Uznesenie
z 33. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kolárove dňa 23.09.2013
č. 628/2013
uznesenie
ku kontrole plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
2. Vyhodnotenie interpelácií poslancov z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
č. 629/2013
uznesenie
k Správe o plnení úloh – uzn. MsZ č. 609/2013 – rozšírenie kapacity MŠ
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Zaradenie novovybudovanej triedy Materskej školy, Lesná 10, Kolárovo do prevádzky,
v zmysle uznesenia MsZ č. 609/2013 A1 odo dňa 12.09.2013.
2. Zaradenie rozšírenej výdajnej školskej jedálne v priestoroch MŠ Lesná 10, ktorá je
súčasťou Školskej jedálne, Lesná 8, Kolárovo a slúži pre potreby MŠ Lesná 10, Kolárovo
na adrese sídla do prevádzky, v zmysle uznesenia MsZ č. 609/2013 A1 odo dňa
12.09.2013.
3. Informatívnu správu o vykonaných stavebných prácach resp. o nákupe vybavenia
novovytvorenej triedy nasledovne:
- stavebné práce:
18.849,23 €
- zariadenie MŠ:
4.334,10 €
- zariadenie výdajne kuchyne:
1.041,28 €
Spolu:
24.224,61 €
4. nutnosť opravy chodníka pri MŠ Lesná 10 podľa predloženej kalkulácie v čiastke 1.260,-€,
formou 10 cm betónovej vrstvy, vyhotovené pracovníkmi MsÚ
B./ schvaľuje
1. rozšírenie kapacity Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda,
Brnenské námestie 16, Kolárovo 946 03 od 01.09.2014 spôsobom rozšírenia elokovanej
triedy na adrese Lesná 8, so zvýšením kapacity malej triedy
2. rozšírenie kapacity Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským Óvoda, Brnenské
nám. 16, Kolárovo 946 03 od 01.09.2015 spôsobom navýšenia počtu elokovaných tried na
adrese Lesná 8, z počtu 3 na 4, vrátane rekonštrukcie celého objektu
C./ žiada primátora mesta
1. o vypracovanie projektovej dokumentácie na zvýšenie kapacity malej triedy
a rekonštrukcie budovy MŠ na Ul. lesná č. 8, s vytvorením + 1 triedy
2. finančné vykrytie rozpočtu podľa vypracovanej projektovej dokumentácie predložiť na
novembrové zasadnutie MsZ

č. 630/2013
uznesenie
k zmluvám v oblasti školstva
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Uzatvorenie zmluvy o nájme priestorov v rozlohe 10 m2, na účely výuky anglického jazyka
mesačne 4 dni, denne po 1 hodín 15 min., Materskej školy s vyučovacím jazykom
maďarským – Óvoda, Brnenské námestie 16, Kolárovo s nájomcom: Aurélia Pém Bódis –
LIGHTHOUSE, jazyková škola, Hradná 10, 946 51 Nesvady, IČO: 46756655, DIČ:
1078098615, na dobu určitú od októbra 2013 do15. júna 2014. Nájomné: 8,30 € /m2 ročne,
prepočítané na hodiny, úhrada režijných výdavkov:1,00 € na mesiac.
2. Uzatvorenie zmluvy o nájme priestorov v rozlohe 10 m2, za účelom logopedickej
starostlivosti mesačne 4 dni, denne po 3 hodín 30 min., Materskej školy s vyučovacím
jazykom maďarským – Óvoda, Brnenské námestie 16, Kolárovo s nájomcom: Svetový
strom občianske združenie – Világfa Polgári Társulás, Částa 82, 946 03 Kolárovo, IČO:
42113474, DIČ: 2022411094, na dobu určitú od 1. októbra 2013 do15. júna 2014.
Nájomné: 8,30 € /m2 ročne, prepočítané na hodiny, úhrada režijných výdavkov:1,00 € na
mesiac.
