Uznesenie
z 18. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kolárove dňa 30.4.2012
č. 305/2012
uznesenie
ku kontrole plnenia uznesení 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
B./ schvaľuje
1. poslanecké stanovisko „Úmyselné šírenie klamstiev alebo bezhraničná nevedomosť?“
k článku v denníku Nový Čas zo do dňa 19.4.2012 „Musela skočiť z mosta, aby dostala
prácu?! – V meste je nezamestnanosť takmer 60%“ – voči príspevku poslanca MsZ
Husárik Rolanda
č. 306/2012
uznesenie
k Informatívnej správe HKM o finančnej situácii mesta Kolárovo k 31.03.2012
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu HKM o finančnej situácii mesta Kolárovo k 31.03.2012
č. 307/2012
uznesenie
k úprave rozpočtu mesta na rok 2012
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Predložený návrh úpravy rozpočtu mesta na rok 2012 ako rozpočtové opatrenie mesta
č. 2/2012
2. Doplňujúci materiál k úprave rozpočtu mesta na rok 2012 vypracovaný v zmysle uznesenia
MsZ č. 284/2012 k úprave rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2012
B./ schvaľuje
1. Úpravu rozpočtu mesta na rok 2012 podľa predloženého návrhu, v zmysle ktorej potreba
finančných zdrojov na vykrytie rozpočtu vyčíslená sumou 38.430,-€ zvýšená o1.226,-€
s účelovým určením na vykrytie odstupného pre ŠKD Rábska bude doplnená:
a.) zvýšením príjmov z opatrovateľskej služby vrátane rozvozu obedov, pol. 223001 oproti
schválenému rozpočtu o sumu 18.502,-€
b.) znížením výdavkov oddielu 10123 Opatrovateľská služba o sumu 3465,-€, a oddielu
01116 Verejná správa o sumu 8595,-€ v oblasti miezd a odvodov fondom (z celkovej
úspory 13.195,-€ - viď. návrh opatrení prijatých na zníženie výdavkovej a zvýšenie
príjmovej časti rozpočtu mesta Kolárovo)
c.) znížením rezervy 33.000,- v rámci oddielu 0912 odloženej pre účely školstva –
originálne právomoci o 9.094,-€ po upresnení 6%-ného zvýšenia platov pedagogických
pracovníkov v zmysle schválených zákonov platných od roka 2012 s platnosťou na celý
rok 2012

2. zmenu uznesenia č. 259/2012 zo dňa 6.2.2012 k prerozdeleniu finančnej sumy schválenej
na kultúrne podujatia v roku 2012, kde suma určená v bode A.1.2. Deň učiteľov sa znižuje
o 500,-€ s použitím na doplnenie výdavkov podujatia – viď. bod 10: Vianočné trhy sumou
200,-€ a usporiadanie nového podujatia: Národný deň spolupatričnosti sumou 300,-€
č. 308/2012
uznesenie
k Návrh opatrení, prijatých na zníženie výdavkovej časti a zvýšenie príjmovej časti rozpočtu
mesta Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Návrh opatrení prijatých na zníženie výdavkovej časti a zvýšenie príjmovej časti rozpočtu
mesta Kolárovo za rok 2012 podľa preloženého návrhu
2. Návrh organizačných a personálnych zmien MsÚ podľa predloženého materiálu
B./ schvaľuje
1. zníženie rezervy vytvorenej pre školstvo – oddiel 0912 z pôvodnej čiastky 33.000,-€ na
čiastku 23.906,-€
C./ ukladá MsÚ
1. hľadať možnosti úspory elektrickej energie na verejnom osvetlení prekontrolovaním
senzorov a ich prípadným prestavením na neskoršie zapnutie večer a skoršie vypnutie ráno
Zodpovedný: Halász Ladislav
č. 309/2012
uznesenie
k úprave rozpočtu škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou na rok 2012
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1.čerpanie rezervy a rozpis upraveného normatívneho rozpočtu rozpočtových organizácií
mimo účelových dotácií na rok 2012 schválený uznesením MsZ č. 284/2012, zo dňa
12.03.2012 pre školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou so zohľadnením 7 %-nej
refundácie fixných výdavkov ŠKD pre ZŠ v rozpise normatívneho rozpočtu nasledovne :
a) Základná škola F. Rákócziho II, V.Palkovicha 3, Kolárovo
rozpis upraveného normatívneho rozpočtu v €, kód 111:
350 402
z toho : vytvorenie rezervy v € : 5%
17 520
účelové dotácie z rozpočtu mesta - kód 41
z rezervy podľa návrhu:
0
-ostatné účelové dotácie ostávajú nezmenené podľa uznesenia MsZ č. 284/2012
-nenormatívne prostriedky od štátu sa upravujú do výšky skutočnosti ku koncu
každého štvrťroka rozpočtovým opatrením.
b) Základná škola M. Korvína, Školská 6, Kolárovo
rozpis upraveného normatívneho rozpočtu v €, kód 111:
so zmenami:
- zníženie výdavkov na položke osobné príplatky o 14 000 €
s presunom do položky 633- materiál na údržbu budovy,
s možnosťou použitia len po schválení MsZ v rámci júnovej
úpravy rozpočtu ZŠ
- vytvorenie rezervy v hodnote 5% normatívnych výdavkov
z kódu 111

