Uznesenie
z 35. zasadnutia Mestskej rady v Kolárove dňa 30.07.2014
č. 836/2014
uznesenie
k návrhu na zavedenie profesie asistent učiteľa v MŠ s VJM – Óvoda, Brnenské nám. 16, Kolárovo,
od 01.09.2014
Mestská rada v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. žiadosť riaditeľky MŠ s VJM - Óvoda, Brnenské nám. 16, Kolárovo o zavedenie profesie
asistent učiteľa od 01.09.2014
B./ odporúča MsZ schváliť
1. zabezpečenie finančných prostriedkov na mzdy a odvody asistenta učiteľa pre MŠ s VJM –
Óvoda, Brnenské nám. 16, Kolárovo na obdobie od 01.09.2014 do 30.09.2015 podľa
uzatvorenej zmluvy o spolupráci – opatrovateľská služba č. 027/2014-I/Z-4./V zo dňa
16.4.2014
č. 837/2014
uznesenie
k návrhu na zavedenie profesie osobný asistent alebo asistent učiteľa v MŠ Lesná 10, Kolárovo od
01.09.2014 do 30.6.2014
Mestská rada v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. žiadosť riaditeľky MŠ Lesná 10, Kolárovo o pridelenie asistenta od 01.09.2014
do 30.6.2014
B./ odporúča MsZ schváliť
1. zabezpečenie asistenta od 1.9.2014 do 30.6.2014 uzatvorením dohody s ÚPSV a R
Kolárovo o vykonávaní menších obecných služieb
č. 838/2014
uznesenie
k Informatívnej správe primátora mesta o výsledkoch výberového konania na post riaditeľa ZUŠ –
Művészeti Alapiskola, Kostolné nám. 10, Kolárovo na obdobie od 01.07.2014 do 30.06.2019
Mestská rada v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. oznámenie primátora mesta o výsledku výberového konania na post riaditeľa ZUŠ –
Művészeti Alapiskola, Kostolné nám. 10, Kolárovo na obdobie od 01.07.2014
do 30.06.2019
2. vymenovanie p. Paszmár Jána, trvale bytom Vlčany č. 276, do funkcie riaditeľa Základnej
umeleckej školy – Művészeti Alapiskola, Kostolné nám. 10, Kolárovo na obdobie od
01.07.2014 do 30.06.2019
č. 839/2014
uznesenie
k Správe o výsledku hospodárenia spoločnosti Gúta TV s.r.o. za rok 2013
Mestská rada v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu konateľov o výsledku hospodárenia spoločnosti Gúta TV s.r.o. Kolárovo za rok
2013

2. Správu o organizačno-technickom zabezpečení vysielania Gúta TV s.r.o. Kolárovo v roku
2013
3.Výsledok hospodárenia spoločnosti Gúta TV za rok 2013:
Strata vo výške:
610,41 €
4.Vykrytie straty:
z nerozdeleného zisku min. období:
574,28 €
z rezervného fondu:
36,13 €
B./ odporúča MsZ schváliť
1. v zmysle uznesenia MsZ č. 775/2014 C./1. zo dňa 26.2.2014 preukázanie finančnej čiastky
z rozpočtu mesta „oddiel 08.3.0 Vysielanie a vydavateľské služby – rozhlas v tom položka
637005 – Gúta TV“ nasledovne:
- dotácia na nákup 2 ks videokamier v čiastke:
5.000,-€
- vykrytie navýšených režijných výdavkov spoločnosti súvisiacich s programovou
službou poskytovanou pre Mesto Kolárovo v čiastke
2.800,-€
č. 840/2014
uznesenie
k VZN mesta Kolárovo č. 5/2014 o zriadení mestskej polície
Mestská rada v Kolárove
A./ berie na vedomie, že
1. návrh VZN mesta Kolárovo č. 5/2014 o zriadení mestskej polície podľa § 6 ods. 3 zákona
o obecnom zriadení bol vyvesený na úradnej tabuli mesta Kolárovo pred jeho schválením
dňa 16.07.2014
2. rámci pripomienkového konania k návrhu VZN mesta Kolárovo č. 5/2014 o zriadení
mestskej polície neboli podané žiadne pripomienky
