Uznesenie
z 34. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kolárove dňa 04.11.2013

č. 659/2013
uznesenie
ku kontrole plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
2. Vyhodnotenie interpelácií poslancov z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
č. 660/2013
uznesenie
k Správe o výsledku hospodárenia ZŠ F. Rákócziho II. s VJM za 1.polrok 2013
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Správu o výsledku hospodárenia Základnej školy Františka Rákócziho II. s vyučovacím
jazykom maďarským – II. Rákóczi Ferenc Alapiskola, V. Palkovicha 3, Kolárovo, za 1.
polrok 2013
2. Správu o výsledku hospodárenia Školského klubu detí, V. Palkovicha 3, Kolárovo, ako
súčasť Základnej školy Františka Rákócziho II. s vyučovacím jazykom maďarským – II.
Rákoczi Ferenc Alapiskola, V. Palkovicha 3, Kolárovo, za 1. polrok 2013
č. 661/2013
uznesenie
k Správe o výsledku hospodárenia ZŠ Mateja Korvína s VJM Kolárovo za 1. polrok 2013
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Správu o výsledku hospodárenia Základnej školy Mateja Korvína s vyučovacím jazykom
maďarským – Corvin Mátyás Alapiskola, Školská 6, Kolárovo, za 1. polrok 2013
2. Správu o výsledku hospodárenia Školského klubu detí, Školská 6, Kolárovo, ako súčasť
Základnej školy Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským – Corvin Mátyás
Alapiskola, Školská 6, Kolárovo, za 1. polrok 2013
č. 662/2013
uznesenie
k Správe o výsledku hospodárenia ZŠ Jána Amosa Komenského, Rábska 14, Kolárovo
za 1. polrok 2013
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Správu o výsledku hospodárenia Základnej školy Jána Amosa Komenského, Rábska 14,
Kolárovo za 1. polrok 2013
2. Správu o výsledku hospodárenia Školského klubu detí, Rábska 14, Kolárovo, ako súčasť
Základnej školy Jána Amosa Komenského, Rábska 14, Kolárovo za 1. polrok 2013

č. 663/2013
uznesenie
k Správe o výsledku hospodárenia Základnej umeleckej školy, Kostolné nám. 10,
Kolárovo, za 1. polrok 2013
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Správu o výsledku hospodárenia Základnej umeleckej školy – Művészeti Alapiskola,
Kostolné nám. 10, Kolárovo za 1. polrok 2013
č. 664/2013
uznesenie
k Správe o výsledku hospodárenia Materskej školy s VJM – Óvoda, Brnenské námestie 16,
Kolárovo za 1. polrok 2013
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Správu o výsledku hospodárenia Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským –
Óvoda, Brnenské námestie 16, Kolárovo za 1. polrok 2013.
2. Správu o výsledku hospodárenia Školskej jedálne, Brnenské námestie 16, Kolárovo, ako
súčasť Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Brnenské nám. 16,
Kolárovo, za 1. polrok 2013.
č. 665/2013
uznesenie
k Správe o výsledku hospodárenia Materskej školy, Lesná 10, Kolárovo za 1. polrok 2013
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Správu o výsledku hospodárenia Materskej školy, Lesná 10, Kolárovo za 1. polrok 2013.
č. 666/2013
uznesenie
k Správe o výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení bez právnej subjektivity
za 1. polrok 2013
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Správu o výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení bez právnej subjektivity za 1.
polrok 2013, v tom:
a) Školská jedáleň, Školská 6, Kolárovo
b) Školská jedáleň, Rábska 14, Kolárovo
c) Školská jedáleň, Lesná 8, Kolárovo
d) Centrum voľného času - Szabadidőközpont, Mostová 2, Kolárovo
B./ žiada
1. primátora mesta prostredníctvom školského oddelenia vypracovať koncepciu modernizácie
školských jedální pre obdobie nasledujúcich rokov

č. 667/2013
uznesenie
k Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti škôl
a školských zariadení za školský rok 2012/2013
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských
zariadení za školský rok 2012/2013:
1. Základná škola Františka Rákócziho II. s vyučovacím jazykom maďarským – II.
Rákóczi Ferenc Alapiskola, V. Palkovicha 3, Kolárovo
2. Základná škola Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským – Corvin Mátyás
Alapiskola, Školská 6, Kolárovo
3. Základná škola Jána Amosa Komenského, Rábska 14, Kolárovo
4. Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Brnenské námestie 16,
Kolárovo
5. Materská škola, Lesná 10, Kolárovo
6. Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola, Kostolné nám. 10, Kolárovo
7. Centrum voľného času – Szabadidőközpont, Mostová 2, Kolárovo
a na základe týchto správ súhrnnú správu o výsledkoch a podmienkach výchovnovzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení za školský rok 2012/2013
č. 668/2013
uznesenie
k Informatívnej správe o vydaných a vrátených vzdelávacích poukazoch na školský
rok 2013/2014, vrátane vyúčtovania
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnej správu o vydaných a vrátených vzdelávacích poukazoch na školský
rok 2013/2014 a zúčtovanie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie
č. 669/2013
uznesenie
k Správe o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu mesta za obdobie I. polroka 2013
vrátane hodnotenia programového rozpočtu za sledované obdobie
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. správu o plnení rozpočtu príjmov a čerpaní rozpočtu výdavkov za obdobie I. polroka 2013
vrátane monitorovacej správy k programovému rozpočtu mesta za hodnotené obdobie
2. úpravy vykonané v rozpočte mesta, vyplývajúce z uznesení MsZ prijatých k 30.06.2013
ako aj úpravy vykonané v rozpočte mesta vyplývajúce z tzv. oprávneného prekročenia
rozpočtu mesta k 30.06.2013 – viď. úvodná časť správy, vplyvom ktorých sa bilancia
rozpočtu mesta zvyšuje z pôvodnej sumy schváleného rozpočtu 7.666.645,- € na
7.793.702,-€
3. rozpočtové opatrenia mesta č. 1/2013 a 2/2013, do ktorého sú zapracované všetky zmeny
rozpočtu mesta podľa stavu k 31.03.2013 a k 30.06.2013
B./ ukladá
1. správcom všetkých rozpočtových oddielov udržať rozpočet v medziach schváleného limitu
výdavkov, t.j. tak, aby ročný rozpočet žiadneho rozpočtového oddielu nebol prekročený

č. 670/2013
uznesenie
k Návrhu úpravy rozpočtu mesta za rok 2013
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Rozpočtové opatrenie mesta č. 3/2013, do ktorého je zapracované zvýšenie rozpočtu
príjmov a výdavkov mesta za obdobie III. štvrťroka 2013 o tzv. oprávnené prekročenie
rozpočtu, schválené primátorom mesta dňa 9.10.2013 a ktorým sa rozpočet príjmov
a výdavkov znižuje zo sumy 7.793.702,-€ na sumu 7.787.564,-€
2. Predložený návrh úpravy rozpočtu mesta na rok 2013 ako rozpočtové opatrenie mesta
č. 4/2013
B./ schvaľuje
1. Úpravu rozpočtu mesta na rok 2013 podľa predloženého návrhu ako rozpočtové opatrenie
č. 4/2013, v zmysle ktorej sa rozpočet príjmov a výdavkov upravuje zo sumy 7.787.546,-€
na sumu 7.817.464,-€
č. 671/2013
uznesenie
k VZN mesta Kolárovo č. 10/2013 o určení pravidiel času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území mesta Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie, že
1. návrh VZN mesta Kolárovo č. 10/2013 o určení pravidiel času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území mesta Kolárovo podľa § 6 ods. 3 zákona o obecnom zriadení
bol vyvesený na úradnej tabuli mesta Kolárovo pred jeho schválením dňa 18.10.2013
2. v rámci pripomienkového konania k návrhu VZN č. 10/2013 o určení pravidiel času
predaja v obchode a času prevádzky služieb neboli podané žiadne pripomienky
B./ schvaľuje