465 326

23 266

účelové dotácie z rozpočtu mesta - kód 41
z rezervy podľa návrhu:
0
-ostatné účelové dotácie ostávajú nezmenené podľa uznesenia MsZ č. 284/2012
-nenormatívne prostriedky od štátu sa upravujú do výšky skutočnosti ku koncu
každého štvrťroka rozpočtovým opatrením.
c) Základná škola J.Á. Komenského, Rábska 14, Kolárovo
rozpis upraveného limitu výdavkov v €, kód 111 k 12.3.2012
322 838
z toho : vytvorenie rezervy v € : 5%
16 141
účelové dotácie z rozpočtu mesta - kód 41
z rezervy podľa návrhu:
0
-ostatné účelové dotácie ostávajú nezmenené podľa uznesenia MsZ č. 284/2012
-nenormatívne prostriedky od štátu sa upravujú do výšky skutočnosti ku koncu
každého štvrťroka rozpočtovým opatrením.
d) Školský klub detí, V.Palkovicha 3, Kolárovo
rozpis upraveného normatívneho rozpočtu v €, kód 41:
47 866
účelové dotácie z rozpočtu mesta - kód 41
0
z rezervy podľa návrhu:
-ostatné účelové dotácie ostávajú nezmenené podľa uznesenia MsZ č. 284/2012
-nenormatívne prostriedky od štátu sa upravujú do výšky skutočnosti ku koncu
každého štvrťroka rozpočtovým opatrením.
e) Školský klub detí, Školská 6, Kolárovo
rozpis upraveného normatívneho rozpočtu v €, kód 41:
73 714
účelové dotácie z rozpočtu mesta - kód 41
z rezervy podľa návrhu:
1 260
-ostatné účelové dotácie ostávajú nezmenené podľa uznesenia MsZ č. 284/2012
-nenormatívne prostriedky od štátu sa upravujú do výšky skutočnosti ku koncu
každého štvrťroka rozpočtovým opatrením.
f) Školský klub detí, Rábska 14, Kolárovo
rozpis upraveného normatívneho rozpočtu v €, kód 41:
42 122
účelové dotácie z rozpočtu mesta - kód 41
z rezervy podľa návrhu:
1 174
-ostatné účelové dotácie ostávajú nezmenené podľa uznesenia MsZ č. 284/2012
-nenormatívne prostriedky od štátu sa upravujú do výšky skutočnosti ku koncu
každého štvrťroka rozpočtovým opatrením.
g) Materská škola s VJM, Brnenské námestie 16, Kolárovo
rozpis upraveného normatívneho rozpočtu v €, kód 41:
118 124
z toho : vytvorenie rezervy v € : 5%
5 906
účelové dotácie z rozpočtu mesta - kód 41
z rezervy podľa návrhu:
0
-ostatné účelové dotácie ostávajú nezmenené podľa uznesenia MsZ č. 284/2012
-nenormatívne prostriedky od štátu sa upravujú do výšky skutočnosti ku koncu
každého štvrťroka rozpočtovým opatrením.

h) Školská jedáleň, Brnenské nám. 16, Kolárovo
rozpis upraveného normatívneho rozpočtu v €, kód 41:
26 413
účelové dotácie z rozpočtu mesta - kód 41
z rezervy podľa návrhu:
522
-ostatné účelové dotácie ostávajú nezmenené podľa uznesenia MsZ č. 284/2012
-nenormatívne prostriedky od štátu sa upravujú do výšky skutočnosti ku koncu
každého štvrťroka rozpočtovým opatrením.
i) Základná umelecká škola, Kostolné nám. 10, Kolárovo
rozpis upraveného normatívneho rozpočtu v €, kód 41:
140 382
z toho : vytvorenie rezervy v € : 5%
7 019
účelové dotácie z rozpočtu mesta - kód 41
z rezervy podľa návrhu:
2 043
-ostatné účelové dotácie ostávajú nezmenené podľa uznesenia MsZ č. 284/2012
-nenormatívne prostriedky od štátu sa upravujú do výšky skutočnosti ku koncu
každého štvrťroka rozpočtovým opatrením.
B./ ukladá
1. riaditeľom ZŠ zapracovanie refundácie fixných výdavkov ŠKD pre ZŠ v hodnote 7% z
úhrnu všetkých fixných výdavkov ZŠ. Chýbajúcu časť fixných výdavkov ZŠ riešiť
v rámci rozpočtu ZŠ z kódu 111. Nespotrebovanú časť rozpísaných fixných výdavkov
ŠKD oproti predloženému návrhu použiť na variabilné výdavky ŠKD.
2. riaditeľom ZŠ pripraviť úpravu rozpočtu ZŠ a ŠKD na júnové zasadnutie MsZ, ktorá bude
obsahovať: upresnenie vlastných príjmov, návrh použitia sumy 14000 € vytvorenej
v rezerve ZŠ Korvína, upresnenie platieb na fixné výdavky: zálohy, vyúčtovanie,
refundácie
3. mestskému úradu vyvolať rokovanie medzi riaditeľmi ZŠ, riaditeľom KolByt s.r.o. a MsÚ
ohľadne zohľadnenia vyúčtovania dodávky tepla za rok 2011 (vráteného základným
školám) v zaplatených zálohách v r. 2012, aby zálohy boli na úrovni očakávanej skutočnej
spotreby r. 2012
Zodp.: Ing. Margita Gőghová
č. 310/2012
uznesenie
k úprave rozpočtu škôl a školských zariadení bez právnej subjektivity na rok 2012
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. čerpanie rezervy a rozpis upraveného normatívneho rozpočtu na rok 2012 schváleného
uznesením MsZ č. 284/2012, zo dňa 12.03.2012 pre školy a školské zariadenia bez
právnej subjektivity nasledovne:
a) Materská škola Lesná 10, Kolárovo :
rozpis upraveného normatívneho rozpočtu
bez vlastných príjmov v €, kód 41:
89 526
z toho : vytvorenie rezervy v € : 5%
4 476
účelové dotácie z rozpočtu mesta - kód 41
z rezervy podľa návrhu:
8 832
-ostatné účelové dotácie ostávajú nezmenené podľa uznesenia MsZ č. 284/2012
-nenormatívne prostriedky od štátu sa upravujú do výšky skutočnosti ku koncu
každého štvrťroka rozpočtovým opatrením.

