Uznesenia
z 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kolárove dňa 18.11.2019

č. 240/2019
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 25.11.2019
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 241/2019
uznesenie
k Alternatívnym návrhom dlhodobého riešenia nepriaznivej situácie základných škôl v meste
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Alternatívne návrhy dlhodobého riešenia nepriaznivej finančnej situácie základných škôl v meste
B./ schvaľuje
1. vykrytie chýbajúcich finančných prostriedkov základných škôl s prerozdelením z balíka štátnych
prostriedkov – kód 111, od 1.1.2020 až do vyriešenia nepriaznivej situácie základných škôl
v meste
C./ žiada
1. primátora mesta objednať vypracovanie materiálu s analýzou, prehodnotením a s návrhmi riešení
nepriaznivej situácie v rámci systému školstva na území mesta nezávislými odborníkmi v tejto
oblasti (analýza systému školstva vrátane Cirkevnej spojenej školy a špeciálnej ZŠ)
2. primátora mesta v záujme zníženia prevádzkových výdavkov základných škôl na decembrové
zasadnutie MsZ predložiť materiál zameraný na preverenie využiteľnosti priestorov v budovách
základných škôl
3. primátora mesta predložiť informatívnu správu o upravenom rozpočte jednotlivých základných
škôl na rok 2019
Termín: decembrové zasadnutie MsZ
v Kolárove, dňa 25.11.2019
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 242/2019
uznesenie
k žiadosti Cirkevnej spojenej školy Panny Márie, Brnenské nám. 15, Kolárovo –
Nagyboldogasszony Egyházi iskolaközpont, Gúta o úpravu rozpočtu na r. 2019 v rámci schválenej
normatívnej dotácie
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Úpravu rozpočtových limitov výdavkov na rok 2019 pre školy a školské zariadenia mimo
zriaďovacej pôsobnosti Mesta Kolárovo, pre zriaďovateľa Rímskokatolícka cirkev, Trnavská
arcidiecéza, Jána Hollého 10, 917 66 Trnava, na účely prevádzkovania Cirkevnej spojenej školy
Panny Márie, Brnenské námestie 15, Kolárovo na nasledovné organizačné zložky a časti (údaje
v €) na základe žiadosti riaditeľky školy:
Časť: Školská jedáleň ako súčasť Cirkevnej spojenej školy Panny Márie, Brnenské námestie 15,
Kolárovo:
- pre deti základnej školy do 15 rokov veku:
1. Schválená normatívna dotácia na bežné výdavky z rozpočtu mesta podľa poslednej 31182
úpravy:
a) Úprava normatívnej dotácie na bežné výdavky z rozpočtu mesta
-2500
b) Upravená normatívna dotácia na bežné výdavky z rozpočtu mesta
28682
- pre deti materskej školy:
1. Schválená normatívna dotácia na bežné výdavky z rozpočtu mesta
a) Úprava normatívnej dotácie na bežné výdavky z rozpočtu mesta
b) Upravená normatívna dotácia na bežné výdavky z rozpočtu mesta

12409
-1000
11409

Časť: Školský klub detí ako súčasť Cirkevnej spojenej školy Panny Márie, Brnenské námestie 15,
Kolárovo:
1. Schválená normatívna dotácia na bežné výdavky z rozpočtu mesta
39221
a) Úprava normatívnej dotácie na bežné výdavky z rozpočtu mesta
+3500
b) Upravená normatívna dotácia na bežné výdavky z rozpočtu mesta
42721
Časť: Cirkevná základná škola s materskou školou Panny Márie - materská škola:
1. Schválená normatívna dotácia na bežné výdavky z rozpočtu mesta podľa poslednej
úpravy:
a) Úprava normatívnej dotácie na bežné výdavky z rozpočtu mesta
b) Upravená normatívna dotácia na bežné výdavky z rozpočtu mesta
v Kolárove, dňa 25.11.2019
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

63733
0
63733

č. 243/2019
uznesenie
k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Kolárovo o dani z nehnuteľností
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie, že
1. návrh VZN mesta Kolárovo o dani z nehnuteľností podľa § 6 ods. 3 zákona obecnom zriadení
bol vyvesený na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta pred jeho schválením dňa 30. 10.
2019.
2. v rámci pripomienkového konania k návrhu VZN mesta Kolárovo o dani z nehnuteľností neboli
predložené pripomienky

