Uznesenia
z 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kolárove dňa 21.10.2019

č. 198/2019
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 28.10.2019
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 199/2019
uznesenie
k správe o rozpočtovom hospodárení
Základnej školy Františka Rákócziho II. s vyučovacím jazykom maďarským – II. Rákóci Ferenc
Alapiskola, V. Palkovicha 3, Kolárovo, za I. polrok 2019
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 I. polrok
2019
v Kolárove, dňa 28.10.2019
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 200/2019
uznesenie
k správe o rozpočtovom hospodárení
Základnej školy Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským – Corvin Mátyás Alapiskola,
Školská 6, Kolárovo za I. polrok 2019
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 I. polrok 2019
v Kolárove, dňa 28.10.2019
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 201/2019
uznesenie
k správe o rozpočtovom hospodárení
Základnej školy Základnej školy Jána Amosa Komenského, Rábska 14, Kolárovo
za I. polrok 2019
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu o rozpočtovom hospodárení Základnej školy Jána Amosa Komenského, Rábska 14,
Kolárovo za I. polrok 2019 za I. polrok 2019
v Kolárove, dňa 28.10.2019
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 202/2019
uznesenie
o rozpočtovom hospodárení Základnej umeleckej školy – Művészeti Alapiskola, Kostolné nám. 10,
Kolárovo za I. polrok 2019
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. rozpočtové hospodárenie Základnej umeleckej školy – Művészeti Alapiskola, Kostolné nám. 10,
Kolárovo za I. polrok 2019
v Kolárove, dňa 28.10.2019
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 203/2019
uznesenie
o rozpočtovom hospodárení Centra voľného času – Szabadidőközpont, Mostová 2, Kolárovo za I.
polrok 2019
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. rozpočtové hospodárenie Centra voľného času – Szabadidőközpont, Mostová 2, Kolárovo za I.
polrok 2019
v Kolárove, dňa 28.10.2019
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 204/2019
uznesenie
o rozpočtovom hospodárení Materskej školy s VJM – Óvoda, Brnenské námestie 16, Kolárovo za I.
polrok 2019
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. rozpočtové hospodárenie Materskej školy s VJM – Óvoda, Brnenské námestie 16, Kolárovo za I.
polrok 2019
v Kolárove, dňa 28.10.2019
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 205/2019
uznesenie
o rozpočtovom hospodárení Materskej školy Lesná 10, Kolárovo za I. polrok 2019
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. rozpočtové hospodárenie Materskej školy Lesná 10, Kolárovo za I. polrok 2019
v Kolárove, dňa 28.10.2019
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č.206/2019
uznesenie
o rozpočtovom hospodárení školských zariadení bez právnej subjektivity za I. polrok 2019
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. rozpočtové hospodárenie školských zariadení bez právnej subjektivity za I. polrok 2019
v Kolárove, dňa 28.10.2019
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 2072019
uznesenie
k úprave rozpočtu
Základnej školy Františka Rákócziho II. s vyučovacím jazykom maďarským – II. Rákóczi Ferenc
Alapiskola, V. Palkovicha 3, Kolárovo na rok 2019
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Úpravu rozpočtu Základnej školy Františka Rákócziho II. s vyučovacím jazykom maďarským –
II. Rákóczi Ferenc Alapiskola, V. Palkovicha 3, Kolárovo, na rok 2019 nasledovne (údaje v €):
časť - základná škola
1.
Schválená normatívna dotácia na bežné výdavky zo štátneho rozpočtu
vrátane poslednej úpravy
389298
a)
Úprava normatívnej dotácie na bežné výdavky zo štátneho rozpočtu
Úprava (+-)
Hodnota
b)
Upravená normatívna dotácia na bežné výdavky zo štátneho rozpočtu
zverejneného
normatívneho
rozpočtu

2.
a)
b)
3.
a)
b)
4.
a)
b)

c)

5.

Schválené vlastné príjmy z rozpočtu mesta – nájomné, VZN vrátane
poslednej úpravy
Úprava vlastných príjmov z rozpočtu mesta – nájomné, VZN
Upravené vlastné príjmy z rozpočtu mesta – nájomné, VZN
Schválená účelová dotácia z rozpočtu mesta- vrátenie vyúčtovania resp.
preplatku na fixných výdavkoch, vyúčtovania poistného
Úprava účelovej dotácie z rozpočtu mesta – vrátenie preplatku na plyn
Upravená účelová dotácia z rozpočtu mesta – vrátenie preplatku a
vyúčtovania

2827
-827
2000
5700
+69
5769
0

Schválená účelová dotácia z rozpočtu mesta na prevádzku základnej školy

Úprava účelovej dotácie z rozpočtu mesta – spoluúčasť k projektu (5% ITMS 2014+)
Úprava účelovej dotácie z rozpočtu mesta na prevádzku základnej školyv závislosti od zverejnenej výšky normatívnej dotácie na bežné výdavky zo
štátneho rozpočtu
Upravená účelová dotácia z rozpočtu mesta na prevádzku základnej školyv závislosti od zverejnenej výšky normatívnej dotácie na bežné výdavky zo
štátneho rozpočtu
Nenormatívna dotácia zo ŠR-dohodovacie konanie na prevádzku ZŠ

2070
do výšky
max. 35930
do výšky
max. 38000
19471

časť školský klub detí
1.
Schválené vlastné príjmy z rozpočtu mesta – nájomné, VZN -vrátane poslednej
úpravy
a)
Úprava vlastných príjmov z rozpočtu mesta – nájomné, VZN
b)
Upravené vlastné príjmy z rozpočtu mesta – nájomné, VZN
v Kolárove, dňa 28.10.2019
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

4800
-576
4224

č. 208/2019
uznesenie
k úprave rozpočtu
Základnej školy Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským – Corvin Mátyás Alapiskola,
Školská 6, Kolárovo na rok 2019
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Úpravu rozpočtu Základnej školy Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským – Corvin
Mátyás Alapiskola, Školská 6, Kolárovo na rok 2019 nasledovne (údaje v €):
časť - základná škola
1.
Schválená normatívna dotácia na bežné výdavky zo štátneho rozpočtu
744475
vrátane poslednej úpravy
a)
Úprava normatívnej dotácie na bežné výdavky zo štátneho rozpočtu
Úprava (+-)
b)
Upravená normatívna dotácia na bežné výdavky zo štátneho rozpočtu
Hodnota
zverejneného
normatívneho
rozpočtu
2.
Schválené vlastné príjmy z rozpočtu mesta – nájomné, VZN vrátane
380
poslednej úpravy
a)
Úprava vlastných príjmov z rozpočtu mesta – nájomné, VZN
+392
b)
Upravené vlastné príjmy z rozpočtu mesta – nájomné, VZN
772
3.
Schválená účelová dotácia z rozpočtu mesta- vrátenie vyúčtovania resp.
3600
preplatku na fixných výdavkoch, vyúčtovania poistného
a)
Úprava účelovej dotácie z rozpočtu mesta – vrátenie preplatku na plyn
+593
b)
Upravená účelová dotácia z rozpočtu mesta – vrátenie preplatku a
4193
vyúčtovania
časť školský klub detí
1.
Schválené vlastné príjmy z rozpočtu mesta – nájomné, VZN vrátane poslednej
13700
úpravy
a)
Úprava vlastných príjmov z rozpočtu mesta – nájomné, VZN
-338
b)
Upravené vlastné príjmy z rozpočtu mesta – nájomné, VZN
13362
2.
Schválená účelová dotácia z rozpočtu mesta- vrátenie vyúčtovania resp. preplatku
400
na fixných výdavkoch, vyúčtovania poistného
a)
Úprava účelovej dotácie z rozpočtu mesta – vrátenie preplatku na plyn
+66
b)
Upravená účelová dotácia z rozpočtu mesta – vrátenie preplatku a vyúčtovania
466
v Kolárove, dňa 28.10.2019
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 209/2019
uznesenie
k úprave rozpočtu
Základnej školy Základnej školy Jána Amosa Komenského, Rábska 14, Kolárovo
na rok 2019
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Úpravu Základnej školy Základnej školy Jána Amosa Komenského, Rábska 14, Kolárovo na rok
2019 nasledovne (údaje v €):
časť - základná škola
1.
Schválená normatívna dotácia na bežné výdavky zo štátneho rozpočtu
vrátane poslednej úpravy
a)
Úprava normatívnej dotácie na bežné výdavky zo štátneho rozpočtu
b)
Upravená normatívna dotácia na bežné výdavky zo štátneho rozpočtu