3. Uzatvorenie zmluvy o nájme priestorov v rozlohe 10 m2, na účely výuky anglického jazyka
mesačne 4 dni, denne po 1 hodín 15 min., Materskej školy, Lesná 10, Kolárovo
s nájomcom: Aurélia Pém Bódis – LIGHTHOUSE, jazyková škola, Hradná 10, 946 51
Nesvady, IČO: 46756655, DIČ: 1078098615, na dobu určitú od 1. októbra 2013 do15.
júna 2014. Nájomné: 8,30 € /m2 ročne, prepočítané na hodiny, úhrada režijných
výdavkov:1,00 € na mesiac.
4. Uzatvorenie zmluvy o nájme priestorov za účelom zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho
procesu žiakov 1-9 ročníka ŠZŠ Lesná 9, Kolárovo:
-učebne vo výmere 35,64 m2 a telocvične v priestoroch Základnej školy
J.A.Komenského, Rábska 14, Kolárovo a športovej haly každú stredu v čase od
10.,00 hod. do 13,20 hod. s nájomcom Špeciálna základná škola, Lesná 9,
Kolárovo, IČO: 34041893, DIČ: 2020965408, na dobu určitú od 1. októbra
2013 do 30. júna 2014.
Podmienky prenájmu:
- učebne v priestoroch ZŠ: nájomné: 8,30 € /m2 ročne, úhrada režijných
výdavkov 60,90€ na mesiac.
- telocvične v priestoroch ZŠ: 2,00 € za 1 hod.
- športovej haly: 2,00 € za 1 hod.
5. Uzatvorenie zmluvy o nájme priestorov – učebne vo výmere 36,96 m2, za účelom
zabezpečenia výchovno – vzdelávacieho procesu (výuka v dielni) ŠZŠ v priestoroch
Školskej jedálne, Školská 6, Kolárovo s nájomcom Špeciálna základná škola s vyučovacím
jazykom maďarským, Remeselnícka 2, Kolárovo, IČO: 34041907, DIČ:2020965419, na
dobu určitú od 1. októbra 2013 do 30. júna 2014. Nájomné: 8,30 € /m2 ročne, úhrada
režijných výdavkov: 23,68 € na mesiac.

č. 631/2013
uznesenie
k úprave uznesenia MsZ č. 249/2012 B./3. zo dňa 6.2.2012 ku Koncepcii rozvoja školstva
v pôsobnosti samosprávy Mesta Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Úpravu uznesenia MsZ č. 249/2012 bod B3 zo dňa 6.2.2012 ku Koncepcii rozvoja školstva
v pôsobnosti samosprávy Mesta Kolárovo, ako stratégiu a výhľad do roku 2016
nasledovne:
Druhá veta sa vypúšťa a nahradí sa textom:
„Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od
troch do šiestich rokov jeho veku.
Do materských škôl je možné prijímať deti aj pod tri roky veku. Tieto deti môžu byť
prijaté len v prípade, keď najprv boli prijaté:
a) deti od troch rokov veku,
b) deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku
c) deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
d) deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
za predpokladu, že v konkrétnej materskej škole sú vytvorené vhodné materiálne,
personálne a iné potrebné podmienky.
Podmienky prijímania detí do materských škôl určuje riaditeľka materskej školy
s dodržaním legislatívnych predpisov.“
B./ žiada
1. primátora mesta Kolárovo a Spoločný školský úrad v Kolárove vypracovať metodický
pokyn k prijímaniu detí do materských škôl
č. 632/2013
uznesenie
k Správe o plnení uznesenia MsZ č. 552/2013 o voľbe riaditeľov ZŠ, MŠ a CVČ
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./berie na vedomie
1. Výsledky výberových konaní riaditeľov ZŠ, MŠ a CVČ
2. Vymenovanie PaedDr. Judit Bagita, trvale bytom Brnenské nám. 8, 946 03 Kolárovo, do
funkcie riaditeľa Základnej školy Františka Rákocziho II. s vyučovacím jazykom
maďarským–II.Rákóczi Ferenc Alapiskola, V.Palkovicha 3, Kolárovo na obdobie od
01.09.2013 do 31.08.2018.