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kolárovo č. 7/2019 o dani z nehnuteľností
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ prijíma
1. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kolárovo č. 7/2019 o dani z nehnuteľností podľa
predloženého návrhu
v Kolárove, dňa 25.11.2019
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 244/2019
uznesenie
k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Kolárovo o dani za psa
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie, že
1. návrh VZN mesta Kolárovo o dani za psa podľa § 6 ods. 3 zákona o obecnom zriadení bol
vyvesený na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta pred jeho schválením dňa 30. 10. 2019.
2. v rámci pripomienkového konania k návrhu VZN mesta Kolárovo o dani za psa neboli
predložené pripomienky

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kolárovo č. 8/2019 o dani za psa
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ prijíma
1. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kolárovo č. 8/2019 o dani za psa podľa predloženého
návrhu
v Kolárove, dňa 25.11.2019
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 245/2019
uznesenie
k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Kolárovo o dani za predajné automaty
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie, že
1. návrh VZN mesta Kolárovo o dani za predajné automaty podľa § 6 ods. 3 zákona o obecnom
zriadení bol vyvesený na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta pred jeho schválením dňa
30. 10. 2019.
2. v rámci pripomienkového konania k návrhu VZN mesta Kolárovo o dani za predajné automaty
neboli predložené pripomienky

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kolárovo č. 9 /2019 o dani
za predajné automaty
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ prijíma
1. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kolárovo č. 9/2019 o dani za predajné automaty podľa
predloženého návrhu
v Kolárove, dňa 25.11.2019
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 246/2019
uznesenie
k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Kolárovo o dani za nevýherné hracie automaty
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie, že
1. návrh VZN mesta Kolárovo o dani za nevýherné hracie prístroje podľa § 6 ods. 3 zákona
o obecnom zriadení bol vyvesený na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta pred jeho
schválením dňa 30. 10. 2019.
2. v rámci pripomienkového konania k návrhu VZN mesta Kolárovo o dani za nevýherné hracie
prístroje neboli predložené pripomienky

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kolárovo č. 10/2019 o dani za nevýherné
hracie automaty
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ prijíma
1. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kolárovo č. 10/2019 o dani za nevýherné hracie automaty
podľa predloženého návrhu
v Kolárove, dňa 25.11.2019
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 247/2019
uznesenie
k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Kolárovo o dani za ubytovanie
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie, že
1. návrh VZN mesta Kolárovo o dani za ubytovanie podľa § 6 ods. 3 zákona o obecnom zriadení
bol vyvesený na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta pred jeho schválením dňa 30.10. 2019.
2. v rámci pripomienkového konania k návrhu VZN mesta Kolárovo o dani za ubytovanie neboli
predložené pripomienky

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kolárovo č. 11/2019 o dani za ubytovanie
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ prijíma
1. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kolárovo č. 11/2019 o dani za ubytovanie podľa
predloženého návrhu
v Kolárove, dňa 25.11.2019
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 248/2019
uznesenie
k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Kolárovo o miestnom poplatku za komunálny odpad
a drobný stavebný odpad
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie, že
1. návrh VZN mesta Kolárovo o miestnom poplatku za KO a DSO podľa § 6 ods. 3 zákona
o obecnom zriadení bol vyvesený na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta pred jeho
schválením dňa 30.10. 2019.
2. v rámci pripomienkového konania k návrhu VZN mesta Kolárovo o miestnom poplatku za KO a
DSO bola predložená pripomienka poslanca MsZ a predsedu komisie OŽP, ŽP a CR Árgyusi
Imricha v zákonnej lehote dňa 11.11.2019 evidovanej pod č. 19454/2019
3. vyhodnotenie pripomienok (Stanovisko správcu dane a poplatku k navrhovaným zmenám) zo
dňa 14.11.2019
B./ schvaľuje
1. zapracovanie nasledovných pripomienok predsedu komisie OŽP, ŽP a CR p. Árgyusi Imricha do
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kolárovo o miestnom poplatku za KO a DSO:
a.) Článok 9 – Zníženie poplatku odst. 4
– za triedenie komunálneho odpadu v domácnostiach
0,040 €/kg
b.) Článok 10 – Odpustenie poplatku odst. 2
- odpracovanie formou verejno-prospešných prác
2,00 €/hod.
v Kolárove, dňa 25.11.2019
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 249/2019
uznesenie
k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Kolárovo o miestnej dani za užívanie
verejného priestranstva
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie, že
1. návrh VZN mesta Kolárovo o dani za užívanie verejného priestranstva podľa §6 ods.3 zákona
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení bol vyvesený na úradnej tabuli mesta a zverejnený na
webovom sídle mesta pred jeho schválením dňa 30.10.2019
2. v rámci pripomienkového konania k návrhu VZN mesta Kolárovo o dani za užívanie verejného
priestranstva neboli predložené pripomienky

