Uznesenia
z 28. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kolárove dňa 28.6.2021

č.593/2021
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 06.07.2021
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 594/2021
uznesenie
k priebežnému hodnoteniu zóny JUH, na možnosť individuálnej a skupinovej výstavby rodinných
domov
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. výslednú hodnotu rozpočtových nákladov zákazky „Kompletná technická vybavenosť zóny JUH
Kolárovo“, vypracovanú Ing. Mažár Jozef, 18.06.2021 v rozsahu:
alternatíva A. spolu 1.301.289,41 € s DPH
-SO 01 Komunikácie – SO 13716 Cesta 1, SO 13717 Cesta 3 (so spevneným povrchom)
-SO 02 Vodovod
-SO 03 Kanalizácia splašková
-SO 04 Kanalizácia dažďová
-SO 04 Plynárenské zariadenie
-SO 06 Verejné osvetlenie
alternatíva B. spolu 564.823,66 € s DPH
-SO 01 Komunikácie – SO 13693 Cesta 1, SO 13694 Cesta 3 (nespevneným povrchom)
-SO 02 Vodovod
-SO 03 Kanalizácia splašková
-SO 05 Plynárenské zariadenia
-SO 06 Verejné osvetlenie
B./ schvaľuje
1. zahájene procesu verejného obstarávania stavby „Kompletná technická vybavenosť pre časť
obytnej zóny JUH Kolárovo“ – v rozsahu pre prípravu stavenísk pre obytné a rodinné domy
s rozpočtom 564.823,66 € (s DPH) a financovaním z rozšírených úverových zdrojov mesta
Kolárovo

2. pozastavenie predaja pozemkov na výstavu rodinných domov ako i obytných domov v zóne JUH
do 31.12.2021
C./ žiada
1. primátora mesta predložiť novú cenovú mapu mesta v zóne JUH
Termín: septembrové zasadnutie MsZ
2.primátora mesta uskutočniť rozšírenie úverového rámca
Termín: septembrové zasadnutie MsZ
v Kolárove, dňa 06.07.2021
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 595/2021
uznesenie
k Správe HKM o výsledku kontroly procesu výstavby inžinierskych sietí a miestnej komunikácie
v hornej časti zóny JUH – časť parcely č. 28734/1 a 28734/3
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu HKM o výsledku kontroly
v Kolárove, dňa 06.07.2021
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 596/2021
uznesenie
k správe o rozpočtovom hospodárení
Základnej školy Františka Rákócziho II. s vyučovacím jazykom maďarským – II. Rákóczi Ferenc
Alapiskola, V. Palkovicha 3, Kolárovo za rok 2020
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu o rozpočtovom hospodárení Základnej školy Františka Rákócziho II. s vyučovacím
jazykom maďarským – II. Rákóci Ferenc Alapiskola, V. Palkovicha 3, Kolárovo za rok 2020
v tom (údaje v €):
časť - základná škola
1.
Normatívna dotácia na bežné výdavky zo štátneho rozpočtu,
458561
2.
vlastné príjmy z rozpočtu mesta – nájomné, VZN,
709
3.
účelová dotácia z rozpočtu mesta- vrátenie vyúčtovania fixných výdavkoch,
44792
4.
Dotácie, granty,..., poukázané na príjmový účet organizácie do výšky
skutočných príjmov
51274

časť školský klub detí
1.
Normatívna dotácia na bežné výdavky z rozpočtu mesta,
2.
vlastné príjmy z rozpočtu mesta – nájomné, VZN,
3.
účelová dotácia z rozpočtu mesta- vrátenie vyúčtovania fixných výdavkoch,
4.
Dotácie, granty,..., poukázané na príjmový účet organizácie do výšky
skutočných príjmov

24924
2618
3318
0

v Kolárove, dňa 06.07.2021
Árpád H o r v á t h
primátor mesta
č. 597/2021
uznesenie
k správe o rozpočtovom hospodárení
Základnej školy Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským – Corvin Mátyás Alapiskola,
Školská 6, Kolárovo za rok 2020
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu o rozpočtovom hospodárení Základnej školy Mateja Korvína s vyučovacím jazykom
maďarským – Corvin Mátyás Alapiskola, Školská 6, Kolárovo za rok 2020 v tom (údaje v €):
časť - základná škola
1.
Normatívna dotácia na bežné výdavky zo štátneho rozpočtu, v tom oprava
bleskozvodu 15685 €
761876
2.
vlastné príjmy z rozpočtu mesta – nájomné, VZN,
674
3.
účelová dotácia z rozpočtu mesta- vrátenie vyúčtovania fixných výdavkoch,
3356
4.
Dotácie, granty,..., poukázané na príjmový účet organizácie do výšky
skutočných príjmov
53909
časť školský klub detí
1.
Normatívna dotácia na bežné výdavky z rozpočtu mesta,
2.
vlastné príjmy z rozpočtu mesta – nájomné, VZN,
3.
účelová dotácia z rozpočtu mesta- vrátenie vyúčtovania fixných výdavkoch,
4.
Dotácie, granty,..., poukázané na príjmový účet organizácie do výšky
skutočných príjmov
v Kolárove, dňa 06.07.2021
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

77413
8318
284
0

č 598/2021
uznesenie
k správe o rozpočtovom hospodárení
Základnej školy Základnej školy Jána Amosa Komenského, Rábska 14, Kolárovo
za rok 2020
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu o rozpočtovom hospodárení Základnej školy Jána Amosa Komesnkého, Rábska 14,
Kolárovo za rok 2020 v tom (údaje v €):
časť - základná škola
1.
Normatívna dotácia na bežné výdavky zo štátneho rozpočtu,
531183
2.
vlastné príjmy z rozpočtu mesta – nájomné, VZN,
93206
3.
účelová dotácia z rozpočtu mesta- vrátenie vyúčtovania fixných výdavkoch,
v tom kapitálové výdavky 5000 €
10451
4.
Dotácie, granty,..., poukázané na príjmový účet organizácie do výšky
skutočných príjmov
1872
časť školský klub detí
1.
Normatívna dotácia na bežné výdavky z rozpočtu mesta,
2.
vlastné príjmy z rozpočtu mesta – nájomné, VZN,
3.
účelová dotácia z rozpočtu mesta- vrátenie vyúčtovania fixných výdavkoch,
4.
Dotácie, granty,..., poukázané na príjmový účet organizácie do výšky
skutočných príjmov

