MESTO KOLÁROVO
Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Dňa: 27.4.2009
k bodu č.3

Informatívna správa
o plnení uznesení
Mestského zastupiteľstva
v Kolárove
ku dňu 27.4.2009

č. 98/2007
uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. výpožičku časti pozemku s parc.č. 28455/618 vedenú na LV 4941 v k.ú. Kolárovo
v rozmeroch 35 x 16 m pre Scholu Privata Gutaiensis, Slovenská 52 Kolárovo, za
účelom
vybudovania verejného parkoviska na parkovanie osobných motorových vozidiel na dobu neurčitú

Plnenie:
MsZ schválené uznesenie bolo odoslané. Je vo fáze vybavovania.

č. 98/2007
uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
C./ ukladá
1. MsÚ zmeniť kultúru pozemku z parc.č. 28455/618 – časť vo výmere 560 m2 vedenú na LV 4941
v k.ú. Kolárovo z ornej pôdy na ostatnú plochu vypožičanú pre Schola Privata Gutaiensis Kolárovo
v zmysle uznesenia MsZ č. 98/2007 A./1 zo dňa 28.05.2007 s tým, že výdavky spojené s vyhotovením
geometrického plánu vyňatím PPF hradí vypožičiavateľ.

Plnenie:
Geometrický plán je hotový. GP je podaný na SK na schválenie

č. 204/2007
uznesenie
k majetkovoprávnym podaniam
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
6.) odpredaj pozemku časť z parcely č. 27264 druh pozemku orná pôda v k. ú. Kolárovo, vedenom na
LV č. 4941, parcela registra E o výmere cca 30.000 m2 pre MOBYDICK, so sídlom Kolárovo,
Ul. Štefánikova 8, v zastúpení konateľkou Adrianou Kádekovou za cenu 150,- Sk s tým, že
výdavky spojené s prevodom a vyhotovením geometrického plánu hradí kupujúci. Výmera bude
upresnená geometrickým plánom.

Plnenie:
Je vo fáze vybavovania

288/2008
uznesenie
k majetkovoprávnym podaniam
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
C./ udeľuje
2. predbežný súhlas na odpredaj pozemku, časť z parcely č. 28445/2 – druh pozemku orná pôda a časť
z parcely č. 28445/275 – druh pozemku zastavané plochy a nádvorie v k.ú. Kolárovo, ved. na LV č. 4941
o výmere celkom cca 4.000 m2 za cenu 200,-Sk/m2 pre Melániu Tóthovú – ZELOSERVIS, bytom
Kolárovo, Slávikova č. 6. Samotné schválenie bude prejednané na zasadnutí MsZ po predložení
vypracovaného geometrického plánu hradí žiadateľka

Plnenie:
Je vo fáze vybavovania

Č. 404/2008
K zmene organizačnej štruktúry MsÚ Kolárovo
C/ Ukladá
1. MsÚ prehodnotiť organizačnú štruktúru MsÚ (oddelenie výstavby a ŽP) a prerokovať na
decembrovom zasadnutí MsZ.
Zodpovedná: Ing. Némethová I.

Plnenie:
Zmena organizačnej štruktúry a obsadenie voľných pracovných miest na oddelení výstavby a ŽV
bude komplexne riešené. V priebehu mesiaca október bola uverejnená ponuka na obsadenie
voľných pracovných miest na tomto oddelení.
Na októbrové zasadnutie MsZ bude pripravený návrh zmeny organizačnej štruktúry
s zapracovaním požiadaviek tohto oddelenia resp. požiadaviek správy majetku mesta Kolárovo.

Č. 428/2008
K zmene účelu užívania stavby administratívnej budovy v areáli DP Globál na ul.
Novozámockej
B/ ukladá
1. Predsedom kom. Sociálno – bytovej a zdravotnej, finančnej a majetku mesta a kom. Výstavby, ÚP
a OŽP v spolupráci s MsÚ vypracovať návrh na riešenie sociálne odkázaných ľudí a bezdomovcov na
území mesta
Zodpovedná: Ing. Némethová I.
Termín: októbrové zas. MsZ

Plnenie:
MsÚ hľadá vhodný starší rodinný dom v mestskej časti Pačérok, v ktorom by bolo možné
s menšími stavebnými úpravami vytvoriť ubytovanie pre 3-4 rodín.
Úloha je v štádiu vybavenia, sociálno – bytová a zdravotná komisia sa zaoberala s týmto
problémom na svojom zasadnutí dňa 15.10.2008. MsÚ predloží konkrétny návrh do komisií po
zistení možnosti nákupu vhodného rodinného domu.