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kolárovo č. 12/2019 o miestnej dani za
užívanie verejného priestranstva
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ prijíma
1. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kolárovo č. 12/2019 o dani za užívanie verejného
priestranstva podľa predloženého návrhu
v Kolárove, dňa 25.11.2019
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 250/2019
uznesenie
k zaobstaraniu mobilného kontajnera na Zberný dvor triedeného odpadu v Kolárove
(uznesenie MsZ č. 219/2019 B./1)
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie:
Variant 1:
Zaobstaranie mobilného kontajnera na Zberný dvor triedeného odpadu v Kolárove v hodnote
9 040,- € a prijatie jedného stáleho zamestnanca a dvoch brigádnikov do pracovného pomeru
GÚTA SERVICE Kolárovo s celkovými výdavkami v hodnote 21 026,- €.
Výdavky spolu v hodnote 30 066,- €.
Variant 2:
Zaobstaranie mobilného kontajnera na Zberný dvor triedeného odpadu v Kolárove v hodnote
9 040,- € a prijatie jedného stáleho zamestnanca do pracovného pomeru GÚTA SERVICE
Kolárovo s celkovými výdavkami v hodnote 11 616,- €.
Výdavky spolu v hodnote 20 656,- €.
B./ schvaľuje
1. zaobstaranie mobilného kontajnera na Zberný dvor triedeného odpadu v Kolárove v hodnote
9 040,-€ v roku 2020
2. prijatie dvoch pracovníkov do pracovného pomeru na Zberný dvor v Kolárove v termíne
od 01.01.2020 do 30.04.2020
v Kolárove, dňa 25.11.2019
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 251/2019
uznesenie
k úprave rozpočtu príspevkovej organizácie GÚTA SERVICE na rok 2019
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. úpravu rozpočtu príspevkovej organizácie GÚTA SERVICE Kolárovo na rok 2019 podľa
predloženého materiálu, s celkovými výdavkami a príjmami organizácie vo výške 816 572,- €
z toho príspevok na prevádzkovú činnosť činí 581 732,- € a príspevok od Mesta Kolárovo na
základe objednávok 29 700,- €.
B./ schvaľuje
1. úpravu rozpočtu príspevkovej organizácie GÚTA SERVICE Kolárovo na rok 2019 podľa
predloženého materiálu, s celkovými výdavkami a príjmami organizácie vo výške 816 572,- €
z toho príspevok na prevádzkovú činnosť činí 581 732,- € a príspevok od Mesta Kolárovo na
základe objednávok 29 700,- €.
v Kolárove, dňa 25.11.2019
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 252/2019
uznesenie
k Informatívnej správe o stave a aktuálnej výške nájmov mesta, jeho porovnanie s miestnym trhom
nájmov v oblasti prenájmu nebytových priestorov a návrhom na ich prípadné zvýšenie
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu o stave a aktuálnej výšky nájmov mesta, jeho porovnanie s miestnym trhom
v oblasti prenájmu nebytových priestorov
B./ schvaľuje
1. úpravu „sadzby nájomného za prenájom nebytových priestorov“ od 01.01.2020 a jeho
zapracovanie do Prílohy č.2 „Zásad nakladania a hospodárenia s majetkom mesta"
Výška základného nájomného za NBP v majetku mesta Tabuľka 4
sadzby
nájomného za
prenájom NBP
[€/m2/R]

označenie NBP, názov, ul.a pod.

