Uznesenie
z 42. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kolárove dňa 30.10.2014
č. 892/2014
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. 893/2014
uznesenie
k Správe o výsledku verejného obstarávania na vyhodnotenie projektu
na rekonštrukciu ŠJ Školská 6, Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu mestského úradu o výsledku verejného obstarávania na vyhodnotenie projektu na
rekonštrukciu ŠJ Školská 6, Kolárovo
2. uzatvorenie zmluvy o vyhotovení projektovej dokumentácie stavby a technologického
zariadenia na rozšírenie Školskej jedálne, Školská 6, Kolárovo medzi Mestom Kolárovo
a zhotoviteľom: Modulor Bratislava, s.r.o., Štefánikova 29, 811 085 Bratislava 1, IČO:
36792306, DIČ: 2022400996, za 2.760,-€ spolu s DPH. Termín dodania dokumentácie:
30.11.2014
B./ schvaľuje
1. realizáciu rozšírenia a rekonštrukcie Školskej jedálne, Školská 6, Kolárovo podľa projektu
vypracovaného v zmysle uznesenia MsZ č. 800/2014/B.1. zo dňa 31.3.2014 v priebehu
r. 2015
C./ žiada primátora mesta
1. hľadať možnosti finančného vykrytia realizácie projektu na rozšírenie a rekonštrukciu ŠJ
Školská 6 v Kolárove – podanie správy na prvom zasadnutí MsZ v r. 2015
č. 894/2014
uznesenie
k žiadosti Cirkevnej spojenej školy o navýšenie rozpočtu
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. žiadosť Cirkevnej spojenej školy Panny Márie, Brnenské nám. 15., Kolárovo, vo veci
navýšenia rozpočtu pre ŠKD o 790,-€ a pre ŠJ pre ZŠ o 767,49 € na obdobie od 1.9.2014
do 31.12.2014, z dôvodu navýšenia počtu žiakov základnej školy o 17 osôb, t.j. o 17%
B./ schvaľuje
1. úpravu rozpočtu Cirkevnej spojenej školy Panny Márie, Brnenské nám. 15, Kolárovo
nasledovne na obdobie: od 1.9.2014 do 31.12.2014 z dôvodu navýšenia počtu žiakov
základnej školy o 17 osôb, t.j. o 17% nasledovne:
navýšenie rozpočtu pre ŠKD:
o 790,00 €
navýšenie rozpočtu ŠJ pre ZŠ:
o 767,49 €
2. navýšenie limitu pre Cirkevné gymnázium Panny Márie, Brnenské nám. 15, Kolárovo
vo výške 1557,49 € so zapracovaním do upraveného rozpočtu v r. 2014

č. 895/2014
uznesenie
k Zmluvám v oblasti školstva
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1.
Správu primátora o prebiehajúcich sa jednaniach medzi Regionálnym úradom verejného
zdravotníctva v Komárne (RÚVZ) a Okresným školským úradom v Nitre (OÚŠ)
o prechodnom riešení havarijného stavu a riešení hygienických podmienok ŠZŠ s VJM,
Remeselnícka 2, Kolárovo, vytknutých RÚVZ.
B./ schvaľuje
1. Uzatvorenie zmluvy o nájme priestorov v rozlohe 40 m2, na účely výuky anglického jazyka
mesačne 4 dni, denne po 30 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 1. októbra 2014 do 15. júna 2015. 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 hodiny 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 2014 do15. júna 2015.
Nájomné: 8,30 € /m2 ročne, prepočítané na hodiny, úhrada režijných výdavkov:1,00 € na
mesiac.
3. Uzatvorenie zmluvy o nájme priestorov v rozlohe 20 m2, za účelom výuky anglického
jazyka mesačne 8 dni, denne po 30 min., Materskej školy s vyučovacím jazykom
maďarským – Óvoda, Brnenské námestie 16, Kolárovo s nájomcom: Centrum voľného času
– Szabadidőkőzpont, Mostová 2, Kolárovo IČO: 42335281, DIČ: 2023840258, na dobu
určitú od 1. októbra 2014 do15. júna 2015. Nájomné: 8,30 € /m2 ročne, prepočítané na
hodiny, úhrada režijných výdavkov:1,00 € na mesiac.
4. 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 2014 do15. júna
2015. Nájomné: 8,30 € /m2 ročne, prepočítané na hodiny, úhrada režijných výdavkov:1,00 €
na mesiac.
5. 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 s
nájomcom Špeciálna základná škola, Lesná 9, Kolárovo, IČO: 34041893, DIČ:
2020965408, na dobu určitú od 1. septembra 2014 do 30. júna 2015. Nájomné za učebňu:
8,30 € /m2 ročne, úhrada režijných výdavkov 60,90 € na mesiac. Príspevok k režijným
nákladom pri užívaní telocvične základnej školy sa účtuje v sume 2,00 €.
6. Uzatvorenie zmluvy o nájme priestorov – učebne vo výmere 36,96 m2, za účelom
zabezpečenia výchovno – vzdelávacieho procesu v priestoroch školskej triedy Školskej
jedálne,
Školská 6, Kolárovo s nájomcom Špeciálna základná škola s vyučovacím
jazykom maďarským – Speciális Alapiskola, Remeselnícka 2, Kolárovo, IČO: 34041907,
DIČ:2020965419, na dobu určitú od 1. októbra 2014 do 30. júna 2015. Nájomné: 8,30 €
/m2 ročne, úhrada režijných výdavkov: 23,68 € na mesiac.

7.

8.

Uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme priestorov školského bufetu vo výmere 17.36 m2,
v priestoroch Základnej školy Jána Amosa Komenského, Rábska 14, Kolárovo, s. č. 2527 na
parc.1266/13, vedené Katastrálnym úradom Nitra Správa katastra Komárno pre kat. úz.
Kolárovo, s nájomcom Angelika Tóthová – TOPOGÓ, sídlo podnikania: 94603 Kolárovo,
Bočná 2750/1, IČO:46432655, DIČ:1028149111. Nájomná zmluva sa uzatvára od
1.11.2014 na dobu neurčitú za podmienok:
- prevádzkovanie školského bufetu 10 mesiacov ročne od septembra do konca júna,
nájomné: 8,30 € /m2 ročne, prepočítané na 10 mesiacov, úhrada režijných výdavkov
19,28 € na mesiac.
Uzatvorenie zmluvy o nájme priestorov – miestnosť
vo výmere 104 m2, za účelom
prevádzkovania športového klubu Karate klub TAIYO v priestoroch Športovej ubytovne,
Ul.športová 16, Kolárovo, v správe CVČ s nájomcom Karate klub TAIYO, Športová 16,
Kolárovo, IČO: 31193960, DIČ: 0031193960, od 1. januára 2015 na dobu neurčitú.
Nájomné a úhrada režijných výdavkov v režijných výdavkov: v zmysle uznesenia MsZ
235/2011 ods. 3 zo dňa 12.12.2011.

