Uznesenie
z 24. zasadnutia Mestskej rady v Kolárove dňa 25.4.2013
č. 519/2013
uznesenie
k Informatívnej správe o zápise detí do materských škôl na školský rok 2013/2014
Mestská rada v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu o zápise detí do materských škôl na školský rok 2013/2014
B./ odporúča MsZ požiadať primátora mesta
1. zabezpečiť prostredníctvom odd. školstva vypracovanie koncepcie na
vyhovenie odmietnutým žiadostiam na prijatie detí do MŠ a predložiť na zasadnutie MsZ
do 30.06.2013
č. 520/2013
uznesenie
k Informatívnej správe o doplnení člena Mestskej školskej rady
Mestská rada v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu o doplnení člena Mestskej školskej rady:
p. Imrich Árgyusi od 13.3.2013 do 1.3.2015
č. 521/2013
uznesenie
k Voľbe riaditeľov škôl a školských zariadení
Mestská rada v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. správu MsÚ na vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ F.
Rákócziho II, MŠ Lesná 10 a CVČ
B./ odporúča MsZ schváliť
1. vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Františka
Rákócziho II. s vyučovacím jazykom maďarským – II.Rákóczi Ferenc Alapiskola, V.
Palkovicha 3, Kolárovo odo dňa 01.09.2013
2. vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy Lesná 10,
Kolárovo odo dňa 01.07.2013
3. vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Centra voľného času –
Szabadikőközpont, Mostová 2, Kolárovo odo dňa 01.07.2013
C./ odporúča MsZ požiadať primátora mesta
1. zabezpečiť prostredníctvom oddelenia školstva zverejnenie podmienok výberového
konania do 12.05.2013 na webovej stránke mesta Kolárovo, na webovej stránke
Obvodného úradu školstva v Nitre, a v Gúta TV.

č. 522/2013
uznesenie
k modernizácii strojového parku príspevkovej organizácie Gúta Service Kolárovo
Mestská rada v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. vypracovaný návrh modernizácie strojového parku príspevkovej organizácie Gúta Service
Kolárovo, a to na nákup kontajnerového vozidla a na nákup plošinového vozidla
2. cenovú ponuku na kontajnerové vozidlo typu TGM 18.290 4x4 BB/LN38MG06 od
dodávateľa MAN Truck & Bus Slovakia, s.r.o. Bratislava, uvedeného v návrhu pod
bodom 1/3 za celkovú cenu vrátane DPH 97 200,-€
3. cenovú ponuku použitého plošinového vozidla značky Mercedes Sprinter 313 T37/35 CDI
s nadstavbou Oil & Steel Scorpion 18 E. 18M od dodávateľa EU-SIG kft. Győr –
Maďarsko, uvedeného v návrhu pod bodom II/2 ta celkovú cenu vrátane DPH 36 703,-€
B./ odporúča MsZ požiadať primátora mesta
1. prostredníctvom finančného oddelenia MsÚ zabezpečiť analýzu podmienok financovania
(leasing resp. úver)
2. prostredníctvom oddelenia výstavby a ŽP zabezpečiť verejné obstarávanie do konca júna
2013 v prípade obidvoch vozidiel
3. zapracovať prípadný nákup vozidiel do priorít krátkodobého investičného zámeru mesta
Kolárovo, ktorých aktuálne poradie schváli Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
č. 523/2013
uznesenie
k VZN mesta Kolárovo č. 5/2013 o nakladaní s komunálnym odpadom
Mestská rada v Kolárove
A./ berie na vedomie, že
1. návrh VZN mesta Kolárovo č. 5/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území mesta Kolárovo podľa § 6 ods. 3 zákona o obecnom
zriadení bol vyvesený na úradnej tabuli Mesta Kolárovo pred jeho schválením dňa
12.4.2013
2. v rámci pripomienkového konania neboli podané žiadne pripomienky
B./ odporúča MsZ schváliť
1. VZN mesta Kolárovo č. 5/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území mesta Kolárovo podľa predloženého návrhu
č. 524/2013
uznesenie
k VZN mesta Kolárovo č. 6/2013 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta
Kolárovo a vodenia psov na verejných priestranstvách
Mestská rada v Kolárove
A./ berie na vedomie, že
1. návrh VZN mesta Kolárovo č. 6/2013 o niektorých podmienkach držania psov na území
mesta Kolárovo a vodenia psov na verejných priestranstvách podľa § 6 ods. 3 zákona
o obecnom zriadení bol vyvesený na úradnej tabuli Mesta Kolárovo pred jeho schválením
dňa 11.04.2013