55108
7452

v Kolárove, dňa 06.07.2021
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 599/2021
uznesenie
k správe o rozpočtovom hospodárení
Materskej školy s VJM – Óvoda, Brnenské námestie 16, Kolárovo za rok 2020
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. rozpočtové hospodárenie Materskej školy s VJM – Óvoda, Brnenské námestie 16, Kolárovo za
rok 2020 v tom (údaje v €):
časť materská škola
1.
Normatívna dotácia na bežné výdavky z rozpočtu mesta, z toho na
kapitálové výdavky 28414 €
297489
2.
vlastné príjmy z rozpočtu mesta – nájomné, VZN,
7439
3.
účelová dotácia z rozpočtu mesta- vrátenie vyúčtovania fixných výdavkoch,
4719
4.
Dotácie, granty,..., poukázané na príjmový účet organizácie do výšky
skutočných príjmov
76025

časť školská jedáleň
1.
Normatívna dotácia na bežné výdavky z rozpočtu mesta
2.
Vlastné príjmy z rozpočtu mesta
3.
Účelové dotácie z rozpočtu mesta
4.
Potraviny:
5.
Dotácie, granty,..., poukázané na príjmový účet organizácie do výšky
skutočných príjmov
časť výdajná školská jedáleň
1.
Normatívna dotácia na bežné výdavky z rozpočtu mesta,
2.
Účelové dotácie z rozpočtu mesta

38962
2311
0
14872
3338

10805
0

v Kolárove, dňa 06.07.2021
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 600/2021
uznesenie
k správe o rozpočtovom hospodárení Materskej školy Lesná 10, Kolárovo za rok 2020
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. rozpočtové hospodárenie Materskej školy Lesná 10, Kolárovo za rok 2020 v tom (údaje v €):
časť materská škola
1.
Normatívna dotácia na bežné výdavky z rozpočtu mesta, z roho na
kapitálové výdavky 13136 €
245638
2.
vlastné príjmy z rozpočtu mesta – nájomné, VZN,
6110
3.
účelová dotácia z rozpočtu mesta- vrátenie vyúčtovania fixných výdavkoch,
3211
4.
Dotácie, granty,..., poukázané na príjmový účet organizácie do výšky
skutočných príjmov
55661
časť výdajná školská jedáleň
1.
Normatívna dotácia na bežné výdavky z rozpočtu mesta,
2.
Účelové dotácie z rozpočtu mesta

21054
0

v Kolárove, dňa 06.07.2021
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 601/2021
uznesenie
k správe o rozpočtovom hospodárení
Základnej umeleckej školy – Művészeti Alapiskola, Kostolné nám. 10, Kolárovo
za rok 2020
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. rozpočtové hospodárenie Základnej umeleckej školy – Művészeti Alapiskola, Kostolné nám. 10,
Kolárovo za rok 2020 v tom (údaje v €):
1.
Normatívna dotácia na bežné výdavky z rozpočtu mesta,
203058
2.
vlastné príjmy z rozpočtu mesta – nájomné, VZN,
9920
3.
účelová dotácia z rozpočtu mesta- vrátenie vyúčtovania fixných výdavkoch,
4471
4.
Dotácie, granty,..., poukázané na príjmový účet organizácie do výšky
skutočných príjmov
0
v Kolárove, dňa 06.07.2021
Árpád H o r v á t h
primátor mesta
č. 602/2021
uznesenie
k správe o rozpočtovom hospodárení
Centra voľného času – Szabadidőközpont, Mostová 2, Kolárovo za rok 2020
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. rozpočtové hospodárenie Centra voľného času – Szabadidőközpont, Mostová 2, Kolárovo, za rok
2020 v tom (údaje v €):
1.
Normatívna dotácia na bežné výdavky z rozpočtu mesta,
99262
2.
vlastné príjmy z rozpočtu mesta – nájomné, VZN,
12395
3.
účelová dotácia z rozpočtu mesta- vrátenie vyúčtovania fixných výdavkoch,
8158
4.
Dotácie, granty,..., poukázané na príjmový účet organizácie do výšky
skutočných príjmov
608
v Kolárove, dňa 06.07.2021
Árpád H o r v á t h
primátor mesta
č. 603/2021
uznesenie
k správe o rozpočtovom hospodárení školských zariadení bez právnej subjektivity
za rok 2020
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. správu o rozpočtovom hospodárení školských zariadení bez právnej subjektivity za rok 2020
B./ schvaľuje
1. hospodárenie školských zariadení bez právnej subjektivity za rok 2020 (údaje v €), v tom:

Čerpanie rozpočtových výdavkov, časť – Školská jedáleň, Školská 6, Kolárovo:
1.
Normatívna dotácia na bežné výdavky z rozpočtu mesta
2.
Vlastné príjmy z rozpočtu mesta
3.
Účelové dotácie z rozpočtu mesta:
4.
Nákup potravín
5.
Dotácie, granty,..., poukázané na príjmový účet organizácie do výšky
skutočných príjmov

136079
19775
0
115423

Čerpanie rozpočtových výdavkov, časť – Školská jedáleň, Rábska 14, Kolárovo
1.
Normatívna dotácia na bežné výdavky z rozpočtu mesta
2.
Vlastné príjmy z rozpočtu mesta
3.
Účelové dotácie z rozpočtu mesta spolu:
4.
Nákup potravín
5.
Dotácie, granty,..., poukázané na príjmový účet organizácie do výšky
skutočných príjmov
v Kolárove, dňa 06.07.2021
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

383

56357
16866
0
34541
221

č. 604/2021
uznesenie
k Stanovisku HKM k Správam o rozpočtovom hospodárení škôl a školských zariadení
za rok 2020
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Stanovisko HKM k Správam o rozpočtovom hospodárení škôl a školských zariadení za rok 2020
v Kolárove, dňa 06.07.2021
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 605/2021
uznesenie
k Správe o činnosti a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie GÚTA SERVICE Kolárovo
za rok 2020
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu o činnosti a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie GÚTA SERVICE Kolárovo
za rok 2020.
2. Stanovisko HKM k správe o činnosti a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie GÚTA
SERVICE Kolárovo za rok 2020
3. Zvýšenie príspevku od Mesta Kolárovo na základe objednávok príspevkovej organizácie GÚTA
SERVICE Kolárovo na rok 2021 v celkovej výške 18 655,50 € z toho:
 príprava terénu na vytvorenie nového detského ihriska „Žihadielko“ v hodnote 7 990,-€
 výdavky na jarné upratovanie v hodnote 10 665,50 €.