č. 896/2014
uznesenie
k VZN mesta Kolárovo č. 8/2014 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 č. 8/2014 o určení školských
obvodov základných škôl zriadených Mestom Kolárovo podľa §6 ods. 3 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol vyvesený na úradnej tabuli Mesta
Kolárovo pred jeho schválením dňa 14. 10. 2014
2. v rámci pripomienkového konania k návrhu VZN mesta Kolárovo č. 8/2014 o určení
školských obvodov základných škôl zriadených Mestom Kolárovo neboli podané žiadne
pripomienky
B./ schvaľuje
1.VZN Mesta Kolárovo č. 8/2014 o určení školských obvodov základných škôl zriadených
Mestom Kolárovo podľa predloženého návrhu
č. 897/2014
uznesenie
k návrhu úpravy rozpočtu mesta za rok 2014
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Prehľad o plnení príjmov a čerpaní rozpočtu výdavkov za obdobie podľa stavu
k 30.06.2014
2. Rozpočtové opatrenie mesta č. 1/21014, do ktorého sú zapracované zmeny rozpočtu za
obdobie I. štvrťroka 2014 schválené primátorom mesta dňa 3.4.2014 a ktorým sa rozpočet
príjmov a výdavkov znižuje zo sumy 6.224.766,-€ na sumu 6.222.196,-€
3.Rozpočtové opatrenie mesta č. 2/2014, do ktorého sú zapracované zmeny rozpočtu za
obdobie II. štvrťroka 2014 schválené primátorom mesta dňa 4.7.2014 a ktorým sa rozpočet
príjmov a výdavkov zvyšuje zo sumy 6.222.196,-€ na sumu 6.263.655,-€
4.Predložený návrh úpravy rozpočtu mesta na rok 2014 ako rozpočtové opatrenie mesta č.
3/2014

B./ schvaľuje
1. Úpravu rozpočtu mesta na rok 2014 podľa predloženého návrhu ako rozpočtové opatrenie
č. 3/2014, v zmysle ktorej sa rozpočet príjmov a výdavkov upravuje zo sumy 6.263.655,-€
na sumu 6.314.705,-€
č. 898/2014
uznesenie
k návrhu VZN mesta Kolárovo č. 9/2014 o dani z nehnuteľností na rok 2015
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie, že
1. návrh VZN mesta Kolárovo č. 9/2014 o dani z nehnuteľnosti na rok 2015 bol podľa § 6
ods. 3 zákona o obecnom zriadení vyvesený na úradnej tabuli mesta Kolárovo pred jeho
schválením dňa 15.10.2014
2. v rámci pripomienkového konania k návrhu VZN mesta Kolárovo č. 9/2014 o dani
z nehnuteľností na rok 2015 neboli podané žiadne pripomienky
B./ schvaľuje
1. VZN mesta Kolárovo č. 9/2014 o dani z nehnuteľností na rok 2015 podľa predloženého
návrhu
č. 899/2014
uznesenie
k návrhu VZN mesta Kolárovo č. 10/2014 o dani za psa na rok 2015
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie, že
1. návrh VZN mesta Kolárovo č. 10/2014 o dani za psa na rok 2015 bol podľa § 6
ods. 3 zákona o obecnom zriadení vyvesený na úradnej tabuli mesta Kolárovo pred jeho
schválením dňa 15.10.2014
2. v rámci pripomienkového konania k návrhu VZN mesta Kolárovo č. 10/2014 o dani
za psa na rok 2015 neboli podané žiadne pripomienky
B./ schvaľuje
1. VZN mesta Kolárovo č. 10/2014 o dani za psa na rok 2015 podľa predloženého návrhu
č. 900/2014
uznesenie
k návrhu VZN mesta Kolárovo č. 11/2014 o dani za predajné automaty na rok 2015
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie, že
1. návrh VZN mesta Kolárovo č. 11/2014 o dani za predajné automaty na rok 2015 bol podľa
§ 6 ods. 3 zákona o obecnom zriadení vyvesený na úradnej tabuli mesta Kolárovo pred jeho
schválením dňa 15.10.2014
2. v rámci pripomienkového konania k návrhu VZN mesta Kolárovo č. 11/2014 o dani
za predajné automaty na rok 2015 neboli podané žiadne pripomienky
B./ schvaľuje
1. VZN mesta Kolárovo č. 11/2014 o dani za predajné automaty na rok 2015 podľa
predloženého návrhu

č. 901/2014
uznesenie
k návrhu VZN mesta Kolárovo č. 12/2014 o dani za nevýherné hracie automaty na rok 2015
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie, že
1. návrh VZN mesta Kolárovo č. 12/2014 o dani za nevýherné hracie automaty na rok 2015
bol podľa § 6 ods. 3 zákona o obecnom zriadení vyvesený na úradnej tabuli mesta
Kolárovo pred jeho schválením dňa 15.10.2014
2. v rámci pripomienkového konania k návrhu VZN mesta Kolárovo č. 12/2014 o dani
za nevýherné hracie automaty na rok 2015 neboli podané žiadne pripomienky
B./ schvaľuje
1. VZN mesta Kolárovo č. 12/2014 o dani za nevýherné hracie automaty na rok 2015 podľa
predloženého návrhu
č. 902/2014
uznesenie
k návrhu VZN mesta Kolárovo č. 13/2014 o dani za ubytovanie na rok 2015
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie, že
1. návrh VZN mesta Kolárovo č. 13/2014 o dani za ubytovanie na rok 2015
bol podľa § 6 ods. 3 zákona o obecnom zriadení vyvesený na úradnej tabuli mesta
Kolárovo pred jeho schválením dňa 15.10.2014
2. v rámci pripomienkového konania k návrhu VZN mesta Kolárovo č. 13/2014 o dani
za ubytovanie na rok 2015 neboli podané žiadne pripomienky
B./ schvaľuje
1. VZN mesta Kolárovo č. 13/2014 o dani za ubytovanie na rok 2015 podľa predloženého
návrhu
č. 903/2014
uznesenie
k návrhu VZN mesta Kolárovo č. 14/2014 o poplatku na rok 2015
Mestská rada v Kolárove
A./ berie na vedomie, že
1. návrh VZN mesta Kolárovo č. 14/2014 o poplatku na rok 2015 bol podľa § 6 ods. 3
zákona o obecnom zriadení vyvesený na úradnej tabuli mesta Kolárovo pred jeho
schválením dňa 15.10.2014
2. v rámci pripomienkového konania k návrhu VZN mesta Kolárovo č. 14/2014 o poplatku
na rok 2015 neboli podané žiadne pripomienky
B./ schvaľuje
1. VZN mesta Kolárovo č. 14/2014 o poplatku na rok 2015 podľa predloženého návrhu