NBP v admin .budove - Kostolné nám.32 pre podnikat. účely v tom
prízemie

1

poschodie
Školské a predškolské zariadenia v AB Kostolné nam.32

2

NBP slúžiace pre školské, predškolské, kultúrne a sociálne a osvetové zariadenia jednotne

32,11
32,11
11,00
9,17

NBP v budove MsÚ - podnikateľské účely
3

pre SLSP a.s. kancelárske priestory
vedľajšie miestnosti a spoločné priestory pre SLSP
priestory pre Slovenskú poštu

79,91
48,36
50,00

4

NBP v ostatných budovách mesta na podnikateľské účely (Admin.budova, horná buňka,
budova na Novozámockej, Mostovej, vrátane priestorov slúžiacich pre zdravotnícke služby)

5

NBP na ul. Mostovej č.7- na podnikateľské účely (sadzba na celú plochu a R)

6

NBP - garáže

7

NBP - časti oceľového skladu, hangár, bývalý skleníkový komplex, na ul. Novozámockej 13

8,46

8

zastavané plochy a nádvorie na ul. Novozámockej č.13

0,60

9

NBP pre občianske združenia a nezisk. organizácie schvaľuje primátor mesta vrátane výšky
nájomného

10

príležitostné prenájmy NBP v budove MsÚ a v ostatných budovách v majetku mesta za každú
aj začatú hodinu nájmu, (výnimky schvaľuje primátor mesta vrátane aj výšky nájomného) hodinová sadzba

32,11
120,39
24,08

24,08

C./ stiahlo z rokovania
1. prehodnotenie výšky nájmov v zdravotnom stredisku
D./ žiada
1. primátora mesta o zabezpečenie zapracovania zmien v sadzobníku nájomného za nebytové
priestory do Prílohy č. 2 a jej aktualizáciu v Zásadách nakladania a hospodárenia s majetkom
mesta

2. primátora mesta predložiť na prerokovanie materiál s informatívnou správou o možnostiach
v oblasti prenajímania nebytových priestorov v zdravotnom stredisku v súvislosti s projektom
„Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Kolárovo“
v Kolárove, dňa 25.11.2019
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 253/2019
uznesenie
k „Zmluve o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy“ medzi Mestom Kolárovo a Západoslovenskou
vodárenskou spoločnosťou a. s., vo veci budúceho predaja pozemkov pre účely výstavby vodnej
stavby čistiarne odpadových vôd v meste Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Zmluvu o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Mestom Kolárovo
a Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. so sídlom: Nábrežie za hydrocentrálou č. 4,
949 60 Nitra: štatutárny orgán: Mgr. art. Otokar Klein, predseda predstavenstva, Ing. Marek
Illéš, člen predstavenstva, IČO: 36 550 949 IČ DPH: SK 2020154609 podľa predloženého
návrhu
v Kolárove, dňa 25.11.2019
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 254/2019
uznesenie
k Zmluve uzatvorenej medzi Poľnohospodárskym družstvom a Mestom Kolárovo, za účelom
uzavretia nájomnej zmluvy na poľnohospodársku pôdu dodatočne vymeranú družstvom, ako
náhradné pozemky v užívaní mesta Kolárovo s možnosťou ich dania
do podnájomného vzťahu
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu o pripravovanej nájomnej zmluve s Poľnohospodárskym družstvom
Kolárovo, predmetom ktorej bude nájom pozemkov vo vlastníctve družstva a náhradných
pozemkov v správe družstva
v Kolárove, dňa 25.11.2019
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 255/2019
uznesenie
k schváleniu prenájmu poľnohospodárskej pôdy a ostatných zastavaných plôch a nádvorí mesta
užívaných Poľnohospodárskym družstvom 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 skončila 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.
Na zasadnutí mestského zastupiteľstva v Kolárove dňa 21.10.2019 zastupiteľstvo schválilo
zámer na prenájom nehnuteľností v uznesení č. 220/2019. Mesto Kolárovo zverejnilo zámer
prenájmu na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta.
B./ schvaľuje
1. Na základe uznesenia č. 220/2019 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
1. primátora mesta o zabezpečenie vypracovania nájomnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ a jej
podpísanie
v Kolárove, dňa 25.11.2019
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 256/2019
uznesenie
k schváleniu predĺženia nájomného vzťahu na ďalšie 5 ročné obdobie,
pre Ing. Adrianu Čurdovú, bytom Kolárovo, Dlhá 89
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.
2. Na zasadnutí mestského zastupiteľstva v Kolárove dňa 21.10.2019 zastupiteľstvo schválilo
zámer na prenájom nehnuteľností v uznesení č. 222/2019. Mesto Kolárovo zverejnilo zámer
prenájmu na úradnej tabuli a webovom sídle mesta.