2.
a)
b)
3.

a)
b)

Schválené vlastné príjmy z rozpočtu mesta – nájomné, VZN vrátane
poslednej úpravy
Úprava vlastných príjmov z rozpočtu mesta – nájomné, VZN
Upravené vlastné príjmy z rozpočtu mesta – nájomné, VZN
Schválená účelová dotácia z rozpočtu mesta- vrátenie vyúčtovania resp.
preplatku na fixných výdavkoch, vyúčtovania poistného vrátane poslednej
úpravy
Úprava účelovej dotácie z rozpočtu mesta – vrátenie vyúčtovania resp.
preplatku na fixných výdavkoch, vyúčtovania poistného
Upravená účelová dotácia z rozpočtu mesta – vrátenie preplatku a
vyúčtovania

498996
Úprava (+-)
Hodnota
zverejneného
normatívneho
rozpočtu
1500

časť školský klub detí
1.
Schválené vlastné príjmy z rozpočtu mesta – nájomné, VZN vrátane poslednej
úpravy
a)
Úprava vlastných príjmov z rozpočtu mesta – nájomné, VZN
b)
Upravené vlastné príjmy z rozpočtu mesta – nájomné, VZN
2.
Schválená účelová dotácia z rozpočtu mesta- vrátenie vyúčtovania resp. preplatku
na fixných výdavkoch, vyúčtovania poistného vrátane poslednej úpravy
a)
Úprava účelovej dotácie z rozpočtu mesta – vrátenie preplatku na plyn
b)
Upravená účelová dotácia z rozpočtu mesta – vrátenie preplatku a vyúčtovania
v Kolárove, dňa 28.10.2019
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

+2800
4300
3599

+1095
4694

8730
+1220
9950
401
+111
512

č. 210/2019
uznesenie
k úprave rozpočtu
Základnej umeleckej školy – Művészeti Alapiskola, Kostolné nám. 10, Kolárovo
na rok 2019
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Úpravu Základnej umeleckej školy – Művészeti Alapiskola, Kostolné nám. 10, Kolárovo na rok
2019 nasledovne (údaje v €) :
1.
a)
b)

Schválené vlastné príjmy z rozpočtu mesta – nájomné, VZN vrátane poslednej
úpravy
Úprava vlastných príjmov z rozpočtu mesta – nájomné, VZN
Upravené vlastné príjmy z rozpočtu mesta – nájomné, VZN

10652
-269
10383

v Kolárove, dňa 28.10.2019
Árpád H o r v á t h
primátor mesta
č. 211/2019
uznesenie
k úprave rozpočtu
Centra voľného času - Szabadidőközpont, Mostová 2, Kolárovo,
na rok 2019
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Úpravu Centra voľného času - Szabadidőközpont, Mostová 2, Kolárovo, na rok 2019 nasledovne
(údaje v €):
1.
a)
b)

Schválené vlastné príjmy z rozpočtu mesta – nájomné, VZN vrátane poslednej
úpravy
Úprava vlastných príjmov z rozpočtu mesta – nájomné, VZN
Upravené vlastné príjmy z rozpočtu mesta – nájomné, VZN

v Kolárove, dňa 28.10.2019
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

10000
+4000
14000

č. 212/2019
uznesenie
k úprave rozpočtu
Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Brnenské námestie 16, Kolárovo, na
rok 2019
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Úpravu rozpočtu Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Brnenské
námestie 16, Kolárovo, na rok 2019 nasledovne (údaje v €) :
časť materská škola:
1.
Schválené účelové dotácie z rozpočtu mesta vrátane poslednej úpravy:
a)
Úprava účelovej dotácie: dobropisy, ročné zúčtovanie poistného:
b)
Upravená účelová dotácia spolu:

4171
+668
4839

časť školská jedáleň:
1.
Schválené účelové dotácie z rozpočtu mesta vrátane poslednej úpravy:
a)
Úprava účelovej dotácie: dobropisy, ročné zúčtovanie poistného:
b)
Upravená účelová dotácia spolu:

158
-158
0

v Kolárove, dňa 28.10.2019
Árpád H o r v á t h
primátor mesta
č. 213/2019
uznesenie
k úprave rozpočtu
Materskej školy, Lesná 10, Kolárovo,
na rok 2019
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1.Úpravu rozpočtu Materskej školy, Lesná 10, Kolárovo, na rok 2019 nasledovne (údaje v €)
časť materská škola:
1.
Schválené vlastné príjmy z rozpočtu mesta – nájomné, VZN vrátane poslednej
úpravy
a)
Úprava vlastných príjmov z rozpočtu mesta – nájomné, VZN
b)
Upravené vlastné príjmy z rozpočtu mesta – nájomné, VZN
2.
Schválená účelová dotácia z rozpočtu mesta- vrátenie vyúčtovania resp. preplatku na
fixných výdavkoch, vyúčtovania poistného vrátane poslednej úpravy
a)
Úprava účelovej dotácie z rozpočtu mesta – vrátenie preplatku na plyn
b)
Upravená účelová dotácia z rozpočtu mesta – vrátenie preplatku a
vyúčtovania
v Kolárove, dňa 28.10.2019
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

7200
+1110
8310
2579
+513
3092

č. 214/2019
uznesenie
k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Kolárovo o určení školských obvodov základných škôl
zriadených Mestom Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie, že
1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Kolárovo o určení školských obvodov
základných škôl podľa §6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v z.n.p.bol
vyvesený dňa 1. 10. 2019
2. v rámci pripomienkového konania k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kolárovo
o určení školských obvodov základných škôl neboli predložené žiadne pripomienky

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kolárovo č. 6/2019 o určení
školských obvodov základných škôl
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ prijíma
1. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kolárovo č. 6/2019 o určení školských obvodov
základných škôl podľa predloženého návrhu
v Kolárove, dňa 28.10.2019
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 215/2019
uznesenie
k Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení na
školský rok 2018/2019
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení
za školský rok 2018/2019:
a.) Základná škola Františka Rákócziho II. s vyučovacím jazykom maďarským - II. Rákóczi
Ferenc Alapiskola, V. Palkovicha 3, Kolárovo
b.) Základná škola Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským – Corvin Mátyás
Alapiskola, Školská 6, Kolárovo
c.) Základná škola Jána Amosa Komenského, Rábska 14, Kolárovo
d.) Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Brnenské námestie 16,
Kolárovo,
e.) Materská škola, Lesná 10, Kolárovo,
f.) Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola, Kostolné nám. 10, Kolárovo,
g.) Centrum voľného času - Szabadidőközpont, Mostová 2, Kolárovo,
v Kolárove, dňa 28.10.2019
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 216/2019
uznesenie
k úprave rozpočtu rozpočtovej organizácie ZPS a DS Kolárove na rok 2019
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. prvú úpravu rozpočtu rozpočtovej organizácie ZPS a DS Kolárovo na rok 2019
2. žiadosť o poskytnutie účelovej dotácie vo výške 17.600,-€ na krytie prechodného nedostatku
finančných prostriedkov opatrovateľskej služby
3. žiadosť o zmenu použitia účelovej dotácie určenej na kapitálové výdavky v sume 15.000,-€
B./ schvaľuje
1. účelovú dotáciu vo výške 17.600,-€ na preklenutie prechodného nedostatku finančných
prostriedkov na doplnenie výdavkov opatrovateľskej služby z dôvodu pretrvávajúceho sklzu
refundácie od Implementačnej agentúry MPSVaR SR za nasledovných podmienok:
a.) v prípade obdržania refundovaných prostriedkov v priebehu roka 2019 bude účelová dotácia
vrátená na účet mesta do 31.12.2019 bez použitia
b.) v prípade posunu refundácie do roka 2020, bude dotácia mesta určená na opatrovateľskú
službu na rok 2020 znížená o výšku poskytnutej účelovej dotácie
2. zmenu charakteru účelového kapitálového transferu pre ZPS a DS v sume 15.000,-€ schváleného
uznesením MsZ č. 153/2019 nasledovne:
a.) časť poskytnutých prostriedkov v sume 6.723,-€ schvaľuje v podobe kapitálového transferu
na financovanie rekonštrukcie 9 kúpeľní v budove ZPS
b.) časť poskytnutých prostriedkov v sume 8.277,-€ schvaľuje v podobe bežného transferu na
financovanie výmeny podlahy v budove ZPS
3. úpravu rozpočtu rozpočtovej organizácie ZPS a DS Kolárovo na rok 2019 nasledovne (údaje v
€):
Výdavky ZPS z:
Štátna dotácia MPSVaR zdroj 111
Vlastné príjmy BV 72j
Vlastné príjmy KV 72j
Dotácia mesta 41 na BV - na výmenu podlahy
Dotácia mesta 43 na KV -rekonštr.kúpeľní
Iné štát. zdroje-refund. z predch rokov:
3AC1
3AC2
Iné vl.príjmy-z ročn.zúčt., dobropisu 72j
Zostatok na VÚ k 31.12.2018 - 72j
Výdavky DS z :
Štátna dotácia MPSVaR zdroj 111
Vlastné príjmy
Dotácia mesta
Výdavky vývarovne z :
Vlastné príjmy
Dotácia mesta
Výdavky Opatrovateľská služba z :
vlastné príjmy
Štátne dotácie 111
Štátne dotácie 1AC1
Štátne dotácie 1AC2
Preplatky - ročné zúčtov. ZP, dobropisy
Dotácia mesta