B/ schvaľuje
1. Výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie GÚTA SERVICE Kolárovo za rok 2020:
Celkové výnosy vo výške:
855 153,43 €
Celkové náklady vo výške:
854 659,84 €
Výsledok hospodárenia za celú organizáciu :
493,59 €
Zisk hlavnej činnosti vo výške
109,78 €
a zisk vedľajšej činnosti po zdanení vo výške
383,81 €
2. Obdržaný príspevok celkom na rok 2020: 666 296,40 € a kapitálový príspevok celkom 14 604 €.
3. Zvýšenie príspevku od Mesta Kolárovo na základe objednávok príspevkovej organizácie GÚTA
SERVICE Kolárovo na rok 2021 v celkovej výške 18 655,50 € z toho:
 príprava terénu na vytvorenie nového detského ihriska „Žihadielko“ v hodnote 7 990,- €
 výdavky na jarné upratovanie v hodnote 10 665,50 €.
v Kolárove, dňa 06.07.2021
Árpád H o r v á t h
primátor mesta
č. 606/2021
uznesenie
k Správe o činnosti a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie MsKS Kolárovo
za rok 2020
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu o činnosti a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie MsKS Kolárovo za rok
2020
2. Stanovisko HKM k Správe o činnosti a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie MsKS
Kolárovo za rok 2020
B./ schvaľuje
1. Výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie MsKS Kolárovo za rok 2020:
Celkové výnosy vo výške:
233 094,30 €
Celkové náklady vo výške:
232 071,93 €
Výsledok hospodárenia:
1 022,37 €
v Kolárove, dňa 06.07.2021
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 607/2021
uznesenie
k Správe o činnosti a rozpočtovom hospodárení rozpočtovej organizácie ZPS a DS Kolárovo za rok
2020
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu o činnosti a výsledku rozpočtového hospodárenia rozpočtovej organizácie ZPS a DS
Kolárovo za rok 2020 vrátane prehľadu zmien rozpočtu.

2. Stanovisko HKM k správe o činnosti a výsledku hospodárenia rozpočtovej organizácie ZPS a DS
Kolárovo za rok 2020
B./ schvaľuje
1. Rozpočtové hospodárenie rozpočtovej organizácie ZPS a DS Kolárovo za rok 2020 podľa
predloženého návrhu
v Kolárove, dňa 06.07.2021
Árpád H o r v á t h
primátor mesta
č. 608/2021
uznesenie
k Záverečnému účtu mesta za rok 2020 vrátane hodnotenia programového rozpočtu mesta
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie, že:
a) návrh záverečného účtu mesta za rok 2020, vrátane hodnotenia programového rozpočtu mesta za
rok 2020 a informatívnej správy o konsolidovanej účtovnej závierke mesta za rok 2020 bol
podľa § 9 odsek 2 zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien
a doplnkov vyvesený na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta pred jeho schválením dňa
11.06.2021,
b) v rámci pripomienkového konania k návrhu záverečného účtu mesta za rok 2020 neboli
predložené pripomienky,
c) v zmysle § 16, ods.3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v znení neskorších zmien a doplnkov bola overená účtovná závierka mesta podľa osobitného
predpisu audítorom,
d) v zmysle § 18f, ods.1c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov k návrhu záverečného účtu mesta za rok 2020 bolo vypracované stanovisko hlavného
kontrolóra mesta
B./ schvaľuje
a) záverečný účet mesta za rok 2020 a súhlasí s celoročným hospodárením bez výhrad
s nasledovnými vykázanými údajmi :
1. Bežný rozpočet uzatvorilo mesto s prebytkom vo výške
550.799,54 €
V tom :
Príjmy bežného rozpočtu :
9.183.953,26 €
(Vrátane príjmov RO)
Výdavky bežného rozpočtu :
- 8.633.153,72 €
(Vrátane výdavkov RO na BV)
Prebytok bežného rozpočtu :
+ 550.799,54 €
2. Kapitálový rozpočet uzatvorilo mesto so schodkom vo výške
- 438.805,66 €
V tom :
Príjmy kapitálového rozpočtu :
309.205,04 €
Výdavky kapitálového rozpočtu :
- 748.010,70 €
(vrátane výdavkov RO na KV)
Schodok kapitálového rozpočtu :
- 438.805,66 €
Z rozdielu príjmov a výdavkov rozpočtu mesta za rok 2020
vyplýva prebytok hospodárenia bežného roka v celkovej výške
+ 111.993,88 €
3. Finančné operácie uzatvorilo mesto s prebytkom vo výške
+ 355.386,30 €
V tom :

Príjmové finančné operácie :
926.965,01 €
Výdavkové finančné operácie :
- 571.578,71 €
Prebytok finančných operácií :
+ 355.386,30 €
4. Celkový prebytok hospodárenia roka 2020 vrátane finančných operácií
predstavuje
z ktorého sa vylučujú účelové zdroje a tiež cudzie prostriedky poukázané
na účty mesta v roku 2020 s možnosťou použitia resp. vrátenia v roku 2021
v celkovej výške 139.337,92 € a prostriedky na účtoch školských jedální a
mandátnych účtoch vo výške 47.511,27 €
5. Zostatok peňažných prostriedkov rozpočtového
hospodárenia mesta k 31.12.2020 :
V tom :
a) prebytok hospodárenia roka
+ 111.993,88 €
b) prebytok finančných operácií
+ 355.386,30 €
c) zostatok peňažných fondov
+ 987.757,03 €
6. Usporiadanie prostriedkov rozpočtového hospodárenia
do peňažných fondov :
V tom :
a) rezervný fond :
Po vylúčení účelových zdrojov v celkovej výške 186.849,19 €,
disponibilný RF predstavuje
1.164.682,47 €.
b) fond údržby :
7. Použitie prostriedkov fondov v rámci rozpočtu roka 2021 :
a) rezervného fondu
- na doplnenie výdavkov bežného rozpočtu v súlade
s uznesením MsZ č. 479/2020 vo výške
- na doplnenie výdavkov kapitálového rozpočtu v súlade
s uznesením MsZ č. 531/2021 vo výške
- na doplnenie výdavkov kapitálového rozpočtu v súlade
s uznesením MsZ č. 550/2021 vo výške
b) fondu údržby a opráv bytov vo vlastníctve mesta 0,00 €