č. 904/2014
uznesenie
k návrhu VZN mesta Kolárovo č. 15/2014 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na
území mesta Kolárovo na rok 2015
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie, že
1. návrh VZN mesta Kolárovo č. 15/2014 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva
na území mesta Kolárovo na rok 2015 bol podľa § 6 ods. 3 zákona o obecnom zriadení
vyvesený na úradnej tabuli mesta Kolárovo pred jeho schválením dňa 15.10.2014
2. v rámci pripomienkového konania k návrhu VZN mesta Kolárovo č. 15/2014 o miestnej
dani za užívanie verejného priestranstva na území mesta Kolárovo na rok 2015, hlavnou
kontrolórkou mesta bola podaná pripomienka dňa 24.10.2014 s návrhom vypustenia §
5,6,8, prvé dva vety ods. 2 § 9, celý odsek 4 § 9, premenovanie §4 nasledovne: osobitné
spôsoby užívania verejného priestranstva s vynechaním prvej vety: predmetom dane za
užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva
B./ schvaľuje
1. VZN mesta Kolárovo č. 15/2014 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na
území mesta Kolárovo na rok 2015 so zapracovaním pripomienok HKM na základe
vyhodnotenia pripomienok zo dňa 27.10.2014
č. 905/2014
uznesenie
k návrhu VZN mesta Kolárovo č. 16/2014 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania
sociálnych služieb a o úhrade za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov a v dennom
stacionári so sídlom Kolárovo, Partizánska 15-17
v zriaďovacej pôsobnosti mesta Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie, že
1. návrh VZN mesta Kolárovo č. 16/2014 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania
sociálnych služieb a o úhrade za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov
a v dennom stacionári so sídlom Kolárovo, Partizánska 15-17 v zriaďovacej pôsobnosti
mesta Kolárovo bol podľa § 6 ods. 3 zákona o obecnom zriadení vyvesený na úradnej
tabuli mesta Kolárovo pred jeho schválením dňa 12.09.2014
2. v rámci pripomienkového konania k návrhu VZN mesta Kolárovo č. 16/2014 o rozsahu
a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované
sociálne služby v Zariadení pre seniorov a v dennom stacionári so sídlom Kolárovo,
Partizánska 15-17 v zriaďovacej pôsobnosti mesta Kolárovo poslanec MsZ MUDr. Viola
Miklós podal dňa 22.10.2014 nasledovnú pripomienku: v čl. IX podrobnosti a výška
úhrady za služby v bode 5. znížiť sadzbu úhrady opatrovateľskej služby na 0,50 €/hod.
B./ schvaľuje
1. VZN mesta Kolárovo č. 16/2014 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania
sociálnych služieb a o úhrade za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov
a v dennom stacionári so sídlom Kolárovo, Partizánska 15-17 v zriaďovacej pôsobnosti
mesta Kolárovo, so zapracovaním pripomienky poslanca MsZ MUDr. Viola Miklósa
do čl. IX. bod 5. VZN na základe vyhodnotenia pripomienok zo dňa 27.10.2014

č. 906/2014
uznesenie
k návrhu rozpočtu mesta na roky 2015-2017 vrátane programového rozpočtu a finančných vzťahov
k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám mesta
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Návrh rozpočtu mesta na roky 2015-2017 vrátane finančných vzťahov k rozpočtovým
a príspevkovým organizáciám
2. Stanovisko HKM k návrhu rozpočtu mesta na roky 2015-2017
3. Zápisnicu komisie výstavby a územného plánovania zo dňa 21.10.2014 s prioritou
investičných akcií, ktoré doporučuje zaradiť do krátkodobého investičného plánu
na rok 2015
B./ schvaľuje
1. Rozpočet mesta na rok 2015 podľa predloženého návrhu
C./ ukladá
1. príspevkovým organizáciám spracovať vlastný rozpočet na rok 2015 (vrátane
porovnateľných údajov rozpočtu resp. skutočnosti za rok 2014, skutočnosti 2013 a 2012) so
zahrnutím ročnej výšky príspevku od mesta a predložiť na schválenie na februárové
zasadnutie MsZ
Zodpovední: riaditelia organizácií
Termín: februárové zasadnutie MsZ
2. predsedom komisie športu a výchovy mládeže a komisie kultúry a kultúrneho dedičstva
predložiť rozdelenie dotácie na februárové zasadnutie MsZ
Zodpovední: predsedovia dotknutých komisií
Termín: februárové zasadnutie MsZ
3.riaditeľovi ZPS a DS spracovať vlastný rozpočet na rok 2015 (vrátane porovnateľných
údajov rozpočtu resp. skutočnosti za rok 2014, skutočnosti za roky 2013 a 2012) pri
dodržaní zmluvných podmienok s ministerstvom
Zodpovedný: riaditeľ ZPS a DS
Termín: februárové zasadnutie MsZ
4.predsedom komisie športu a výchovy mládeže a komisie kultúry a kultúrneho dedičstva
predložiť rozdelenie peňažnej sumy určenej na mestom organizované podujatia v roku
2015
Zodpovední: predsedovia dotknutých komisií
Termín: februárové zasadnutie MsZ
5. riaditeľom škôl a školských zariadení v spolupráci s vedúcou odd. školstva spracovať
vlastné rozpočty na rok 2015 pri dodržaní limitov uvedených v rozpočte mesta na rok 2015
v prípade zmien štátnych normatívov zmeny zapracovať do úpravy schváleného rozpočtu
príslušného školského zariadenia (vrátane porovnateľných údajov rozpočtu resp. skutočnosti
za rok 2014, skutočnosti za rok 2013 a 2012)
Zodpovední: riaditelia škôl a školských zariadení
Termín: februárové zasadnutie MsZ

