Kolárovo je vo výške 154,86 €.
Z toho: čisté nájomné:
129,46,- €
režijné výdavky:
25,40,- €
v Kolárove, dňa 30.03.2021
Árpád H o r v á t h
primátor mesta
č. 534/2021
uznesenie
k žiadosti o výpožičku stavby – tenisové kurty, na pozemkoch parc. č. 1394/76, 1394/75 v k.ú.
Kolárovo, za účelom vytvorenia BIKE PARKU Kolárovo pre CykloKlub Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie, že
1. Mesto Kolárovo v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva Kolárovo č.503/2021-A./1 zo dňa
08.02.2021 v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí dňa 24.02.2021 zverejnilo
zámer o výpožičku stavby – tenisové kurty - vo vlastníctve mesta Kolárovo, nachádzajúcej sa na
pozemkoch s p.č. 1394/76, 1394/75 v k.ú. Kolárovo, za účelom vytvorenie BIKE PARKU
Kolárovo na vlastné náklady žiadateľa: CykloKlub Kolárovo-Gúta, bez možnosti vrátenia
vynaložených nákladov na jeho vytvorenie, podľa predloženého Projektu BIKE PARK Kolárovo
zo dňa 11.11.2020.
B./ schvaľuje
1. výpožičku stavby – tenisové kurty vo vlastníctve mesta Kolárovo, nachádzajúcej sa na
pozemkoch p.č. 1394/76 a 1394/75 v k.ú. Kolárovo a prenechanie do bezplatného užívania pre

žiadateľa: CykloKlub Kolárovo-Gúta, na dobu 10 rokov, s jednomesačnou výpovednou lehotou,
za účelom vybudovania BIKE PARKU Kolárovo na vlastné náklady žiadateľa v zmysle Projektu
BIKE PARK KOLÁROVO zo dňa 11.11.2020, bez nároku na mestský rozpočet s tým, že po
uplynutí doby výpožičky inžinierska stavba – BIKE PARK bezodplatne prejde do majetku mesta
Kolárovo.
v Kolárove, dňa 30.03.2021
Árpád H o r v á t h
primátor mesta
č. 535/2021
uznesenie
k žiadosti o výpožičku – bezplatné užívanie pozemkov – časť p.č. 28432/89, 28432/173 vo
vlastníctve Mesta Kolárovo, za účelom vybudovania prístupovej komunikácie - spevnenej plochy
k rodinnému domu na parc. č. 28435/6 vo výmere 63 m2
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie, že
1. Mesto Kolárovo v zmysle Zásad nakladania a hospodárenia s majetkom mesta Kolárovo štvrtá
časť, článok 13 bod 1., 3., 6 v súlade s ustanoveniami § 9a) ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, dňa 24.02.2021 zverejnilo zámer vypožičať
časť nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Kolárovo a prenechanie do bezplatného
užívania z dôvodov hodných osobitného zreteľa majetok, pozostávajúci z časti pozemku parcely
číslo:
 28432/89 v k.ú. Kolárovo, vo výmere 30 m2 - parc. reg. "C" ostatná plocha, evidovaná na
katastrálnej mape, LV č.4941 a
 28432/173 v k.ú. Kolárovo, vo výmere 33 m2 - parc. reg. "C" zastavaná plocha a nádvorie,
evidovaná na katastrálnej mape, LV č.4941
a to na základe žiadosti žiadateľov o výpožičku pozemkov pána Martina Omelku a manž.
Veroniky r. Krizsanovej, Ing., bytom Kolárovo, ulica Podhájska 2761/13.
Za dôvody hodných osobitného zreteľa Mesto Kolárovo považuje, že žiadatelia na vypožičaných
pozemkoch, ktoré sú v majetku mesta plánujú vybudovať na vlastné náklady, bez nároku na
mestský rozpočet vjazd so spevnenou plochou vo výmere spolu 63 m2 k vlastnej novostavbe na
pozemku p.č. 28435/60. Po uplynutí doby výpožičky tento vjazd bezodplatne prejde do majetku
mesta Kolárovo.