B./ odporúča MsZ schváliť
1. VZN mesta Kolárovo č. 5/2014 o zriadení mestskej polície podľa predloženého návrhu
č. 841/2014
uznesenie
k VZN mesta Kolárovo č. 6/2014 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Kolárovo
Mestská rada v Kolárove
A./ berie na vedomie, že
1. návrh VZN mesta Kolárovo č. 6/2014 o niektorých podmienkach držania psov na území
mesta Kolárovo podľa § 6 ods. 3 zákona o obecnom zriadení bol vyvesený na úradnej
tabuli mesta Kolárovo pred jeho schválením dňa 18.07.2014
2. rámci pripomienkového konania k návrhu VZN mesta Kolárovo č. 6/2014 o
niektorých podmienkach držania psov na území mesta Kolárovo neboli podané žiadne
pripomienky
B./ odporúča MsZ schváliť
1. VZN mesta Kolárovo č. 6/2014 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta
Kolárovo podľa predloženého návrhu
č. 842/2014
uznesenie
k schváleniu výdavkov na vybudovanie cesty v zóne Juh
Mestská rada v Kolárove
A./ odporúča MsZ schváliť

1. výdavky na vybudovanie cesty v zóne Juh (názov akcie „Vybudovanie miestnej komunikácie
do zón Juh – II. etapa“) na základe vykonaného prieskumu trhu vyhodnoteného dňa
14.02.2014 od dodávateľa Gúta Service, príspevková organizácia, Kolárovo, Priemyselný
areál 2970, IČO: 42199464, v hodnote: 13.723,40 € (cena je bez DPH, nakoľko nie je
platcom DPH) s financovaním zo schváleného úverového rámca od SLSP a.s.
č. 843/2014
uznesenie
k schváleniu výdavkov na zateplenie pavilónu MŠ Brnenské nám. 16, elokovaná trieda
Lesná 8, Kolárovo
Mestská rada v Kolárove
A./ odporúča MsZ schváliť
1. výdavky na zateplenie pavilónu elokovanej triedy Lesná 8, MŠ Brnenské nám. 16, na
základe vykonaného prieskumu trhu vyhodnoteného dňa 08.07.2014 od dodávateľa
GUTTE, s.r.o., Kolárovo, Vrbová 13, IČO: 34113100, v hodnote: 29.716,80 € (cena
vrátane DPH) s financovaním zo schváleného úverového rámca od SLSP a.s.
č. 844/2014
uznesenie
k Informatívnej správe primátora mesta o postrekovaní komárov a zaslanej žiadosti o poskytnutie
mimoriadnej dotácie z ministerstva životného prostredia
Mestská rada v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu primátora mesta o postrekovaní komárov a zaslanej žiadosti
o poskytnutie mimoriadnej dotácie z ministerstva životného prostredia
B./ odporúča MsZ schváliť
1. vykrytie výdavkov postrekovania z rozpočtu Mesta Kolárovo, so zaťažením oddielu 0540
Verejná zeleň program 12 – Prostredie pre život, v nasledovnom zložení:
postrekovacia látka (170 l) :
5392,80 €
letecké práce (550 ha):
4158,00 €
Spolu:
9550,80 €
2. Podľa potreby II. letecké postrekovanie mesta vo výmere cca 270 ha bez postrekovacej látky
(ktorá bola zabezpečená v rámci I. postrekovania) s finančným krytím leteckej práce vo
výške cca 2050,00 €
č. 845/2014
uznesenie
k Informatívnej správe o o stave pripravenosti publikácie o meste
Mestská rada v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu predsedkyne komisie kultúry a kultúrneho dedičstva p. Rigó
Magdolny o stave pripravenosti publikácie o meste
B./ odporúča MsZ schváliť
1. nové zloženie autorského kolektívu na vytvorenie pomocného materiálu pre školy
a školské zariadenia nasledovne: PaedDr. Judit Bagita, PaedDr. Róbert Madarász, Mgr.