č. 907/2014
uznesenie
k Správe o vykonaných kontrolách HKM za I. polrok 2014
Mestské zastupiteľstvo Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu HKM o výsledku NFK č. 01/2014 – kontrola procesu inventarizácie majetku,
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ku dňu účtovnej závierky v Základnej umeleckej
škole
2. Správu HKM o výsledku NFK č. 02/2014 – kontrola vyberania príspevkov zákonných
zástupcov detí na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v materskej škole
3.Správu HKM o výsledku NFK č. 03/2014 – kontrola vyúčtovania dotácií poskytnutých
z rozpočtu mesta Kolárovo v roku 2013
4. Správu HKM o výsledku č. 04/2014 – kontrola správnosti vedenia a nakladania
s pokladničnou hotovosťou v Centre voľného času
č. 908/2014
uznesenie
k návrhu spôsobu prenajímania poľnohospodárskej pôdy v majetku mesta Kolárovo na nasledujúce
obdobie
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
l./ Prenájom poľnohospodárskej pôdy v lokalite „Veľký Ostrov – Derok“- p.č. 14800/12:
a/ pre p. Nagy Dezidera, bytom Kolárovo, ul. L. Novomeského č. 21 na parc.č. 14800/12
vo výmere 10,9155 ha na dobu 5 rokov za ročné nájomné vo výške 1,62 % z hodnoty
pôdy určenej pre k.ú. Kolárovo v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších
predpisov a zmien, t.j. ročné nájomné činí 1.428,72 €.
2./ Prenájom poľnohospodárskej pôdy v lokalite „Kukoricás“ – parc.č. 2711/98:
a/ pre p. Kiss Tibora, bytom Kolárovo, ul. Rovná č. 1 na parc.č. 2711/98 vo výmere
0,5 ha na dobu 5 rokov za ročné nájomné vo výške 1,72 % z hodnoty pôdy určenej pre
k.ú. Kolárovo v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov a zmien, t.j.
ročné nájomné činí 68,95 €
b/ pre p. Szabó Ivana, bytom Kolárovo, Osada Dankó Pistu č. 78 na parc.č. 2711/98 vo
výmere 1 ha na dobu 5 rokov za ročné nájomné vo výške 1,72 % z hodnoty pôdy určenej
pre k.ú. Kolárovo v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov a zmien,
t.j. ročné nájomné činí 137,94 €.
3./ Prenájom poľnohospodárskej pôdy v lokalite „Pri AČ kanály“ – parc.č. 28451/201:
a/ pre p. Nagy Dezidera, bytom Kolárovo, ul. L. Novomeského č. 21 na parc.č. 28451/201
vo výmere 12,6 ha na dobu 5 rokov za ročné nájomné vo výške 1,62 % z hodnoty pôdy
určenej pre k.ú. Kolárovo v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov
a zmien, t.j. ročné nájomné činí 1.649,23 €.
4./ Prenájom poľnohospodárskej pôdy v lokalite „Sölledt“- parc. číslo: 23800,23660:
a/ pre p. Szabó Ladislava, bytom Kolárovo, Částa č. 28 na parc.č. 23800 vo výmere
3,5 ha na dobu 5 rokov za ročné nájomné vo výške 1,62 % z hodnoty pôdy určenej
pre k.ú. Kolárovo v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov
a zmien, t.j. ročné nájomné činí 458,11 €
b/ pre Takács – Farm s.r.o. so sídlom v Kolárove, Harcsová 2440/30 na parc.č. 23800 vo
výmere 44,9 ha na dobu 5 rokov za ročné nájomné vo výške 1,62 % z hodnoty pôdy

určenej pre k.ú. Kolárovo v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších
predpisov a zmien, t.j. ročné nájomné činí 5.876,95 €
c/ pre Takács – Farm s.r.o. so sídlom v Kolárove, Harcsová 2440/30 na parc.č. 23660 vo
výmere 51 ha na dobu 5 rokov za ročné nájomné vo výške 1,62 % z hodnoty pôdy
určenej pre k.ú. Kolárovo v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov
a zmien, t.j. ročné nájomné činí 6.675,41 €.
5./ Prenájom poľnohospodárskej pôdy v lokalite „Ködmönös“ – parc.č. 28471/1:
a/ pre p. Sudický Miroslava, bytom Kolárovo, ul. Sládkovičová č. 53, na parc. č. 28471/1 vo
výmere 5 ha na dobu 5 rokov za ročné nájomné vo výške 1,72 % z hodnoty pôdy určenej
pre k.ú. Kolárovo v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov
a zmien, t.j. ročné nájomné činí 689,70 €.

6./ Prenájom poľnohospodárskej pôdy v lokalite „Bírák szigete“ – parc.č. 27268/1,
27263:
a/ pre p. Kalmár Ladislava, bytom Kolárovo, Kostolné námestie č. 23, na parc. č. 27268/1
vo výmere 3 ha na dobu 5 rokov za ročné nájomné 405,23 € (výnimka z Prílohy č. 3 –
Zásad nakladania a hospodárenia s majetkom mesta – prenájom formou obchodnej
verejnej súťaže)
b/ pre p. Kalmár Ladislava, bytom Kolárovo, Kostolné námestie č. 23, na parc. č. 27263 vo
výmere 1,8364 ha na dobu 5 rokov za ročné nájomné vo výške 1,62 % z hodnoty pôdy
určenej pre k.ú. Kolárovo v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov
a zmien, t.j. ročné nájomné činí 240,35 €.
7./ Prenájom poľnohospodárskej pôdy v lokalite „Kövecses“ – parc.č. 7200:
a/ pre Ing. Adrianu Čurdovú, bytom Kolárovo, ul. Dlhá č. 89, na parc. č. 7200/1 vo výmere
5 ha na dobu 5 rokov za ročné nájomné vo výške 2,16 % z hodnoty pôdy určenej pre k.ú.
Kolárovo v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov a zmien, t.j.
ročné nájomné činí 866,36 €
b/ pre Ing. Adrianu Čurdovú, bytom Kolárovo, ul. Dlhá č. 89, na parc. č. 7200/2 vo výmere
5 ha na dobu 5 rokov za ročné nájomné vo výške 2,16 % z hodnoty pôdy určenej pre k.ú.
Kolárovo v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov a zmien, t.j.
ročné nájomné činí 866,36 €
c/ pre p. Nagy Dezidera, bytom Kolárovo, ul. L. Novomeského č. 21, na parc. č. 7200/4 vo
výmere 5 ha na dobu 5 rokov za ročné nájomné vo výške 2,16 % z hodnoty pôdy určenej
pre k.ú. Kolárovo v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov a zmien,
t.j. ročné nájomné činí 866,36 €
d/ pre p. Pál Tibora, bytom Kolárovo, ul. Dunajská č. 1, na parc. č. 7200/5 vo výmere 5 ha
na dobu 5 rokov za ročné nájomné 808,97 € ( výnimka z Prílohy č. 3 – Zásad nakladania
a hospodárenia s majetkom mesta – prenájom formou obchodnej verejnej súťaže)
e/ pre p. Pál Tibora, bytom Kolárovo, ul. Dunajská č. 1, na parc. č. 7200/6 vo výmere 5 ha
na dobu 5 rokov za ročné nájomné 820,97 € (výnimka z Prílohy č. 3 – Zásad nakladania
a hospodárenia s majetkom mesta- prenájom formou obchodnej verejnej súťaže)
f/ pre p. Pál Tibora, bytom Kolárovo, ul. Dunajská č. 1, na parc. č. 7200/7 vo výmere 5 ha
na dobu 5 rokov za ročné nájomné 745,97 € (výnimka z Prílohy č. 3 – Zásad nakladania
a hospodárenia s majetkom mesta – prenájom formou obchodnej verejnej súťaže)