3. Vymenovanie Heleny Pálovicsovej, trvale bytom Brnenské nám. 14, Kolárovo, do funkcie
riaditeľa Materskej školy Lesná 10, Kolárovo na obdobie od 01.07.2013 do 30.06.2018.
4. Vymenovanie Mgr. Zoltána Fintu, trvale bytom Školská 28, Kolárovo, do funkcie riaditeľa
Centra voľného času - Szabadidőközpont, Mostová 2, Kolárovo na obdobie od
01.07.2013 do 30.06.2018.

č. 633/2013
uznesenie
k VZN mesta Kolárovo č. 9/2013 o školských obvodoch
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie, že
1. návrh VZN mesta Kolárovo č. 9/2013 o školských obvodoch podľa § 6 ods. 3 zákona
o obecnom zriadení bol vyvesený na úradnej tabuli mesta Kolárovo pred jeho schválením
dňa 05.09.2013
2. v rámci pripomienkového konania bola podaná pripomienka k návrhu VZN č. 9/2013
o školských obvodoch PaedDr. Róbertom Madarászom dňa 18.9.2013, ktorá bola podľa §6
ods. 6 zákona o obecnom zriadení vyhodnotená dňa 19.9.2013 a predložená na zasadnutie
MsZ dňa 23.9.2013
B./ schvaľuje
1. VZN mesta Kolárovo č. 9/2013 o školských obvodoch so zapracovaním pripomienok podľa
výsledku vyhodnotenia
č. 634/2013
uznesenie
k aktualizácii školských vzdelávacích programov a výchovných programov
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Aktualizáciu školských vzdelávacích programov a výchovných programov škôl a školských
zariadení v školskom roku 2013/2014
B./ schvaľuje
1. Školský vzdelávací program a výchovný program:
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
2. Školský vzdelávací program
a) Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Brnenské námestie 16,
Kolárovo,
b) Materská škola, Lesná 10, Kolárovo,
c) Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola, Kostolné nám. 10, Kolárovo,
3. Výchovný program
a) Centrum voľného času - Szabadidőközpont, Mostová 2, Kolárovo,
č. 635/2013
uznesenie
k vyhodnoteniu prevádzkovania CVČ počas letných prázdnin v r. 2013
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Vyhodnotenie zabezpečenia prevádzkovania CVČ počas letných prázdnin v r. 2013

č. 636/2013
uznesenie
k Informatívnej správe o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení
výchovno-vzdelávacieho procesu na školský rok 2013/2014
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovnovzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení na školský rok 2013/2014
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) Centrum voľného času - Szabadidőközpont, Mostová 2, Kolárovo,
g) Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola, Kostolné nám. 10, Kolárovo,
č. 637/2013
uznesenie
k Správe HKM o vykonaných kontrolách za I. polrok 2013
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu HKM o výsledku NFK č. 01/2013 – kontrola postupu zadávania zákaziek s nízkymi
hodnotami v MsKS
2. Správu HKM o výsledku NFK č. 02/2013 – kontrola poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta
v roku 2012
3. Správu HKM o výsledku VFK č. 03/2013 – kontrola procesu inventarizácie majetku,
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v ZPS a DS ku dňu účtovnej závierky 31.12.2012
4. Správu HKM o výsledku VFK č. 04/2013 – kontrola hospodárnosti, účinnosti, efektívnosti
pri hospodárení s finančnými prostriedkami v Gúta Service – kontrola dodávateľských
faktúr za obdobie 12/2012
č. 638/2013
uznesenie
k Správe o činnosti a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie Gúta Service Kolárovo
za I. polrok 2013
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu o činnosti a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie Gúta Service
Kolárovo za I. polrok 2013

č. 639/2013
uznesenie
k Správe o činnosti a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie MsKS Kolárovo za I.
polrok 2013
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu o činnosti a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie MsKS Kolárovo za I.
polrok 2013
B./ schvaľuje
1. prevod dlhodobého hmotného majetku „Rekonštrukcia ÚK časti Mestského kultúrneho
strediska Rotunda v Kolárove“ v obstarávacej hodnote 28.956,02 € dňom 01.10.2013 do
správy príspevkovej organizácie MsKS Kolárovo, Kostolné nám. č. 4.