Schválený
2019
639824
359424
280400
0
0
0

0

Zmena 1
15000
0
0
0
0
15000
0
0
0
0
0

Upravený
30.6.2019
654824
359424
280400

15000

Zmena 2
33794
0
24600
0
8277
-8277
0
0
0
9194
0

Upravený
21.10.19
688618
359424
305000
8277
6723

9194

55360
39360
8000
8000
30000
22000
8000

0
0
0
0
0
0
0

55360
39360
8000
8000
30000
22000
8000

5800
0
5800
0
830
1230
-400

61160
39360
13800
8000
30830
23230
7600

234000
23000
171000

0
0
-51300
43605
7695
0
0

234000
23000
119700
43605
7695

-41950
-3020
-119700
50031
8829
0
21910

192050
19980
0
93636
16524

0
40000

40000

61910

Výdavky Praxou k zamestnaniu z :
Štátne dotácie
Vlastné príjmy
Iné štátne zdroje-refundácie z predch rokov
Výdavky Dobrovoľnícka služba
Štátne dotácie 111
Spolu

0
0
0
0

959184

0
0
0
0

15000

0
0

974184

150
150
-1376

600
600
973258

v Kolárove, dňa 28.10.2019
Árpád H o r v á t h
primátor mesta
č. 217/2019
uznesenie
k Monitorovacej správe o rozpočtovom hospodárení mesta za obdobie I. polroka 2019, vrátane
návrhu úpravy rozpočtu mesta na rok 2019
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. správu o plnení rozpočtu príjmov a čerpaní rozpočtu výdavkov za obdobie I. polroka 2019
vrátane monitorovacej správy k programovému rozpočtu mesta za hodnotené obdobie,
2. úpravy v rozpočte mesta, vykonané rozpočtovými opatreniami č. 1-3/2019, do ktorých sú
zapracované všetky zmeny rozpočtu mesta podľa stavu od 01.01.2019 do 30.06.2019, a vplyvom
ktorých sa bilancia rozpočtu mesta upravuje z pôvodnej sumy schváleného rozpočtu 10.655.127
€ na sumu 11.593.635 €,
3. úpravy v rozpočte mesta, vykonané rozpočtovými opatreniami č. 4-5/2019, do ktorých sú
zapracované zmeny rozpočtu mesta podľa stavu k 30.09.2019 až doteraz a vplyvom ktorých sa
bilancia rozpočtu mesta upravuje na 11.118.136 €
B./ schvaľuje
1. Úpravu rozpočtu mesta na rok 2019 podľa predloženého návrhu ako rozpočtové opatrenie č.
5/2019, v zmysle ktorej sa rozpočet príjmov a výdavkov upravuje na sumu 11.118.136 €,
2. Nad rámec úpravy uvedenej v bode B./ 1. schvaľuje zvýšenie rozpočtu bežných príjmov o sumu
10.000 € : poplatok za zriadenie vecného bremena s použitím na krytie výdavkov : Svetelná
reklama na budove Mestského úradu v Kolárove a na doplnenie výdavkov určených na
spracovanie projektov
C./ ukladá
1. správcom všetkých rozpočtových oddielov udržať rozpočet v medziach schváleného limitu
výdavkov, t.j. tak, aby ročný rozpočet žiadneho rozpočtového oddielu nebol prekročený
D./ žiada primátora mesta
1. predložiť návrh úpravy rozpočtu mesta s hlavným zameraním na oblasť odpadového
hospodárstva oddiel 05.1.0. (z dôvodu poddimenzovanej finančnej čiastky) spolu s návrhom
úpravy rozpočtu GÚTA SERVICE Kolárovo na rok 2019
Termín: novembrové zasadnutie MsZ
v Kolárove, dňa 28.10.2019
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 218/2019
uznesenie
k Správe o hospodárení obchodnej spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Kolárovo
STKO N-14, a.s. Neded za rok 2018
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu o hospodárení spoločnosti STKO N-14, a.s. Neded za rok 2018
B./ žiada
1. zástupcu primátora mesta – podpredsedu predstavenstva STKO N-14 Neded na zefektívnenie
prevádzkovania skládky prijať opatrenia (nakoľko v súčasnej dobe každá obec je orientovaná na
zvyšovanie objemu triedeného odpadu):
a.) neplnenie plánovaného objemu komunálneho odpadu zo strany akcionárov nahradiť získaním
ďalších dodávateľov, za účelom zvyšovania výnosov a docielenia aspoň vyrovnaného
hospodárskeho výsledku v hospodárskom roku 2020
Termín: počnúc mesiacom november 2019

b.) zabezpečiť pre členov komisie PO, OŽP a CR osobnú návštevu STKO N-14, a.s. Neded, pre
potrebu podrobnejšej informovanosti o činnosti prevádzky, o výsledku kolaudácie 1. časti III.
kazety, prípadne sa stretnúť s členmi predstavenstva STKO N-14, a.s. Neded
Termín: mesiac november 2019
2. primátora mesta v nadväznosti na rozhodnutie Valného zhromaždenia STKO N-14, a.s. Neded
zo dňa 15.07.2019 vo veci zvýšenia ceny komunálneho odpadu o 4,00 € za tonu uloženého
odpadu na skládke, zabezpečiť verejné obstarávanie v predmetnej veci
Termín: mesiac október 2019
3. hlavného kontrolóra mesta predložiť Informatívnu správu o podmienkach výstupu mesta zo
spoločnosti STKO N-14, a.s. Neded
Termín: január 2020
v Kolárove, dňa 28.10.2019
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 219/2019
uznesenie
k Analýze odpadového hospodárstva mesta a návrh na jeho zefektívnenie
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie a vedomie
1. ;predloženú analýzu odpadového hospodárstva mesta a návrhy na jeho zefektívnenie
B./ žiada primátora mesta a riaditeľa GÚTA SERVICE
1. predložiť materiál s vyčíslením finančného nároku
;- zabezpečenia prijatia jedného stáleho zamestnanca a dvoch brigádnikov do pracovného pomeru
pre GÚTA SERVICE - na Zberný dvor v Kolárove od 1.4.2020
- zaobstaranie priestoru v podobe mobilného kontajnera za účelom vylepšenia pracovných
a hygienických podmienok na Zbernom dvore triedeného odpadu v Kolárove
Termín: novembrové zas. MsZ 2019 - návrh rozpočtu na r. 2020
C./ žiada primátora mesta
1. s cieľom oboznámenia občanov mesta zabezpečiť prostredníctvom Gúta TV s.r.o. názorné
ukážky- spôsoby selektovania komunálneho odpadu

2. riešiť zefektívnenie triedeného zberu komunálneho odpadu na mestskom úrade a v organizáciách
zriadených mestom
v Kolárove, dňa 28.10.2019
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 220/2019
uznesenie
k ďalšiemu prenájmu poľnohospodárskej pôdy a ostatných zastavaných plôch a nádvorí mesta pre
Poľnohospodárske družstvo Kolárove
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ konštatuje, že
1. Poľnohospodárske družstvo Kolárovo, IČO: 00193101, so sídlom ul. Krátka č.2, 946 03 Kolárovo podalo
žiadosť na znovu uzatvorenie nájomnej zmluvy na poľnohospodárske pozemky o výmere 105 ha 6 980
m 2, ktoré boli predmetom aj predchádzajúcej nájomnej zmluvy zo dňa 14.11.2014. Dňom 30.9.2019
končí platnosť súčasnej nájomnej zmluvy a Poľnohospodárske družstvo podalo žiadosť o predĺženie
nájmu na ďalších 5 rokov v rozsahu pôvodnej nájomnej zmluvy zo dňa 08.07.2011.