1. VZN mesta Kolárovo č. 10/2013 o určení pravidiel času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území mesta Kolárovo podľa predloženého návrhu
C./ ruší
1. VZN mesta Kolárovo č. 4/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky
služieb, schválené MsZ v Kolárove dňa 28.03.2011
č. 672/2013
uznesenie
k VZN mesta Kolárovo č. 11/2013 o zriadení mestskej polície
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie, že
1. návrh VZN mesta Kolárovo č. 11/2013 o zriadení mestskej polície podľa § 6 ods. 3 zákona
o obecnom zriadení bol vyvesený na úradnej tabuli mesta Kolárovo pred jeho schválením
dňa 18.10.2013
2. v rámci pripomienkového konania k návrhu VZN č. 11/2013 o zriadení mestskej polície
neboli podané žiadne pripomienky

B./ schvaľuje
1. VZN mesta Kolárovo č. 11/2013 o zriadení mestskej polície podľa predloženého návrhu
č. 673/2013
uznesenie
k Správe o činnosti Mestskej polície Kolárovo za I. polrok 2013
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu o činnosti Mestskej polície Kolárovo za I. polrok 2013
č. 674/2013
uznesenie
k Informatívnej správe o činnosti skupiny v rámci projektu
„Terénna sociálna práca v meste Kolárovo“
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu o činnosti skupiny terénnych sociálnych pracovníkov v meste Kolárovo v rámci
Projektu FSR EÚ schváleného na obdobie od 01.01.2012 do 31.12.2013
č. 675/2013
uznesenie
k návrhu na predĺženie nájomného vzťahu na prenájom pozemku mesta ved. na LV č. 4941 –
pozemok parcely reg. „C“ s parc.č. 28451/197 – druh pozemku ostatné plochy s výmerou
4,0221 ha na dobu 1 roka
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie, že
1. mesto zverejnilo zámer Mesta Kolárovo na prenájom nehnuteľnosti v k.ú. Kolárovo, ved.
na LV č. 4941, reg. „C“:
- časť z pozemku s parc.č. 28451/197 – druh pozemku ostatné plochy o výmere 4,0221
ha na úradnej tabuli mesta a na webovej stránke Mesta Kolárovo.
Na túto výzvu podal žiadosť dňa 16.10.2013 p. Kalmár Ladislav, bytom Kolárovo,
Kostolné námestie č. 23 a ponúkol ročné nájomné 442,43 €.
B./ schvaľuje
1. uzavretie nájomnej zmluvy s p. Kalmár Ladislavom, bytom Kostolné nám. 23, Kolárovo
na prenájom pozemku mesta v k.ú. Kolárovo v lokalite „Priemyselná zóna“, ved. na LV č.
4941, reg. „C“
- časť z pozemku s parc.č. 28451/197 – druh pozemku ostatné plochy o výmere 4,0221 ha
na dobu 1 roka za ročné nájomné 442,43 € s platnosťou od 29.11.2013

č. 676/2013
uznesenie
k Úprave Štatútu Zboru pre občianske záležitosti
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Štatút Zboru pre občianske záležitosti (ZPOZ) pri Mestskom zastupiteľstve Kolárovo na
obdobie rokov 2011-2014
2. Honorovanie činnosti členov Zboru pre občianske záležitosti pri MsZ v Kolárove podľa
Čl. 4 schváleného Štatútu „ZPOZ“ na volebné obdobie rokov 2011-2014
3. Zoznam riadnych členov ZPOZ v nasledovnom zložení:
- sobášiaci – 4 poslanci a primátor mesta – uzn. MsZ č. 11/2010 zo dňa 20.12.2010, ktoré
bolo zmenené uznesením MsZ č. 294/2012 zo dňa 12.03.2012
- smútoční rečníci v počte 2 – Hilda Szépeová, Imrich Árgyusi
- tajomníčky v počte 3 – Anna Mayer, Juliana Nagy, Hilda Szépeová
- hudobný doprovod: p. Ľudovít Morovič
- grafická úprava: p. Edit Fűri
- recitácia: Monika Domjánová, Katarína Szabóová, Hajnalka Hajkó
- zdravotná sestra
- ďalší členovia: Bc. Alžbeta Jónásová, Anna Keszeliová, Alžbeta Gubiczová
B./ ruší
1. uznesenie MsZ č. 28/2011 zo dňa 31.1.2011
č. 677/2013
uznesenie
k Informatívnej správe o projekte „Rekonštrukcia a revitalizácia protipovodňových tokov
a zariadení na území mesta Kolárovo“
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu o projekte „Rekonštrukcia a revitalizácia protipovodňových tokov