č. 433/2008
uznesenie
k Informatívnej správe o pripravenosti rekonštrukcie prístupovej komunikácie do priemyselnej zóny
mesta Kolárovo vrátane finančného dopadu rekonštrukcie
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
B./ schvaľuje
1. úpravu rozpočtu investičnej akcie zaradenej do Investičného zámeru mesta na rok 2008
v bode B.II.7. c.): Výstavba a povrchová úprava MK – od štátnej cesty III./06347 pri
futbalovom štadióne až po vstupnú bránu Sledge Slovakia zo sumy 2.080 tis. Sk (vrátane
spoluúčasti Kromberg-Schubert) na sumu 2.780 tis. Sk, t.j. zvýšením o 700 tis. Sk, v tom:
- ponuka Cesty Nitra a.s.
1.630 tis. Sk
- parkovisko
1.150 tis. Sk
v tom:
asfaltovanie
750 tis. Sk
obnova vsakovacích šácht
120 tis. Sk
maľby
30 tis. Sk
bezpečnostné zábradlie
50 tis. Sk
rezerva na vytvorenie odtoku (spádovanie) 200 tis. Sk
2. úpravu Investičného zámeru mesta na rok 2008 schváleného uznesením MsZ č. 262/2008
a zmeneného uzneseniami č. 298/2008 a 357/2008, nasledovne:
I.
z bodu B.II.7. sa vypúšťajú investičné aktivity uvedené v písm. a) a b), ktoré znejú:
7. Výstavba a povrchová úprava miestnych komunikácií, v tom:
a.) od vstupnej brány Sledge Slovakia po areál DP Globál 850 tis. Sk

II.

III.

b.) od pravotočivej zákruty MK na konci Ul. slovenskej
smerom k areálu ZDKO
300 tis. Sk
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Spolu:
1.150 tis. Sk
* spoluúčasť Slovenských vodární a kanalizácií
40 tis. Sk
peňažné sumy vypustených investičných aktivít mimo spoluúčasti 40 tis. Sk
- viď bod 2. I.a)-b) v úhrnnej výške 1.150 tis. Sk presúva:
a.) na doplnenie rozpočtu investičnej akcie uvedenej v bode B.1
tohto uznesenia (resp. v bode B.II.7.c) uznesenia č. 262/2008
zmeneného uznesením č. 357/2008) vo výške
700 tis. Sk
b.) do rezervy kapitálového rozpočtu v sume
450 tis. Sk
v súlade s bodom B.2 uznesenia MsZ č. 279/2008 k návrhu na prijatie dlhodobého
úveru v roku 2008 schvaľuje financovanie investičnej akcie uvedenej v bode B.I.
tohto uznesenia z prijatého úveru 10 mil. Sk

Plnenie:
Uznesenie bolo zapracované do upraveného rozpočtu na rok 2008 bez realizácie. Realizácia
investičnej akcie pripadá na rok 2009- viď. zapracovanie akcie do kd.programu na rok 2009.

č. 443/2008
uznesenie
k majetkovoprávnym podaniam
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
C./ schvaľuje
1. odpredaj pozemku s parc. č. 28421/321- druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 255 m2
a pozemku s parc. č. 28421/7- druh pozemku záhrada o výmere 495 m2 v k. ú. Kolárovo, ved. na LV č.
4941 pre:
- Forróovú Teréziu, rod. Leczkésiovú, bytom Kolárovo, Jánošíkova č. 50, v podiele 3/6
- Forróovú Teréziu, rod. Forróovú, bytom Kolárovo, Ul. nová č. 1/15, v podiele 1/6
- Forró Imricha, rod. Forró, bytom Kolárovo, Ul. Jánošíkova č. 50, v podiele 1/6 a
- Szépeovú Alžbetu, rod. Forróovú, bytom Kolárovo, Ul. krížna č. 23, v podiele 1/6
za zvýhodnenú cenu 150,- Sk/m2 (v prepočte za 4,98 EUR/m2) v zmysle uznesenia MsZ č. 248/2008A/2 zo dňa 25.2.2008 s tým, že náklady spojené s prevodom hradia kupujúci