C./ žiada primátora mesta
1. prioritne zabezpečiť opravu strechy MsKS nad divadelnou sálou
Termín: 07.10.2013
č. 640/2013
uznesenie
k Správe o činnosti a výsledku hospodárenia rozpočtovej organizácie ZPS a DS Kolárovo za
I. polrok 2013
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu o činnosti a výsledku hospodárenia rozpočtovej organizácie ZPS a DS Kolárovo za
I. polrok 2013
č. 641/2013
uznesenie
k Informatívnej správe o činnosti a hospodárení opatrovateľskej služby za I. polrok 2013
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu o činnosti a hospodárení opatrovateľskej služby za I. polrok 2013
č. 642/2013
uznesenie
k Správe o činnosti a hospodárení denného centra – Klub dôchodcov za I. polrok 2013
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu o činnosti a hospodárení denného centra – Klub dôchodcov za I. polrok 2013
č. 643/2013
uznesenie
k Správe o hospodárení spoločnosti STKO N-14, a.s. Neded za rok 2012
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu o hospodárení Skládky tuhého komunálneho odpadu N-14, a.s. Neded za rok 2012

B./ schvaľuje
1. pozastavenie odvozu komunálneho odpadu na STKO N-14, a.s. Neded od 24.9.2013 až do
odvolania
C./ poveruje zástupkyňu primátora mesta
1. jednaním s predstaviteľmi spoločnosti o potrebe nápravy súčasnej situácie (poplatky za
uloženie odpadu platené pre obec Neded) t.j. uvedené poplatky využívať v STKO N-14,
a.s. Neded v rámci odpadového hospodárstva
2. jednaním o snahe Mesta Kolárovo odpredať svoje akcie ostatným akcionárom
D./ žiada primátora mesta
1. zistiť všetky možnosti odvozu komunálneho odpadu na iné skládky s ich finančným
vyčíslením
č. 644/2013
uznesenie
k VZN mesta Kolárovo č. 10/2013 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania
sociálnych služieb a o úhrade za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov
a v dennom stacionári v zriaďovacej pôsobnosti Mesta Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ stiahlo z rokovania
1. návrh VZN mesta Kolárovo č. 10/2013 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania
sociálnych služieb a o úhrade za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov
a v dennom stacionári v zriaďovacej pôsobnosti Mesta Kolárovo
č. 645/2013
uznesenie
k vyhodnoteniu energetického auditu mesta Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Záverečnú správu auditu tepelného hospodárstva objektov v majetku mesta Kolárovo
vykonané spoločnosťou PROEN s.r.o. so sídlom v Bratislave
B./ žiada
1. primátora mesta zabezpečiť prostredníctvom oddelenia správy a údržby mestského majetku
prieskum trhu dodávateľov na splnenie návrhu opatrení č. 01 Variant 1 popísané
v bode 3.1 a v bode 6 záverečnej správy
Termín: novembrové zas. MsZ 2013
č. 646/2013
uznesenie
k Obnove verejného osvetlenia v meste Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu o ponukách na obnovu – rekonštrukciu a prevádzkovanie verejného osvetlenia
v meste Kolárovo

B./ schvaľuje
1. realizáciu obnovy verejného osvetlenia so spôsobom prefinancovania zhotoviteľom
2. vzniknuté náklady mesto Kolárovo bude splácať z úspor za spotrebu elektrickej energie
C./ žiada
1. primátora mesta zabezpečiť prostredníctvom oddelenia správy a údržby mestského majetku
verejné obstarávanie v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov na
realizáciu obnovy verejného osvetlenia v meste Kolárovo, podmienky verejného
obstarávania vypracovať tak, aby mesto malo možnosť s víťazom VO zmluvu neuzavrieť.