B./ schvaľuje
1. výpožičku pozemku a prenechanie do bezplatného užívania majetok pozostávajúci z časti
pozemku parcely číslo
 28432/89 v k.ú. Kolárovo, vo výmere 30 m2 - parc. reg. "C" ostatná plocha, evidovaná na
katastrálnej mape, LV č.4941 a
 28432/173 v k.ú. Kolárovo, vo výmere 33 m2 - parc. reg. "C" zastavaná plocha a nádvorie,
evidovaná na katastrálnej mape, LV č.4941
bezplatne, na dobu do 10 rokov, s jednomesačnou výpovednou lehotou pre žiadateľov: Martin
Omelka a manželka Veronika rod. Krizsanová Ing., bytom 946 03 Kolárovo, Ul. Podhájska
2761/13 za účelom vybudovania vjazdu so spevnenou plochou v celkovej výmere 63
m2 k vlastnej novostavbe na pozemku p.č. 28435/60 na vlastné náklady, bez nároku na mestský
rozpočet s tým, že po uplynutí doby výpožičky tento vjazd bezodplatne prejde do majetku mesta
Kolárovo.
v Kolárove, dňa 30.03.2021
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 536/2021
uznesenie
k Informatívnej správe o priebehu rokovaní medzi Mestom Kolárovo a Slovenskou poštou a.s.,
ohľadne zmeny dodatku nájomnej zmluvy
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu o priebehu rokovaní medzi Mestom Kolárovo a Slovenskou poštou a.s.,
ohľadne zmeny dodatku nájomnej zmluvy
B./ schvaľuje
1. sadzbu nájomného vo výške 30,-€/m2/rok spätne od 1.1.2021 s premietnutím ročnej inflačnej
miery do sadzby nájomného
v Kolárove, dňa 30.03.2021
Árpád H o r v á t h
primátor mesta
č. 537/2021
uznesenie
k žiadosti Bc. Lengyel Istvána, Ul. vrbová 13, 946 03 Kolárovo o bezplatné užívanie – výpožičku
pozemku parc. č. 1410/1 v k.ú. Kolárovo o výmere 220 m2
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie, že
1. Mesto Kolárovo v zmysle Zásad nakladania a hospodárenia s majetkom mesta Kolárovo štvrtá
časť, článok 13 bod 1., 3., 6 v súlade s ustanoveniami § 9a) ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, dňa 24.02.2021 zverejnilo zámer vypožičať
časť nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Kolárovo a prenechanie do bezplatného
užívania z dôvodov hodných osobitného zreteľa majetok, pozostávajúci z časti pozemku parcely
číslo 1410/1 v k.ú. Kolárovo, vo výmere 220 m2 - parc. reg. "C" zastavaná plocha a nádvorie,
evidovaná na katastrálnej mape, LV č. 4941 - a to na základe žiadosti žiadateľa o výpožičku
pozemku Bc. Istvána Lengyela, bytom Kolárovo, ulica Vrbová 3093/13.
Za dôvody hodných osobitného zreteľa Mesto Kolárovo považuje, že žiadateľ na vypožičanom
pozemku, ktorý je v majetku mesta plánuje vybudovať na vlastné náklady, bez nároku na
mestský rozpočet, vjazd z ulice Kollárovej k novostavbe rodinných domov v radovej zástavbe na
ulici V. Palkovicha. Po uplynutí doby výpožičky tento vjazd bezodplatne prejde do majetku
mesta Kolárovo.