2. v rámci pripomienkového konania podľa zákona o obecnom zriadení § 6 ods. 4 bola
podaná pripomienka p. Árpádom Mészárosom náčelníkom MsP dňa 22.4.2013, ktorá bola
vyhodnotená po prerokovaní na komisii ochrany verejného poriadku dňa 24.4.2013
B./ odporúča – neodporúča MsZ schváliť
1. VZN mesta Kolárovo č. 6/2013 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta
Kolárovo a vodenia psov na verejných priestranstvách so zapracovaním pripomienok podľa
zápisnice o vyhodnotení zo dňa 24.4.2013
č. 525/2013
uznesenie
k Etickému kódexu poslanca mesta Kolárovo
Mestská rada v Kolárove
A./ odporúča MsZ schváliť
1. Etický kódex poslanca mesta Kolárovo podľa predloženého návrhu s deklarovaním
dodržiavania princípov formou podpísania prílohy č. 1 Etického kódexu
B./ odporúča MsZ požiadať primátora mesta
1. zabezpečiť zverejnenie schváleného Etického kódexu na úradnej tabuli a na internetovej
stránke mesta Kolárovo
č 526/2013
uznesenie
k Správe o činnosti Mestskej polície Kolárovo za rok 2012
Mestská rada v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu o činnosti Mestskej polície Kolárovo za rok 2012

č. 527/2013
uznesenie
k Informatívnej správe o činnosti opatrovateľskej služby na území mesta Kolárovo
za rok 2012
Mestská rada v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu o činnosti opatrovateľskej služby na území mesta Kolárovo
za rok 2012
č. 528/2013
uznesenie
k Správe o činnosti Denného centra – klub dôchodcov Kolárovo za rok 2012
Mestská rada v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu o činnosti Denného centra – klub dôchodcov Kolárovo za rok 2012

č. 529/2013
uznesenie
k Vyhodnoteniu výsledkov odpadového hospodárstva za rok 2012, vr. využitia získaných
finančných prostriedkov z Recyklačného fondu na zdokonaľovanie separovaného zberu
komunálneho odpadu
Mestská rada v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. vyhodnotenie výsledkov odpadového hospodárstva za rok 2012, vr. využitia získaných
finančných prostriedkov z Recyklačného fondu na zdokonaľovanie separovaného zberu
komunálneho odpadu
B./ odporúča MsZ požiadať
1. primátora mesta o zabezpečenie propagovania separácie odpadu na území mesta
prostredníctvom letákov a médií
č. 530/2013
uznesenie
k Informatívnej správe o vyhodnotení odvedených prác v rámci verejnoprospešných činností
za II. polrok 2012
Mestská rada v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu o vyhodnotení odvedených prác v rámci verejnoprospešných činností
za II. polrok 2012
č. 531/2013
uznesenie
k Informatívnej správe o vyhodnotení a priebehu realizácie projektu „Rekonštrukcia
a revitalizácia protipovodňových tokov a zariadení na území mesta Kolárovo“
Mestská rada v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu o vyhodnotení a priebehu realizácie projektu „Rekonštrukcia
a revitalizácia protipovodňových tokov a zariadení na území mesta Kolárovo“
č. 532/2013
uznesenie
k Informatívnej správe o priebehu jednaní ohľadne zmeny katastrálnych hraníc medzi
k.ú. Kameničná a k.ú. Kolárovo
Mestská rada v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu o priebehu jednaní ohľadne zmeny katastrálnych hraníc medzi k.ú.
Kameničná a k.ú. Kolárovo