č. 647/2013
uznesenie
k vyhodnoteniu 29. ročníka kolárovského jarmoku a 20. ročníka hádzanárskeho turnaja
Kolárovo CUP 2013
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu o vyhodnotení 29. kolárovského jarmoku konaného v dňoch 16.-18.08.2013
a hádzanárskeho turnaja Kolárovo CUP a prehľad príjmov a výdavkov
č. 648/2013
uznesenie
k Dohode o vzájomnej spolupráci medzi MsZ Kolárovo a MsZ Medgyesegyhádza
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Dohodu o vzájomnej spolupráci medzi Mestským zastupiteľstvom Kolárovo
a Mestským zastupiteľstvom Medgyesegyháza
č. 649/2013
uznesenie
k vyhodnoteniu obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľnosti v k.ú. Kolárovo ved. na
LV č. 4941 parc. reg. „C“ pozemky s parc.č. 28734/211,212,213,214,215,216,217
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1./ informatívnu správu o vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže konanej dňa 18.09.2013 na
odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Kolárovo, ved. na LV č. 4941 v k. ú.
Kolárovo, parcely reg. „C“:
- pozemok s parc. č. 28734/211 – druh pozemku orná pôda o výmere 853 m2
- pozemok s parc. č. 28734/212 – druh pozemku orná pôda o výmere 819 m2
- pozemok s parc. č. 28734/213 – druh pozemku orná pôda o výmere 888 m2
- pozemok s parc. č. 28734/214 – druh pozemku orná pôda o výmere 926 m2
- pozemok s parc. č. 28734/215 – druh pozemku orná pôda o výmere 995 m2
- pozemok s parc. č. 28734/216 – druh pozemku orná pôda o výmere 958 m2
- pozemok s parc. č. 28734/217 – druh pozemku orná pôda o výmere 1.690 m2
B./ schvaľuje
podpísanie zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy s PE-MO TRANS s.r.o., so sídlom
946 03 Kolárovo, Kvetná 2063/1, zast.: Petrom Molnárom – konateľom spoločnosti na

odpredaj pozemku v k. ú. Kolárovo, ved. na LV č. 4941, parc. reg. „C“ s parcelným
číslom 28734/217 – druh pozemku orná pôda o výmere 1.690 m2 za kúpnu cenu 20,€/m2 v zmysle podaného návrhu v rámci Obchodnej verejnej súťaže konanej dňa
18.09.2013
č. 650/2013
uznesenie
k návrhu na uzatvorenie nájomných zmlúv pre súčasných nájomníkov v nájomných bytoch na
Ul. ružovej
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. uzatvorenie nájomných zmlúv pre súčasných nájomníkov uvedených v prílohe č. 1 na
adrese Kolárovo, Ružová 20/1.,2.,3.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.,13.,14.,15.,16.,18., na obdobie od
01.09.2013 do 31.08.2014 v zmysle zásad nakladania a hospodárenia s majetkom mesta
Kolárovo čl. č. 20 hodným osobitného zreteľa, žiadatelia užívajú byt formou nájmu,
nemajú záväzky voči mestu a spĺňajú kritériá uvedené v § 4 VZN č. 8/2012. Nájomníci
uvedení v prílohe č. 1 pri obnovení nájomných zmlúv majú zložiť finančnú záruku vo
výške 1 mesačného čistého nájomného. Uvedený prenájom MsZ v Kolárovo schvaľuje 3/5
väčšinou všetkých poslancov.