b) Materská škola Lesná 8, Kolárovo :
rozpis upraveného normatívneho rozpočtu
bez vlastných príjmov v €, kód 41:
142 992
z toho : vytvorenie rezervy v € : 5%
7 150
účelové dotácie z rozpočtu mesta - kód 41
z rezervy podľa návrhu:
1 839
-ostatné účelové dotácie ostávajú nezmenené podľa uznesenia MsZ č. 284/2012
-nenormatívne prostriedky od štátu sa upravujú do výšky skutočnosti ku koncu
každého štvrťroka rozpočtovým opatrením.
c) Školská jedáleň, Školská 6, Kolárovo :
rozpis upraveného normatívneho rozpočtu
bez vlastných príjmov v €, kód 41:
67 460
z toho : vytvorenie rezervy v € : 5%
0
účelové dotácie z rozpočtu mesta - kód 41
z rezervy podľa návrhu:
0
-ostatné účelové dotácie ostávajú nezmenené podľa uznesenia MsZ č. 284/2012
-nenormatívne prostriedky od štátu sa upravujú do výšky skutočnosti ku koncu
každého štvrťroka rozpočtovým opatrením.
d) Školská jedáleň, Rábska 14, Kolárovo :
rozpis upraveného normatívneho rozpočtu
bez vlastných príjmov v €, kód 41:
40 000
z toho : vytvorenie rezervy v € : 5%
0
účelové dotácie z rozpočtu mesta - kód 41
z rezervy podľa návrhu:
7 192
-ostatné účelové dotácie ostávajú nezmenené podľa uznesenia MsZ č. 284/2012
-nenormatívne prostriedky od štátu sa upravujú do výšky skutočnosti ku koncu
každého štvrťroka rozpočtovým opatrením.
e) Školská jedáleň, Lesná 8, Kolárovo :
rozpis upraveného normatívneho rozpočtu
bez vlastných príjmov v €, kód 41:
63 680
z toho : vytvorenie rezervy v € : 5%
0
účelové dotácie z rozpočtu mesta - kód 41
z rezervy podľa návrhu:
358
-ostatné účelové dotácie ostávajú nezmenené podľa uznesenia MsZ č. 284/2012
-nenormatívne prostriedky od štátu sa upravujú do výšky skutočnosti ku koncu
každého štvrťroka rozpočtovým opatrením.
f) Centrum voľného času, Kolárovo
rozpis upraveného normatívneho rozpočtu
bez vlastných príjmov v €, kód 41:
101 391
z toho : vytvorenie rezervy v € : 5%
5 070
účelové dotácie z rozpočtu mesta - kód 41
z rezervy podľa návrhu:
686
-ostatné účelové dotácie ostávajú nezmenené podľa uznesenia MsZ č. 284/2012
-nenormatívne prostriedky od štátu sa upravujú do výšky skutočnosti ku koncu
každého štvrťroka rozpočtovým opatrením.

B./ ukladá
1. MsÚ odd. správy a údržby mestského majetku zabezpečiť všetky revízie, odborné
prehliadky, hromozvody a protipožiarnu charakteristiku na budovách a zariadeniach ŠZ
bez právnej subjektivity do 31.08.2012
Zodpovedný: Halász Ladislav
č. 311/2012
uznesenie
k návrhu správy mestských bytov
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. návrh správy mestských bytov (Analýza, prehodnotenie mandátnej zmluvy podpísanej
s firmou KolByt, s.r.o. Kolárovo)
B./ ukladá
1. MsÚ zhrnúť všetky výdavky mesta na mandátnom účte spravovanom spoločnosťou
KolByt s.r.o. Kolárovo, za rok 2011
Zodpovední: Ing. Koczkás Beáta
Ing. Tóth Éva
Termín: májové zasadnutie MsZ
č. 312/2012
uznesenie
k Informatívnej správe o priebehu energetického auditu
(zníženie výdavkov tepelnej energie)
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. vyhodnotenie súťažných ponúk na vykonanie auditu tepelného hospodárstva objektov
v správe mesta Kolárovo vrátane centrálneho tepelného zdroja
č. 313/2012
uznesenie
k Informatívnej správe o podaných cenových ponukách v záujme rekonštrukcie
osvetlenia Parku sv. Rozálie
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. vyhodnotenie prieskumu trhu na realizáciu obnovy verejného osvetlenia v Parku sv.
Rozálie
B./ ukladá MsÚ
1. vyvolať rokovanie s víťazom verejného obstarávania firmou SAVELIGHT s.r.o., Nová
365, 946 01 Kameničná, ohľadne vypracovania konkrétnej zmluvy na realizáciu obnovy
verejného osvetlenia v Parku sv. Rozálie
Zodpovedný: Halász Ladislav
Termín: májové zas. MsZ
č. 314/2012
uznesenie
k Informatívnej správe o činnosti opatrovateľskej služby na území mesta Kolárovo
za rok 2011
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu o činnosti opatrovateľskej služby na území mesta Kolárovo
za rok 2011

č. 315/2012
uznesenie
k VZN mesta Kolárovo č. 4/2012, o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za
opatrovateľskú službu pre občanov s trvalým pobytom na území Mesta Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. VZN mesta Kolárovo č. 4/2012, o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za
opatrovateľskú službu pre občanov s trvalým pobytom na území mesta Kolárovo, podľa
predloženého návrhu
č. 316/2012
uznesenie
k VZN mesta Kolárovo č. 5/2012 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych
služieb a o úhrade za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov a v dennom
stacionári v zriaďovacej pôsobnosti mesta Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. VZN mesta Kolárovo č. 5/2012, o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych
služieb a o úhrade za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov a v dennom
stacionári v zriaďovacej pôsobnosti mesta Kolárovo, podľa predloženého návrhu
č. 317/2012
uznesenie
k Informatívnej správe o činnosti Denného centra – klub dôchodcov Kolárovo za rok 2011
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu o činnosti Denného centra – klub dôchodcov Kolárovo za rok 2011
č. 318/2012
uznesenie
k Správe OO PZ Kolárovo o stave a vývoji kriminality na území mesta Kolárovo vr. ich
mestských častí za rok 2011
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ stiahlo z rokovania
1. Správu OO PZ Kolárovo o stave a vývoji kriminality na území mesta Kolárovo vr. ich
mestských častí za rok 2011
č. 319/2012
uznesenie
k Správe o činnosti Mestskej polície Kolárovo za rok 2011
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu o činnosti Mestskej polície Kolárovo za rok 2011

č. 320/2012
uznesenie
k vyhodnoteniu výsledkov odpadového hospodárstva za rok 2011, vrátane využitia získaných
finančných prostriedkov z Recyklačného fondu na zdokonaľovanie separovaného zberu
komunálneho odpadu
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Vyhodnotenie výsledkov odpadového hospodárstva za rok 2011, vrátane využitia
získaných finančných prostriedkov z Recyklačného fondu na zdokonaľovanie
separovaného zberu komunálneho odpadu
č. 321/2012
uznesenie
k Informatívnej správe o vyhodnotení odvedených prác v rámci projektu povodňovej aktivity
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu o vyhodnotení odvedených prác v rámci projektu povodňovej aktivity
č. 322/2012
uznesenie
k Informatívnej správe o stave pripravenosti projektu „Rekonštrukcia a revitalizácia
protipovodňových tokov a zariadení na území mesta Kolárovo“
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu o stave pripravenosti projektu „Rekonštrukcia a revitalizácia
protipovodňových tokov a zariadení na území mesta Kolárovo“
č. 323/2012
uznesenie
k VZN mesta Kolárovo č. 6/2012 o ochrane pred povodňami
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. VZN mesta Kolárovo č. 6/2012 o ochrane pred povodňami, s nasledovnými zmenami
v rámci pripomienkového konania:
- v časti IV. § 10 (pokuty) bod 1. na konci doplniť so slovným spojením „v zmysle zákona
č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami“
- v časti IV. § 10 (pokuty) bod 2. na konci doplniť so slovným spojením „v zmysle zákona
č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami“
- v časti IV. § 10 (pokuty) vynechať bod č. 5
č. 324/2012
uznesenie
k návrhu na zmenu Územného plánu zóny – Centrálna mestská zóna Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Obstaranie zmeny č. 1 Územného plánu zóny – Centrálna mestská zóna Kolárovo (ÚPZCMZ) týkajúcu sa funkčného priestorového usporiadania časti regulačného bloku B9 –