B./ schvaľuje
1. výpožičku pozemku a prenechanie do bezplatného užívania majetok pozostávajúci z časti
pozemku parcely č. 1410/1 v k.ú. Kolárovo, LV č. 4941, vo výmere 220 m2 bezplatne, na dobu
do 10 rokov, s jednomesačnou výpovednou lehotou pre žiadateľa Bc. Istvána Lengyela, bytom
Kolárovo, ulica Vrbová 3093/13, za účelom vybudovania vjazdu z ulice Kollárovej k novostavbe
rodinných domov v radovej zástavbe na ul. V. Palkovicha na vlastné náklady, bez nároku na
mestský rozpočet s tým, že po uplynutí doby výpožičky tento vjazd bezodplatne prejde do
majetku mesta Kolárovo.
v Kolárove, dňa 30.03.2021
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 538/2021
uznesenie
k žiadosti KARTONMAX, s.r.o., so sídlom Rábska 101, 946 03 Kolárovo o uzatvorenie zmluvy
o zmluve o vecnom bremene – právo prechodu a prejazdu
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. žiadosť KARTONMAX, s.r.o. so sídlom Rábska 101, 946 03 Kolárovo, zast. Telekes Jozefom,
zo dňa 16.03.2021
B./ schvaľuje
1. zámer uzatvorenia zmluvy o vecnom bremene - právo prechodu a prejazdu v prospech žiadateľa
na základe budúceho geometrického plánu vytvoreného k časti parcely č. 25445/87 zapísanej na
LV č. 4941 ako zast. plocha a nádvorie v rozlohe cca 150 m2 za účelom prístupu k budove so
súp. č. 2513 (sklad cibule) zapísanej na LV č. 913 pre majiteľa budovy so súp. č. 2513
v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a Zásadami nakladania a hospodárenia
s majetkom mesta. Vecné bremeno (právo nevyhnutnej potreby prechodu a prejazdu) bude
schválený po upresnení časti pozemku geometrickým plánom. Výdavky spojené s vyhotovením
geometrického plánu ako aj Znaleckého posudku hradí žiadateľ - oprávnený z vecného bremena.
v Kolárove, dňa 30.03.2021
Árpád H o r v á t h
primátor mesta
č. 539/2021
uznesenie
k Informatívnej správe o ukončení nájmov v budove zdravotného strediska – dohodou
Všeobecná zdravotná poisťovňa, MEDCHIR s.r.o., Krivá 8, 945 01 Komárno
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Návrh VšZP a.s. na ukončenie Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 77/2010 zo dňa
01.01.2010, uzatvorenú medzi Mestom Kolárovo a Všeobecnou zdravotnou poisťovňou,
dohodou o ukončení zmluvy ku dňu 31.3.2021.
2. Žiadosť predloženú MEDCHIR, s.r.o. .vo veci vypovedania nájomnej zmluvy č. 122/2015,
týkajúcej sa nebytových priestorov č. 53,a 54, ako aj pripadajúcich spoločenských priestorov
uzatvorenú medzi Mestom Kolárovo a MEDCHIR, s.r.o. – formou dohody o ukončení nájmu ku
dňu 1.3.2021.
v Kolárove, dňa 30.03.2021
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 540/2021
uznesenie
k zverejneniu zámeru na prenájom uvoľnených nebytových priestorov v zdravotnom stredisku
a v administratívnej budove na Kostolnom nám. 32
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. V súlade s ustanoveniami § 9a ods.9 zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, zámer prenájmu nebytových priestorov:
 Zdravotné stredisko, Brnenské nám. 4, 946 03 Kolárovo
miestnosť č. 30 – prízemie, v celkovej rozlohe 13,13 m2
miestnosť č. 53 – poschodie, v celkovej rozlohe 9,31 m2
miestnosť č. 54 – poschodie, v celkovej rozlohe 18,05 m2
Ku každej miestnosti prislúcha časť spoločných priestorov.
 Administratívna budova, Kostolné nám. 32, 946 03 Kolárovo
1.31., 1.32 – časť, v celkovej rozlohe 49,49 m2
Cena prenájmu NBP sa určuje v zmysle "Zásad nakladania a hospodárenia s majetkom mesta
Kolárovo":
- sadza nájomného za prenájom NBP v Zdravotnom stredisku je 29,65 €/m2/rok
- sadza nájomného za prenájom NBP v administratívnej budove na Kostolnom nám. 32
je 32,11 €/m2/rok
B./ žiada
1. primátora mesta zabezpečiť zverejnenie zámeru v zmysle bodu A. tohto uznesenia.