István Samu, Mgr. Tamás Varga, a za lektora dejepisnej časti PaedDr. Tamása Töröka,
adjunkta Univerzity H. Selyeho v Komárne.
Termín dokončenia materiálu do 30.09.2014, termín vydania publikácie do 31.10.2014.

č. 846/2014
uznesenie
k organizačnému zabezpečeniu volieb do orgánov samosprávy mesta konaných dňa 15.11.2014
Mestská rada v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. správu MsÚ o organizačno-technickom zabezpečení volieb do orgánov samosprávy mesta,
konaných dňa 15.11.2014
B./ odporúča MsZ schváliť
1. vytvorenie volebných miestnosti a okrskom nasledovne:
Okrsok
Ulice
Volebná miestnosť
číslo
1
Čárda na Veľkom Ostrove
Veľký Ostrov
2
Spol.miestnosť PD
Pačérok, Veľká Gúta
Veľká Gúta
3
Reštaurácia Zlatý Klas
Bratislavská, Částa 1-55, Horný rad,
Horná, Jánošíkova, Jes.nábrežie, Jókaiho,
Krátka, Lipová, Ľ.Podjavorinskej, Malinová,
Malodunajská, Poľovnícka, Rad Puruk,
Sládkovičova, Agátová
4
Klub dôchodcov Ul.dlhá 29
Kostolné nám., Mlynská, Vrbová, Studená
strana, Práce, Hlboká, Hlavná,
Harcsová, Poľná, Dlhá
5
Centrum voľného času
Štúrova, Víťazstva, Remeselnícka, Pražské
Mostová ul. 2
nám., Petőfiho rad, Partizánska, Obrancov
mieru, Mostová
6
Mestské kultúrne stredisko
Staničná, Budovateľská, Částa 56-90,
Kostolné nám.4
I.Madácha, Kossúthova, Kráľka,
Os.Reviczkého, Priem.areál, Rábska
Športová, Železničný rad, Sv.Anny,
Trávnická, V.Palkovicha, Slovenská,
7
Mestský úrad, Kostolné
Bočná, Brnenské nám., Nová, Školská, Tržná,
nám. 1
obyvatelia bez adresy
8
Špeciálna ZŠ Lesná ul. 9
Krajná, Sláviková, Rybárska, Ružová,
Podhájska, Okt.námestie, Mierová, Lesná,
Jazerná, Gy.Klapku, A.Bernoláka,
M.R.Štefánika,
9
ZŠ s VJM F.Rákócziho II.
Orechová, Kollárova, Záhradnícka, Slobody,
na ul. Palkovicha 3
Šafárikova, Radnótiho, Kvetná,
Komárňanská, Česká, Dolná,
L.Novomeského, Krížna,
10
Miestnosť bývalého obchodu
Jilemnického, Trnavská, Topoľová,
potravín na Os. Dankó Pistu
Švermova, Slnková, Rovná, Roľnícka,
Považská, Osada Dankó P., Mládežnícka,
Hviezdoslavova, Dunajská, Banícka,
Východná, Novozámocká
-

Konanie volieb do orgánov samosprávy Mesta Kolárovo dňa 15.11.2014 od 7,00 hodín do
20,00 hodín.
Utvorenie volebných obvodov v počte 2, v tom počet poslancov 9 resp. 8 osôb, v súlade
s uznesením Mestského zastupiteľstva číslo 810/2014 zo dňa 31.3.2014, podľa ktorého
počet poslancov na volebné obdobie 2014-2018 je 17 osôb.