2. uzatvorenie nájomných zmlúv pre súčasných nájomníkov uvedených v prílohe č. 2 na
adrese Kolárovo, Ružová 20/4.,5.,17., na obdobie od 01.09.2013 do 31.08.2014 v zmysle
zásad nakladania a hospodárenia s majetkom mesta Kolárovo čl. č. 20 hodným osobitného
zreteľa, žiadatelia užívajú byt formou nájmu, nemajú záväzky voči mestu a spĺňajú kritériá
uvedené v § 4 VZN č. 8/2012. Nájomníci uvedení v prílohe č. 2 pri obnovení nájomných
zmlúv majú zložiť finančnú záruku vo výške 6 mesačného čistého nájomného, z dôvodu
porušenia platobných podmienok v priebehu jedného roka.
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov, z dôvodu
porušenia platobných podmienok v priebehu jedného roka.
č. 651/2013
uznesenie
k uzatvoreniu nájomných zmlúv v nájomných bytoch mesta na Ul. Radnótiho
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. uzatvorenie nájomnej zmluvy s Adrianou Némethovou a manželom Ľudovítom, bytom
Kolárovo, Radnótiho 40/8 od 01.10.2013 do 30.09.2014, v zmysle zásad nakladania
s majetkom mesta Kolárovo č. 20 hodným osobitného zreteľa – trvanie nájomného
pomeru
2. uzatvorenie nájomnej zmluvy s Prémusz Júliusom a manž. Evou, bytom Kolárovo,
Radnótiho 40/12, od 01.10.2013 do 30.09.2014, v zmysle zásad nakladania s majetkom
mesta Kolárovo čl. č. 20 hodným osobitného zreteľa – trvanie nájomného pomeru.
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
3. uzatvorenie nájomnej zmluvy s Andreou Molnárovou a manželom Tiborom, bytom
Radnótiho, 42/10 od 01.10.2013 do 31.12.2013 v zmysle zásad nakladania s majetkom
mesta Kolárovo čl. č. 20 hodným osobitného zreteľa – trvanie nájomného pomeru.
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov
s podmienkou splácania nedoplatku po 25,-€ mesačne a platenia predpísaného nájomného.

č. 652/2013
uznesenie
k prideleniu nájomných bytov mesta Kolárovo na Ul. Partizánskej a na Kostolnom nám.
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. pridelenie nájomného bytu a uzatvorenie nájomnej zmluvy formou priameho prenájmu
s Ľubomírom Rajtárom a manž. Marcelou, bytom Kolárovo, Ul. partizánska 7/5 na 2izbový nájomný byt na Ul. partizánskej 7/5, od 01.10.2013 do 30.09.2014 v prípade
zaplatenia zábezpeky podľa VZN č. 8/2012 účinného od 20.10.2012, § 8 bod 5., vo výške
9 mesačných splátok nájomného.
2. pridelenie nájomného bytu a uzatvorenie nájomnej zmluvy formou priameho prenájmu
s Irenou Némethovou, bytom Kolárovo, Lipová č. 8, na 1-izbový nájomný byt na
Kostolnom nám. 7B/4, od 01.10.2013 do 30.09.2014 v prípade zaplatenia zábezpeky podľa
VZN č. 8/2012 účinného od 20.10.2012, § 8 bod 5., vo výške 9 mesačných splátok
nájomného.
č. 653/2013
uznesenie
k žiadosti KLARIA, spol. s.r.o. Ing. Szabolcs Nagy, Železničný rad 6, Kolárovo o výpožičku
verejného priestranstva v k.ú. Kolárovo parc.č. 944/1
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. so súhlasom 16 poslancov, ktorí predstavujú viac ako trojpätinovú väčšinu prítomných
poslancov MsZ, uzatvorenie zmluvy o výpožičke – bezplatné užívanie verejného
priestranstva v k.ú. Kolárovo, na ulici: Studená strana, časť pozemku parcely č. 944/1 vo
výmere 150 m2, vedľa polyfunkčného domu na Kostolnom nám. č. 462/24; medzi Mestom
Kolárovo a žiadateľom: KLARIA, spol. s.r.o., Ing. Nagy Szabolcs, Železničný rad 6,
Kolárovo, na dobu 10 rokov, s jednomesačnou výpovednou lehotou, za účelom
vybudovania parkoviska na vlastné náklady žiadateľa; s účinnosťou od nasledujúceho dňa
po zverejnení zmluvy na webovej stránke mesta.