g/ pre p. Pál Tibora, bytom Kolárovo, ul. Dunajská č. 1, na parc. č. 7200/10 vo výmere 5 ha
na dobu 5 rokov za ročné nájomné 751,97 € (výnimka z Prílohy č. 3 – Zásad nakladania
a hospodárenia s majetkom mesta- prenájom formou obchodnej verejnej súťaže).
8./ Prenájom poľnohospodárskej pôdy v lokalite „Priemyselná zóna“- parc.č. 28451/197:
a/ pre p. Kalmár Ladislava, bytom Kolárovo, Kostolné námestie č. 23, na parc.č. 28451/197
vo výmere 4,0221 ha na dobu 1 roka za ročné nájomné 442,43 € (výnimka z Prílohy č. 3 –
Zásad nakladania a hospodárenia s majetkom mesta – uznesenie Mestského zastupiteľstva
v Kolárove č. 675/2013-B/1 zo dňa 4.11.2013).
č. 909/2014
uznesenie
k návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi Mestom Kolárovo a Poľnohospodárskym
družstvom Kolárovo na prenájom pozemku mesta
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. uzavretie nájomnej zmluvy s Poľnohospodárskym družstvom Kolárovo, so sídlom ul.
Krátka č. 2, 946 03 Kolárovo na prenájom 105,6980 ha pozemkov v k.ú. mesta
Kolárovo (orná pôda, zastavané plochy a nádvoria) ved. na LV č.4941 za ročné nájomné
16.532,71 € v zmysle Prílohy č. 3 „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
Kolárovo“ – uznesenie Mestského zastupiteľstva v Kolárove č. 540/2013-A/2 zo dňa
4.3.2013. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu 5 rokov, t.j. do 30.09.2019 s platnosťou
od 1. októbra 2014 za podmienok, že po vydaní rozhodnutia ROEP (register obnovenej
evidencie pozemkov) sa upresnia výmery prenajatých parciel dodatkom.

č. 910/2014
uznesenie
k žiadosti Západoslovenskej distribučnej a.s., Čulenova 6, Bratislava o uzatvorenie zmluvy
o budúcej kúpnej zmluve na časť parc.č. č. 28520/2,3 – zverejnenie zámeru
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ žiada primátora mesta
1. poveriť MsÚ – oddelenie správy a údržby mestského majetku zverejnením zámeru mesta
v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. § 9 a) ods. 8e.) na prevod majetku mesta z dôvodu
hodnotného osobitného zreteľa kvôli zlepšeniu a zabezpečeniu bezporuchovej dodávky
elektrickej energie obyvateľom v danej lokalite mesta – odpredaj časti pozemku parcely
reg. „C“ s parc.č. 28520/2 – druh pozemku ostatné plochy a časti pozemku parcely reg. „C“
s parc.č. 28520/3 – druh pozemku zastavané plochy v k.ú. Kolárovo, ved. na LV č. 4941
o výmere cca 25 m2 na základe situácie na stavbu KO Kolárovo Čergov, VNV, VNK, TS,
NNV, NNK, objekt SO 01 – stavebná časť TS – detail umiestnenia TS č. L13.0504.14.0002
zo dňa 05/2014 pre Západoslovenskú distribučnú a.s., Čulenova č. 6, 81647 Bratislava za
cenu 22,-€/m2 podľa ponuky zo strany spoločnosti. Výmera bude upresnená
geometrickým plánom po zameraní stavby. Výdavky spojené s vyhotovením
geometrického plánu a výdavky spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí kupujúci.

č. 911/2014
uznesenie
k návrhu na zrušenie uznesení MsZ č. 723/2013-A/1,B/1 zo dňa 02.12.2013
a č. 815/2014-A/1, B/14 zo dňa 31.03.31.03.2014
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ konštatuje, že
1. k zverejneniu zámeru mesta vo veci priameho odpredaja nehnuteľnosti v k.ú. Kolárovo,
ved. na LV č. 49414, časť parcely reg. „C“ s parc.č. 28520/2, parc. č. 28520/70,86,88 a 89
v lokalite Čergov o výmere cca 1500-2000 m2 nedošlo, nakoľko žiadateľka Ildikó Pollák,
bytom Kolárovo, Vrbová 3122/38 pred odsúhlasením zmeny územného plánu a pred
vypracovaním geometrického plánu podala žiadosť o stornovanie žiadosti o odpredaj
pozemku a žiadosti o vydanie súhlasu na zaobstaranie zmeny územného plánu mesta
B./ ruší
1. uznesenie MsZ č. 723/2013-A/1, B/1 zo dňa 02.12.2013
2. uznesenie MsZ č. 815/2014-A/1, B/1 zo dňa 31.03.2014
č. 912/2014
uznesenie
k žiadosti MOVER s.r.o., Bratislavská 251/56, Kolárovo – žiadosť o prevod vlastníckeho práva
k pozemku zastavaného stavbou parc. reg. CKN č. 28445/86 o výmere 280 m2
a parc. č. 28445/271 o výmere 185 m2
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. so súhlasom 15 poslancov, ktorí predstavujú nadpolovičnú väčšinu prítomných poslancov
v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a) ods. 8 b) – pozemok zastavaný
stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením
a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou – predaj pozemku parcely reg. „C“
s parcelným číslom 28445/86 – druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 280
m2 a pozemku parcely reg. „C“ s parcelným číslom 258445/271 – druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria o výmere 185 m2 v k.ú. Kolárovo, ved. na LV č. 4941 za cenu 8,-€/m2
v zmysle platnej cenovej mapy mesta pre MOVER s.r.o., so sídlom: Bratislavská 251/56,
946 03 Kolárovo.
Výdavky spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí kupujúci.
č. 913/2014
uznesenie
k návrhu Cenovej mapy mesta Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. cenovú mapu pozemkov určených a výstavbu bytov a rodinných domov a pre investičnú
výstavbu v zastavanej časti mesta a mestských častiach nasledovne:
I. cenová mapa pozemkov určených na výstavbu bytov a rodinných domov pre investičnú
výstavbu v zastavanej časti mesta a mestských častiach:
- lokalita č. 1 (centrálna mestská zóna)
30,00 €/m2
- lokalita č. 2, č. 3
15,00 €/m2

lokalita č. 4 (osada Dankó Pištu)
7,00 €/m2
lokalita č. 5 (zóna juh)
-lokalita Bi1, Bi2/2
(rodinné domy)
20,00 €/m2
-lokalita Bh 1 (obytné domy)
50,00 €/m2
8,00 €/m2
- lokalita č. 6, č. 7
- lokalita č. 8 (Mrchovisko)
9,00 €/m2
- lokalita č. 9 (rekreačná časť Čergov)
20,00 €/m2
- všetky pozemky, nachádzajúce sa v lokalitách, určených
územným plánom mesta na zástavbu rodinnými domami
10,00 €/m2
6,50 €/m2
- intravilán Veľký Ostrov, ďalej Veľká Gúta - Örtény
- extravilán a všetky pozemky, ktoré nie je možné zaradiť
do vyššie uvedených lokalít
5,00 €/m2
Uvedené lokality sú určené v súlade so schváleným územným plánom
Mesta Kolárovo.
II. Určenie predajnej ceny pozemkov v súvislosti s dodatočnou legalizáciou užívacieho vzťahu:
- v centrálnej mestskej zóne
5,00 €/m2
- ostatné územie zastavanej časti
5,00 €/m2
- v mestských častiach (extravilán)
5,00 €/m2
-