napojenie vnútorného priestoru pre bytovú výstavbu (medzi ulicami Remeselnícka
a Mostová) a využitie priľahlých pozemkov, s podmienkou, že všetky náklady súvisiace so
zabezpečením obstarávania a spracovaním dokumentácie zmeny územného plánu zóny
uhradí Vojtech Lévai, Októbrové námestie 2, 946 03 Kolárovo.
B./ ukladá MsÚ
1. zmluvne zabezpečiť proces obstarávania zmeny č. 1 ÚPZ-CMZ prostredníctvom odborne
spôsobilej osoby a spracovanie Návrhu zmeny č. 1 ÚPZ-CMZ a súčasne uzatvoriť
s navrhovateľom dohodu o úhrade nákladov súvisiacich so zabezpečením obstarávania
a spracovaním dokumentácie zmeny č. 1 ÚPZ-CMZ, s podmienkou uhradenia ceny na
základe mestom vystavenej faktúry, v deň podpísania dohody, čo je podmienkou na začatie
prác na spracovaní dokumentácie zmeny
2. po spracovaní dokumentácie zmeny č. 1 ÚPZ-CMZ zabezpečiť prerokovanie a schválenie
v zmysle ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov
č. 325/2012
uznesenie
k žiadosti Nitrianskeho samosprávneho kraja, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra o odpredaj časti
pozemku s parc.č. 838/1 – druh pozemku zastavaná plocha o výmere 3.398 m2
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie, že
1. Mesto Kolárovo v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. § 9a) ods. 8 písm. e) zverejnilo svoj
zámer odpredaj časti pozemku parcely reg. „C“ s parc. č. 838/1 – druh pozemku zastavaná
plocha o výmere 2.439 m2, časti pozemku parcely reg. „C“ s parc. č. 1195 – druh pozemku
zastavaná plocha o výmere 230 m2 a časti pozemku parcely reg. „C“ s parc. č. 1565/1 –
druh pozemku ostatná plocha o výmere 729 m2 (spolu o výmere 3.398 m2) v k. ú.
Kolárovo, ved. na LV č. 4941 na základe geometrického plánu č. 44538359-165/2010 zo
dňa 22.09.2010 – novovytvorený pozemok s parcelným číslom 838/14 pod vybudovanou
stavbou „Cesta II/573 – prieťah mestom Kolárovo (IV. časť)“ – okružná križovatka
B./ schvaľuje
1. so súhlasom 15 poslancov, ktorí predstavujú viac ako trojpätinovú väčšinu všetkých
poslancov MsZ v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. § 9a) ods. 8 písm. e) – prevod
majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa kvôli verejnoprospešného charakteru
(kupujúci na predmetnom pozemku vybudoval okružnú križovatku) odpredaj časti pozemku
parcely reg. „C“ s parc. č. 838/1 – druh pozemku zastavaná plocha o výmere 2.439 m2, časti
pozemku parcely reg. „C“ s parc. č. 1195 – druh pozemku zastavaná plocha o výmere 230
m2 a časti pozemku parcely reg. „C“ s parc. č. 1565/1 – druh pozemku ostatná plocha
o výmere 729 m2 v k. ú. Kolárovo, ved. na LV č. 4941 (spolu o výmere 3.398 m2) na
základe geometrického plánu č. 44538359-165/2010 zo dňa 22.09.2010 vyhotoveného
VattiGEO – Vörös Attila geodet, Povodňová 529, Zlatná na Ostrove, overeného Správou
katastra Komárno dňa 02.11.2010 pod číslom 884/10 novovytvorenú parcelu s číslom
838/14 pre Nitriansky samosprávny kraj, Štefánikova 69, Nitra, zastúpený: doc. Ing. Milan
Belica, PhD. - predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja, IČO: 37861298 za cenu
1,- €/m2. Výdavky spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí kupujúci.
C./ ruší
1. uznesenie MsZ č. 311/2008-A/1, B/1 zo dňa 28.04.2008