č. 654/2013
uznesenie
k nákupu lanového nosiča kontajnerov typu MAN TGM 18,290 4x4 BB LN38MG06
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. výsledok verejného obstarávania na nákup lanového nosiča kontajnerov typu MAN TGM
18,290 4x4 BB LN38MG06 – víťaz verejného obstarávania spoločnosť HYCA s.r.o.
Myslenická 1, 902 01 Pezinok s ponúknutou cenou vo výške 97.200,-€ s DPH
B./ poveruje primátora mesta
1. podpísaním zmluvy (podľa predloženého návrhu) s víťazom verejného obstarávania HYCA
s.r.o. Myslenická 1, 902 01 Pezinok, IČO: 359 00008 s ponúknutou cenou vo výške
97.200,-€ s DPH

č. 655/2013
uznesenie
k financovaniu nákupu vysokozdvižného – plošinového vozidla MERCEDES-BENZ Sprinter
313 T37/35 CDI+Oil&Steel Scorpion 18 E
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. výsledok verejného obstarávania na výber leasingovej spoločnosti na financovanie nákupu
vysokozdvižného plošinového vozidla MERCEDES - BENZ Sprinter 313 T37/35
CDI+Oil&Steel Scorpion 18 E - víťaz súťaže IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o.,
Štetinova 4, 811 06 Bratislava, IČO: 36745804
B./ poveruje primátora mesta
1. podpísaním leasingovej zmluvy na financovanie nákupu vysokozdvižného plošinového
vozidla MERCEDES BENZ Sprinter 313 T37/35 CDI+Oil&Steel Scorpion 18 E
so spoločnosťou IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o., Štetinova 4, 811 06 Bratislava,
IČO: 36745804 (podľa predloženého návrhu) s nulovou akontáciou s 36 mesačnými
splátkami
č. 656/2013
uznesenie
k nákupu izotermického vozidla
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ žiada primátora mesta
1. zabezpečiť nové verejné obstarávanie na výber dodávateľa izotermického vozidla na
rozvoz obedov v meste Kolárovo s nasledovnými podmienkami:
- pohonná hmota: benzín
- maximálny výkon: do 66 kW
- maximálna cena: do 15.000,-€ s DPH
- platobné podmienky: s tretinkami rozpísanými na tri roky
- 2x airbag
- 2 otváracie dvere vzadu
- bočné rozťahovacie dvere z jednej strany
- rozmery skriňovej časti 3,3 m3, plocha batožinového priestoru 1,90 x1,40 m
č. 657/2013
uznesenie
k revitalizácii štrkoviska Čergov
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. revitalizáciu štrkoviska Čergov parc.č. 28520/4, na základe žiadosti Slovenského
rybárskeho zväzu Kolárovo
2. vyčlenenie finančnej čiastky 6.000,-€ z rozpočtu mesta na revitalizáciu a protipovodňové
práce na štrkovisku Čergov

č. 658/2013
uznesenie
k materiálom ZPS a DS Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu primátora mesta o obsahu zápisnice komisie sociálnej, zdravotnej
a bytovej zo dňa 24.7.2013 a obsah Petície zamestnancov a obyvateľov ZPS a DS zo dňa
29.7.2013 proti odvolaniu riaditeľa ZPS a DS Kolárovo
B./ poveruje HKM
1. v vykonaním hĺbkovej kontroly hospodárenia a dodržania platných právnych predpisov
a noriem súvisiacich s činnosťou ZPS a DS
Termín: novembrové zas. MsZ 2013

Árpád H o r v á t h
primátor mesta