B./ schvaľuje
1. V súlade s ustanoveniami § 9a ods.9 písm.c zák.SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, zámer prenájmu pozemkov vedených na LV 4941 v k.ú.,ako prenájom
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko žiadateľ predmetné pozemky už dlhodobo užíva
a prenajíma a nájomca spĺňa podmienky na prednostné uzavretie nájomnej zmluvy podľa § 13
ods. 2 zákona č. 504/2003 Z. z. na dobu určitú 5 rokov s 1 ročnou výpovednou lehotou, za
nasledovných podmienok:
o Nájomca sa zaväzuje, že predmet nájmu bude udržiavať na vlastné náklady,
o Nájomca sa zväzuje, že zabezpečí starostlivosť o vyššie uvedené pozemky,
o Nájomca sa zaväzuje, že prenajaté pozemky bude užívať na pestovanie
poľnohospodárskych plodín,
o Mesto zverejní svoj zámer na prenájom nehnuteľnosti v súlade s ust. §9a, ods.9
písm.c zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
v zmysle bodu B tohto uznesenia,
2. Nájomné za 1 ha prenajatých pozemkov sa určuje v zmysle platných zásad nakladania
a hospodárenia s majetkom mesta Kolárovo nasledovne:
rekapitulácia užívaných plôch z tab. Č.2 a z č.3
PD užívaná poľnohosp. plocha mesta celkom [m2]
Zastavané plochy a nádvoria a ost. plochy v areály PD
Kolárovo v majetku mesta v celkovej výmere

rozloha
plochy [m2]

ročné nájomné
na m2

výška ročného
nájomného

3 670 829

0,0173270 €

63 604,45 €

171 432

0,0173270 €

2 970,40 €

Poľnohosp.plochy a zast. plochy a nádvoria užívané
PD celkom

3 842 261

Poľnohosp. plochy v náhradnom užívaní od PD určená
pre podnájom - mesto

-3 393 186

0,0173270 €

66 574,86 €
- 58 793,73 €

Plochy cintorína Kolárovo v užívaní mesta
užívané plochy mestom celkom
Rozdiel výmer užívaných plôch PD Kolárovo a mesto
/ Výpočet výšky ročného nájomného celkom

-72 118

0,0173270 €

- 1 249,59 €

-3 465 304

-

- 60 043,32 €

376 957

0,0173270 €

6 531,53 €

C./ žiada primátora mesta
1. zabezpečiť zverejnenie zámeru v zmysle bodu B. tohto uznesenia
Termín: 30 dní od schválenia tohto uznesenia
2. o predloženie žiadosti na PD Kolárovo o nájom poľnohospodárskej pôdy a plochy mestského
cintorína v celkovej rozlohe 344,7 ha na pozemky v zmysle zoznamu náhradných pozemkov“.
v Kolárove, dňa 28.10.2019
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 221/2019
uznesenie
k prenájmu poľnohospodárskej pôdy v správe Poľnohospodárskeho družstva Kolárovo, Mestom
Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ konštatuje, že
1. Poľnohospodárske družstvo Kolárovo, IČO: 00193101, so sídlom ul. Krátka č.2, 946 03
Kolárovo podalo žiadosť na znovu uzatvorenie nájomnej zmluvy na poľnohospodárske pozemky
o výmere 105 ha 6 980 m 2, ktoré boli predmetom aj predchádzajúcej nájomnej zmluvy zo dňa
14.11.2014. Dňom 30.9.2019 končí platnosť súčasnej nájomnej zmluvy a Poľnohospodárske
družstvo podalo žiadosť o predĺženie nájmu na ďalších 5 rokov v rozsahu pôvodnej nájomnej
zmluvy zo dňa 08.07.2011.
2. Na zasadnutí mestského zastupiteľstva v Kolárove dňa 16.9.2019 zastupiteľstvo schválilo zámer
na prenájom nehnuteľností v uznesení č. 183/2019. Mesto Kolárovo zverejnilo zámer prenájmu
na úradnej tabuli a webovom sídle mesta.
B./ schvaľuje
1. Na základe uznesenia č. 183/2019 a v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 9 písm. c zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prenájom pozemkov vedených na LV
4941 v k.ú., ako prenájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko žiadateľ predmetné
pozemky už dlhodobo prenajíma a nájomca spĺňa podmienky na prednostné uzatvorenie
nájomnej zmluvy podľa § 13 ods. 2 zákona č. 504/2003 Z. z.na dobu 5 rokov s 1 ročnou
výpovednou lehotou.
C./ žiada primátora mesta
1. o zabezpečenie vypracovania nájomnej zmluvy
v Kolárove, dňa 28.10.2019
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 222/2019
uznesenie
k žiadosti Ing. Adriany Čurdovej, bytom Dlhá 89, Kolárovo o predĺženie nájomného vzťahu na
prenájom poľnohospodárskej pôdy mesta
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ konštatuje, že
1. Ing. Adriana Čurdová, Dlhá 89, 946 03 Kolárovo, podala žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy
na poľnohospodárske pozemky o výmere 10 ha, ktoré boli predmetom aj predchádzajúcej
zmluvy zo dňa 5.11.2014, platnosť tejto zmluvy skončila 30.9.2019. Žiada o znovu uzatvorenie
nájomnej zmluvy na ďalších 5 rokov.
B./ schvaľuje
1. V súlade s ustanoveniami § 9a ods.9 písm. c zák. SNR č. 138/1991 Zb o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, zámer prenájmu poľnohospodárske pôdy na pozemkoch vedených v LPIS
ako diel v 4004/1 Nesvady na parcele registra C k.ú. Kolárovo č. 7200, ako prenájom z dôvodu
hodného osobitného zreteľa, nakoľko žiadateľ predmetné pozemky už dlhodobo prenajíma
a nájomca spĺňa podmienky na prednostné uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa § 13 ods. 2
zákona č. 504/2003 Z.z. na dobu určitú 5 rokov s 1 ročnou výpovednou lehotou, za nasledovných
podmienok:




Nájomca sa zaväzuje, že predmet nájmu bude udržiavať na vlastné náklady,
Nájomca sa zaväzuje, že zabezpečí starostlivosť o vyššie uvedené pozemky,
Nájomca sa zaväzuje, že prenajaté pozemky bude užívať na pestovanie poľnohospodárskych plodín,

Mesto zverejní svoj zámer na prenájom nehnuteľnosti v súlade s ust. § 9a ods. 9 písm. c zákona
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v zmysle bodu B tohto
uznesenia.
2. Nájomné za 1 ha prenajatých pozemkov sa určuje v zmysle platných zásad nakladania
a hospodárenia s majetkom mesta Kolárovo .
3. Zámer prenájmu poľnohospodárskej pôdy na časti pozemku na parcele vedeného v reg.“C“ č.
7200 ako orná pôda v celkovej rozlohe 766 389 m2, ktorá bola vyčlenená ako pozemok
náhradného užívania v lokalite „Kövecses“ parc.č. 7200 vo výmere 597 735 m2 od PD Kolárovo
v prílohe č.2 zmluvy uzatvorenej 14.11.2014.
C./ odporúča MsZ požiadať primátora mesta
1. zabezpečiť zverejnenie zámeru v zmysle bodu B. tohto uznesenia
Termín: do 30 dní od schválenia tohto uznesenia
v Kolárove, dňa 28.10.2019
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 223/2019
uznesenie
k žiadosti Nagy Dezidera, L. Novomeského 21, Kolárovo o predĺženie nájomného vzťahu na
prenájom poľnohospodárskej pôdy mesta
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ konštatuje, že
1. Dezider Nagy, L. Novomeského 21, 946 03 Kolárovo, podal žiadosť o predĺženie nájomnej
zmluvy na poľnohospodárske pozemky o výmere 28,5155 ha, ktoré boli predmetom aj
predchádzajúcej zmluvy zo dňa 5.11.2014, platnosť tejto zmluvy skončila 30.9.2019. Žiada
o znovu uzatvorenie nájomnej zmluvy na ďalších 5 rokov.
B./ schvaľuje
1. V súlade s ustanoveniami § 9a ods.9 písm. c zák. SNR č. 138/1991 Zb o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, zámer prenájmu poľnohospodárskej pôdy na pozemkoch vedených v LPIS
ako diel v 4003/1 Nesvady na parcele registra C k.ú. Kolárovo č. 7200, diel v 4701/3 Neded na
parcele registra C k.ú. Kolárovo č. 14800/1 a diel v 1301/1 Bodzianske Lúky na parcele registra
C k.ú. Kolárovo č. 28451/201, ako prenájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko
žiadateľ predmetné pozemky už dlhodobo prenajíma a nájomca spĺňa podmienky na prednostné
uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa § 13 ods. 2 zákona č. 504/2003 Z.z. na dobu určitú 5 rokov
s 1 ročnou výpovednou lehotou, za nasledovných podmienok:




Nájomca sa zaväzuje, že predmet nájmu bude udržiavať na vlastné náklady,
Nájomca sa zaväzuje, že zabezpečí starostlivosť o vyššie uvedené pozemky,
Nájomca sa zaväzuje, že prenajaté pozemky bude užívať na pestovanie poľnohospodárskych plodín.