č. 326/2012
uznesenie
k žiadosti p. Csikos Petra, Dukelská 367/39, Modra a Ďuríkovej Judity, Pražské nám.
237/0/33, Kolárovo o zámenu pozemkov na Pražskom námestí, Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie, že
1. Mesto Kolárovo v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. § 9a) ods. 8 písm. e) – prevod
majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - zverejnilo svoj zámer uzavretie
zámennej zmluvy medzi Mestom Kolárovo a vlastníkmi pozemku parcely reg. „C“ s parc.
č. 1966/3 na základe geometrického plánu č. 35974672-320/2011 zo dňa 21.02.2012
nasledovne:
- časť pozemku parc. reg. „C“ s parc. č. 1966/3 v k. ú. Kolárovo, ved. na LV č. 684
o výmere 105 m2 a
- časť pozemku parc. reg. „C“ s parc. č. 1966/56 v k. ú. Kolárovo, ved. na LV č. 4941
o výmere 105 m2
B./ schvaľuje
1. so súhlasom 16 poslancov, ktorí predstavujú viac ako trojpätinovú väčšinu všetkých
poslancov MsZ v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. § 9a) ods. 8 písm. e) – prevod
majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa kvôli charakteru zastavenosti
pozemkov zámenu pozemkov medzi Mestom Kolárovo – vlastník pozemku parc. reg. „C“
s parc. č. 1966/56 v k. ú. Kolárovo, ved. na LV č. 4941 a Csikos Petrom, bytom Modra,
Dukelská 367/39 a Ďuríkovou Juditou, rod. Ďuríková, bytom Kolárovo, Pražské nám.
2370/33, ktorí sú podielovým spoluvlastníkom pozemku parc. reg. „C“ s parc. č. 1966/3
v k. ú. Kolárovo, ved. na LV č. 684 na základe geometrického plánu č. 35974672-320/2011
zo dňa 21.02.2012, vyhotoveného MHLGEO, s.r.o., Záhradnícka 16, Komárno, overeného
na Správe katastra Komárno dňa 07.03.2012 pod č. 152/12 nasledovne:
- časť pozemku parcely reg. „C“ s parc. č. 1966/3 v k. ú. Kolárovo o výmere 105 m2 na
základe geometrického plánu diel č. 1, novovytvorená parcela č. 1966/80, ktorá na
základe LV č. 684 je v podielovom spoluvlastníctve Csikos Petra bytom Modra, Dukelská
367/39 a Ďuríkovej Judity, bytom Kolárovo, Pražské nám. 2370/33 v podiele ½-½ a
- časť pozemku parcely reg. „C“ s parc. č. 1966/56 v k. ú. Kolárovo o výmere 105 m2 na
základe geometrického plánu diel č. 3, novovytvorený pozemok 1966/81, ktorej na základe
LV č. 4941 je vlastníkom Mesto Kolárovo.
Zámena sa uskutoční bezodplatne, poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľnosti hradia p. Peter Csikos a Judita Ďuríková.
C./ ruší
1. uznesenie MsZ č. 267/2012-A/1 zo dňa 06.02.2012
č. 327/2012
uznesenie
k žiadosti JUDr. Földes Alexandra, Hlavná 124/22, Komárno – Nová Stráž o odpredaj
pozemku s parc.č. 1194/1 v k.ú. Kolárovo, ved. na LV č. 4941
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ neschvaľuje
1. odpredaj nehnuteľnosti v k. ú. Kolárovo, ved. na LV č. 4941, parcely reg. „C“ s parc. č.
1194/1 – druh pozemku ostatné plochy o výmere 464 m2 pre JUDr. Alexander Földes,
bytom Komárno – Nová Stráž, Hlavná 124/22.

č. 328/2012
uznesenie
k doplneniu uznesenia MsZ č. 155/2011 zo dňa 22.08.2011
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Kolárove č. 155/2011-C/1 zo dňa
22.08.2011 s nasledovnými:
„so súhlasom 13 poslancov, ktorí predstavujú nadpolovičnú väčšinu prítomných
poslancov v zmysle §9 ods.2 písm. c) zákona o majetku obcí č. 138/1991 Zb.“
č. 329/2012
uznesenie
k Zriadeniu záložného práva v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania a Ministerstva
výstavby a regionálneho rozvoja SR na stavbu „Bytový dom 18 b.j. so súp. č. 4031
na parcele C-KN č. 28734/356 a na pozemok s parc.č. 28734/356
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje v zmysle § 11 ods. 4 písm. a.) 369/1990 Zb.
1. so súhlasom 15 poslancov, ktorí predstavujú nadpolovičnú väčšinu prítomných poslancov
na základe Zmluvy o poskytnutí podpory vo forme úveru č. 401/198/2010 zo dňa
14.06.2010 uzavretej so Štátnym fondom rozvoja bývania v Bratislave na výstavbu
„Bytový dom 18 b.j.“ Kolárovo zriadenie záložného práva na zabezpečenie pohľadávky
záložného veriteľa voči záložcovi na rozsah poskytnutého úveru vo výške 478.670,- €
v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania, Lamačská cesta č. 8, 83304 Bratislava 37 na
nasledovné nehnuteľnosti v k. ú. Kolárovo, ved. na LV č. 4941:
- stavba „Bytový dom 18 b.j.“ so súpisným číslom 4031 na Ul. Ružová č. 20, postaveného
na parcele reg. „C“ s parcelným číslom 28734/356
- pozemok parcely reg. „C“ s parcelným číslom 28734/356 – druh pozemku zastavaná
plocha o výmere 531 m2 na dobu 30 rokov od kolaudácie.
2. so súhlasom 15 poslancov, ktorí predstavujú nadpolovičnú väčšinu prítomných poslancov
na základe Zmluvy č. 0120-PRB-2010 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov
zo dňa 10.05.2010 uzavretej s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR na
výstavbu „Bytový dom 18 b.j.“ Kolárovo zriadenie záložného práva na rozsah poskytnutej
dotácie, t.j. 205.140,00 € v prospech Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR, Námestie slobody 6, 81005 Bratislava 15 na nasledovné nehnuteľnosti v k. ú.
Kolárovo, ved. na LV č. 4941:
- stavba „Bytový dom 18 b.j.“ so súpisným číslom 4031 na Ul. Ružová č. 20, postaveného
na parcele reg. „C“ s parcelným číslom 28734/356
- pozemok parcely reg. „C“ s parcelným číslom 28734/356 – druh pozemku zastavaná
plocha o výmere 531 m2 na dobu 30 rokov od kolaudácie.
č. 330/2012
uznesenie
k zmene uznesenia MsZ č. 266/2012-C/1. zo dňa 06.02.2012
a k doplneniu uznesenia MsZ č. 220/2011-B/1. zo dňa 21.11.2011
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. doplnenie uznesenia MsZ č. 220/2011-B/1 zo dňa 21.11.2011 nasledovne:

začiatok uznesenia doplniť s nasl.:
„so súhlasom 12 poslancov, ktorí predstavujú nadpolovičnú väčšinu prítomných poslancov
v zmysle zák. SNR č. 138/1991 Zb.§ 9 ods. 2 písm. e)“
2. zmenu uznesenia MsZ č. 266/2012-C/1 zo dňa 06.02.2012 nasledovne:
v prvom riadku namiesto „v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. § 9a) doplniť
nasledovné:
„so súhlasom 15 poslancov, ktorí predstavujú nadpolovičnú väčšinu prítomných
poslancov v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. § 9 ods. 2 písm.c)“
3. so súhlasom 14 poslancov, ktorí predstavujú nadpolovičnú väčšinu prítomných poslancov
v zmysle §11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. spolu s odpredajom pozemku parc.
reg. „C“ s parc. č. 1565/30 pre COOP Jednota Komárno, spotrebné družstvo, Vodná 36,
945 01 Komárno v zastúpení JUDr. Kolomanom Škulibom – predsedom s.d. (povinný
z vecného bremena) zriadenie vecného bremena bezplatného práva vstupu na celý
pozemok parcely reg. „C“ s parc. č. 1565/30 – druh pozemku zastavané plochy ved. v k.
ú. Kolárovo, na LV č. 4941 za účelom opravy, údržby a rekonštrukcie primárnych
a sekundárnych tepelných rozvodov v celej šírke dotknutej parcely v prospech Mesta
Kolárovo so sídlom Kolárovo, Kostolné nám. 1, zastúpené Árpádom Horváthom –
primátorom mesta (oprávnený). Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne.
č. 331/2012
uznesenie
k bezplatnému užívaniu /výpožičke/ verejného priestranstva
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. so súhlasom 13 poslancov, ktorí predstavujú viac ako trojpätinovú väčšinu všetkých
poslancov mestského zastupiteľstva uzatvorenie zmluvy o výpožičku, t.j. bezplatné
užívanie verejného priestranstva v k.ú. Kolárovo, s jednomesačnou výpovednou lehotou,
medzi Mestom Kolárovo a :
1. Vojtechom Lévaim, bytom Kolárovo, Októbrové nám. 2, za účelom vypožičania,
bezplatného užívania verejného priestranstva v k.ú. Kolárovo, časť pozemku parc.č.1195,
vo výmere 4m2, pred prevádzkovou jednotkou na Ul.Rábskej č.3, na dobu 10 rokov, z dôvodu
zabezpečenia prístupov, vybudovania schodov k predajnej jednotke zo železnej
konštrukcie, s platnosťou od 15.05.2012 a účinnosťou od nasledujúceho dňa po zverejnení
zmluvy na webovej stránke mesta.
2. Norbertom Fitosom – N-design, bytom Kolárovo, A.Bernoláka 5, za účelom
vypožičania, bezplatného užívania verejného priestranstva v k.ú. Kolárovo,
a./ časť pozemku parc. č. 1195, vo výmere 4m2, pred prevádzkovou jednotkou na Ul.Rábskej
č.20, na dobu 10 rokov, z dôvodu zabezpečenia prístupu so spevnenou plochou - betónová
dlažba a vybudovania schodov k predajnej jednotke zo železnej konštrukcie, s
platnosťou od 15.05.2012 a účinnosťou od nasledujúceho dňa po zverejnení zmluvy na
webovej stránke mesta.
b./ časť pozemku parc. č. 838/1, vo výmere 3 m2, pred prevádzkovou jednotkou na
Kostolnom námestí č.14, na dobu 10 rokov, z dôvodu vybudovania schodov k
predajnej jednotke zo železnej konštrukcie, s platnosťou od 15.05.2012 a účinnosťou od
nasledujúceho dňa po zverejnení zmluvy na webovej stránke mesta.

3. Ľudovitom Gőghom, bytom Kolárovo, Ul. Rábska 22, za účelom vypožičania,
bezplatného užívania verejného priestranstva v k. ú. Kolárovo, časť pozemku parc.č.
1195, vo výmere 4m2, pred prevádzkovou jednotkou na Ul.Rábskej č.22, na dobu 10 rokov,
z dôvodu zabezpečenia prístupu so spevnenou plochou – betónová dlažba a
vybudovania schodov k predajnej jednotke, s platnosťou od 15.05.2012 a účinnosťou
od nasledujúceho dňa po zverejnení zmluvy na webovej stránke mesta.
4. Jozefom Szabó, bytom Kolárovo, Pražské nám. 40, za účelom vypožičania, bezplatného
užívania verejného priestranstva v k.ú.Kolárovo, časť pozemku parc.č. 279/1, vo výmere 7
m2, pred prevádzkovou jednotkou na Ul. hlavnej č.27, na dobu 10 rokov, z dôvodu
vybudovania schodov / z betónu / k predajnej jednotke, s platnosťou od 15.05.2012
a účinnosťou od nasledujúceho dňa po zverejnení zmluvy na webovej stránke mesta.
5. Petrom Szabó, bytom Kolárovo, Kostolné nám. 16, za účelom vypožičania, bezplatného
užívania verejného priestranstva v k.ú. Kolárovo, časť pozemku parc.č. 838/1, vo výmere 7
m2 pred prevádzkovou jednotkou kvetinárstvo Iris na Kostolnom námestí č.16, na dobu 10
rokov, z dôvodu vybudovania schodov vo výmere 3m2 a prístupu k predajnému zariadeniu vo
výmere 4 m2 so spevnenou plochou – betónová dlažba, s platnosťou od 15.05.2012 a
účinnosťou od nasledujúceho dňa po zverejnení zmluvy na webovej stránke mesta.
6. Inocentom Varga, bytom Soblahovská 55, Trenčín, za účelom vypožičania, bezplatného
užívania verejného priestranstva v k.ú. Kolárovo, časť pozemku parc.č. 838/1, vo výmere 4
m2, pred prevádzkovou jednotkou na Kostolnom námestí č. 24, na dobu 10 rokov, z dôvodu
vybudovania schodov / z betónu / k predajnej jednotke, s platnosťou od 15.05.2012
a účinnosťou od nasledujúceho dňa po zverejnení zmluvy na webovej stránke mesta.
7. Istvánom Kissom, Kostolné nám. 12, 94603 Kolárovo, za účelom vypožičania,
bezplatného užívania verejného priestranstva v k. ú. Kolárovo, časť pozemku parc.č.
838/1, vo výmere 3 m2, pred prevádzkovou jednotkou na Kostolnom námestí č. 12, na dobu
10 rokov, z dôvodu vybudovania schodov / z betónu / k predajnej jednotke, s
platnosťou od 15.05.2012 a účinnosťou od nasledujúceho dňa po zverejnení zmluvy na
webovej stránke mesta.
8. Teréziou Forróovou, V.Palkovicha 6, Kolárovo, za účelom vypožičania, bezplatného
užívania verejného priestranstva v k.ú. Kolárovo, časť pozemku parc.č. 1410/1, vo výmere
2 m2, pred prevádzkovou jednotkou ALFA MARKET na Ul. V.Palkovicha 6, na dobu 10
rokov, z dôvodu vybudovania schodov / z betónu / k predajnej jednotke, s
platnosťou od 15.05.2012 a účinnosťou od nasledujúceho dňa po zverejnení zmluvy na
webovej stránke mesta.
9. Irenou Kelemenovou, bytom Kolárovo, Ul. Śtefánikova 6, za účelom vypožičania,
bezplatného užívania verejného priestranstva v k.ú. Kolárovo, časť pozemku parc.č.
28451/30, vo výmere 17 m2, pred prevádzkovou jednotkou na Ul. mierovej / bývalý Csaplár /,
na dobu 10 rokov, z dôvodu vybudovania schodov / z betónu / a bezbariérového vchodu
k predajnej jednotke, s platnosťou od 15.05.2012 a účinnosťou od nasledujúceho dňa po
zverejnení zmluvy na webovej stránke mesta.
10. Diabet-H, s.r.o., so sídlom Rábska 858/63, 94603 Kolárovo, za účelom vypožičania,
bezplatného užívania verejného priestranstva v k. ú. Kolárovo, časť pozemku parc.č.
1195, vo výmere 5 m2, pred prevádzkovou jednotkou – budova s parc. č. 1024/2 na Ul.
Rábskej, na dobu 10 rokov, z dôvodu vybudovania schodov k predajnej jednotke so železnou
konštrukciou, s platnosťou od 15.05.2012 a účinnosťou od nasledujúceho dňa po zverejnení
zmluvy na webovej stránke mesta.