Plnenie:
Je vo fáze vybavovania

č 467/2008
uznesenie
k obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim –ROEP v katastrálnom území
Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
B./ ukladá
1. MsÚ fin. odd. a správy mestského majetku, prostredníctvom referátu správy majetku mesta
zabezpečiť prijímanie a zhromažďovanie písomností od občanov (účastníkov konania)
v stránkových dňoch:
pondelok
od 7,30 hod. – do 16,00 hod.
streda
od 7,30 hod. – do 17,00 hod.
piatok
od 7,00 hod. – do 15,00 hod.
Zodpovedná: Ing. Klára Oremová
Termín: od 2.12.2008
2. MsÚ, o fotokópiách prijatých písomností založiť chronologickú evidenciu,
v dvojmesačných intervaloch, zabezpečiť ich odovzdanie spracovateľovi ROEP,
prostredníctvom predsedu komisie
Zodpovedná. Ing. Klára Oremová
Termín: podľa textu
3. na základe výsledku rokovania komisie ROEP dňa 26.11.2008 oboznámiť vlastníkov,
nájomcov pozemkov a ďalšie oprávnené osoby s podmienkami, vo veci doplnenia,
poskytnutia údajov o pozemkoch v ich užívaní a o právnych vzťahoch k nim, ktoré sú im
známe z doterajšieho vysporiadania právnych vzťahov k týmto pozemkom.
Zodpovedný: Imrich Árgyusi
Termín: december 2008

Plnenie:
Plnenie úloh podľa prijatého uznesenia je v priebehu od 2.12.2008 s prechodom aj do
nasledujúcich rokov – postupnosť úloh podľa príkazu primátora mesta č. 1/2009.

č. 472/2008
uznesenie
k majetkovoprávnym podaniam
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
2.) uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve s Mestom Kolárovo (ako budúci predávajúci)
a Výskumno-realizačným ústavom obnoviteľných zdrojov energie s.r.o. so sídlom Dunajské
nábrežie 14, Komárno (ako budúca kupujúca) na odpredaj ostatnej plochy parc.č. 28451/741
o výmere 100 000 m2 za dohodnutú kúpnu cenu 20.000.000,-Sk (663.878,38€) s nasledovnými
podmienkami:
- pred podpisom zmluvy o budúcej kúpnej zmluve kupujúca zaplatí zálohu v sume 2.000.000,-Sk
(66.387,84€)
- kupujúca sa zaväzuje vyplatiť zostatok dohodnutej kúpnej ceny v sume 18.000.000,-Sk
(597.490,54€) v deň podpisu kúpnej zmluvy a to prevodom na účet predávajúceho najneskôr do
30.9.2009
- kupujúca zaplatí zmluvnú pokutu v sume 500.000,-Sk (16.596,96€) ak v termíne do 30.9.2009
neuzavrie s budúcim predávajúcim (Mesto Kolárovo) kúpnu zmluvu, alebo v prípade, ak
v stanovenom termíne do 30.9.2009 nedôjde k vyplateniu dohodnutej kúpnej ceny
- prístupovú cestu k predmetnej nehnuteľnosti kupujúca vybuduje na vlastné náklady
- účastníci zmluvy uzatvoria k predmetu budúcej kúpnej zmluvy zmluvu o dlhodobom nájme, na
základe ktorej odovzdáva budúci predávajúci budúcej kupujúcej do dlhodobého nájmu predmet
budúcej kúpnej zmluvy. Výška nájomného je stanovená na 10.000,-Sk (301,26€)
- uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené úplným zaplatením kúpnej ceny v celkovej výške
20.000.000,-Sk (663.878,38€) ku dňu 30.9.2009

Plnenie:
Zmluva o budúcej zmluve a zmluva o nájme pozemku medzi Mestom Kolárovo a Výskumnorealizačným ústavom obnoviteľných zdrojov energie, s.r.o. bola uzavretá dňa 02. decembra
2008. Úloha čiastočne splnená

č. 480/2008
uznesenie
k Návrhu na otvorenie troch tried v MŠ na území mesta Kolárovo počnúc dňom 1.1.2009
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. návrh na otvorenie triedy v MŠ Lesná 8 od 1.9.2009
2. zapracovanie finančnej čiastky do rozpočtu mesta na r. 2009 vo výške 180 tis. Sk (5.975 €)
na vykrytie osobných nákladov dvoch učiteliek za obdobie od 1.9.2009 do 31.12.2009

Plnenie:
Uznesenie bude predmetom 1.úpravy rozpočtu mesta v roku 2009.