+ 467.380,18 €

1.455.137,21 €

1.455.137,21 €
1.351.531,66 €
103.605,55 €
718.848,00 €
353.172,00 €
156.357,00 €
209.319,00 €

v Kolárove, dňa 06.07.2021
Árpád H o r v á t h
primátor mesta
č. 609/2021
uznesenie
k Správe o činnosti a výsledku hospodárenia Gúta TV, s.r.o. za rok 2020
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu o činnosti a výsledku hospodárenia firmy Gúta TV, s.r.o. za rok 2020
B./ žiada
1. konateľa spoločnosti Gúta TV, s.r.o. preveriť možnosť živého vysielania zasadnutí
MsZ z právneho hľadiska
v Kolárove, dňa 06.07.2021
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 610 /2021
uznesenie
k Správe o činnosti a výsledku hospodárenia KolByt s.r.o. Kolárovo za rok 2020
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu konateľa o hospodárení spoločnosti KolByt, s.r.o. Kolárovo za rok 2020
2. Výsledok hospodárenia za rok 2020
– z i s k po zdanení vo výške: 416,- €
ktorý bude rozdelený a preúčtovaný nasledovne:
a) -prídel do rezervného fondu spoločnosti (min. 5%) 26,- €
b) -preúčtovaním čiastočnej úhrady na účet neuhradených strát minulých rokov 390,-€
v Kolárove, dňa 06.07.2021
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 611/2021
uznesenie
k Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2021
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Plán kontrolnej činnosti HKM na obdobie od 01.07.2021 do 31.12.2021
v Kolárove, dňa 06.07.2021
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 612/2021
uznesenie
k realizácii krátkodobého investičného 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: "Výstavba detského ihriska" na vyhradenej ploche na parcele č.28456/317,
Ul.dolná, Kolárovo, ktorého víťazom sa stala spoločnosť: PLAYSYSTEM s.r.o., Rampová 4,
04001 Košice, IČO: 36601411 s vysúťaženou cenou predmetu zákazky vo výške 6071,76 €
(vrátane DPH), zdroj krytia: z predaja majetku a z rezervného fondu,
2. výsledok vyhodnotenia verejného obstarávania v zmysle "záznamu vyhodnotenia cenových
ponúk" na akciu: "Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie – parkovisko Ul.
školská", ktorého víťazom sa stala spoločnosť: iProdos s.r.o., Perecká 20, 934 05 Levice, IČO:
50831399 s vysúťaženou cenou predmetu zákazky vo výške 1800,00 € (vrátane DPH), zdroj
krytia: z predaja majetku a z rezervného fondu,
3. výsledok vyhodnotenia verejného obstarávania v zmysle "záznamu vyhodnotenia cenových
ponúk" na akciu: "Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie – parkovisko Ul. lesná",
ktorého víťazom sa stala spoločnosť: : iProdos s.r.o., Perecká 20, 934 05 Levice, IČO: 50831399

4.

6.

6.

7.

s vysúťaženou cenou predmetu zákazky vo výške 1800,00 € (vrátane DPH), zdroj krytia:
z predaja majetku a z rezervného fondu,
výsledok vyhodnotenia verejného obstarávania v zmysle "záznamu vyhodnotenia cenových
ponúk" na akciu: "Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie – parkovisko na
Brnenskom námestí", ktorého víťazom sa stala spoločnosť: iProdos s.r.o., Perecká 20, 934 05
Levice, IČO: 50831399s vysúťaženou cenou predmetu zákazky vo výške 2640,00 € (vrátane
DPH), Zdroj krytia: z predaja majetku a z rezervného fondu,
výsledok vyhodnotenia verejného obstarávania v zmysle "záznamu vyhodnotenia cenových
ponúk" na akciu: "Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie – rekonštrukcia Ul.
dolná", ktorého víťazom sa stala spoločnosť: : iProdos s.r.o., Perecká 20, 934 05 Levice, IČO:
50831399 s vysúťaženou cenou predmetu zákazky vo výške 5280,00 € (vrátane DPH), zdroj
krytia: z predaja majetku a z rezervného fondu,
výsledok vyhodnotenia verejného obstarávania v zmysle "záznamu vyhodnotenia cenových
ponúk" na akciu: „Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie – odvádzanie zrážkových
vôd z Ulice lipová“, ktorého víťazom sa stala spoločnosť: KUBING s.r.o., Hadovce 171, 945 01
Komárno, IČO:36733482 s vysúťaženou cenou predmetu zákazky vo výške 2340,00 € (vrátane
DPH), zdroj krytia: z predaja majetku a z rezervného fondu,
výsledok vyhodnotenia verejného obstarávania v zmysle "záznamu vyhodnotenia cenových
ponúk" na akciu: „Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie – odvádzanie zrážkových
vôd z Ulice budovateľská“, ktorého víťazom sa stala spoločnosť: KUBING s.r.o., Hadovce 171,
945 01 Komárno, IČO:36733482 s vysúťaženou cenou predmetu zákazky vo výške 2340,00 €
(vrátane DPH), zdroj krytia: z predaja majetku a z rezervného fondu