11./ Ing. Melindou Sovičovou, bytom Kolárovo, Ul. Rábska 31, za účelom vypožičania,
bezplatného užívania verejného priestranstva v k. ú. Kolárovo, časť pozemku parc.č.
1195, vo výmere 4 m2, pred prevádzkovou jednotkou – budova s parc. č. 1119/1 na Ul.
Rábskej, na dobu 10 rokov, z dôvodu osadenia schodov k predajnej jednotke so železnou
konštrukciou, s platnosťou od 15.05.2012 a účinnosťou od nasledujúceho dňa po zverejnení
zmluvy na webovej stránke mesta.
B./ ruší
1. č. uzn. 191/2011-B/1 zo dňa 03.10.2011, ktorým bolo pridelené do osobitného užívania,
do prenájmu verejné priestranstvo pre Irenu Kelemenovú, bytom Kolárovo, Ul. Štefánikova
6, na dobu neurčitú, za účelom vybudovania schodov, vchodu k predajnému zariadeniu +
bezbariérového vstupu, vo výmere 17 m2. Parcela sa nachádza mimo CMZ, ročná daň činí:
17 x 15,-€ = 255,- €.
2. č. uzn. 707/2009-B/3 zo dňa 30.11.2009, ktorým bolo pridelené do osobitného užívania,
do prenájmu verejné priestranstvo pre Diabet-H, s.r.o., so sídlom Rábska 858/63,
Kolárovo, na dobu neurčitú, za účelom vybudovania schodov k predajnému zariadeniu.
Parcela sa nachádza mimo CMZ, ročná daň činí: 5 x 15,-€ = 75,-€.
3./ č. uzn. 205/2007-A/1 zo dňa 26.11.2007, ktorým bolo pridelené do osobitného
užívania, do prenájmu verejné priestranstvo pre: Ing. Melindu Sovičovú, bytom Kolárovo,
Ul.Rábska 31 na dobu určitú, t.j. do 31.10.2017, za účelom vybudovania schodov
k predajnému zariadeniu. Parcela sa nachádza mimo CMZ, ročná daň činí:4 x 15,-€ = 60,-€.
č. 332/2012
uznesenie
k žiadostiam o výpožičku – bezplatné užívanie verejného priestranstva
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. so súhlasom 14 poslancov, ktorí predstavujú viac ako trojpätinovú väčšinu
všetkých poslancov mestského zastupiteľstva uzatvorenie zmluvy o výpožičke - o bezplatné
užívanie verejného priestranstva v k.ú. Kolárovo, časť pozemku parcely č. 279/1 na Ul.
hlavnej, pred predajnou jednotkou CYKLO-KÖGLER vo výmere 43,05 m2, medzi Mestom
Kolárovo a žiadateľom: Zoltán Kögler a manželka Judita Köglerová, bytom Kolárovo, Ul.
Agátová 48, na dobu 10 rokov, s jednomesačnou výpovednou lehotou, za účelom
vybudovania parkoviska pre návštevníkov predajne i pre verejnosť, na vlastné
náklady žiadateľov, s platnosťou od 15.05.2012 a účinnosťou od nasledujúceho dňa
po zverejnení zmluvy na webovej stránke mesta.
2. so súhlasom 14 poslancov, ktorí predstavujú viac ako trojpätinovú väčšinu všetkých
poslancov mestského zastupiteľstva uzatvorenie zmluvy o osobitnom užívaní – prenájme
verejného priestranstva v k.ú. Kolárovo, na Kostolnom námestí pred predajnou jednotkou
pizzéria, časť pozemku parc. č.838/1, vo výmere 6 m2 medzi Mestom Kolárovo
a žiadateľom: ALEGRA s.r.o., konateľ fy. Zoltán Andruskó, bytom Komárňanská 683, 946
39 Iža, za cenu 30,-€ za každý aj neúplný m2 ročne / v centrálnej mestskej zóne /, za účelom
prevádzkovania terasy, /umiestnenie stolov a stoličiek/ na dobu neurčitú, s jednomesačnou
výpovednou lehotou, s platnosťou od 15.05.2012 a účinnosťou od nasledujúceho dňa
po zverejnení zmluvy na webovej stránke mesta.

č. 333/2012
uznesenie
k žiadostiam o uzavretie nájomných zmlúv a pridelenie nájomného bytu
na osade Dankó Pistu 71/9 a na Ul. Radnótiho Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
a.) Uzatvorenie nájomných zmlúv:
1. Uzatvorenie nájomnej zmluvy s Beatou Masnou a druhom Romanom Zsolnaim bytom
Kolárovo, Radnótiho 42/2 na dobu od 01.05.2012 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 Ladislavom Sztojkom a družkou Silviou Sztojkovou,
bytom Kolárovo, Osada Dankó Pistu 71/3, na dobu od 01.05.2012 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.
3. Uzatvorenie nájomnej zmluvy s Róbertom Sztojkom a družkou Kristínou Rafaelovou,
bytom Kolárovo, Osada Dankó Pistu 71/10, na dobu od 01.05.2012 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.
4. Uzatvorenie nájomnej zmluvy s Atilom Sztojkom a družkou Alžbetou Lakatosovou ,
bytom Kolárovo, Osada Dankó Pistu 71/12, na dobu od 01.05.2012 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.
5. Uzatvorenie nájomnej zmluvy s Monikou Sztojkovou, bytom Kolárovo, Osada Dankó
Pistu 71/5, na dobu 01.05.2012 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.
6. Uzatvorenie nájomnej zmluvy s Ivetou Sztojkovou a druhom Imrichom Sztojkom bytom
Kolárovo, Osada Dankó Pistu 71/7, na dobu 01.04.2012 do 30.06.2012 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.
b.) Pridelenie nájomného bytu :
1. Pridelenie nájomného bytu na Osade Dankó Pistu 71/9, pre Martinu Törökovú a druha
Lévai Róberta, bytom Kolárovo, na dobu od 01.05.2012 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.