Mesto zverejní svoj zámer na prenájom nehnuteľnosti v súlade s ust. § 9a ods. 9 písm. c zákona
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v zmysle bodu B tohto
uznesenia.
2. Nájomné za 1 ha prenajatých pozemkov sa určuje v zmysle platných zásad nakladania
a hospodárenia s majetkom mesta Kolárovo .
3. Zámer prenájmu poľnohospodárskej pôdy na časti pozemku na parcele vedeného v reg.“C“ č.
14800/1 ako orná pôda v celkovej rozlohe 2339027 m2, na parcele v reg. C č. 7200 ako orná
pôda v celkovej rozlohe 766389 m2 a na parcele v reg. C č. 28451/201 ako orná pôda v celkovej
rozlohe 93441 m2, ktoré boli vyčlenené ako pozemky náhradného užívania v lokalite „Derok“
parc.č. 14800 vo výmere 50 ha, „Kövecses“ parc.č. 7200 vo výmere 597735 m2 a „Pri AČ
kanály“ parc.č. 28451/201 vo výmere 126000 m2 od PD Kolárovo v prílohe č.2 zmluvy
uzatvorenej 14.11.2014.
C./ žiada primátora mesta
1. Zabezpečiť zverejnenie zámeru v zmysle bodu B. tohto uznesenia.
Termín: do 30 dní od schválenia tohto uznesenia
v Kolárove, dňa 28.10.2019
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 224 /2019
uznesenie
k žiadosti Szabó Ladislava, Částa 28, Kolárovo o predĺženie nájomného vzťahu na prenájom
poľnohospodárskej pôdy mesta
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ konštatuje, že
1. Ladislav Szabó, Částa 28, 946 03 Kolárovo, podal žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na
poľnohospodárske pozemky o výmere 3,50 ha, ktoré boli predmetom aj predchádzajúcej zmluvy
zo dňa 5.11.2014, platnosť tejto zmluvy skončila 30.9.2019. Žiada o znovu uzatvorenie nájomnej
zmluvy na ďalších 5 rokov.
B./ schvaľuje
1. V súlade s ustanoveniami § 9a ods.9 písm. c zák. SNR č. 138/1991 Zb o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, zámer prenájmu poľnohospodárskej pôdy na pozemkoch vedených v LPIS
ako diel v 5001/1 Bodzianske Lúky na parcele registra C k.ú. Kolárovo č. 23800, ako prenájom
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko žiadateľ predmetné pozemky už dlhodobo
prenajíma a nájomca spĺňa podmienky na prednostné uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa § 13
ods. 2 zákona č. 504/2003 Z.z. na dobu určitú 5 rokov s 1 ročnou výpovednou lehotou, za
nasledovných podmienok:




Nájomca sa zaväzuje, že predmet nájmu bude udržiavať na vlastné náklady,
Nájomca sa zaväzuje, že zabezpečí starostlivosť o vyššie uvedené pozemky,
Nájomca sa zaväzuje, že prenajaté pozemky bude užívať na pestovanie poľnohospodárskych plodín.

Mesto zverejní svoj zámer na prenájom nehnuteľnosti v súlade s ust. § 9a ods. 9 písm. c zákona
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v zmysle bodu B tohto
uznesenia.
2. Nájomné za 1 ha prenajatých pozemkov sa určuje v zmysle platných zásad nakladania
a hospodárenia s majetkom mesta Kolárovo .
3. Zámer prenájmu poľnohospodárskej pôdy na časti pozemku na parcele vedeného v reg.“C“ č.
23800 ako orná pôda v celkovej rozlohe 484028 m2, ktorá bola vyčlenená ako pozemok
náhradného užívania v lokalite „Pri AČ kanály“ parc. č. 23800 vo výmere 484000 m2 od PD
Kolárovo v prílohe č.2 zmluvy uzatvorenej 14.11.2014.
C./ žiada primátora mesta
1. zabezpečiť zverejnenie zámeru v zmysle bodu B. tohto uznesenia
Termín: do 30 dní od schválenia tohto uznesenia.
v Kolárove, dňa 28.10.2019
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 225/2019
uznesenie
k žiadosti Takács-Farm, s.r.o., Harcsová 30, Kolárovo o predĺženie nájomného vzťahu na prenájom
poľnohospodárskej pôdy mesta
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ konštatuje, že
1 Takács-Farm, .s.r.o., IČO: 46374779, zast. Peter Takács – konateľ, Harcsová 30, 946 03
Kolárovo, podal žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na poľnohospodárske pozemky o výmere
95,9 ha, ktoré boli predmetom aj predchádzajúcej zmluvy zo dňa 5.11.2014, platnosť tejto
zmluvy skončila 30.9.2019. Žiadajú o znovu uzatvorenie nájomnej zmluvy na ďalších 5 rokov.
B./ schvaľuje
1. V súlade s ustanoveniami § 9a ods.9 písm. c zák. SNR č. 138/1991 Zb o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, zámer prenájmu poľnohospodárskej pôdy na pozemkoch vedených v LPIS
ako diel v 5001/1 Bodzianske Lúky na parcele registra C k.ú. Kolárovo č. 23800 a diel 6001/1
Bodzianske Lúky na parcele registra C v k.ú. Kolárovo č. 23660/3, ako prenájom z dôvodu
hodného osobitného zreteľa, nakoľko žiadateľ predmetné pozemky už dlhodobo prenajíma
a nájomca spĺňa podmienky na prednostné uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa § 13 ods. 2
zákona č. 504/2003 Z.z. na dobu určitú 5 rokov s 1 ročnou výpovednou lehotou, za nasledovných
podmienok:




Nájomca sa zaväzuje, že predmet nájmu bude udržiavať na vlastné náklady,
Nájomca sa zaväzuje, že zabezpečí starostlivosť o vyššie uvedené pozemky,
Nájomca sa zaväzuje, že prenajaté pozemky bude užívať na pestovanie poľnohospodárskych plodín,

Mesto zverejní svoj zámer na prenájom nehnuteľnosti v súlade s ust. § 9a ods. 9 písm. c zákona
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v zmysle bodu B tohto
uznesenia.
2. Nájomné za 1 ha prenajatých pozemkov sa určuje v zmysle platných zásad nakladania
a hospodárenia s majetkom mesta Kolárovo.
3. Zámer prenájmu poľnohospodárskej pôdy na časti pozemku na parcele vedeného v reg. C č.
23800 ako orná pôda v celkovej rozlohe 484 028 m2 a na parcele vedeného v reg. C č. 23660/3
ako orná pôda v celkovej rozlohe 509 822 m2, ktoré boli vyčlenené ako pozemky náhradného
užívania v lokalite „Pri AČ kanály“ parc. č. 23800 vo výmere 484 000 m2 a parc. č. 23660/3 vo
výmere 510 000 m2 od PD Kolárovo v prílohe č.2 zmluvy uzatvorenej 14.11.2014.
C./ žiada primátora mesta
1. zabezpečiť zverejnenie zámeru v zmysle bodu B. tohto uznesenia
Termín: do 30 dní od schválenia tohto uznesenia
v Kolárove, dňa 28.10.2019
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 226/2019
uznesenie
k žiadosti Szabó Ivana, osada Dankó Pistu 78, Kolárovo o predĺženie nájomného vzťahu na
prenájom poľnohospodárskej pôdy mesta
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ konštatuje, že
1. Ivan Szabó, Osada Dankó Pistu 78, 946 03 Kolárovo, podal žiadosť o predĺženie nájomnej
zmluvy na poľnohospodárke pozemky o výmere 1 ha, ktoré boli predmetom aj predchádzajúcej
zmluvy zo dňa 5.11.2014, platnosť tejto zmluvy skončila 30.9.2019. Žiada o znovu uzatvorenie
nájomnej zmluvy na ďalších 5 rokov.
B./ schvaľuje
1 V súlade s ustanoveniami § 9a ods.9 písm. c zák. SNR č. 138/1991 Zb o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, zámer prenájmu poľnohospodárskej pôdy na pozemkoch vedených v LPIS
ako diel 8304/1 v Nesvady na parcele registra C k.ú. Kolárovo č. 2711/98, ako prenájom
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko žiadateľ predmetné pozemky už dlhodobo
prenajíma a nájomca spĺňa podmienky na prednostné uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa § 13
ods. 2 zákona č. 504/2003 Z.z. na dobu určitú 5 rokov s 1 ročnou výpovednou lehotou, za
nasledovných podmienok:




Nájomca sa zaväzuje, že predmet nájmu bude udržiavať na vlastné náklady,
Nájomca sa zaväzuje, že zabezpečí starostlivosť o vyššie uvedené pozemky,
Nájomca sa zaväzuje, že prenajaté pozemky bude užívať na pestovanie poľnohospodárskych plodín.