B./ schvaľuje
1. Z prostriedkov z predaja majetku a z rezervného fondu financovanie nasledovných
investičných aktivít v celkovej sume 22271,76 €:
a) "Výstavba detského ihriska" na vyhradenej ploche na parcele č.28456/317, dolná, Kolárovo s
vysúťaženou cenou predmetu zákazky vo výške 6071,76 € (vrátane DPH),
b) "Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie – parkovisko Ul. školská", s
vysúťaženou cenou predmetu zákazky vo výške 1800,00 € (vrátane DPH),
c) "Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie – parkovisko Ul. lesná", s vysúťaženou
cenou predmetu zákazky vo výške 1800,00 € (vrátane DPH),
d) "Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie – parkovisko na Brnenskom námestí", s
vysúťaženou cenou predmetu zákazky vo výške 2640,00 € (vrátane DPH),
e) "Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie – rekonštrukcia Ul. dolná", s
vysúťaženou cenou predmetu zákazky vo výške 5280,00 € (vrátane DPH),
f) „Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie – odvádzanie zrážkových vôd z Ulice
lipová“, s vysúťaženou cenou predmetu zákazky vo výške 2340,00 € (vrátane DPH),
g) „Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie – odvádzanie zrážkových vôd z Ulice
budovateľská“, s vysúťaženou cenou predmetu zákazky vo výške 2340,00 € (vrátane DPH).
C./ žiada primátora mesta
1. podpísať zmluvu o dielo s víťazným uchádzačom verejného obstarávania: PLAYSYSTEM s.r.o.,
Rampová 4, 04001 Košice, IČO: 36601411 na akciu: "Výstavba detského ihriska" na vyhradenej
ploche na parcele č.28456/317, Ul.dolná, Kolárovo,
2. podpísať zmluvu o dielo s víťazným uchádzačom verejného obstarávania: iProdos s.r.o., Perecká
20, 934 05 Levice, IČO: 50831399 na akciu: "Vypracovanie realizačnej projektovej
dokumentácie – parkovisko Ul. školská",
3. podpísať zmluvu o dielo s víťazným uchádzačom verejného obstarávania: iProdos s.r.o., Perecká
20, 934 05 Levice, IČO: 50831399 na akciu: "Vypracovanie realizačnej projektovej
dokumentácie – parkovisko Ul. lesná",

4. podpísať zmluvu o dielo s víťazným uchádzačom verejného obstarávania: iProdos s.r.o., Perecká
20, 934 05 Levice, IČO: 50831399 na akciu: "Vypracovanie realizačnej projektovej
dokumentácie – parkovisko na Brnenskom námestí",
5. podpísať zmluvu o dielo s víťazným uchádzačom verejného obstarávania: iProdos s.r.o., Perecká
20, 934 05 Levice, IČO: 50831399 na akciu: "Vypracovanie realizačnej projektovej
dokumentácie – rekonštrukcia Ul. dolná",
6. podpísať zmluvu o dielo s víťazným uchádzačom verejného obstarávania: KUBING s.r.o.,
Hadovce 171, 945 01 Komárno, IČO:36733482 na akciu: „Vypracovanie realizačnej projektovej
dokumentácie – odvádzanie zrážkových vôd z Ulice lipová“,
7. podpísať zmluvu o dielo s víťazným uchádzačom verejného obstarávania: KUBING s.r.o.,
Hadovce 171, 945 01 Komárno, IČO:36733482 na akciu: „Vypracovanie realizačnej projektovej
dokumentácie – odvádzanie zrážkových vôd z Ulice budovateľská“,
v Kolárove, dňa 06.07.2021
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 613/2021
uznesenie
k Informatívnej správe o pripravenosti programu a schválení finančného rozpočtu
36. kolárovského jarmoku konaného dňa 13. a 14. augusta 2021
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu o pripravenosti programu 36. kolárovského jarmoku a postupového plánu
36. kolárovského jarmoku
B./ schvaľuje
1. Finančný rozpočet 36. kolárovského jarmoku podľa predloženého materiálu
v Kolárove, dňa 06.07.2021
Árpád H o r v á t h
primátor mesta
č. 614/2021
uznesenie
k žiadosti MOVER s.r.o., Bratislavská 56, 946 03 Kolárovo o uzavretie zmluvy o vecnom bremene
– právo prechodu a prejazdu na časti pozemku parc. reg. „C“ s parc. č. 28445/275 o výmere cca
157,5 m2
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. podanú žiadosť MOVER s.r.o., so sídlom Bratislavská 56, 946 03 Kolárovo vo veci uzavretia
zmluvy o vecnom bremene – právo prechodu a prejazdu na pozemku 28445/275 v k. ú. Kolárovo
vo výmere 158 m2
B./ schvaľuje
1. so súhlasom 10 poslancov, ktorí predstavujú nadpolovičnú väčšinu prítomných poslancov MsZ v
zmysle § 11 ods. 4 písm. a.) zákona č. 369/1990 Zb. zriadenie vecného bremena – právo