B./ schvaľuje
1. Na základe uznesenia č. 222/2019 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 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
1. primátora mesta o zabezpečenie vypracovania nájomnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ a jej
podpísanie
v Kolárove, dňa 25.11.2019
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 257/2019
uznesenie
k schváleniu predĺženia nájomného vzťahu na ďalšie 5 ročné obdobie,
pre Nagy Dezidera, bytom Kolárovo, L. Novomeského 21

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.
Na zasadnutí mestského zastupiteľstva v Kolárove dňa 21.10.2019 zastupiteľstvo schválilo
zámer na prenájom nehnuteľností v uznesení č. 223/2019. Mesto Kolárovo zverejnilo zámer
prenájmu na úradnej tabuli a webovom sídle mesta.
B./ schvaľuje
1. Na základe uznesenia č. 223/2019 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 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
1. primátora mesta o zabezpečenie vypracovania nájomnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ a jej
podpísanie
v Kolárove, dňa 25.11.2019
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 258/2019
uznesenie
k schváleniu predĺženia nájomného vzťahu na ďalšie 5 ročné obdobie,
pre Szabó Ladislava, bytom Částa 28, Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ konštatuje, že
1. Ivan Szabó, Osada Dankó Pištu 78, 946 03 Kolárovo, podal žiadosť o predĺženie nájomnej
zmluvy na poľnohospodárske 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.
Na zasadnutí mestského zastupiteľstva v Kolárove dňa 21.10.2019 zastupiteľstvo schválilo
zámer na prenájom nehnuteľností v uznesení č. 226/2019. Mesto Kolárovo zverejnilo zámer
prenájmu na úradnej tabuli a webovom sídle mesta.
B./ schvaľuje
1. Na základe uznesenia č. 226/2019 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 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
1. primátora mesta o zabezpečenie vypracovania nájomnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ a jej
podpísanie
v Kolárove, dňa 25.11.2019
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 259/2019
uznesenie
k schváleniu predĺženia nájomného vzťahu na ďalšie 5 ročné obdobie,
pre Takács-Farm, s.r.o., Harcsová 30, Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ konštatuje, že
1. Takács – Farm, s.r.o., IČO: 46374779, zast. Peter Takács – konateľ, Harcsová 30, 946 03
Kolárovo, podali 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. Žiada o znovu uzatvorenie nájomnej zmluvy na ďalších 5
rokov.
Na zasadnutí mestského zastupiteľstva v Kolárove dňa 21.10.2019 zastupiteľstvo schválilo
zámer na prenájom nehnuteľností v uznesení č. 225/2019. Mesto Kolárovo zverejnilo zámer
prenájmu na úradnej tabuli a webovom sídle mesta.
B./ schvaľuje
1. Na základe uznesenia č. 225/2019 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 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
1. primátora mesta o zabezpečenie vypracovania nájomnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ a jej
podpísanie
v Kolárove, dňa 25.11.2019
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 260/2019
uznesenie
k schváleniu predĺženia nájomného vzťahu na ďalšie 5 ročné obdobie,
pre Szabó Ivana, bytom osada Dankó Pistu 78, Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ konštatuje, že
1. Ivan Szabó, Osada Dankó Pištu 78, 946 03 Kolárovo, podal žiadosť o predĺženie nájomnej
zmluvy na poľnohospodárske 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.
Na zasadnutí mestského zastupiteľstva v Kolárove dňa 21.10.2019 zastupiteľstvo schválilo
zámer na prenájom nehnuteľností v uznesení č. 226/2019. Mesto Kolárovo zverejnilo zámer
prenájmu na úradnej tabuli a webovom sídle mesta.
B./ schvaľuje
1. Na základe uznesenia č. 226/2019 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 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
1. primátora mesta o zabezpečenie vypracovania nájomnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ a jej
podpísanie
v Kolárove, dňa 25.11.2019
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 261/2019
uznesenie
k schváleniu predĺženia nájomného vzťahu na ďalšie 5 ročné obdobie,