-

Zloženie jednotlivých volebných obvodov z volebných okrskov a počtu poslancov
nasledovne:
Volebný obvod č. 1: volebné okrsky č.: 1,3,4,6,7,
9 poslancov
Volebný obvod č. 2: volebné okrsky č.: 2,5,8,9,10
8 poslancov
č. 847/2014
uznesenie
k VZN mesta Kolárovo č. 7/2014 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov
a umiestnenie iných nosičov informácií pri voľbách do orgánov samosprávy mesta,
konaných dňa 15.11.2014

Mestská rada v Kolárove
A./ berie na vedomie, že
1. návrh VZN mesta Kolárovo č. 7/2014 o vymedzení miest na vylepovanie volebných
plagátov a umiestnenie iných nosičov informácií pri voľbách do orgánov samosprávy
mesta, konaných dňa 15.11.2014 podľa § 6 ods. 3 zákona o obecnom zriadení bol
vyvesený na úradnej tabuli mesta Kolárovo pred jeho schválením dňa 18.07.2014
2. rámci pripomienkového konania k návrhu VZN mesta Kolárovo č.7/2014 o vymedzení
miest na vylepovanie volebných plagátov a umiestnenie iných nosičov informácií pri
voľbách do orgánov samosprávy mesta, konaných dňa 15.11.2014 neboli podané žiadne
pripomienky
B./ odporúča MsZ schváliť
1. VZN mesta Kolárovo č. 7/2014 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov
a umiestnenie iných nosičov informácií pri voľbách do orgánov samosprávy mesta,
konaných dňa 15.11.2014 podľa predloženého návrhu
č. 848/2014
uznesenie
k žiadosti Palmi, s.r.o., Priemyselný areál 3782, 946 03 Kolárovo o odpredaj časti pozemku parc.
reg. „C“ s parc.č. 28445/275 – zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Kolárovo
o výmere cca 115 m2
Mestská rada v Kolárove
A./ neodporúča MsZ požiadať
1. primátora mesta poveriť MsÚ – oddelenie správy a údržby mestského majetku zverejnením
zámeru mesta v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. § 9a) ods. 1c.) na prevod majetku mesta
s priamym predajom časti pozemku parcely reg. „C“ s parc. č. 28445/275 v k. ú. Kolárovo, ved.
na LV č. 4941 o výmere cca 115 m2 – druh pozemku zastavané plochy a nádvoria za 8,- €/m2 na
základe platnej cenovej mapy mesta po vypracovaní geometrického plánu. Výmera bude upresnená
geometrickým plánom. Výdavky spojené s vyhotovením geometrického plánu hradí žiadateľ.
č. 849/2014
uznesenie
k žiadosti Západoslovenskej distribučnej a.s., Čulenova 6, Bratislava o uzatvorenie Zmluvy
o budúcej kúpnej zmluve na odpredaj časti pozemku parc. reg. „C“ s parc. č. 1565/1 ved. na LV č.
4941 v k.ú. Kolárovo o výmere cca 29 m2
Mestská rada v Kolárove
A./ berie na vedomie, že
1. Mesto Kolárovo v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. § 9a) ods. 8e) zverejnilo svoj zámer
odpredaj časti pozemku parcely reg. „C“ s parcelným číslom 1565/1 v k. ú. Kolárovo, ved. na LV č.

4941 o výmere cca 29 m2 – druh pozemku ostatná plocha za cenu 30,- €/m2. Na predmetnom
pozemku bude vybudovaná transformačná stanica.
B./ odporúča MsZ schváliť
1. so súhlasom ..... poslancov, ktorí predstavujú viac ako trojpätinovú väčšinu všetkých poslancov
MsZ uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na odpredaj časti pozemku parc. reg. „C“ s parc.