prechodu a prejazdu na pozemku parc. reg. „C“ s parc. č. 28445/275 – druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria, v k. ú. Kolárovo, ved. na LV č. 4941 v rozsahu uvedeného dielu č. 1
o výmere 236 m2 na základe geometrického plánu č. 35049251-5/2021 zo dňa
02.06.2021vyhotoveného Fülöpp Zoltánom – súkromným geodetom, Vnútorná okružná 176/11,
Komárno, overeného Okresným úradom Komárno, katastrálnym odborom dňa 18.06.2021 pod
číslom 581/21 v prospech majiteľa nehnuteľnosti ved. na LV č. 13318 pozemku parcely reg. „C“
s parc. číslom 28445/471 v k. ú. Kolárovo za jednorazovú odplatu na základe znaleckého
posudku výmery vecných bremien. Výdavky spojené s vyhotovením znaleckého posudku hradí
žiadateľ.
v Kolárove, dňa 06.07.2021
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 615/2021
uznesenie
k žiadosti Keszeli Milana, 946 03 Kolárovo, Rovná 1518/6 o predaj časti pozemku 28520/2 v kat.ú.
Kolárovo – časť rekreačnej oblasti .Čergov vo výmere 20x20 m za účelom výstavby rekreačnej
chaty
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. podanú žiadosť Milana Keszeliho, bytom Rovná 1518/6, Kolárovo vo veci odkúpenia časti
pozemku s parc,. č. 28520/2 o výmere 400 m2
B./schvaľuje
1. pozastavenie prevodov nehnuteľnosti - pozemkov predajom v rekreačnej oblasti mesta Čergov z
dôvodu, že v územnom pláne mesta vyčlenené parcely boli už predané
v Kolárove, dňa 06.07.2021
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 616/2021
uznesenie
k zámeru zámeny časti pozemkov: parc.č. 28451/463 vo vlastníctve mesta za parc.č. 28451/477 a z
časti parc.č.28451/205 v rozlohe cca 950 m2 patriacich do vlastníctva GUKOM, spol. s.r.o.
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1 Informatívnu správu o stave jednaní ohľadne pripravovanej vzájomnej výmeny pozemkov podľa
predloženého návrhu
v Kolárove, dňa 06.07.2021
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 617/2021
uznesenie
k ponuke Bučai Ladislava, č. 115; 946 65 Vrbová nad Váhom, na riešenie užívanie pozemkov
v osade Dankó Pistu, ul. Banícka v užívaní mesta vo vlastníctve žiadateľa spôsobom ich predaja
alebo prenájmu
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. podanú ponuku Ladislava Bučaiho, bytom 946 65 Vrbová nad Váhom č. 115 vo veci odpredaja
spoluvlastníckeho podielu nehnuteľností parc. reg. „E“ v k. ú. Kolárovo, ved. na LV č. 17407
parc. č. 2629/1 a 2629/2 a ved. na LV č. 17409 parc. č. 2631/1 as 2631/2
B./ neschvaľuje
1. odkúpenie nehnuteľností v k. ú. Kolárovo ved. na LV č. 17407:
- parc. reg. „E“ č. 2629/1, druh pozemku orná pôda vo výmere 29 m2
- parc. reg. „E“ č. 2629/2, druh pozemku orná pôda vo výmere 1197 m2
nehnuteľnosti ved. na LV č. 17409:
- parc. reg. „E“ č. 2631/1, druh pozemku orná pôda vo výmere 24 m2 a
- parc. reg. „E“ č. 2631/2, druh pozemku orná pôda vo výmere 893 m2
od p. Ladislava Bučaiho, bytom Vrbová nad Váhom č. 115 v spoluvlastníckom podiele v ½ k
celku.
v Kolárove, dňa 06.07.2021
Árpád H o r v á t h
primátor mesta
č. 618/2021
uznesenie
k žiadosti Bott Frigyesa, Obchodný rad 669/3, 945 04 Komárno – Nová Stráž o prenájom pozemku
– časť parcely č.1634/1 v k. ú Kolárovo vo výmere 14 m2
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Žiadosť Bott Frigyesa, bytom Obchodná ulica 669/3, 945 04 Komárno – Nová Stráž vo veci:
prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Kolárovo, pozemok pozostávajúci z časti
parcely č. 1634/1, vo výmere 14 m2 , parcela reg. „C“ zastavaná plocha a nádvorie v k.ú.
Kolárovo, evidovaná na katastrálnej mape, LV č. 4941 cieľom vytvorenia terasy na betónovej
ploche a následné umiestnenie prenosného informačného zariadenia, stolov, stoličiek a
okrasných kvetín, tuje / v črepníku / pred prevádzkovou jednotkou Pékség Bott – Pekáreň Bott
na Kostolnom námestí 5, 946 03 Kolárovo s tým, že prenajatá plocha z bezpečnostných dôvodov
bude oddelená od cesty okrasnými tujami.
2. Oznámenie o zverejnení zámeru mesta Kolárovo na priamy prenájom nehnuteľného majetku vo
vlastníctve mesta Kolárovo, pozemok pozostávajúci z časti parcely č. 1634/1, vo výmere 14 m2 ,
parcela reg. „C“ zastavaná plocha a nádvorie v k.ú. Kolárovo, evidovaná na katastrálnej mape,
LV č.4941, v súlade so zákonom č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a
podľa platných Zásad nakladania a hospodárenia s majetkom mesta Kolárovo – príloha č.6 –
sadzobník nájomného za prenájom pozemku, za cenu 20,00 €/m2 /rok. Oznámenie o zverejnení
zámeru mesta Kolárovo na priamy prenájom pozemku bolo zverejnené na webovej stránke mesta

Kolárovo a na úradnej tabuli mesta Kolárovo v dobe od 11.06.2021 do 28.06.2021. Termín
podania cenových ponúk bol vyhlásený na obdobie od 11.06.2021 do 25.06.2021 do 12.00 hod.
B./schvaľuje
1. priamy prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Kolárovo, pozemok pozostávajúci z
časti parcely č. 1634/1, vo výmere 14 m2 , parcela reg. „C“ zastavaná plocha a nádvorie v k.ú.
Kolárovo, evidovaná na katastrálnej mape, LV č.4941 za cenu 20,00 €/m2 /rok, na dobu
neurčitú, s jednomesačnou výpovednou lehotou pre žiadateľa: Bott Frigyes, bytom Obchodná
ulica 669/3, 945 04 Komárno – Nová Stráž, cieľom vytvorenia terasy na betónovej ploche a
následné umiestnenie prenosného informačného zariadenia v rozlohe 46x84 cm, stolov, stoličiek
a okrasných kvetín, tuje / v črepníku / pred prevádzkovou jednotkou Pékség Bott – Pekáreň Bott
na Kostolnom námestí 5, 946 03 Kolárovo s tým, že prenajatá plocha z bezpečnostných dôvodov
bude oddelená od cesty okrasnými tujami. Žiadateľ terasu vytvorí na vlastné náklady, bez nároku
na mestský rozpočet a po uplynutí doby nájmu vykoná terénnu úpravu, prenajatý pozemok vráti
do pôvodného stavu na vlastné náklady
v Kolárove, dňa 06.07.2021
Árpád H o r v á t h
primátor mesta
č. 619/2021
uznesenie
žiadosti Milana Stojku, Východná 4059/8, 946 03 Kolárovo o prenájom pozemku – časť parcely č.
1394/2 v k. ú. Kolárovo, vo výmere 10 m2
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Žiadosť Milana Stojku, bytom 946 03 Kolárovo, ulica Východná 4059/8 vo veci: prenájom
nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Kolárovo, pozemok pozostávajúci z časti parcely č.
1394/2, vo výmere 10 m2 , parcela reg. „C“ zastavaná plocha a nádvorie v k.ú. Kolárovo,
evidovaná na katastrálnej mape, LV č. 4941, cieľom vytvorenia terasy za účelom vystavenia
sortimentu a ponuky tovaru prevádzkovej jednotky na ulici Tržnej 10, 946 03 Kolárovo.
2. Oznámenie o zverejnení zámeru mesta Kolárovo na priamy prenájom nehnuteľného majetku vo
vlastníctve mesta Kolárovo, pozemok pozostávajúci z časti parcely č. 1394/2, vo výmere 10 m2 ,
parcela reg. „C“ zastavaná plocha a nádvorie v k.ú. Kolárovo, evidovaná na katastrálnej mape,
LV č.4941, v súlade so zákonom č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a
podľa platných Zásad nakladania a hospodárenia s majetkom mesta Kolárovo – príloha č.6 –
sadzobník nájomného za prenájom pozemku, za cenu 20,00 €/m2 /rok. Oznámenie o zverejnení
zámeru mesta Kolárovo na priamy prenájom pozemku bolo zverejnené na webovej stránke mesta
Kolárovo a na úradnej tabuli mesta Kolárovo v dobe od 11.06.2021 do 28.06.2021.
Termín podania cenových ponúk bol vyhlásený na obdobie od 11.06.2021 do 25.06.2021 do
12.00 hod.
B./ schvaľuje
1. priamy prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Kolárovo, pozemok pozostávajúci
z časti parcely č. 1394/2, vo výmere 10 m2 , parcela reg. „C“ zastavaná plocha a nádvorie v k.ú.
Kolárovo, evidovaná na katastrálnej mape, LV č.4941, za cenu 20,00 €/m2 /rok, na dobu určitú –
do 31.10.2021, s jednomesačnou výpovednou lehotou, pre žiadateľa: Milan Stojka, bytom
Východná ulica 4059/8, 946 03 Kolárovo, cieľom vytvorenia terasy, za účelom vystavenia
sortimentu a ponuky tovaru prevádzkovej jednotky na ulici Tržnej 10, 946 03 Kolárovo, na