č. 481/2008
uznesenie
k Vyhodnoteniu výsledkov trojmesačnej prevádzky prepravy detí z mestskej časti Pačérok do Kolárova
a späť
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
B./ schvaľuje
1. prevádzkovanie školského autobusu do konca školského roka 2008/2009
z mestskej časti Pačérok do Kolárova a späť

Plnenie:
Uznesenie bude predmetom 1.úpravy rozpočtu mesta v roku 2009.

č. 490/2008
uznesenie
k Informatívnej správe o pozemkoch vo vlastníctve mesta v užívaní fyzických a právnických osôb
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
B./ ukladá
1. MsÚ fin. odd. a správy mestského majetku písomne vyzvať užívateľov na majetkovoprávne
vysporiadanie
Zodp.: Ing. Oremová Klára
Termín: Január 2008

Plnenie:
Plnenie úlohy je v súčasnom období v priebehu. Všetci užívatelia (22) boli vyzvaní, žiaden
z užívateľov pozemok vysporiadaný zatiaľ nemá. K vysporiadaniuje potrebné uzavretie NZ
alebo KZ. Z celkového počtu užívateľov zatiaľ 1 užívateľ podal žiadosť na odkúpenie pozemku,
užívatelia sú predvolaní na 13. týždeň na vysvetlenie spôsobu a podmienok vysporiadania
pozemkov.

č. 491/2008
uznesenie
k majetkovoprávnym podaniam
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ udeľuje
1. predbežný súhlas na odpredaj pozemku s výnimkou zo zásad hospodárenia s majetkom mesta,- časť
parcely č. 28455/613 – druh pozemku orná pôda v k. ú. Kolárovo, vedenej na LV č. 4941 vo výmere
cca 1100 m2 za cenu 150,- Sk/m2 (4,98 €/m2) pre Súkromnú strednú školu s vyučovacím jazykom
maďarským Ul. slovenská č. 52, Kolárovo s tým, že výdavky spojené s vyhotovením geometrického
plánu hradí žiadateľ

Plnenie:
Je vo fáze vybavovania. Geometrický plán na oddelenie pozemku objednaný.

č. 502/2009
uznesenie
k Informatívnej správe o zmenách v odpadovom hospodárstve a separovanom zbere v roku 2009
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
B./ schvaľuje
1. vyčlenenie finančnej čiastky z rozpočtu mesta na r. 2009 vo výške 6.640€ /200.037,-Sk/ na
opravu strešnej a bočnej krytiny haly určenej na separáciu v areáli DP Globál Kolárovo

Plnenie:
Uznesenie bude predmetom 1.úpravy rozpočtu mesta v roku 2009.

č. 523/2009
uznesenie
k návrhu priorít krátkodobého investičného zámeru mesta Kolárovo
D./ ukladá
1. MsÚ predložiť návrh finančného krytia schválenej investičnej aktivity pred realizáciou
Termín: úloha stála
Zodpovedná: Ing. Klára Oremová

Plnenie:
Finančné krytie krátkodobého investičného plánu bude priebežne upresňované v rámci
pripravovaných úprav rozpočtu mesta v priebehu roku 2009 .
Č. 534/2009
K podnikateľskému plánu príspevkovej organizácie DP Globál Kolárovo na rok 2009
B/ Ukladá
1. Doriešiť problém využívania majetku mesta vedľajšiou činnosťou organizácie
Zodpovední: Ing. Iveta Némethová
Ing. Kucsera Štefan
Termín: 30.6.2009

Plnenie:
Úloha je v štádiu realizácie

č. 537/2009
uznesenie
k žiadosti príspevkovej organizácie DP Globál Kolárovo o navýšenie príspevku z dôvodu havarijného
stavu v areáli futbalového ihriska
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. žiadosť príspevkovej organizácie DP Globál Kolárovo o navýšenie príspevku o 1320 €
/40 tis. Sk/ z dôvodu havarijného stavu v areáli futbalového ihriska - oprava strechy

Plnenie:
Uznesenie bude predmetom 1.úpravy rozpočtu mesta v roku 2009.

