Uznesenie
z 3. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kolárove dňa 30.08.2007
č. 139/2007
uznesenie
k majetkovoprávnym podaniam
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. odpredaj pozemku, časť z parcely č. 28451/197 s kultúrou ostatná plocha o výmere cca
35.000 m2 ved. na LV č. 4941 v k.ú. Kolárovo za účelom výstavby konzervárne pre:
„FRUTTINI“ s.r.o. so sídlom Búč 455, zast.: Szabó Júliusom a Pogány Antonom,
konateľmi spoločnosti za cenu 200,-Sk/m2 s tým, že náklady spojené s prevodom
vlastníctva a vyhotovením geometrického plánu hradí kupujúci. Výmera bude upresnená
geometrickým plánom.
2. a.) zmenu uznesenia MsZ č. 97/2007-A/4 zo dňa 28.05.2007 vo veci odpredaja pozemku
parc.č. 28432/87 v k.ú. Kolárovo pre Fördös Ottó a manž. Alžbetu v nasledovnom znení:
„vynechať časť „v prospech Slovenského plynárenského priemyslu, a.s. za účelom
opravy a údržby STL plynovodu“
b.) zmenu uznesenia MsZ č. 117/2007-B/5 zo dňa 25.06.2007 vo veci odpredaja pozemku,
časť parc.č. 28445/275 s kultúrou zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Kolárovo pre
KLK, s.r.o. Nové Zámky v nasledovnom znení: namiesto rozlohy „1.200 m2“ skutočná
výmera odpredaného pozemku predstavuje „1.316 m2“
c.) zmenu uznesenia MsZ č. 117/2007-B/3 zo dňa 25.06.2007 vo veci odpredaja pozemku
pre Tóth Gabriela, Jolanu Mátéovú a Pavla Mihálika v nasledovnom znení:
„namiesto „odpredaj pozemku časť z parcely č. 28445/18 v k.ú. Kolárovo, vedeného na
LV č. 4941 s kultúrou zastavané plochy a nádvoria o výmere 112 m2 bude „odpredaj
pozemku parcely č. 28445/387 s kultúrou zast. plochy a nádvoria s výmerou 56 m2
a pozemku parcely č. 28445/392 s kultúrou zastavané plochy a nádvoria s výmerou
56 m2
d.) zmenu uznesenia MsZ č. 117/2007-B/4 zo dňa 25.06.2007 vo veci odpredaja pozemku
parc.č. 28445/88, parc.č. 28445/90, parc.č. 28445/91 a časť z parc.č. 28445/3 v k.ú.
Kolárovo pre Keszeli Milana, Keszeli Alexandra, Keszeli Zoltána a Keszeli Tibora
v nasledovnom znení: v poslednej vete namiesto „za pôvodnú kúpno-predajnú cenu“
bude „za aktuálnu cenu podľa platnej cenovej mapy mesta“
e.) odpredaj pozemku parc.č. 28455/185 – záhrada o výmere 361 m2 a parc.č. 28455/186 –
zastavané plochy a nádvoria o výmere 374 m2 v k.ú. Kolárovo pre Ivetu Bobályovú,
rod. Tóthová, bytom Kolárovo, Orechová 91 za cenu 30,-Sk v zmysle uznesenia MsZ
č. 61/2007 – A/3 s tým, že náklady spojené s prevodom hradí kupujúca.
B./ poveruje
1. primátora mesta podpísaním zmluvy o budúcej kúpnej zmluve s nasledovnými
podmienkami:
a.) spoločnosť FRUTTINI s.r.o. so sídlom Búč 455, na vlastné náklady vykoná rozbor
vhodnosti získania úžitkovej vody z daného územia na predmetný účel
b.) v prípade nevhodnosti úžitkovej vody pre potravinársky priemysel budúci kupujúci
odstupuje od kúpnej zmluvy

c.) prístupová komunikácia k predmetnej lokalite bude financovaná medzi mestom
Kolárovo a FRUTTINI s.r.o. v pomere 50% s tým, že kupujúci zaplatí maximálne
1.000.000,-Sk
d.) kúpna zmluva bude uzavretá najneskôr do 30.11.2007 a kúpna cena bude zaplatená
prevodom na účet mesta do 15 dní po podpísaní kúpnej zmluvy
e.) platnosť zmluvy o budúcej zmluve zaniká dňom 31.12.2007
C./ ruší
1. uznesenie MsZ č. 100/2003 A./2 zo dňa 26.5.2003 vo veci odpredaja časti pozemku
parc.č. 28451/197 a 28451/356 ostatné plochy v k.ú. Kolárovo vo výmere cca 40 á pre
ŽELKOV – Helena Őriová Komárno, ul. mieru č. 36 za cenu 100,-Sk/m2 na zriadenie
výkupne druhotných surovín

č. 140/2007
uznesenie
k návrhu na pridelenie nájomných bytov v rámci novostavby 12 b.j. – nižší štandard na osade
Dankó Pistu v Kolárove
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Obsah zápisnice zo zasadnutia komisie na pridelenie nájomných bytov v rámci novostavby
12 b.j. – nižší štandard na osade Dankó Pistu v Kolárove zo dňa 15.08.2007
B./ schvaľuje
1. pridelenie nájomných bytov v rámci novostavby 12 b.j. – nižší štandard na osade Dankó
Pistu v Kolárove podľa návrhu komisie určenej na pridelenie bytov
2. pridelenie unimobuniek na os. Dankó Pistu v Kolárove podľa návrhu sociálno-bytovej
a zdravotnej komisie zo dňa 15.08.2007
3. zmenu účelu použitia finančnej čiastky 200 tis. Sk, v rámci bodu č. 3 a.) Krátkodobého
investičného zámeru mesta Kolárovo na rok 2007 „na umiestnenie plechových skladov
k nájomným bytom 12 b.j. na osade Dankó Pistu vrátane vybudovania prístupových
komunikácií“
C./ ukladá
1. MsÚ zabezpečiť úradné zapečatenie obytného domu – súpisné č. 3 Veľká Gúta
Zodpovedný: Ing. Mészáros Imrich
Termín: ihneď po pridelení unimobuniek

Árpád Horváth
primátor mesta