vlastné náklady žiadateľa, bez nároku na mestský rozpočet s tým, že po uplynutí nájmu nájomca
vykoná terénnu úpravu a prenajatý pozemok vráti do pôvodného stavu na vlastné náklady.
v Kolárove, dňa 06.07.2021
Árpád H o r v á t h
primátor mesta
č. 620/2021
uznesenie
k žiadosti Gyöngyi Szabó – JADRAN, Remeselnícka 4000/24, 946 03 Kolárovo
o zníženie výšky nájomného za prenájom pozemku
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Žiadosť od Gyöngyi Szabó – JADRAN, bytom 946 03 Kolárovo, Ul. remeselnícka 4000/24, vo
veci zníženia výšky ročného nájmu za prenájom pozemku vo vlastníctve mesta - časť parcely
č.1394/2, výmera 10 m2 na ulici Školskej, terasa pred prevádzkovou jednotkou predajne zmrzlín
JADRAN z dôvodu, že v dôsledku karanténnych opatrení spôsobených pandémiou koronavírusu
jej značne poklesli tržby z podnikania.
2. V zmysle platnej nájomnej zmluvy č.1804/2017 zo dňa 28.04.2017 čl.5 bod 5/2 uzavretej medzi
prenajímateľom Mesto Kolárovo v zastúpení primátorom mesta Árpádom Horváthom a
nájomcom: Gyöngyi Szabó, bytom 946 03 Kolárovo, Ul. remeselnícka 4000/24 - ročné nájomné
činí 200,-€.
3. Počas druhej vlny pandémie COVID 19 podnikatelia boli obmedzení vo vykonávaní svojej
činnosti. Nariadenia Úradu verejného zdravotníctva boli uvoľnené čiastočne od 19.03.2021.
B./ neschvaľuje
1. zníženie výšky ročného nájmu na obdobie od 01.01.2021 do 19.03.2021 o sumu 42,74 € za
prenájom pozemku vo vlastníctve mesta, časť parcely č.1394/2 vo výmere 10 m2 z dôvodu
vyhláseného núdzového stavu a dodržania z nej vyplývajúcich opatrení.
v Kolárove, dňa 06.07.2021
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 621/2021
uznesenie
k schváleniu zámeru prenájmu lesných pozemkov vo vlastníctve Mesta Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie:
1. Zaslaný návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme lesných pozemkov zo strany LESY Slovenskej
republiky, š.p.
B./ schvaľuje
1. V súlade s ustanoveniami § 9a ods.9 písm. c zák. SNR č.138/1991 Zb 1. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov
a.) zámer prenájmu lesných pozemkov uvedených v tabuľke č.1 ako príloha uznesenia
vedených na LV 4941 v k.ú. Kolárovo pre LESY Slovenskej republiky, š.p. Banská