pre Pál Tibora, bytom Dunajská 1, Kolárovo
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.
Na zasadnutí mestského zastupiteľstva v Kolárove dňa 21.10.2019 zastupiteľstvo schválilo
zámer na prenájom nehnuteľností v uznesení č. 227/2019. Mesto Kolárovo zverejnilo zámer
prenájmu na úradnej tabuli a webovom sídle mesta.
B./ schvaľuje
1. Na základe uznesenia č. 227/2019 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 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
1. primátora mesta o zabezpečenie vypracovania nájomnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ a jej
podpísanie
v Kolárove, dňa 25.11.2019
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 262/2019
uznesenie
k schváleniu predĺženia nájomného vzťahu na ďalšie 5 ročné obdobie,
pre Sudický Miroslava, bytom Sládkovičova 53, Kolárovo
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.
Na zasadnutí mestského zastupiteľstva v Kolárove dňa 21.10.2019 zastupiteľstvo schválilo
zámer na prenájom nehnuteľností v uznesení č. 228/2019. Mesto Kolárovo zverejnilo zámer
prenájmu na úradnej tabuli a webovom sídle mesta.
B./ schvaľuje
1. Na základe uznesenia č. 228/2019 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 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
1. primátora mesta o zabezpečenie vypracovania nájomnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ a jej
podpísanie
v Kolárove, dňa 25.11.2019
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 263/2019
uznesenie
k schváleniu predĺženia nájomného vzťahu na ďalšie 5 ročné obdobie,
pre CUNGI, s.r.o., zast. Kalmár Ladislavom, bytom Kostolné nám. 23, Kolárovo
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 zo dňa 5.11.2014, platnosť tejto zmluvy
skončila 30.9.2019. Žiada o znovu uzatvorenie nájomnej zmluvy na ďalších 5 rokov.
Na zasadnutí mestského zastupiteľstva v Kolárove dňa 21.10.2019 zastupiteľstvo schválilo
zámer na prenájom nehnuteľností v uznesení č. 229/2019. Mesto Kolárovo zverejnilo zámer
prenájmu na úradnej tabuli a webovom sídle mesta.
B./ schvaľuje
1. Na základe uznesenia č. 229/2019 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 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
1. primátora mesta o zabezpečenie vypracovania nájomnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ a jej
podpísanie
v Kolárove, dňa 25.11.2019
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 264/2019
uznesenie
k vyhodnoteniu obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľnosti v k.ú. Kolárovo
na Ul. Novozámockej (garáž so súp č. 3603 a sklad so súp. č. 3605)
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. informatívnu správu o vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľností vo
vlastníctve Mesta Kolárovo, ved. na LV č. 4941, v k. ú. Kolárovo:
• stavby so súpisným číslom 3603 – garáže, ktorá bola postavená na pozemku parcely
reg. „C“ s parc. č. 2536/72 (právny vzťah k parcele neevidovaný na liste vlastníctva) a
• stavby so súpisným číslom 3605 – sklad, ktorá bola postavená na pozemku parcely reg.
„C“ s parc. č. 2536/73 (právny vzťah k parcele neevidovaný na liste vlastníctva)
Víťazom obchodnej verejnej súťaže v obidvoch prípadoch sa stala ClearSky s.r.o. so sídlom L.
Novomeského 20, 946 03 Kolárovo za kúpnu cenu spolu: 58.102,-€
v Kolárove, dňa 25.11.2019
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 265/2019
uznesenie
k prideleniu voľného jednoizbového nájomného bytu mesta na Ul. Radnótiho 42/12, Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. pridelenie voľného nájomného jednoizbového bytu na adrese Radnótiho 42/10, Kolárovo a
uzavretie nájomnej zmluvy s Horváth Ladislavom a družkou Kerti Józsefné, bytom Kolárovo,
Radnótiho 42/5 od 01.12.2019 do 30.11.2020, podľa VZN mesta Kolárovo č. 4/2016, čl.4. bod
14
v Kolárove, dňa 25.11.2019
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 266/2019
uznesenie
k časovému harmonogramu na mestom organizované kultúrne podujatia v roku 2020
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Harmonogram kultúrnych podujatí organizovaných mestom Kolárovo v roku 2020
Názov podujatia