č. 533/2013
uznesenie
k Dodatku k Zásadám hospodárenia s majetkom mesta na prípady určenia vecného bremena
v jednotlivých zónach
Mestská rada v Kolárove
A./ odporúča MsZ schváliť
1. dodatok č. 2 k zásadám nakladania a hospodárenia s majetkom mesta Kolárovo
schváleného dňa 31.1.2011 uznesením MsZ č. 18/2011-A/1 o zriadení vecných bremien na
nehnuteľnom majetku mesta
č. 534/2013
uznesenie
k zverejneniu zámeru mesta na priamy predaj časti pozemku parc. reg. „C“ s parc.č. 28445/3
v k.ú. Kolárovo o výmere cca 4000 m2
Mestská rada v Kolárove
A./ odporúča MsZ požiadať primátora mesta
1. prostredníctvom oddelenia výstavby a ŽP zabezpečiť vypracovanie geometrického plánu –
časť pozemku parc. reg. „C“ s parc. číslom 28445/3 – druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria v k.ú. Kolárovo, ved. na LV č. 4941 o výmere cca 4 000 m2 a o zverejnenie
zámeru mesta v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o predaji nehnuteľnosti formou
dobrovoľnej dražby s vyvolávacou cenou podľa cenovej mapy mesta 8,-€/m2
č. 535/2013
uznesenie
k zverejneniu zámeru mesta na priamy predaj pozemku parc. reg. „C“ s parc.č. 2043/5 v k.ú.
Kolárovo o výmere cca 166 m2
Mestská rada v Kolárove
A./odporúča MsZ uložiť
1 MsÚ zverejniť zámer mesta v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. § 9a) ods. 8b) – priamy
predaj nehnuteľnosti pozemku pod obytným domom sú súpisným číslom parcely reg. „C“
s parc. číslom 2043/5 – druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Kolárovo, ved. na
LV č. 4941 o výmere cca 166 m2 na základe cenovej mapy mesta za 15,-€/m2
č. 536/2013
uznesenie
k prideleniu nájomných bytov mesta Kolárovo
Mestská rada v Kolárove
A./ odporúča MsZ schváliť
1. pridelenie nájomného bytu a uzatvorenie nájomnej zmluvy, formou priameho prenájmu s
Denisou Motajčekovou, bytom Kolárovo, Lesná č. 32, na trojizbový nájomný byt na ul.
Partizánska č. 7/10, od 01.05.2013 do 30.04.2014 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
Julianou Tóthovou, bytom Kolárovo, Slovenská č.32, na dvojizbový nájomný byt na
Kostolnom nám.č. 7B/10, od 01.05.2013 do 30.04.2014 v prípade zaplatenia zábezpeky

podľa VZN č.8/2012 účinný od 20.10.2012, § 8 bod 5., vo výške 9 mesačných splátok
nájomného.
3. Pridelenie nájomného bytu a uzatvorenie nájomnej zmluvy, formou priameho prenájmu s
Annou Szabó, bytom Kolárovo, Komárňanská č.3, na dvojizbový nájomný byt na
Kostolnom nám. č. 2/3, od 01.05.2013 do 30.04.2014 v prípade zaplatenia zábezpeky
podľa VZN č.8/2012 účinný od 20.10.2012, § 8 bod 5., vo výške 9 mesačných splátok
nájomného.
4. pridelenie nájomného bytu a uzatvorenie nájomnej zmluvy, formou priameho prenájmu s
Klaudiou Bodžárovou, bytom Kolárovo, na dvojizbový nájomný byt na Kostolnom nám.
č. 2/4, od 01.05.2013 do 30.04.2014 v prípade zaplatenia zábezpeky podľa VZN č.8/2012
účinný od 20.10.2012, § 8 bod 5., vo výške 9 mesačných splátok nájomného.
5. Uzatvorenie nájomnej zmluvy s Beátou Masnou a druhom Romanom Zsolnaim, bytom
Kolárovo, Radnótiho 42/2, od 01.05.2013 do 30.04.2014, v zmysle zásad nakladania s
majetkom mesta Kolárovo čl. č. 20 hodným osobitného zreteľa. Uvedený prenájom MsZ
v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
6. Uzatvorenie nájomnej zmluvy s Zsoltom Sztojkom a družkou Sandrou Stojkovou,
bytom Kolárovo, Osada Dankó Pistu č. 34 od 01.05.2013 do 30.04.2014 v zmysle zásad
nakladania s majetkom mesta Kolárovo čl. č. 20 hodným osobitného zreteľa.
Uvedený prenájom MsZ v Kolárove schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
č. 537/2013
uznesenie
k žiadosti p. Kataríny Szabóovej , Ul. banícka 23, Kolárovo o osobitné užívanie /prenájom/
verejného priestranstva v k.ú. Kolárovo
Mestská rada v Kolárove
A./ berie na vedomie, že
1. Mesto Kolárovo zverejnilo zámer na prenájom verejného priestranstva v k.ú. Kolárovo,
časť pozemku parc.č. 1776, vo výmere 12 m2
V zmysle platného VZN mesta Kolárovo č. 18/2012 § 7 bod c./ daň je stanovená
v zastavanej časti mesta Kolárovo v hodnote 0,0822 €/m2/deň. Na zverejnený zámer
podala žiadosť: Katarína Szabóová, bytom Kolárovo, Ul. banícka 23.
B./ odporúča MsZ schváliť
1. v prípade pozitívneho stanoviska Obvodného úradu dopravy a Regionálnej správy
a údržby ciest Komárno uzatvorenie zmluvy o osobitnom užívaní (prenájme)
verejného priestranstva v k.ú. Kolárovo, časť pozemku parc.č. 1776 na ulici
Komárňanskej, pred prevádzkovou jednotkou: Kvetinárstvo – Anita vo výmere 12 m2, za
0,0822 €/m2/deň, za každý aj neúplný m2, so žiadateľom: Katarína Szabóová, bytom
Kolárovo, Ul. banícka č. 23, na podnikateľské účely: na vystavovanie sortimentu
ponúkaného v predajne na dobu neurčitú, sezónne na mesiace: apríl, máj, jún, júl, október
a november príslušného kalendárneho roka s jednomesačnou výpovednou lehotou,
s účinnosťou od nasledujúceho dňa po zverejnení zmluvy na webovom sídle mesta.
č. 538/2013
uznesenie
k žiadosti p. Hajredin Halili, Rábska 887/30, Kolárovo o osobitné užívanie /prenájom/
verejného priestranstva v k.ú. Kolárovo
Mestská rada v Kolárove
A./ berie na vedomie, že
1. Mesto Kolárovo zverejnilo zámer na prenájom verejného priestranstva v k.ú. Kolárovo,