Bystrica; IČO: 36 038 351 zapísaná v OR Okresného súdu v Banskej Bystrici vl. č. 155/S,
odštepný závod Levice za ročné nájomné vo výške 2.391,39 €
b.) a v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 9 c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov ako prenájom hodný osobitného zreteľa, z dôvodu zabezpečenia
odborného hospodárenia na lesných pozemkoch mesta a za účelom vytvorenia vhodnej
vyjednávacej pozície k realizácií záujmu mesta na zámenu svojich lesných pozemkov v
extraviláne za lesné pozemky v správe š.p. LESY Slovenskej republiky nachádzajúce sa v
intraviláne mesta.
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 06.07.2021
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 622/2021
uznesenie
k žiadosti Lebeco s.r.o., Remeselnícka 4, Kolárovo o schválenie a uzatvorenie Zmluvy o zriadení
vecného bremena na pozemkoch s parc. č. 1565/1, 1579, 1635/1 a 1634/1
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. so súhlasom 10 poslancov, ktorí predstavujú nadpolovičnú väčšinu prítomných poslancov MsZ v
zmysle § 11 ods. 4 písm. a.) zákona č. 369/1990 Zb. zriadenie vecného bremena na priznanie
práva uloženia inžinierskych sietí (stavba „KO Kolárovo, Kostolné nám. NNK, Podzemná
elektrická prípojka“) na pozemkoch v k.ú. Kolárovo ved. na LV č. 4941 parc. reg. „C“ s parc. č.
1565/1 – ostatné plochy, parc. č. 1579 – ostatné plochy, parc. č. 1635/1 – zastavané plochy a
nádvoria, parc. č. 1634/1 – zastavané plochy a nádvoria na základe geometrického plánu č.
34125361-53/2021 zo dňa 16.03.2021 vyhotoveného GEOplán Trenčín s.r.o., Dolný Šianec 1,
911 01 Trenčín, IČO: 34125361, overeného Okresným úradom Komárno, katastrálny odbor dňa
09.04.2021 pod číslom 280/21 v prospech Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova č. 6,
81647 Bratislava za jednorazovú odplatu na základe znaleckého posudku č. 32/2021,
vyhotoveného Ing. Katarínou Vyšehradskou vo výške 3.590,- € (slovom:
tritisícpäťstodeväťdesiat eur).
v Kolárove, dňa 06.07.2021
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 623/2021
uznesenie
k žiadosti Szabó Jána, Ľ. Podjavorinskej 31, 946 03 Kolárovo o uzatvorenie Zmluvy o zriadení
vecného bremena na pozemkoch s parc. č. 944/1 a 1011
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. so súhlasom 9 poslancov, ktorí predstavujú nadpolovičnú väčšinu prítomných poslancov MsZ v
zmysle § 11 ods. 4 písm. a.) zákona č. 369/1990 Zb. podpísanie zmluvy o budúcej zmluve o
zriadení vecného bremena na pozemkoch v k. ú. Kolárovo, ved. na LV č. 4941 parc. reg. „C“ s
parc. č. 944/1 – druh pozemku zastavané plochy a nádvoria a parc. č. 1011 – druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria na základe predbežného plánu stavby „Rodinné domy v radovej
zástavbe 6 x RD – tlaková kanalizačná prípojka“ v celkovej dĺžke cca 204 m v prospech Szabó
Ján, Bytom Ľ. Podjavorinskej 31, 946 03 Kolárovo. Jednorazová odplata zriadenia vecného
bremena bude určená na základe znaleckého posudku výmery vecných bremien, ktorá bude
vymedzená geometrickým plánom. Výdavky spojené s vyhotovením geometrického plánu a
znaleckého posudku hradí žiadateľ.
v Kolárove, dňa 06.07.2021
Árpád H o r v á t h
primátor mesta
č. 624/2021
uzneseniu
k prideleniu jednoizbového nájomného bytu mesta na Ul. Radnótiho 42/9
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. pridelenie voľného jednoizbového nájomného bytu mesta na Ul. Radnótiho 42/9, 946 03
Kolárovo, pre Hili Alexandra, bytom Ul. ružová 4, 946 03 Kolárovo a uzavretie nájomnej
zmluvy od 01.07.2021 do 30.06.2022, podľa VZN mesta Kolárovo č. 4/2016, čl.4. bod 14
v Kolárove, dňa 01.07.2021
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 625/2021
uznesenie
k žiadosti Spolku priateľov slovenskej kultúry v Kolárovo o poskytnutie finančných prostriedkov
pre potreby vydania knižnej publikácie
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. žiadosť Spolku priateľov slovenskej kultúry v Kolárove zo dňa 14.06.2021 vo veci poskytnutia
finančných prostriedkov pre potreby vydania knižnej publikácie pod názvom „DVADSAŤ
ROKOV ČINNOSTI V KOLÁROVE“ pri príležitosti 20. výročia založenia spolku

B./ schvaľuje
1 zvýšenie pôvodne schválenej dotácie 1.000,-€ pre Spolok priateľov slovenskej kultúry o 300,-€
z rezervy určenej na dotácie pre oblasť kultúry, za účelom použitia celkovej sumy 1.300,-€ aj na
vydanie knižnej publikácie
v Kolárove, dňa 06.07.2021
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 626/2021
uznesenie
k finančnej pomoci v zmysle §7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. v zmysle §7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových územnej samosprávy poskytnutie peňažnej
sumy 2.000,-€ z rozpočtu mesta na pomoc pri likvidácii následkov mimoriadnej situácie v južnej
Morave – Česká republika
v Kolárove, dňa 06.07.2021
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 627/2021
uznesenie
k žiadosti o Zmenu územného plánu mesta Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. žiadosť o zmenu Územného plánu mesta Kolárovo, žiadateľa Summa Technologiac Slovakia,
s.r.o. so sídlom Spojná 447, 946 34 Bátorové Kosihy, v právnom zastúpení PhDr. JUDr. Peter
Papáček, PhD, vo veci zmeny funkčného využitia z občianskej vybavenosti pre obchod na
zdravotnícke zariadenie a byty a zmenu priestorového usporiadania stavby – max. koeficient
zastavenia z 0,30 na 0,80 alebo iný najvyššie akceptovateľný koeficien
B./ schvaľuje
1. Obstaranie zmeny č. 3 Územného plánu zóny – Centrálna mestská zóna Kolárovo (ÚPZ-CMZ)
týkajúcu sa funkčného využitia pozemkov s parc. č. 830/1, parc. č. 831/1, parc. č. 832, parc. č.
833, parc. č. 834/1 a parc. č. 834/2 v regulačnom bloku B1, z pôvodného schváleného funkčného
využitia „občianska vybavenosť – obchod“ na funkčné využitie pre „občianska vybavenosť –
zdravotnícke zariadenie a byty“ v polyfunkčnom objekte s príslušnou technickou vybavenosťou,
s podmienkami:
a.) parkovanie užívateľov bytov a zdravotníckeho zariadenia musí byť riešené na pozemku vo
vlastníctve žiadateľa
b.) všetky náklady súvisiace so zabezpečením obstarávania a spracovaním dokumentácie zmeny
územného plánu zóny uhradí žiadateľ

C./ žiada primátora mesta
1. Zmluvne zabezpečiť proces obstarávania prostredníctvom odborne spôsobilej osoby
a spracovanie Návrhu dokumentácie zmeny č. 3 ÚPZ-CMZ
2. Súčasne uzatvoriť so žiadateľom zmluvu o úhrade nákladov súvisiacich so zabezpečením
obstarávania a spracovaním dokumentácie, v ktorej zmluvný termín úhrady ceny bude v deň
podpísania zmluvy, na základe mestom vystavenej faktúry, čo je podmienkou na začatie prác na
spracovaní dokumentácie zmeny č. 3 ÚPZ-CMZ
v Kolárove, dňa 06.07.2021
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