B./ ruší
1. cenovú mapu pozemkov v majetku mesta schválenú uznesením MsZ č. 759/2014-A-/1 zo
dňa 03.02.2014
č. 914/2014
uznesenie
k žiadosti MUDr. Viola Miklósa, bytom Kolárovo, Agátová 963/88 o odpredaj časti pozemku
parcely s parc.č. 28421/463 o výmere 78 m2 na základe platnej cenovej mapy mesta – dodatočná
legalizácia užívacieho vzťahu za 5,00 €/m2
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. so súhlasom 16 poslancov, ktorí predstavujú nadpolovičnú väčšinu prítomných poslancov
v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9 a) ods. 8 b) – pozemok zastavaný
stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením
a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou – predaj časti pozemku parcely reg. „C“
s parcelným číslom 28421/463 – druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 78
m2 v k.ú. Kolárovo, ved. na LV č. 4941 na základe geometrického plánu č. 35974672167/2014 dňa 16.06.2014 vyhotoveného MHLGEO s.r.o., Záhradnícka 16, Komárno
overeného na Okresnom úrade Komárno – odbor katastrálny pod číslom 981/14diel č. 2
o výmere 78 m2 za cenu 5,-€/m2 zmysle platnej cenovej mapy mesta (dodatočná
legalizácia užívacieho vzťahu) pre MUDr. Viola Miklósa, rod. Viola, trvale bytom
Kolárovo, Agátová 963/88.
Výdavky spojené s vyhotovením geometrického plánu a s prevodom nehnuteľnosti
hradí kupujúci.

č. 915/2014
uznesenie
k návrhu na uzatvorenie nájomných zmlúv so súčasnými nájomníkmi
na Ul. Radnótiho 40/8 a 40/2
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. uzatvorenie nájomnej zmluvy so súčasnými nájomníkmi: Adrianou Némethovou a manž.
Ľudovítom, bytom Kolárovo, Radnótiho 40/8, od 01.10.2014 do 31.12.2014 , v zmysle
zásad nakladania s majetkom mesta Kolárovo čl. č. 20 hodným osobitného zreteľa – trvanie
nájomného pomeru.
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
2. uzatvorenie nájomnej zmluvy so súčasnými nájomníkmi: Prémusz Júliusom
a manž. Evou, bytom Kolárovo, Radnótiho 40/12, od 01.10.2014 do 30.09.2015 , v zmysle
zásad nakladania s majetkom města Kolárovo čl. č. 20 hodným osobitného zreteľa – trvanie
nájomného pomeru.
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
č. 916/2014
uznesenie
k návrhu na uzatvorenie nájomných zmlúv pre súčasných nájomníkov na Ul. partizánskej a na
Kostolnom nám.
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. uzatvorenie nájomnej zmluvy so súčasnými nájomníkmi: Vajda Vojtechom a manž.
Ildikó, na adrese Kolárovo, Partizánska 7A/ 1. na obdobie od 01.11.2014 do 31.10.2015
v zmysle zásad nakladania a hospodárenia s majetkom mesta Kolárovo čl. č. 20 hodným
osobitného zreteľa, žiadatelia užívajú byt formou nájmu, nemajú záväzky voči mestu a
spĺňajú kritériá uvedené v § 4 VZN č. 8/2012. Pri obnovení nájomnej zmluvy majú uložiť
finančnú záruku vo výške 9 mesačného čistého nájomného.
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov
2. uzatvorenie nájomnej zmluvy so súčasnými nájomíkmi : Rajtár Ľubomírom a manž.
Marcelou, na adrese Kolárovo, Partizánska 7/ 5. na obdobie od 01.10.2014 do 30.09.2015
v zmysle zásad nakladania a hospodárenia s majetkom mesta Kolárovo čl. č. 20 hodným
osobitného zreteľa, žiadatelia užívajú byt formou nájmu, nemajú záväzky voči mestu a
spĺňajú kritériá uvedené v § 4 VZN č. 8/2012. Pri obnovení nájomnej zmluvy majú uložiť
finančnú záruku vo výške 6 mesačného čistého nájomného.
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov
3.uzatvorenie nájomnej zmluvy so súčasným nájomníkom: Némethovou Irenou, na adrese
Kolárovo, Kostolné nám. 7B/4. na obdobie od 01.10.2014 do 30.09.2015 v zmysle zásad
nakladania a hospodárenia s majetkom mesta Kolárovo čl. č. 20 hodným osobitného zreteľa,
žiadatelia užívajú byt formou nájmu, nemajú záväzky voči mestu a spĺňajú kritériá uvedené
v § 4 VZN č. 8/2012. Pri obnovení nájomnej zmluvy majú uložiť finančnú záruku vo výške
1 mesačného čistého nájomného.
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

č. 917/2014
uznesenie
k uzatvoreniu nájomných zmlúv pre súčasných nájomníkov na Ul. partizánskej, remeselníckej, na
Kostolnom nám. a na Ul. Ružovej
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. uzatvorenie nájomnej zmluvy so súčasnými nájomníkmi: Ledecky Oskárom a manž.
Tímeou, na adrese Kolárovo, Partizánska 7/ 1. na obdobie od 01.11.2014 do 31.10.2015
v zmysle zásad nakladania a hospodárenia s majetkom mesta Kolárovo čl. č. 20 hodným
osobitného zreteľa, žiadatelia užívajú byt formou nájmu, nemajú záväzky voči mestu a
spĺňajú kritériá uvedené v § 4 VZN č. 8/2012. Pri obnovení nájomnej zmluvy majú uložiť
finančnú záruku vo výške 1 mesačného čistého nájomného.
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
2.uzatvorenie nájomnej zmluvy so súčasným nájomníkom: Zsuzsanou Csente, na
adrese Kolárovo, Remeselnícka 21/14 na obdobie od 01.11.2014 do 31.10.2015 v zmysle
zásad nakladania a hospodárenia s majetkom mesta Kolárovo čl. č. 20 hodným osobitného
zreteľa, žiadatelia užívajú byt formou nájmu, nemajú záväzky voči mestu a spĺňajú kritériá
uvedené v § 4 VZN č. 8/2012. Pri obnovení nájomnej zmluvy majú uložiť finančnú záruku
vo výške 1 mesačného čistého nájomného.
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
3.uzatvorenie nájomnej zmluve so súčasným nájomníkom: Melindou Szépeovou, na
adrese Kolárovo, Kostolné nám. 2/12. na obdobie od 01.11.2014 do 31.10.2015 v zmysle
zásad nakladania a hospodárenia s majetkom mesta Kolárovo čl. č. 20 hodným osobitného
zreteľa, žiadatelia užívajú byt formou nájmu, nemajú záväzky voči mestu a spĺňajú kritériá
uvedené v § 4 VZN č. 8/2012. Pri obnovení nájomnej zmluvy majú uložiť finančnú záruku
vo výške 1 mesačného čistého nájomného.
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
4.uzatvorenie nájomnej zmluvy so súčasným nájomníkom: Tiborom Oláhom, na
adrese Kolárovo, Ružová 20/16 na obdobie od 01.11.2014 do 31.10.2015 v zmysle zásad
nakladania a hospodárenia s majetkom mesta Kolárovo čl. č. 20 hodným osobitného zreteľa,
žiadatelia užívajú byt formou nájmu, nemajú záväzky voči mestu a spĺňajú kritériá uvedené
v § 4 VZN č. 8/2012. Pri obnovení nájomnej zmluvy majú uložiť finančnú záruku vo výške
1 mesačného čistého nájomného.
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
č. 918/2014
uznesenie
k návrhu na uzatvorenie nájomných zmlúv pre súčasných nájomníkov
na Ul. Radnótiho 40/4, 40/9 a 42/8

Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. uzatvorenie nájomnej zmluvy so súčasnými nájomníkmi: Kováč Zsoltom a manž. Brigitou,
bytom Kolárovo, Radnótiho 40/4, od 01.12.2014 do 30.11.2015 , v zmysle zásad nakladania
s majetkom mesta Kolárovo čl. č. 20 hodným osobitného zreteľa – trvanie nájomného
pomeru.
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

2.uzatvorenie nájomnej zmluvy so súčasnými nájomníkmi: Egri Gejzom a družkou Jana
Palóovou, bytom Kolárovo, Radnótiho 40/9, od 01.12.2014 do 30.11.2015 , v zmysle zásad
nakladania s majetkom mesta Kolárovo čl. č. 20 hodným osobitného zreteľa – trvanie
nájomného pomeru.
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
3.uzatvorenie nájomnej zmluvy so súčasným nájomníkom: Görnerovou Alžbetou,
bytom Kolárovo, Radnótiho 42/8, od 01.12.2014 do 30.11.2015 , v zmysle zásad nakladania
s majetkom mesta Kolárovo čl. č. 20 hodným osobitného zreteľa – trvanie nájomného pomeru.
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
č. 919/2014
uznesenie
k uzavretiu nájomných zmlúv pre súčasných nájomníkov na Ul. Radnótiho 42/4.,7.,9
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1.uzatvorenie nájomnej zmluvy so súčasnými nájomníkmi: Ladislavom Sztojkom
a družkou Angelikou Stojkovou, bytom Kolárovo, Radnótiho 42/48, od 01.11.2014 do
31.10.2015 , v zmysle zásad nakladania s majetkom mesta Kolárovo čl. č. 20 hodným
osobitného zreteľa – trvanie nájomného pomeru.
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
2.uzatvretie nájomnej zmluvy so súčasnými nájomníkmi: Máriou Némethovou a druhom
Fridrichom Bobcsokom, bytom Kolárovo, Radnótiho 42/7, od 01.11.2014 do 31.10.2015 ,
v zmysle zásad nakladania s majetkom mesta Kolárovo čl. č. 20 hodným osobitného zreteľa
– trvanie nájomného pomeru.
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
3.uzatvorenie nájomnej zmluvy so súčasnými nájomníkmi: Miklósom Molnárom a manž.
Kristínou, bytom Kolárovo, Radnótiho 42/9, od 01.11.2014 do 31.10.2015 , v zmysle zásad
nakladania s majetkom mesta Kolárovo čl. č. 20 hodným osobitného zreteľa – trvanie
nájomného pomeru.
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
č. 920/2014
uznesenie
k návrhu na uzatvorenie nájomných zmlúv pre súčasných nájomníkov na Ul. partizánskej, na
Kostolnom nám. a na Pražskom nám.
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. uzatvorenie nájomnej zmluvy so súčasnými nájomníkmi: Mészáros Attilom a manž.
Adrianou, na adrese Kolárovo, Partizánska 7/ 12, na obdobie od 01.12.2014 do
30.11.2015 v zmysle zásad nakladania a hospodárenia s majetkom mesta Kolárovo čl. č.
20 hodným osobitného zreteľa, žiadatelia užívajú byt formou nájmu, nemajú záväzky voči
mestu a spĺňajú kritériá uvedené v § 4 VZN č. 8/2012. Pri obnovení nájomnej zmluvy
majú uložiť finančnú záruku vo výške 2 mesačného čistého nájomného.
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

2. uzatvorenie nájomnej zmluvy so súčasným nájomníkom: Angyalovou Eleonórou, na
adrese Kolárovo, Kostolné nám. 7A/5, na obdobie od 01.12.2014 do 30.11.2015 v zmysle
zásad nakladania a hospodárenia s majetkom mesta Kolárovo čl. č. 20 hodným osobitného
zreteľa, žiadatelia užívajú byt formou nájmu, nemajú záväzky voči mestu a spĺňajú kritériá
uvedené v § 4 VZN č. 8/2012. Pri obnovení nájomnej zmluvy majú uložiť finančnú záruku
vo výške 1 mesačného čistého nájomného.
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
3.uzatvorenie nájomnej zmluvy so súčasnými nájomníkmi: Dávidom Bartanuszom a manž.
Anett, na adrese Kolárovo, Pražské nám. 36/3, na obdobie od 01.12.2014 – doba neurčitá,
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. Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje
3/5 väčšinou všetkých poslancov.
č. 921/2014
uznesenie
k uzatvoreniu nájomných zmlúv so súčasnými nájomníkmi
na osade Dankó Pistu č. 71/2.,3.,5., 10.,11,12.
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. uzatvorenie nájomnej zmluvy so súčasnými nájomníkmi /uvedených v prílohe
č.1./, na adrese Kolárovo, Osada Dankó Pistu č. 71/ 2.,3.,5.,11.,12., na obdobie od
01.11.2014 do 31.10.2015, v zmysle zásad nakladania s majetkom mesta Kolárovo čl. č. 20
hodným osobitného zreteľa – trvanie nájomného pomeru.
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
B./ neschvaľuje
1. uzatvorenie nájomnej zmluvy pre súčasných nájomníkov uvedených v prílohe č.2., na adrese
Kolárovo, Osada Dankó Pistu č. 71/ 10. , v zmysle zásad nakladania s majetkom mesta
Kolárovo čl. č. 20 hodným osobitného zreteľa – trvanie nájomného pomeru.
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

č. 922/2014
uznesenie
k uzatvoreniu nájomných zmlúv pre súčasných nájomníkov
na Kostolnom nám. č. 2/1.,2.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. uzatvorenie nájomných zmlúv pre súčasných nájomníkov uvedených v prílohe č.1 na
adrese Kolárovo, Kostolné nám. Č. 2/ 1., 2., 5., 6., 7., 8., 10., 11. na obdobie od 01.12.2014
do 30.11.2015 v zmysle zásad nakladania a hospodárenia s majetkom mesta Kolárovo čl.
č. 20 hodným osobitného zreteľa, žiadatelia užívajú byt formou nájmu, nemajú záväzky
voči mestu a spĺňajú kritériá uvedené v § 4 VZN č. 8/2012. Pri obnovení nájomnej zmluvy
majú uložiť finančnú záruku vo výške 1 mesačného čistého nájomného.
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