a zariadení na území mesta Kolárovo“
č. 678/2013
uznesenie
k stave pripravenosti na pokračovanie odvodňovacích prác na území mesta Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Stav pripravenosti na pokračovanie odvodňovacích prác na území mesta Kolárovo
č. 679/2013
uznesenie
k pripravenosti a k organizačnému zabezpečeniu
9. ročníka kolárovských vianočných trhov
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Postupový plán organizačného zabezpečenia 9. ročníka vianočných trhov a kultúrneho
programu v roku 2013

č. 680/2013
uznesenie
k návrhu na zrušenie uznesenia MsZ č. 181/2007/B./1. zo dňa 26.11.2007
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Rozpis výdavkov (opravy, investície) vynaložených v zdravotnom stredisku za obdobie
od r. 2008 do 2013
B./ ruší
1. uznesenie MsZ č. 181/2007-B/1 zo dňa 26. 11. 2007, ktorým bola stanovená výška
základného nájomného za nebytové priestory slúžiace pre zdravotnícke účely – výlučne
v budove Zdravotného strediska Kolárovo na 600,- Sk/m2 (19,92 €/ m2 ) s ročným
navýšením o 50,- Sk/ m2(1,66 €/ m2) s účinnosťou od 01. 01. 2008.
C./ schvaľuje
1. výšku základného nájomného za prenájom nebytových priestorov slúžiacich pre
zdravotnícke účely – výlučne v budove Zdravotného strediska Kolárovo, zostáva na
úrovni r. 2013 vo výške 28,215 €/ m2 ročne.
2. nákup stoličiek do čakárni v počte 48 ks – predpokladaná hodnota 3.014,-€ spolu s DPH
č. 681/2013
uznesenie
k návrhu na podanie projektu „Rekonštrukcia a revitalizácia Zdravotného strediska
v meste Kolárovo“
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. podanie projektu „Rekonštrukcia a revitalizácia Zdravotného strediska v meste Kolárovo“
v rámci výzvy Operačného programu Zdravotníctvo č. 2013/2.1/01 pre polikliniky
a zdravotné strediská vyhlásené Ministerstvom zdravotníctva SR
Výzva je vyhlásená v rámci prioritnej osi 2 Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným
rizikám, opatrenia 2.1 Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej
starostlivosti.
č. 682/2013
uznesenie
k žiadosti p. Jolany Lenčéšovej a spol., L. Novomeského 769/22, Šaľa o odpredaj
nehnuteľnosti – pozemok parc. reg. „C“ s parc.č. 28455/163 o výmere 233 m2 a parc.č.
28455/164 o výmere 360 m2 v k.ú. Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. so súhlasom 17 poslancov, ktorí predstavujú nadpolovičnú väčšinu prítomných poslancov
v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a) ods. 8b) – pozemok zastavaný
stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením
a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou – predaj pozemku parcely reg. „C“
s parcelným číslom 28445/163 – druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 233
m2 a pozemku parcely reg. „C“ s parcelným číslom 28455/164 – druh pozemku záhrada
o výmere 360 m2 v k.ú. Kolárovo, ved. na LV č. 4941 za cenu 5,-€/m2 v zmysle platnej
cenovej mapy mesta (dodatočná legalizácia užívacieho vzťahu) pre:
- Jolanu Lenčéšovú rod. Czigleová, bytom Šaľa, L. Novomeského 769/22 v podiele 1/5
- Gizelu Šefčíkovú, rod. Czigleová, bytom Česká republika, Děčín III – Staré město,
Rakovnická 358/37 v podiele 1/5

- Kolomana Czigleho, rod. Czigle, bytom Šaľa, Okružná 1025/26 v podiele 1/5
- Helenu Eliášovú, rod. Takáčová, bytom Nové Zámky, S.H. Vajanského 3056/37 v podiele
1/5
- Szántó Imricha, rod. Szántó, bytom Prievidza – Prievidza III Necpaly, Necpalská cesta
244/32 v podiele 1/10 a
- Szántó Rudolfa, rod. Szántó, bytom Ústav sociálnych služieb Zavar v podiele 1/10
Výdavky spojené s prevodom nehnuteľnosti hradia kupujúci.