Dátum

Zodpovedný – realizátor

Pamätný deň prielomu na Done A doni áttőrés tragédiájának emléknapja

12.01.2020

MsKS

15.marec - Március 15.

15. 03.2020

Mgr. Mayer János - MsKS

Deň učiteľov - Tanítónap

27.03.2020

Ing. Mgr. Finta Zoltán; Mgr. Mayer János
–
MsKS, prof.program

Deň poézie - Költészet napja

08.04.2020

Mgr. Mayer János-MsKS, Malodunajské
rockové divadlo

Pamätný deň vysídlených obyvateľov Hornej Zemi A Felvidékről kitelepítettek emléknapja

24.04.2020

Stavanie májky - Májfaállítás

30.04.2020

Ing. Mgr. Finta Zoltán; Mgr. Mayer János
–deti ZŠ a ŠZ

Spomienka na padlých hrdinov nášho mesta v II.
svetovej vojne A II. világháborúban elesett gútai hősok emléknapja

07.05.2020

Ing. Mgr. Finta Zoltán; Mgr. Mayer János

Deň národnej spolupatričnosti Nemzeti összetartozás napja

04.06.2020

Ing. Mgr. Finta Zoltán; Mgr. Mayer János;
PaedDr. Madarász Róbert

Sviatok sv. Cyrila a Metoda Sz.Cirill és Metód - nap

05.07.2020

Ing. Mgr. Finta Zoltán; Mgr. Mayer JánosSpolok slov. kult.

Kolárovský jarmok - Gútai vásár
Námestie vín – Borok tere

14. - 16.
08.2020

Ing. Mgr. Finta Zoltán; Mgr. Mayer János
–
MsKS, MsÚ, prof. program

Pamätný deň Aradských mučeníkov –
Aradi vértanúk emléknapja

06.10.2020

MsKS

Sviatok sv. Štefana - Szent István - nap

20.08.2020

Ing. Mgr. Finta Zoltán;
Mgr. Mayer János -MsKS

Slovenské nár. povstanie Szlovák nemzeti felkelés

28.08.2020

Spolok priateľov slov. kult.