Mesto zverejní svoj zámer na prenájom nehnuteľnosti v súlade s ust. § 9a ods. 9 písm. c zákona
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v zmysle bodu B tohto
uznesenia.
2. Nájomné za 1 ha prenajatých pozemkov sa určuje v zmysle platných zásad nakladania
a hospodárenia s majetkom mesta Kolárovo .
3. Zámer prenájmu poľnohospodárskej pôdy na časti pozemku na parcele vedeného v reg.“C“ č.
2711/98 ako orná pôda v celkovej rozlohe 317390 m2, ktorá bola vyčlenená ako pozemok
náhradného užívania v lokalite „Kukoricás“ parc.č. 2711/98 vo výmere 44208 m2 od PD
Kolárovo v prílohe č.2 zmluvy uzatvorenej 14.11.2014.
C./ žiada primátora mesta
1. zabezpečiť zverejnenie zámeru v zmysle bodu B. tohto uznesenia.
Termín: do 30 dní od schválenia tohto uznesenia
v Kolárove, dňa 28.10.2019
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 227/2019
uznesenie
k žiadosti Pál Tibora, Dunajská 1, Kolárovo o predĺženie nájomného vzťahu na prenájom
poľnohospodárskej pôdy mesta
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ konštatuje, že
1. Tibor Pál, Dunajská 1, 946 03 Kolárovo, podal žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na
poľnohospodárske pozemky o výmere 20 ha, ktoré boli predmetom aj predchádzajúcej zmluvy
zo dňa 5.11.2014, platnosť tejto zmluvy skončila 30.9.2019. Žiada o znovu uzatvorenie nájomnej
zmluvy na ďalších 5 rokov.
B./ schvaľuje
1. V súlade s ustanoveniami § 9a ods.9 písm. c zák. SNR č. 138/1991 Zb o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, zámer prenájmu poľnohospodárskej pôdy na pozemkoch vedených v LPIS
ako diel v 4004/1 a 4003/1 Nesvady na parcele registra C k.ú. Kolárovo č. 7200, ako prenájom
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko žiadateľ predmetné pozemky už dlhodobo
prenajíma a nájomca spĺňa podmienky na prednostné uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa § 13
ods. 2 zákona č. 504/2003 Z.z. na dobu určitú 5 rokov s 1 ročnou výpovednou lehotou, za
nasledovných podmienok:




Nájomca sa zaväzuje, že predmet nájmu bude udržiavať na vlastné náklady,
Nájomca sa zaväzuje, že zabezpečí starostlivosť o vyššie uvedené pozemky,
Nájomca sa zaväzuje, že prenajaté pozemky bude užívať na pestovanie poľnohospodárskych plodín.

Mesto zverejní svoj zámer na prenájom nehnuteľnosti v súlade s ust. § 9a ods. 9 písm. c zákona
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v zmysle bodu B tohto
uznesenia.
2. Nájomné za 1 ha prenajatých pozemkov sa určuje v zmysle platných zásad nakladania
a hospodárenia s majetkom mesta Kolárovo.
3. Zámer prenájmu poľnohospodárskej pôdy na časti pozemku na parcele vedeného v reg.“C“ č.
7200 ako orná pôda v celkovej rozlohe 766 389 m2, ktorá bola vyčlenená ako pozemok
náhradného užívania v lokalite „Kövecses“ parc.č. 7200 vo výmere 597 735 m2 od PD Kolárovo
v prílohe č.2 zmluvy uzatvorenej 14.11.2014.
C./ žiada primátora mesta
1. zabezpečiť zverejnenie zámeru v zmysle bodu B. tohto uznesenia
Termín: do 30 dní od schválenia tohto uznesenia
v Kolárove, dňa 28.10.2019
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 228/2019
uznesenie
k žiadosti Sudický Miroslava, Sládkovičova 53, Kolárovo o predĺženie nájomného vzťahu na
prenájom poľnohospodárskej pôdy mesta
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ konštatuje, že
1. Miroslav Sudický, Sládkovičova 53, 946 03 Kolárovo, podal žiadosť o predĺženie nájomnej
zmluvy na poľnohospodárske pozemky o výmere 5 ha, ktoré boli predmetom aj predchádzajúcej
zmluvy zo dňa 5.11.2014, platnosť tejto zmluvy skončila 30.9.2019. Žiada o znovu uzatvorenie
nájomnej zmluvy na ďalších 5 rokov.
B./ schvaľuje
1. V súlade s ustanoveniami § 9a ods.9 písm. c zák. SNR č. 138/1991 Zb o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, zámer prenájmu poľnohospodárskej pôdy na pozemkoch vedených v LPIS
ako diel Nesvady na parcele registra C k.ú. Kolárovo č. 28471/1, ako prenájom z dôvodu
hodného osobitného zreteľa, nakoľko žiadateľ predmetné pozemky už dlhodobo prenajíma
a nájomca spĺňa podmienky na prednostné uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa § 13 ods. 2
zákona č. 504/2003 Z.z. na dobu určitú 5 rokov s 1 ročnou výpovednou lehotou, za nasledovných
podmienok:




Nájomca sa zaväzuje, že predmet nájmu bude udržiavať na vlastné náklady,
Nájomca sa zaväzuje, že zabezpečí starostlivosť o vyššie uvedené pozemky,
Nájomca sa zaväzuje, že prenajaté pozemky bude užívať na pestovanie poľnohospodárskych plodín.

Mesto zverejní svoj zámer na prenájom nehnuteľnosti v súlade s ust. § 9a ods. 9 písm. c zákona
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v zmysle bodu B tohto
uznesenia.
2. Nájomné za 1 ha prenajatých pozemkov sa určuje v zmysle platných zásad nakladania
a hospodárenia s majetkom mesta Kolárovo.
3. Zámer prenájmu poľnohospodárskej pôdy na časti pozemku na parcele vedeného v reg.“C“ č.
28471/1 ako orná pôda v celkovej rozlohe 637900 m2, ktorá bola vyčlenená ako pozemok
náhradného užívania v lokalite „Ködmönös“ parc.č. 28471/1 vo výmere 713713 m2 od PD
Kolárovo v prílohe č.2 zmluvy uzatvorenej 14.11.2014.
C./ žiada primátora mesta
1. zabezpečiť zverejnenie zámeru v zmysle bodu B. tohto uznesenia
Termín: do 30 dní od schválenia tohto uznesenia
v Kolárove, dňa 28.10.2019
Árpád H o r v á t h
primátor mesta
č. 229/2019
uznesenie
k žiadosti CUNGI, s.r.o., zast. Kalmár Ladislavom, Kostolné nám. 23, Kolárovo o predĺženie
nájomného vzťahu na prenájom poľnohospodárskej pôdy mesta
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ konštatuje, že
1. CUNGI, s.r.o., IČO: 52356043, zast. Ladislav Kalmár – konateľ, Kostolné nám. 23, 946 03
Kolárovo, podal žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na poľnohospodárske pozemky o výmere