č. 683/2013
uznesenie
k návrhu na uzatvorenie nájomných zmlúv v nájomných bytoch na Ul. Radnótiho 40/9, 42/4,
42/7, 42/8, 42/9
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. uzatvorenie nájomnej zmluvy s Egri Gejzom a družkou Janou Palóovou, bytom
Kolárovo, Radnótiho 40/9,od 01.12.2013 do 30.11.2014 , v zmysle zásad nakladania s
majetkom mesta Kolárovo čl. č. 20 hodným osobitného zreteľa – trvanie nájomného
pomeru.
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
2. uzatvorenie nájomnej zmluvy so Sztojka Ladislavom a Stojkovou Angelikou, bytom
Kolárovo, Radnótiho 42/4, od 01.11.2013 do 31.10.2014 , v zmysle zásad nakladania s
majetkom mesta Kolárovo čl. č. 20 hodným osobitného zreteľa – trvanie nájomného
pomeru.
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
3. uzatvorenie nájomnej zmluvy s Némethovou Máriou a Bobcsok Fridrichom, bytom
Kolárovo, Radnótiho 42/7, od 01.11.2013 do 31.10.2014 , v zmysle zásad nakladania s
majetkom mesta Kolárovo čl. č. 20 hodným osobitného zreteľa – trvanie nájomného
pomeru.
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
4. uzatvorenie nájomnej zmluvy s Görnerovou Alžbetou a synom Jozefom, bytom
Kolárovo, Radnótiho 42/8, od 01.12.2013 do 30.11.2014 , v zmysle zásad nakladania s
majetkom mesta Kolárovo čl. č. 20 hodným osobitného zreteľa – trvanie nájomného
pomeru.
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
5. uzatvorenie nájomnej zmluvy s Molnár Miklósom a Molnárovou Krisztínou, bytom
Kolárovo, Radnótiho 42/9, od 01.11.2013 do 31.10.2014 , v zmysle zásad nakladania s
majetkom mesta Kolárovo čl. č. 20 hodným osobitného zreteľa – trvanie nájomného
pomeru.
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
č. 684/2013
uznesenie
k uzatvoreniu nájomných zmlúv v nájomných bytoch mesta na osade Dankó Pistu
Mestské zastupitelstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. uzatvorenie nájomnej zmluvy s Gábor Jánom a Bartalosovou Zlaticou, bytom Kolárovo,
Osada Dankó Pistu 71/2, od 01.11.2013 do 31.10.2014 v zmysle zásad nakladania s
majetkom mesta Kolárovo čl. č. 20 hodným osobitného zreteľa – trvanie nájomného
pomeru. Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

2. uzatvorenie nájomnej zmluvy so Sztojka Ladislavom a Sztojkovou Silviou, bytom
Kolárovo, Osada Dankó Pistu 71/3, od 01.11.2013 do 31.10.2014 v zmysle zásad
nakladania s majetkom mesta Kolárovo čl. č. 20 hodným osobitného zreteľa – trvanie
nájomného pomeru. Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.
3. uzatvorenie nájomnej zmluvy so Stojkovou Monikou, bytom Kolárovo, Osada Dankó Pistu
71/5, od 01.11.2013 do 31.10.2014 v zmysle zásad nakladania s majetkom mesta Kolárovo
čl. č. 20 hodným osobitného zreteľa – trvanie nájomného pomeru. Uvedený prenájom MsZ
v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
4. uzatvorenie nájomnej zmluvy so Sztojka Róbertom a Rafaelovou Kristínou, bytom
Kolárovo, Osada Dankó Pistu 71/10,od 01.11.2013 do 31.10.2014 v zmysle zásad
nakladania s majetkom mesta Kolárovo čl. č. 20 hodným osobitného zreteľa – trvanie
nájomného pomeru. Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.