č. 1565/1 v k. ú. Kolárovo, ved. na LV č. 4941 o výmere cca 29 m2 – druh pozemku ostatná plocha
na základe situácie na stavbu KO Kolárovo, Brnenské nám. TS, VNK, NNK, objekt SO 01 –
Transformovňa – stavebná časť – detail osadenia navrhovanej TS č. L 12.0508.12.0001 zo dňa
06/2013 pre Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova č. 6, 81647 Bratislava za cenu 30,- €/m2
na základe platnej cenovej mapy mesta. V zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. § 9a) ods. 8e) –
prevod majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa kvôli zlepšeniu a zabezpečeniu
bezporuchovej dodávky elektrickej energie obyvateľom v danej lokalite mesta Výmera bude
upresnená geometrickým plánom po zameraní stavby. Výdavky spojené s vyhotovením
geometrického plánu hradí budúci kupujúci.
č. 850/2014
uznesenie
k schváleniu zmeny Zakladacej listiny rozpočtovej organizácie ZPS a DS Kolárovo
Mestská rada v Kolárove
A./ odporúča MsZ schváliť
1. zmenenú – spresnenú Zriaďovaciu listinu Zariadenia pre seniorov a denný stacionár,
rozpočtová organizácia Mesta Kolárovo s účinnosťou od 05.08.2014
č. 851/2014
uznesenie
k Správe o hospodárení s nájomnými bytmi mesta Kolárovo, vrátane vykázania zoznamu neplatičov
za obdobie I. polroka 2014
Mestská rada v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu o hospodárení s nájomnými bytmi mesta Kolárovo za roky 2011-2014, vrátane
zoznamu neplatičov za obdobie I. polroka 2014
č. 852/2014
uznesenie
uzatvoreniu nájomnej zmluvy pre súčasných nájomníkov na Ul. remeselníckej
a partizánskej v Kolárove
Mestská rada v Kolárove
A./ odporúča MsZ schváliť
1.Uzatvorenie nájomnej zmluvy pre súčasných nájomníkov uvedených v prílohe č. 1., na adrese
Kolárovo, Partizánska 7A/ 3.,5.,6.,7.,10.,12.,13.,15., Partizánska 7/ 3.,4.,6.,7.,8.,14., a
Remeselnícka 21/ 2.,4.,5.,6.,7.,8.,11.,13 na obdobie od 01.08.2014 do 31.07.2015 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 pre súčasných nájomníkov uvedených v prílohe č. 2, na adrese
Kolárovo, Partizánska 7A/ 11.,14., Partizánska 7/ 2.,9.,13., na obdobie od 01.08.2014 do
31.07.2015 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 pre súčasných nájomníkov uvedených v prílohe č. 3, na adrese
Kolárovo, Remeselnícka 21/ 3.,15 na obdobie od 01.08.2014 do 31.07.2015 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.
č. 853/2014
uznesenie
k uzatvoreniu nájomných zmlúv pre súčasných nájomníkov na ulici Ružovej, Kolárovo
Mestská rada v Kolárove
A./ odporúča MsZ schváliť
1. Uzatvorenie nájomnej zmluvy pre súčasných nájomníkov uvedených v prílohe č. 1., na adrese
Kolárovo, Ružová 20/ 2.,3.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.,13.,14.,15.,18 na obdobie od 01.09.2014 do
31.08.2015 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 pre súčasných nájomníkov uvedených v prílohe č. 2, na adrese
Kolárovo, Ružová 20/ 4., a 17., na obdobie od 01.09.2014 do 31.08.2015 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 s p. Őszi Ladislavom, bytom Kolárovo, Ružová 20/5 na
obdobie od 01.09.2014 do 31.08.2015 / v prípade uhradenia pozdĺžnosti do 04.08.2014/ 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. 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.