3 ha, ktoré boli predmetom aj predchádzajúcej zmluvy o nájme poľnohospodárskej pôdy č.
44/2014-PP zo dňa 5.11.2014, platnosť tejto zmluvy skončila 30.9.2019. Žiada o znovu
uzatvorenie nájomnej zmluvy na ďalších 5 rokov.
2. CUNGI, s.r.o., IČO: 52356043, zast. Ladislav Kalmár – konateľ, Kostolné nám. 23, 946 03
Kolárovo, podal žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na poľnohospodárske pozemky o výmere
1,8364 ha, ktoré boli predmetom aj predchádzajúcej zmluvy zo dňa 5.11.2014, platnosť tejto
zmluvy skončila 30.9.2019. Žiada o znovu uzatvorenie nájomnej zmluvy na ďalších 5 rokov.
3. Na zasadnutí mestského zastupiteľstva v Kolárove dňa 16.9.2019 zastupiteľstvo schválilo zámer
na prenájom nehnuteľností v uznesení č. 184/2019. Mesto Kolárovo zverejnilo zámer prenájmu
na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta
B./ schvaľuje
1. V súlade s ustanoveniami § 9a ods.9 písm. c zák. SNR č. 138/1991 Zb o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, zámer prenájmu poľnohospodárskej pôdy na pozemkoch vedených v LPIS
ako diel v 5201/1 Bodzianske Lúky na parcele registra C k.ú. Kolárovo č. 27268/1, ako prenájom
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko žiadateľ predmetné pozemky už dlhodobo
prenajíma a nájomca spĺňa podmienky na prednostné uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa § 13
ods. 2 zákona č. 504/2003 Z.z. na dobu určitú 5 rokov s 1 ročnou výpovednou lehotou, za
nasledovných podmienok:
• Nájomca sa zaväzuje, že predmet nájmu bude udržiavať na vlastné náklady,
• Nájomca sa zaväzuje, že zabezpečí starostlivosť o vyššie uvedené pozemky,
• Nájomca sa zaväzuje, že prenajaté pozemky bude užívať na pestovanie poľnohospodárskych
plodín.
Mesto zverejní svoj zámer na prenájom nehnuteľnosti v súlade s ust. § 9a ods. 9 písm. c zákona
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v zmysle bodu B tohto
uznesenia.
2. Nájomné za 1 ha prenajatých pozemkov sa určuje v zmysle platných zásad nakladania a
hospodárenia s majetkom mesta Kolárovo .
3. Zámer prenájmu poľnohospodárskej pôdy na časti pozemku na parcele vedeného v reg.“C“ č.
27268/1 ako orná pôda v celkovej rozlohe 2128196 m2, ktorá bola vyčlenená ako pozemok
náhradného užívania v lokalite „Bírák szigete“ parc.č.27268/1 vo výmere 115006,00 m2 od PD
Kolárovo v prílohe č.2 zmluvy uzatvorenej 14.11.2014.
4. na základe uznesenia č. 184/2019 a v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 9 písm. c zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prenájom pozemkov vedených na LV
4941 v k.ú., ako prenájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko žiadateľ predmetné
pozemky už dlhodobo prenajíma a nájomca spĺňa podmienky na prednostné uzatvorenie
nájomnej zmluvy podľa § 13 ods. 2 zákona č. 504/2003 Z.z. na dobu 5 rokov s 1 ročnou
výpovednou lehotou.
C./ žiada primátora mesta
1. zabezpečiť zverejnenie zámeru v zmysle bodu B. tohto uznesenia
Termín: do 30 dní od schválenia tohto uznesenia
2. o poverenie odd. správy a údržby mestského majetku na vypracovanie nájomnej zmluvy
v Kolárove, dňa 28.10.2019
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 230/2019
uznesenie
Informatívnej správe o stave a pripravovaných projektoch detských ihrísk na území mesta Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu o stave a pripravovaných projektoch detských ihrísk na území mesta
Kolárovo a spoluúčasť mesta na projekte v spolupráci s OZ Za naše Kolárovo
B./ schvaľuje
1. zapojenie sa do hlasovacej súťaže „Lild ihrisko Žihadielko“ na pozemku v k.ú. Kolárovo, s parc.
č. 28432/89 o výmere 4906 m2, vedený na LV č. 4941 (Ul. staničná)
2. v príprave výhry „Lidl ihriska Žihadielko“ zabezpečenie polohopisného a výškopisného
zamerania a výškopisného zameranie ihriska geodetom a realizáciu odkopu zeminy po celej
ploche „Lidl ihriska Žihadielko“ do hĺbky 30 cm, vrátane jej odvozu a uskladnenia na vlastné
náklady
3. do návrhu rozpočtu mesta na r. 2020 zapracovanie finančnej čiastky min. vo výške 10.000,- € na
realizáciu detského ihriska na území mesta
4. 12.000,-€ z úverových zdrojov mesta na výstavbu, rekonštrukciu, revitalizáciu detského ihriska
na Brnenskom námestí v priebehu r. 2019
5. 3.000,-€ charakteru bežných výdavkov na opravu a údržbu ľubovoľných detských ihrísk na
území mesta v priebehu r. 2019
v Kolárove, dňa 28.10.2019
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 231/2019
uznesenie
k žiadosti Západoslovenskej distribučnej, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava na uzatvorenie zmluvy
o budúcej kúpnej zmluve na nehnuteľnosti časť parc. reg. „C“ s parc. č. 1233/31 a
č. 1233/30
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. so súhlasom 14 poslancov, ktorí predstavujú viac ako trojpätinovú väčšinu všetkých poslancov
MsZ v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. § 9a) ods. 8e)zámer prevodu majetku mesta z
dôvodu hodného osobitného zreteľa kvôli zlepšeniu a zabezpečeniu bezporuchovej dodávky
elektrickej energie obyvateľom v danej lokalite mesta časti pozemku parcely reg. „C“ s parc. č.
1233/31 – druh pozemku ostatná plocha a parcely reg. „C“ s parc. č. 1233/30 - ostatná plocha v
k. ú. Kolárovo, ved. na LV č. 4941 o výmere cca 46 m2 na základe situácie na stavbu KO
Kolárovo, Obchodný rad, NNK, TS, VNK – osadenie novej transformačnej stanice pre
Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava za cenu 50,- €/m2 na základe
platnej cenovej mapy mesta. Výmera bude upresnená geometrickým plánom po zameraní stavby.
Výdavky spojené s vyhotovením geometrického plánu a výdavky spojené s prevodom
nehnuteľnosti hradí budúci kupujúci
v Kolárove, dňa 28.10.2019
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 232/2019
uznesenie
k žiadosti Západoslovenskej distribučnej, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava na uzatvorenie zmluvy
o budúcej zmluve na zriadenie vecných bremien na pozemkoch
parc č. 1233/34, 1233/33, 1233/28
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. so súhlasom 14 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. 1233/34 – ostatné plochy, parc. č. 1233/33 – ostatné plochy, parc. č. 1233/28 – zastavané
plochy a nádvoria, parc. č. 1233/35 – ostatné plochy, parc. č. 1233/37 – zastavané plochy
a nádvoria, parc. č. 1195 -zastavané plochy a nádvoria, parc. č. 1233/31 – ostatné plochy,
1233/30 – ostatné plochy, parc. č. 1233/21 – ostatné plochy, parc. č. 1233/19 – zastavané plochy
a nádvoria, parc. č. 1233/20 – ostatné plochy, parc. č. 1233/22 – ostatné plochy, parc. č. 1233/1 –
ostatné plochy, parc. č. 1233/27 – ostatné plochy, parc. č. 1233/24 – ostatné plochy, parc. č.
1233/26 – ostatné plochy, parc. č. 1233/18 – ostatné plochy, parc. č. 1233/15 – ostatné plochy,
parc. č. 1233/13 – ostatné plochy, parc. č. 1233/12 – ostatné plochy, parc. č. 1233/8 – zastavané
plochy a nádvoria, parc. č. 1394/2 – zastavané plochy a nádvoria, parc. č. 1233/7 – zastavané
plochy a nádvoria, parc. č. 1199/1 – zastavané plochy a nádvoria, parc. č. 1410/1 – zastavané
plochy a nádvoria, parc. č. 1411/2 – ostatné plochy, parc. č. 1565/1 – ostatné plochy, parc. č.
1233/38 – zastavané plochy a nádvoria, parc. č. 1233/40 – zastavané plochy a nádvoria, parc. č.
1233/41 – ostatné plochy, parc. reg. „E“ s parc. č. 1176 – ostatné plochy na základe predbežného
plánu stavby „KO Kolárovo, Obchodný rad, NNK, TS, VNK“ v prospech Západoslovenská
distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava zastúpená JUDr. Szabolcsom
Hodosym – vedúcim úseku riadenia investícií a Ing. Xéniou Albertovou – vedúcou riadenia
vlastníckych vzťahov za jednorázovú odplatu na základe znaleckého posudku, minimálne 7,- €,
slovom: sedem eur za 1 m2výmery vecných bremien, ktorá bude vymedzená geometrickým
plánom.
v Kolárove, dňa 28.10.2019
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 233/2019
uznesenie
k žiadosti Mgr. Lakatos Zoltána, Pražské nám. 2200/2, Kolárovo o schválenie odpredaja pozemkov
s parc. č. 1966/80 o výmere 105 m2 a 1966/56 o výmere 96 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 - prevod majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa odpredaj pozemku v k. ú.
Kolárovo, ved. na LV č. 4941 parcely reg. „C“ s parcelným číslom 1966/80 – druh pozemku
záhrada o výmere 105 m2 a pozemku v k. ú. Kolárovo, ved. na LV č. 4941 parcely reg. „C“
s parcelným číslom 1966/56 – druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 96 m2 pre
Mgr. Zoltán Lakatos, bytom Kolárovo, Pražské nám. 2200/2 za cenu 15,- € s tým, že všetky
výdavky spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí kupujúci.