5. uzatvorenie nájomnej zmluvy s Vörösovou Emíliou, bytom Kolárovo, Osada Dankó Pistu
71/11 od 01.11.2013 do 31.10.2014 v zmysle zásad nakladania s majetkom mesta
Kolárovo čl. č. 20 hodným osobitného zreteľa – trvanie nájomného pomeru. Uvedený
prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
6. uzatvorenie nájomnej zmluvy so Sztojka Attilom, bytom Kolárovo, Osada Dankó Pistu
71/12od 01.11.2013 do 31.10.2014 v zmysle zásad nakladania s majetkom mesta Kolárovo
čl. č. 20 hodným osobitného zreteľa – trvanie nájomného pomeru. Uvedený prenájom MsZ
v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
B./ neschvaľuje
1. uzatvorenie nájomnej zmluvy so Sztojka Zsoltom a Magdalénou, bytom Kolárovo, Osada
Dankó Pistu 71/1, od 01.11.2013 do 31.10.2014 v zmysle zásad nakladania s majetkom
mesta Kolárovo čl. č. 20 hodným osobitného zreteľa – trvanie nájomného pomeru,
nakoľko pozdĺžnosti voči mestu neboli uhradené do 31.10.2013.
2. uzatvorenie nájomnej zmluvy so Sztojkovou Klaudiou, bytom Kolárovo, Osada Dankó
Pistu 71/4, od 01.11.2013 do 31.10.2014 v zmysle zásad nakladania s majetkom mesta
Kolárovo čl. č. 20 hodným osobitného zreteľa – trvanie nájomného pomeru, nakoľko
pozdĺžnosti voči mestu neboli uhradené do 31.10.2013.
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
3. uzatvorenie nájomnej zmluvy so Stojka Imrichom a Sztojkovou Ivetou, bytom Kolárovo,
Osada Dankó Pistu 71/7, od 01.11.2013 do 31.10.2014 v zmysle zásad nakladania s
majetkom mesta Kolárovo čl. č. 20 hodným osobitného zreteľa – trvanie nájomného
pomeru, nakoľko pozdĺžnosti voči mestu neboli uhradené do 31.10.2013.
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
4. uzatvorenie nájomnej zmluvy s Törökovou Martinou a Lévai Róbertom, bytom Kolárovo,
Osada Dankó Pistu 71/9, od 01.11.2013 do 31.10.2014 v zmysle zásad nakladania s
majetkom mesta Kolárovo čl. č. 20 hodným osobitného zreteľa – trvanie nájomného
pomeru, nakoľko pozdĺžnosti voči mestu neboli uhradené do 31.10.2013.
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

č. 685/2013
uznesenie
k uzatvoreniu nájomných zmlúv pre súčasných nájomníkov v nájomných bytoch mesta
na Kostolnom nám., na Pražskom námestí a na Ul. partizánskej
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. uzatvorenie nájomných zmlúv pre súčasných nájomníkov uvedených v prílohe č.1 na
adrese Kolárovo, Kostolné nám. 2/ 1.,2.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11. na obdobie od 01.12.2013 do
30.11.2014 v zmysle zásad nakladania a hospodárenia s majetkom mesta Kolárovo čl. č. 20
hodným osobitného zreteľa, žiadatelia užívajú byt formou nájmu, nemajú
záväzky voči mestu a spĺňajú kritériá uvedené v § 4 VZN č. 8/2012. Nájomníci uvedení v
prílohe č.1 pri obnovení nájomných zmlúv majú zložiť finančnú záruku vo výške 1
mesačného čistého nájomného.
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
2. uzatvorenie nájomnej zmluvy s Eleonórou Angyalovou, bytom Kolárovo, Kostolné nám.
7A/5, na obdobie od 01.12.2013 do 30.11.2014 v zmysle zásad nakladania a hospodárenia
s majetkom mesta Kolárovo čl. č. 20 hodným osobitného zreteľa, žiadatelia užívajú byt
formou nájmu, nemajú záväzky voči mestu a spĺňajú kritériá uvedené v § 4 VZN č. 8/2012.
Pri obnovení nájomnej zmluvy majú zložiť finančnú záruku vo výške 1 mesačného čistého
nájomného.
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
3. uzatvorenie nájomnej zmluvy s Dávidom Bartanuszom a manž. Anetou, bytom
Kolárovo, Pražské nám. 36/3, na obdobie od 01.12.2013 do 30.11.2014 v zmysle zásad
nakladania a hospodárenia s majetkom mesta Kolárovo čl. č. 20 hodným osobitného
zreteľa, žiadatelia užívajú byt formou nájmu, nemajú záväzky voči mestu a spĺňajú kritériá
uvedené v § 4 VZN č. 8/2012. Pri obnovení nájomnej zmluvy majú zložiť finančnú záruku
vo výške 1 mesačného čistého nájomného.