časť pozemku parc.č. 1565/1, na Kostolnom námestí, vo výmere 12,25 m2
V zmysle platného VZN mesta Kolárovo č. 18/2012 § 7 bod c./ daň je stanovená
v zastavanej časti mesta Kolárovo v hodnote 0,0822 €/m2/deň.
Na zverejnený zámer podal žiadosť: Hajredin Halili, bytom Kolárovo, Ul. Rábska 887/30.
B./neodporúča MsZ schváliť
1. uzatvorenie zmluvy o osobitnom užívaní, prenájme verejného priestranstva v k.ú.
Kolárovo, časť pozemku parc.č. 1565/1, na Kostolnom námestí č. 5, pred prevádzkovou
jednotou Istambul kebab, vo výmere 12,25 m2, za 0,0822 €/m2/deň, za každý aj neúplný
m2, so žiadateľom: Hajredin Halili, bytom
Kolárovo, Ul. Rábska č. 887/30, za účelom vytvorenia terasy pred prevádzkovou jednou
Istambul kebab na dobu neurčitú, s jednomesačnou výpovednou lehotou, s účinnosťou od
nasledujúceho dňa po zverejnení zmluvy na webovom sídle mesta.
Zmluva sa uzatvára za podmienok, že pán Hajredin Halili uhradí daň v súlade s VZN
o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva aj spätne za obdobie: od 2.10.2012 až
ku dňu prijatia uznesenia Mestského zastupiteľstva Kolárovo o schválení prenájmu
verejného priestranstva

č. 539/2013
uznesenie
k rekonštrukcii Mestského kultúrneho strediska Kolárovo
Mestská rada v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. informatívnu správu o stave pripravenosti rekonštrukčných prác Mestského kultúrneho
strediska v Kolárove
2. výsledok verejnej súťaže na „Rekonštrukciu vykurovania Mestského kultúrneho strediska
časť Rotunda, Kolárovo“
B./ odporúča MsZ schváliť
1. podpísanie Zmluvy o dielo číslo ZOD-2013/02, Rekonštrukcia ÚK časti Mestského
kultúrneho strediska Rotunda v Kolárove v hodnote 28.956,02 € vrátane DPH s firmou
ORCOM s.r.o., Biela 9, 949 01 Nitra
C./ odporúča MsZ požiadať
1. primátora mesta, aby predložil vyhodnotenie verejnej súťaže a návrh zmluvy na
„Rekonštrukciu strešnej konštrukcie Mestského kultúrneho strediska v Kolárove na májové
zasadnutie MsZ“
č. 540/2013
uznesenie
k oprave výtlkov na mestských komunikáciách v meste Kolárovo technológiou infražiarenia
Mestská rada v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. informatívnu správu o oprave výtlkov na mestských komunikáciách v meste Kolárovo
technológiou infražiarenia
2. výsledok prieskumu trhu na „Opravu výtlkov na mestských komunikáciách v meste
Kolárovo technológiou infražiarenia“

B./ odporúča MsZ schváliť
1. podpísanie Zmluvy o dielo na „Opravu výtlkov na mestských komunikáciách v meste
Kolárovo technológiou infražiarenia“ s firmou STAVBY Nitra, s.r.o., Nitrianska 2, 949 01
Nitra za cenu určenú na základe skutočného prevedenia prác t.j. 42,-€/m2 vrátane DPH
C./ odporúča MsZ požiadať
1. primátora mesta, aby predložil na májové zasadnutie MsZ vyhodnotenie prevedených prác,
t.j. oprava výtlkov na mestských komunikáciách v meste Kolárovo

Árpád H o r v á t h
primátor mesta