Termín: do 30 dní od schválenia tohto uznesenia.
2. primátora mesta vypracovať a predložiť materiál ohľadne využitia Administratívnej budovy na
Kostolnom nám. 32 a zdravotného strediska /po rekonštrukčných prácach/
Termín: májové zasadnutie MsZ
v Kolárove, dňa 30.03.2021
Árpád H o r v á t h
primátor mesta
č. 541/2021
uznesenie
k návrhu na zmenu nájomnej zmluvy v budove zdravotného strediska – zmenu nájomcu nebytového
priestoru na prízemí ZS miestnosti č. 31, 31b, 34-37,37a v celkovej rozlohe 60,5 m2
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Ukončenie nájomnej zmluvy č. 81/2010 v budove Zdravotného strediska, uzatvorenej medzi
Mestom Kolárovo a Javita s.r.o. ku dňu 31.3.2021. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti
preberá MUDr. Karol Brányik, PhD – Gamb s.r.o. so sídlom Ádorská 21, 929 01 Dunajská
Streda, IČO:500 80 971.
2. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy od Gamb s.r.o. – MUDr. Karol Brányik, PhD.- za
účelom zabezpečenia zdravotnej starostlivosti v Zdravotnom stredisku na Brnenskom nám. č. 4,
miestnosti č. 31, 31b, 34-37, 37a v celkovej rozlohe 60,50 m2 a pripadajúca časť spol. priestorov
v celkovej rozlohe 18,48 m2, miestnosti č. 32,33,33a,38,40,41-časť.

B./ schvaľuje
1. v súlade s ustanoveniami § 9a ods.9 písm. c zák. SNR č. 138/1991 Zb o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, zámer prenájmu nebytových priestorov pre žiadateľa Gamb s.r.o. – MUDr.
Karol Brányik, PhD. ako prenájom z dôvodu hodného osobitného vzhľadom k tomu, že žiadateľ
preberá a bude pokračovať v poskytovaní zdravotnej starostlivosti v miestnostiach prenajaté
Javita s.r.o.
2. Nájomné za 1 m2 prenajatých nebyotvých priestorov sa určuje v zmysle platných zásad
nakladania a hospodárenia s majetkom mesta Kolárovo.
C./ žiada
1. primátora mesta zabezpečiť zverejnenie zámeru v zmysle bodu B. tohto uznesenia
Termín: do 30 dní od schválenia tohto uznesenia
v Kolárove, dňa 30.03.2021
Árpád H o r v á t h
primátor mesta
č. 542/2021
uznesenie
k prideleniu jednoizbového nájomného bytu mesta na Ul. Radnótiho 42/7
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. pridelenie voľného nájomného jednoizbového bytu na adrese Ul. Radnótiho 42/7 a uzavretie
nájomnej zmluvy s Roštášovou Annamáriou a manž. Jozefom Roštášom, bytom osada Dankó
Pistu 68, Kolárovo, od. 14.4. 2021 do 31.3.2022, podľa VZN mesta Kolárovo č. 4/2016, čl. 4.
bod 14
v Kolárove, dňa 30.03.2021
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 543/2021
uznesenie
k zrušeniu Komisie ochrany verejného poriadku pri MsZ Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1 obsah Zápisnice z online rokovania Komisie ochrany verejného poriadku pri MsZ Kolárovo,
konaného dňa 4.3.2021
B./ ruší
1. Odbornú komisiu ochrany verejného poriadku pri MsZ Kolárovo
v Kolárove, dňa 30.03.2021
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 544/2021
uznesenie
k zastrešeniu „Kontajneriska na Ul. bočnej“
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ súhlasí
1. so zastrešením „Kontajneriska na Ul. bočnej“ oceľovou strešnou konštrukciou
v Kolárove, dňa 30.03.2021
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