č. 854/2014
uznesenie
k uzatvoreniu nájomných zmlúv pre súčasných nájomníkov na Ul. Radnótiho 40/1 a 42/3
a na osade Dankó Pistu 34
Mestská rada v Kolárove
A./ odporúča MsZ schváliť
1. uzatvorenie nájomnej zmluvy pre súčasného nájomníka Zuzanu Keleovú, bytom Kolárovo,
Radnótiho 40/1, od 01.08.2014 do 31.07.2015 , 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. pre súčasného nájomníka Lenku Bohonyovú, bytom Kolárovo, Radnótiho 42/3, od 01.08.2014
do 31.07.2015 , 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. pre súčasných nájomníkov Sztojka Zsolta a Sandru Stojkovú, bytom Kolárovo, Osada Dankó
Pistu č. 34, od 01.08.2014 do 31.07.2015 , 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. 855/2014
uznesenie
k prideleniu nájomného bytu na Ul. partizánskej č. 7A/8
Mestská rada v Kolárove
A./ odporúča MsZ schváliť
1. pridelenie nájomného bytu a uzatvorenie nájomnej zmluvy formou priameho prenájmu s
Hajnalkou Szomolaiovou, bytom Kolárovo, Radnótiho č. 6, na 2 – izbový nájomný byt na
Partizánska 7A/8, od 05.08.2014 do 31.07.2015 v prípade zaplatenia zábezpeky podľa VZN
č.8/2012 účinného od 20.10.2012, § 8 bod 5., vo výške 9 mesačných splátok nájomného.
č. 856/2014
uznesenie
k uzatvoreniu zmluvy na prenájom nebytového priestoru – garáže,
na Brnenskom námestí Kolárovo
Mestská rada v Kolárove
A./ odporúča MsZ schváliť
1. so súhlasom .......poslancov, ktorí predstavujú viac ako trojpätinovú väčšinu všetkých poslancov
mestského zastupiteľstva uzatvorenie zmluvy na prenájom nebytového priestoru - garáže , ktorá
sa nachádza na Brnenskom námestí, Kolárovo , na parc. č. 1565/33, o výmere 45 m2 za ročné
nájomné 19,92 €/m2 na podnikateľské účely v rozsahu živnosti na dobu neurčitú od 01. 09. 2014
medzi mestom Kolárovo ako prenajímateľom a nájomcom Gutte s. r. o., Vrbová 13,
946 03 Kolárovo, zastúpenej konateľom Bc. István Lengyel, IČO: 34113100 v zmysle zákona č.
138/1991 § 9a odst.9 písm.c) z dôvodu, že sa jedná o prípad hodný osobitného zreteľa,
spočívajúci v zámere rozšírenia podpory podnikania – možnosti zamestnania občanov nášho
mesta a hospodárnejšie a kvalitnejšie využívanie predmetného nebytového priestoru.

č. 857/2014
uznesenie
k výmene 4 ks okien na budove ZŠ F. Rákócziho II. s VJM, Ul. Palkovicha 3 Kolárovo
Mestská rada v Kolárove
A./ odporúča MsZ schváliť
1. na základe vykonaného verejného obstarávania výmenu 4 ks okien na základnej škole F.
Rákócziho II. s VJM Kolárovo, Ul. V. Palkovicha 3 od dodávateľa GERI door s.r.o., Komárno,
Mederčská 59/11, IČO: 35 960 515 v prevedení zlatý dub – jednostranná imitácia, v hodnote
2.116,73 € (cena je vrátane DPH). Výdavky spojené s výmenou okien budú hradené z rozpočtu
mesta.
č. 858/2014
uznesenie
k žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2014 z Enviromentálneho fondu
na rekonštrukciu administratívnej budovy na Kostolnom nám. 32
Mestská rada v Kolárove
A./ odporúča MsZ schváliť
1. podanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2014 z Enviromentálneho
fondu na rekonštrukciu administratívnej budovy na Kostolnom nám. 32, Kolárovo.
Názov projektu: „ Zateplenie administratívnej budovy“,
Celková hodnota projektu činí: 248.114,39 €
Maximálna požadovaná suma činí 200.000,-€.
V prípade úspešnosti projektu vlastné prostriedky mesta činia 10.000,-€, t.j. 5%
požadovanej sumy, ktoré budú hradené z rozpočtu
2. za vypracovanie a podanie žiadosti finančnú čiastku 500,-€ + DPH pre fi. VF Projekt &
Marketing s.r.o. Šaľa, gen. Slobodu 1860/6
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