Kolárovská kult. jeseň - Gútai Kulturális Ősz

okt. - nov.
2020

Mgr. Mayer János; prof. a amat. program;
ples mesta, občianske večierky

Spoločná modlitba za mesto –
Közös ima a városért

29.11.2020

Ing. Mgr. Finta Zoltán; Spolok priateľov
slov.kult.
a cirk.spoj.škola

Vianočné trhy - Karácsonyi vásár
Novoročný koncert – Újévi koncert

04. -6.12. 2020

Ing. Mgr. Finta Zoltán; Mgr. Mayer János
–
MsKS; MsÚ; Za naše Kolárovo, Kikelet

Silvestrovský ohňostroj - Szilveszteri tűzijáték

31.12.2020

Ing. Mgr. Finta Zoltán, MsÚ

MsKS

v Kolárove, dňa 25.11.2019
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 267/2019
uznesenie
k žiadosti Bevatron s.r.o., G. Bethlena 50, 940 01 Nové Zámky o zriadenie vecného bremena na
pozemkoch s parc. č. 1917/1 a 1918
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. so súhlasom 15 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. 1917/1 – zastavané plochy a nádvoria a parc. č. 1918 – zastavané plochy a nádvoria na
základe predbežného plánu stavby „KN KOLÁROVO-ŠTÚROVA IBV TÓTH, NNK“
v prospech Západoslovenskej distribučnej a.s., Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava, za jednorazovú
odplatu na základe znaleckého posudku výmery vecných bremien, ktorá bude vymedzená
geometrickým plánom
v Kolárove, dňa 25.11.2019
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 268/2019
uznesenie
k návrhu na vybudovanie detského ihriska na Brnenskom námestí,
parc. č. C1421/1 v k. ú. Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu Mestského úradu v Kolárove o vyhlásení verejného obstarávania vo veci výstavby
detského ihriska na Brnenskom námestí v Kolárove, ktorého víťazom je uchádzač, ktorý navrhol
najnižšiu cenu: EBERCOM, s.r.o., Novozámocká č. 102, 949 05 Nitra, IČO: 44658591.
Cena ponuky: 9753,60 € s DPH
B./ schvaľuje
1. Uzatvorenie zmluvy o dielo na výstavbu detského ihriska s uchádzačom, ktorý navrhol najnižšiu
cenu v hodnote 9753,60 € : EBERCOM, s.r.o., Novozámocká č. 102, 949 05 Nitra, IČO:
44658591, DIČ: 2022807369, IČDPH: SK2022807369, zápis do OR pri OS Nitra, odd. Sro,
vložka č. 24367/N. Dátum dodania diela je: 31.12.2019.
Miesto dodania: na vyhradenej ploche na parcele č. C1421/1, k.ú .Kolárovo, na adrese: Brnenské
námestie, medzi obytnými domami číslo: 2362/7, č.2236/8, č.2363/9, 94603 Kolárovo.
v Kolárove, dňa 25.11.2019
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 269/2019
uznesenie
k návrhu „Kontajneriska 20 na Ul. nová“, Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. návrh „Kontajneriska 20 na Ul. nová“, varianty A a B vypracované Ing. arch. Tiborom
Királyom, Mládežnícka 34, Kolárovo
B./ žiada
1. primátora mesta o zahájenie procesu verejného obstarávania realizácie stavby „Kontajnerisko 20
na Ul. nová" podľa varianty B. – oceľová konštrukcia obvodového muriva dodávateľskou
formou
v Kolárove, dňa 25.11.2019
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 270/2019
uznesenie
k žiadosti ZPS a DS, Partizánska 15-17, Kolárovo o poskytnutie účelovej dotácie na krytie
prechodného nedostatku finančných prostriedkov opatrovateľskej služby
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A. /berie na vedomie
1. žiadosť o poskytnutie účelovej dotácie na krytie prechodného nedostatku finančných
prostriedkov opatrovateľskej služby na mesiace október -december 2019
B./ schvaľuje
1. účelovú dotáciu do výšky 42.750,-€ na preklenutie prechodného nedostatku finančných
prostriedkov na doplnenie výdavkov opatrovateľskej služby (osobné výdavky opatrovateľov
s mesačnou sumou 14.250 € na obdobie október - december 2019) 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
v Kolárove, dňa 25.11.2019
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 271/2019
uznesenie
k zámeru Základnej školy Jána Amosa Komenského na prenájom nebytových priestorov
za účelom prevádzkovania školského bufetu
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie, že
1. zámer Základnej školy Jána Amosa Komenského na prenájom nebytových priestorov za
účelom prevádzkovania školského bufetu, bol zverejnený na webovej stránke školy
B./ schvaľuje
1. prenájom nebytových priestorov Základnej školy Jána Amosa Komenského, Rábska 14,
Kolárovo, o výmere 17,36 m2 za účelom prevádzkovania školského bufetu s nasledovnými
podmienkami:
Nájomca: Klára Ďuríková, Kostolné námestie 5, 946 03 Kolárovo, IČO: 46067931
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú: od 01.11.2019 do 30.06.2020
Výška nájomného: od 01.11.2019 do 31.01.2020 vo výške 1,-€/mesiac
od 01.02.2020 do 30.06.2020 vo výške 12,-€/mesiac
Výška režijných nákladov je vypočítaná podľa aktuálnych cien.
v Kolárove, dňa 25.11.2019
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