B./ schvaľuje
1. so súhlasom 14 poslancov, ktorí predstavujú viac ako trojpätinovú väčšinu všetkých poslancov
MsZ v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. § 9a) ods. 8e)prevod majetku mesta z dôvodu
hodného osobitného zreteľa odpredaj pozemku v k. ú. Kolárovo, ved. na LV č. 4941 parcely reg.
„C“ s parcelným číslom 1966/80 – druh pozemku záhrada o výmere 105 m2 a pozemku v k. ú.
Kolárovo, ved. na LV č. 4941 parcely reg. „C“ s parcelným číslom 1966/56 – druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria o výmere 96 m2 pre Mgr. Zoltán Lakatos, bytom Kolárovo, Pražské
nám. 2200/2 za cenu 15,- € s tým, že všetky výdavky spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí
kupujúci. Dôvodom hodného osobitného zreteľa je, že predmetné pozemky pre mesto sú
nepotrebné, pozemky sú prístupné len pre žiadateľa.
v Kolárove, dňa 28.10.2019
Árpád H o r v á t h
primátor mesta
č. 234/2019
uznesenie
k žiadosti Bagita Alexandra a manž. Melindy Bagita, Dunajská 1510/25, Kolárovo o odpredaj
nehnuteľností pozemku – časť parcely reg. „C“ s parc. č. 28520/2 o výmere 487 m2
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. zámer na odpredaj časti pozemku parc. reg. „C“ s parcelným číslom 28520/2 v k. ú. Kolárovo,
ved. na liste vlastníctva č. 4941, druh pozemku ostatná plocha o výmere cca 487 m2 na základe
priloženého návrhu 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 – za cenu 20,- €/m2 v zmysle
platnej cenovej mapy mesta pre Alexander Bagita a manž. Melinda Bagita, r. Vašová, bytom
Kolárovo, Rovná 6. Odpredaj bude schválený po upresnení časti pozemku geometrickým
plánom.
Výdavky spojené s vyhotovením geometrického plánu hrad kupujúci.
v Kolárove, dňa 28.10.2019
Árpád H o r v á t h
primátor mesta
č. 235/2019
uznesenie
k žiadosti Fekete Istvána, Remeselnícka 1092/26, Kolárovo o odkúpenie časti pozemku parc. č.
1635 o výmere 6 m2
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. so súhlasom 13 poslancov, ktorí predstavujú viac ako nadpolovičnú väčšinu prítomných
poslancov MsZ v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. § 9a) ods. 8b) – pozemok zastavaný
stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa a vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením
a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou – predaj novovytvorenej parcely parc. reg.
„C“ s parc. č. 1635/2 – druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 m2, ktorá bola
vytvorená na základe geometrického plánu č. 44538359-99/2019 zo dňa 27.06.2019,
vyhotoveného geodetickou kanceláriou VattiGEO, Vörös Attila – geodet, Povodňová 529, Zlatná
na Ostrove, overeného Okresným úradom Komárno, katastrálny odbor dňa 25.07.2019 pod č.
657/19 z parcely reg. „C“ s parcelným číslom 1635 – druh pozemku zastavané plochy a nádvoria

v k. ú. Kolárovo, ved. na LV č. 4941 za cenu 50,- €/m2 v zmysle platnej cenovej mapy mesta pre
István Fekete, bytom Kolárovo, Remeselnícka 1092/26. Výdavky spojené s prevodom
nehnuteľnosti hradí kupujúci.
v Kolárove, dňa 28.10.2019
Árpád H o r v á t h
primátor mesta
č. 236/2019
uznesenie
k žiadosti LEBECO s.r.o., Remeselnícka 4, Kolárovo o uzatvorenie budúcej zmluvy o vecnom
bremene na pozemkoch s parc. č. 1565/1, 1579,1635 a 1634/1
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. so súhlasom 14 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. 1565/1 – ostatné plochy, parc. č. 1579 – ostatné plochy, parc. č. 1635 – zastavané plochy
a nádvoria, parc. č. 1634 – zastavané plochy a nádvoria na základe predbežného plánu stavby
„KO Kolárovo, Kostolné nám., NNK, Podzemná elektrická prípojka“ v prospech
Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova č. 6, 81647 Bratislava - investorom je LEBECO
s.r.o., so sídlom Remeselnícka 4, 946 03 Kolárovo Jednorazová odplata zriadenia vecného
bremena je určená na základe znaleckého posudku výmery vecných bremien, ktorá bude
vymedzená geometrickým plánom.
v Kolárove, dňa 28.10.2019
Árpád H o r v á t h
primátor mesta
č. 237/2019
uznesenie
k žiadosti Geppetto s.r.o., Hlavná 48, Dunajská Streda o uzatvorenie budúcej zmluvy o vecnom
bremene v celkovej dĺžke 195 m
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. so súhlasom 12 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 pozemku v k. ú. Kolárovo, ved. na LV č. 4941 parc. reg. „C“ s
parc. č. 279/1 – zastavané plochy a nádvoria na základe predbežného plánu stavby „Prípojky
inžinierskych sietí - elektrické pripojenie“ na ul. Sládkovičovej v rozlohe vymedzeným
geometrickým plánom v prospech Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova č. 6, 816 47
Bratislava - investorom je Geppetto s.r.o., so sídlom 929 01 Dunajská Streda, Hlavná 48.
Jednorazová odplata zriadenia vecného bremena je určená na základne znaleckého posudku
výmery vecných bremien, ktorá bude vymedzená geometrickým plánom.
v Kolárove, dňa 28.10.2019
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 238/2019
uznesenie
k návrhu na zmenu uznesenia MsZ č. 30/2019 A./1. zo dňa 21.01.2019
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ mení
1. uznesenie Mestského zastupiteľstva v Kolárove, č. 30/2019-A/1 z 2. zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Kolárove konaného dňa 21.01.2019 nasledovne:
„Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1./ so súhlasom 15 poslancov, ktorí predstavujú nadpolovičnú väčšinu prítomných poslancov
MsZ 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 novovytvoreného
pozemku parc. reg. „C“ s parc. č. 28445/471- druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
o výmere 1.470 m2, ktorý bol vytvorený na základe geometrického plánu č. 350492516/2018 zo dňa 28.09.2018, vyhotoveného súkromným geodetom Fülöpp Zoltán, Vnútorná
okružná 176/11, Komárno overeného Okresným úradom Komárno, katastrálny odbor pod
číslom 915/18 dňa 15.10.2018 z pôvodnej parcely v k. ú. Kolárovo, ved. na LV č.
4941,parcely reg. „C“ s parcelným číslom 28445/275 – druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria za cenu 8,- €/m2 v zmysle platnej cenovej mapy mesta pre MOVER s.r.o.,
Bratislavská 251/56, Kolárovo. Výdavky spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí kupujúci.“
v Kolárove, dňa 28.10.2019
Árpád H o r v á t h
primátor mesta
č. 239/2019
uznesenie
k návrhu na schválenie spoluúčasti mesta k projektu „Výstavba nabíjacej stanice pre elektromobily
v meste Kolárovo“
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu o projekte „Výstavba nabíjacej stanice pre elektromobily v meste
Kolárovo“
B./ schvaľuje
1. predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie pre projekt s názvom „Výstavba nabíjacej stanice pre
elektromobily v meste Kolárovo“, kód výzvy č.: 18409/2019-4210-36886
2. finančnú spoluúčasť mesta k projektu „Výstavba nabíjacej stanice pre elektromobily v meste
Kolárovo“ v maximálnej výške 247,27 € t.j. 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu
v Kolárove, dňa 22.10.2019
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