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
4. uzatvorenie nájomnej zmluvy s Mészáros Attilom a manž. Adrianou Mészáros Molnár,
bytom Kolárovo, Partizánska 7/12, na obdobie od 01.12.2013 do 30.11.2014 v zmysle
zásad nakladania a hospodárenia s majetkom mesta Kolárovo čl. č. 20 hodným osobitného
zreteľa, žiadatelia užívajú byt formou nájmu, nemajú záväzky voči mestu a spĺňajú kritériá
uvedené v § 4 VZN č. 8/2012. Pri obnovení nájomnej zmluvy majú zložiť finančnú záruku
vo výške 1 mesačného čistého nájomného.
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
5. uzatvorenie nájomnej zmluvy s Ledecky Oskárom a manž. Tímeou, na adrese Kolárovo,
Partizánska 7/1 na obdobie od 01.11.2013 do 31.10.2014 v zmysle zásad nakladania a
hospodárenia s majetkom mesta Kolárovo čl. č. 20 hodným osobitného zreteľa, žiadatelia
užívajú byt formou nájmu, nemajú záväzky voči mestu a spĺňajú kritériá uvedené v § 4
VZN č. 8/2012. Pri obnovení nájomnej zmluvy majú zložiť finančnú záruku vo výške 1
mesačného čistého nájomného. Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou
všetkých poslancov.

č. 686/2013
uznesenie
k prideleniu nájomných bytov a k uzatvoreniu nájomných zmlúv
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1.pridelenie nájomného bytu a uzatvorenie nájomnej zmluvy, formou priameho prenájmu
s Máriou Szelídovou a Marekom Lakatosom, bytom Kolárovo, na 1- izbový nájomný byt
na Radnótiho 42/12 od 05.11.2013 do 30.04.2014
2.pridelenie nájomného bytu a uzatvorenie nájomnej zmluvy, formou priameho prenájmu so
Zuzanou Csonkovou, bytom Kolárovo, Osada Dankó Pistu 80, na 1- izbový nájomný byt na
Osada Dankó Pistu 71/6 od 05.11.2013 do 30.04.2014
3. pridelenie nájomného bytu a uzatvorenie nájomnej zmluvy formou priameho prenájmu s
Zsuzsannou Csente, bytom Kolárovo, Radnótiho 40/3 na 2- izbový nájomný byt na
Remeselnícka 21/14, od 05.11.2013 do 31.10.2014 v prípade zaplatenia zábezpeky podľa
VZN č.8/2012 účinný od 20.10.2012, § 8 bod 5., vo výške 9 mesačných splátok
nájomného.
4. pridelenie nájomného a uzatvorenie nájomnej zmluvy bytu formou priameho prenájmu s
Melindou Szederovou, bytom Kolárovo, L. Novomeského 4, na 3- izbový nájomný byt
na Kostolnom nám. 2/12, od 05.11.2013 do 31.10.2014 v prípade zaplatenia zábezpeky
podľa VZN č.8/2012 účinný od 20.10.2012, § 8 bod 5., vo výške 9 mesačných splátok
nájomného.
5. pridelenie nájomného bytu a uzatvorenie nájomnej zmluvy formou priameho prenájmu s
Tiborom Oláhom, bytom Kolárovo, L. Novomeského 10, na 1- izbový nájomný byt na
Ružová 20/16, od 05.11.2013 do 31.10.2014 v prípade zaplatenia zábezpeky podľa VZN
č.8/2012 účinný od 20.10.2012, § 8 bod 5., vo výške 9 mesačných splátok nájomného.
č. 687/2013
uznesenie
k žiadosti p. Kulich Ladislava, Pražské nám. 17, Kolárovo o osobitné užívanie – prenájom
verejného priestranstva časť parc.č. 28455/611 na Ul. Dolnej
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie, že
1. Mesto Kolárovo zverejnilo zámer na prenájom verejného priestranstva v k.ú. Kolárovo,
časť pozemku parc.č. 28455/611, na Ul. dolnej, vo výmere 24 m2.