č. 923/2014
uznesenie
k prideleniu nájomného bytu a uzatvorenie nájomnej zmluvy na Kostolnom nám. č. 7B/5
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. pridelenie nájomného bytu a uzatvorenie nájomnej zmluvy formou priameho prenájmu
s Annou Molnárovou, bytom Kolárovo, Komárňanská č. 8, na 1 – izbový nájomný byt na
Kostolné nám. 7B/5, od 01.11.2014 do 31.10.2015 v prípade zaplatenia zábezpeky podľa
VZN č.8/2012 účinný od 20.10.2012, § 8 bod 5., vo výške 9 mesačných splátok nájomného.
č. 924/2014
uznesenie
k prideleniu nájomných bytov a uzatvorenie nájomných zmlúv na Ul. remeselníckej 21/15 a na
Kostolnom nám. 2/9
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1.pridelenie nájomného bytu a uzatvorenie nájomej zmluvy formou priameho prenájmu
s Františkom Vadkertim a družkou Annou Korkovánovou, bytom Kolárovo,
Trávnická č.3, na 3 – izbový nájomný byt na Remeselnícka 21/15, od 01.11.2014 do
31.10.2015 v prípade zaplatenia zábezpeky podľa VZN č.8/2012 účinný 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 Katarínou Csonkovou a manž. Andrejom, bytom Kolárovo, , na 3 – izbový nájomný
byt na Kostolné nám. 2/9, od 01.11.2014 do 31.10.2015 v prípade zaplatenia zábezpeky
podľa VZN č.8/2012 účinný od 20.10.2012, § 8 bod 5., vo výške 9 mesačných splátok
nájomného
č. 925/2014
uznesenie
k prideleniu nájomného bytu na osade Dankó Pistu 71/8
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. pridelenie nájomného bytu a uzatvorenie nájomnej zmluvy, formou priameho prenájmu
s Csóka Františkom a družkou Tímeou Mezeiovou, bytom Kolárovo, Pačérok č. 147,
na 1- izbový nájomný byt na Osada Dankó Pistu č. 71/8, od 01.11.2014 do 31.10.2015

č. 926/2014
uznesenie
k žiadosti p. Moniky Makraiovej, Diakovce a Ildikó Dobrovolnej Tešedíkovo 456, o prenájom
nebytových priestorov v administratívnej budove na Kostolnom nám., 32, Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie, že
1. zámer mesta na prenájom nebytového priestoru v administratívnej budove na Kostolnom
nám. 32, Kolárovo bol zverejnený na webovej stránke mesta resp. na úradnej tabuli Mesta
Kolárovo.

B./ schvaľuje
1. prenájom
nebytových
priestorov formou priameho prenájmu pre Moniku Makraiovú,
Diakovce 477, IČO 47794496 a Ildikó Dobrovolnú, Tešedíkovo 456, IČO: 35367261, na
kancelárske účely v administratívnej budove na Kostolnom nám. 32, Kolárovo, miestnosť č.
2.33 a spoločné priestory s celkovou výmerou 13,43 m2 za ročné nájomné 26,56 €/m2
+ režijné náklady na dobu neurčitú s účinnosťou od 01. 11. 2014.
č. 927/2014
uznesenie
k žiadosti ToFu work, s.r.o. zast. konateľom – Tóth Adriánom, Česká 28, Kolárovo o prenájom
nebytových priestorov v administratívnej budove na Kostolnom nám. 32, Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie, že
1. že zámer mesta na prenájom nebytového priestoru v administratívnej budove na Kostolnom
nám. 32, Kolárovo bol zverejnený na webovej stránke mesta resp. na úradnej tabuli Mesta
Kolárovo.
B./ schvaľuje
1. prenájom nebytových priestorov pre ToFu work, s. r. o., Česká 28, 946 03 Kolárovo,
IČO: 47722908, zastúpená konateľom Tóth Adriánom, na kancelárske účely v administratívnej
budove na Kostolnom nám. 32, Kolárovo, miestnosť č. 2.42 a spoločné priestory s celkovou
výmerou 25,33 m2 formou priameho prenájmu za ročné
nájomné 26,56 €/m2 + režijné
náklady na dobu neurčitú s účinnosťou od 01. 11. 2014.
č. 928/2014
uznesenie
na podporu publikácie p. Petra Taricsa
„Hazugságvizsgálat avagy az igazság ára –
Magyarország- és világpolitikai reflexiók 1984-2014“
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. podporu publikácie: „Hazugságvizsgálat avagy az igazság ára – Magyarország- és
világpolitikai reflexiók 1984-2014“ kúpou takého počtu výtlačkov, ktorý zodpovedá sume
1000,-€
č. 929/2014
uznesenie
k žiadosti Slovenského rybárskeho zväzu, MO Kolárovo, Mostová 4
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. žiadosť Slovenského rybárskeho zväzu Miestnej organizácie Kolárovo – ohľadne
bezplatného užívania miestnosti č. 2.32 v celkovej rozlohe 31,31 m2 + spoločné priestory
v administratívnej budove na Kostolnom nám. 32, Kolárovo
B./ schvaľuje
1. bezplatnú výpožičku nebytových priestorov v administratívnej budove v Kolárove na
Kostolnom nám. 32, miestnosť č. 2.32 v celkovej rozlohe 31,31 m2 + spoločné priestory
pre Slovenský rybársky zväz – Miestna organizácia Kolárovo s účinnosťou od 01.11.2014
na dobu neurčitú

2. výšku príspevku k režijným nákladom nebytových priestorov, na základe vypožičanej
plochy v m2 a charakteru vykurovania, v zmysle uznesenia MsZ č. 235/2011/A./6. zo dňa
12.12.2011

č. 930/2014
uznesenie
k vytvoreniu dočasného poradného orgánu na dozor a pripomienkovanie vydania historickej časti
pomocného učebného materiálu – publikácie o meste Kolárovo v r. 2015
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. vytvorenie dočasného poradného orgánu na dozor a pripomienkovanie vydania
historickej časti pomocného učebného materiálu – publikácie o meste Kolárovo v r. 2015
v nasledovnom zložení:
Magdolna Rigó, Mgr. Helena Bodnárová, Mgr. János Mayer, Mgr. Tamás Varga,
Ing. Endre Kürti, Ján Paszmár, Mgr. István Samu, Attila Forgács, PaedDr. Róbert
Madarász, Mgr. Gabriella Balázs, Mgr. Andrea Révész Szabó, Mgr. Ing. Zoltán Finta ,
Ing. Monika Paraiová, Mgr. Réka Kandik, Mgr. Juraj Murányi a Ildikó Magyarics Szépe

Árpád H o r v á t h
primátor mesta