B./ neschvaľuje
1. Pridelenie unimobunky pre Bartoš Kolomana a družku Ivetu Ravaszovú, bytom mesto
Kolárovo, od 01.05.2012. 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. 334/2012
uznesenie
k majetkovoprávnemu vysporiadaniu napájacieho distribučného plynovodu a elektrickej
prípojky pre 18 b.j. na Ul. ružovej
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie, že
1. Mesto Kolárovo v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. § 9a.) odst. 9 písm. c.) zverejnilo
svoj zámer v zmysle zákona o energetike 656/2004 Zb. prenajať nehnuteľnosť – zariadenie
distribučného a pripojovacieho STL plynovodu – slúžiace na zabezpečenie dodávky plynu
pre 18 b.j. Kolárovo na Ul. ružovej v Kolárove vybudovaný na pozemku parcely reg. „C“ č.
28734/10
2. Mesto Kolárovo v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. § 9a.) ods. 8 písm. e.) zverejnilo
svoj zámer odpredaj nehnuteľnosti, zariadenie distribučného rozvodu – elektrickej prípojky
– slúžiace pre napojenie novostavby „Bytový dom 18 b.j. Kolárovo“ na ulici Ružovej
v Kolárove vybudovaná na pozemku parcely reg. „C“ č. 28455/618, 28455/612,
28455/613, 28455/898, 28734/10
B./ schvaľuje
1. so súhlasom 15 poslancov, ktorí predstavujú viac ako trojpätinovú väčšinu všetkých
poslancov MsZ v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. § 9a.) odst. 9 písm. c.) – prenájom
majetku z dôvodu osobitného zreteľa kvôli zabezpečeniu dodávky plynu pre Bytový dom
18 bytovú jednotku na Ul. ružovej v Kolárove v hodnote 17.774,34 €. Nájomcom bude
prevádzkovateľ distribučnej plynárenskej siete – SPP a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 41/a.
Distribučný plynovod je vybudovaný na pozemku parcely reg. „C“ čl. 28734/10.
2. so súhlasom 15 poslancov, ktorí predstavujú viac ako trojpätinovú väčšinu všetkých
poslancov MsZ v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. § 9 a.) ods. 8 písm. e.) – prevod
majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa kvôli zabezpečeniu elektrickej energie
pre Bytový dom 18 bytovú jednotku na Ul. ružovej v Kolárove v hodnote 11.500,00 € pre
kupujúceho Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava (kupujúci
bude prevádzkovateľom elektrickej prípojky). Elektrická prípojka je vybudovaná na
pozemku parcely reg. „C“ č.: 28455/618, 28455/612, 28455/613, 28455/898, 28734/10
č. 335/2012
uznesenie
k žiadosti Očnej optiky, a.s. Vajnorská 142, 832 57 Bratislava o prenájom nebytových
priestorov v Zdravotnom stredisku Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. prenájom nebytových priestorov pre Očnú optiku, a.s. Vajnorská 142, 832 57 Bratislava,
IČO: 31322115 na prevádzkovanie Zrakového centra (očná optika) v Zdravotnom stredisku
na Brnenskom námestí 4, Kolárovo, miestnosti č. 46,47,48 s celkovou výmerou 40,63 m2

za ročné nájomné 26,56 €/m2 + režijné náklady, na dobu neurčitú splatnosťou od
01.05.2012 so súhlasom 13 poslancov, ktorí predstavujú viac ako trojpätinovú väčšinu
všetkých poslancov mestského zastupiteľstva, ako prípad vhodný osobitného zreteľa
Po uzatvorení nájomnej zmluvy nájomca môže vykonať vnútorné ako i vonkajšie úpravy
priestorov na vlastné náklady, bez finančnej spoluúčasti mesta, bez toho, aby sa náklady
odpočítali z nájomného, v prípade zániku nájmu odovzdať predmet nájmu v pôvodnom
stave.
č. 336/2012
uznesenie
k informatívnej správe o oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov
verejných činiteľov
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu o oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov
poslancov MsZ v Kolárove a primátora mesta Kolárovo
č. 337/2012
uznesenie
k uzatvoreniu nájomnej zmluvy medzi Mestom Kolárovo a Kromberg&Schubert, s.r.o.
Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi Mestom Kolárovo a Kromberg& Schubert, s.r.o.
Priemyselný areál 3206, Kolárovo na pozemok s parc.č. 28451/452 – druh pozemku orná
pôda vo výmere 402 m2 na dobu 1 roka, t.j. od 1.6.2012 do 31.05.2013. Ročné nájomné
činí 265,32 €.
č. 338/2012
uznesenie
ku Koncepcii rozvoja kultúry mesta Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu predsedníčky komisie kultúry a kultúrneho dedičstva Rigó Magdolny,
o príprave Koncepcie kultúry mesta Kolárovo
č. 339/2012
uznesenie
ku kooptácii Bc. Silvie Tóthovej do Mestskej školskej rady v Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. kooptáciu Bc. Silvie Tóthovej, bytom Malodunajská 17, Kolárovo, do Mestskej školskej
rady v Kolárove

č. 340/2012
uznesenie
k uzatvoreniu Zmluvy o dielo s firmou STAVBY Nitra, s.r.o. Nitrianska 2, 949 01 Nitra,
na opravu výtlkov v meste Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. uzatvorenie Zmluvy o dielo s firmou STAVBY Nitra, s.r.o., Nitrianska 2, 949 01 Nitra, na
opravu výtlkov v meste Kolárovo vo výmere 120 m2 za cenu 35,-€/m2 bez DPH, spolu
5040,-€ s DPH, na základe predloženej cenovej ponuky

Árpád H o r v á t h
primátor mesta