Na zverejnený zámer podal žiadosť: Ladislav Kulich bytom Kolárovo, Pražské nám. 17.
B./ schvaľuje
1. so súhlasom 17 poslancov, ktorí predstavujú viac ako trojpätinovú väčšinu poslancov
mestského zastupiteľstva uzatvorenie zmluvy o osobitnom užívaní, prenájme
verejného priestranstva v k.ú. Kolárovo, časť pozemku parc.č. 28455/611, na Ul. dolná,
vo výmere 11,11 m2, za 0,0822 €/m2/deň, za každý aj neúplný m2 a každý aj neúplný deň,
so žiadateľom: Kulich Ladislavom, bytom Kolárovo, Pražské nám. 17, za účelom osadenia
stánku na predaj zmrzliny a občerstvenia, v zmysle situačného plánu, ktorý tvorí

neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy; na dobu neurčitú s jednomesačnou výpovednou
lehotou, s účinnosťou od nasledujúceho dňa po zverejnení zmluvy na webovom sídle
mesta
2. so súhlasom 17 poslancov, ktorí predstavujú viac ako trojpätinovú väčšinu poslancov MsZ
uzatvorenie zmluvy o bezplatnú výpožičku verejného priestranstva v rozlohe 12,89 m2,
časť pozemku parc.č. 28455/611 na Ul. dolnej, za účelom vybudovania terasy spevnenou
plochou s p. Kulich Ladislavom, bytom Kolárovo, Pražské nám. 17, na dobu 1
kalendárneho roka s jednomesačnou výpovednou lehotou s účinnosťou od nasledujúceho
dňa po zverejnení zmluvy na webovom sídle mesta Kolárovo
č. 688/2013
uznesenie
k Informatívnej správe o stave pripravenosti publikácie o meste Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu o stave pripravenosti publikácie o meste Kolárovo
č. 689/2013
uznesenie
k žiadosti p. Gőgh Štefana – MEVOS, Trnavská 12 Kolárovo o prenájom nebytového
priestoru na Ul. baníckej, Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie, že
1. zámer mesta na prenájom skleníkového komplexu na parc. č.2536/74 so súp. č. 3606
a užívania zastavaných plôch a nádvorí, ktorá bol zverejnený na webovej stránke mesta
resp. na úradnej tabuli Mesta Kolárovo
B./ schvaľuje
1. prenájom nebytového priestoru – skleníkový komplex, ktorý sa nachádza na parc.č.
2536/74 so súp. č. 3606, s celkovou výmerou 180 m2 za ročné nájomné 7,-€/m2 a za
užívanie zastavaných plôch a nádvorí, o výmere 5 953 m2 vo výške 0,50 €/m2/rok
v Kolárove na Ul. baníckej, v bývalom areáli DP Globál, Kolárovo, pre Štefana Gőgha –
MEVOS, IČO: 32423918, Ul. trnavská 12, Kolárovo, za účelom výkupu železného odpadu
na dobu neurčitú od 01.11.2013 so 6 mesačnou výpovednou dobou. Uvedený prenájom
MsZ schvaľuje formou priameho prenájmu.
č. 690/2013
uznesenie
k žiadosti ISOTEQ Slovakia, s.r.o. Školská 1/6, Kolárovo o prenájom nebytových priestorov
v administratívnej budove na Kostolnom nám. 32, Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie, že
1. že zámer mesta na prenájom nebytového priestoru v administratívnej budove na Kostolnom
nám. 32, Kolárovo bol zverejnený na webovej stránke mesta resp. na úradnej tabuli Mesta
Kolárovo.

B./ schvaľuje
1. prenájom nebytových priestorov formou priameho prenájmu pre ISOTEQ Slovakia
s.r.o., Školská 1/6, 946 03 Kolárovo, IČO: 44873344, na kancelárske účely v
administratívnej budove na Kostolnom nám. 32, Kolárovo, miestnosť č. 2.31 a spoločné
priestory s celkovou výmerou 18,63 m2 za ročné nájomné 26,56 €/m2 + režijné
náklady na dobu neurčitú s platnosťou od 01. 11. 2013.

Árpád H o r v á t h
primátor mesta