č. 539/2009
uznesenie
k Vyhodnoteniu prevádzky školského autobusu na základe výkazy dochádzky za mesiac január a február
20009
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
B./ ukladá
1. vyhodnotenie prevádzky školského autobusu ku dňu 30.6.2009
Zodp: Ing.Takács Imrich
Termín: júl 2009

Plnenie:
Úloha je vo fáze riešenia.

č. 542/2009
uznesenie
k návrhu na zmenu názvu základných škôl a školských zariadení
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
C./ ukladá
1. MsÚ vyhotoviť dodatky k zriaďovacím listinám škôl a školských zariadení v zmysle uznesenia MsZ
Zodp: Ing.Takács Imrich
Termín: apríl 2009

Plnenie:
Úloha je vo fáze riešenia.

č. 546/2009
uznesenie
k príprave a k realizácii rekonštrukcie hospodárskej budovy pri MŠ Ul. lesná č. 8 na vytvorenie ďalšej
triedy
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
B./ schvaľuje
1. v súlade s uznesením MsZ č. 523/2009, so zabezpečením realizácie „Rekonštrukčných prác
hospodárskej budovy MŠ Ul. lesná 8 – cieľom vytvorenia ďalšej triedy pre MŠ“ poveriť
DP Globál Kolárovo v zmysle obdržanej cenovej ponuky, s objemom investičných
nákladov celkom:
25.717,00 € vr. DPH /t.j. 774.750,00 Sk vr. DPH/
2. zapracovať do rozpočtu mesta na r. 2009 vyčlenenie finančnej čiastky v rámci investičného
rozvoja:
a.) na rekonštrukciu hospodárskej budovy MŠ Ul. lesná č. 8 v objeme
25.717,00 €
b.) na nákup zariadenia do novovytvorenej triedy MŠ
v objeme 120.504,-Sk vr. DPH
4.000,00 €
Celkom:
29.717,00 €
Zodpovedná: Ing. Oremová Klára
Termín: do 30. júna 2009
3. riešenie havarijnej situácie „otvorenej chodby – pergoly, opravu strechy a chodníka“ medzi

objektmi MŠ, Ul. lesná č. 8 až v IV. štvrťroku r. 2009, v prípade priaznivého prírastku
príjmovej časti rozpočtu mesta v r. 2009

Plnenie:
Uznesenie bude predmetom 1.úpravy rozpočtu mesta v roku 2009.

č. 551/2009
uznesenie
k majetkovoprávnym podaniam
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
B./ schvaľuje
1. a.) vyhlásenie verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľnosti v k. ú. Kolárovo, ved. na LV č. 4941 –
budova so súpisným číslom 3 – obytný dom na pozemku s parcelným číslom 5690/3 s pozemkom parc.
č. 5690/3 – druh pozemku zastavané plochy a nádvoria s výmerou 296 m2, parc. č. 5690/4 – druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria s výmerou 3767 m2 a parc. č. 5690/8 – druh pozemku záhrada
s výmerou 87 m2 s vyvolávacou cenou 33 tis. € (v prepočte 994.158,- Sk), ktorá je zároveň najnižším
podaním. Účasť na verejnej súťaži je podmienená zaplatením účastníckeho poplatku vo výške 16,60 €
(v prepočte 500,- Sk) a založením zábezpeky vo výške 10 % z vyvolávacej ceny, najneskôr v deň
konania súťaže na účet Mesta Kolárovo, alebo v pokladni MsÚ.
Záujemcom bude umožnená prehliadka nehnuteľnosti 06.05.2009 (streda) o 15,00 hod.
b.)odpredaj trojizbového bytu č. 16 na Obrancov mieru č. 1 v obytnom dome so súpisným číslom2972 na
pozemku parc. č. 1520/2 s príslušenstvom s podlahovou plochou 78,32 m2 a časť pozemku parc. č.
1520/2 s kultúrou zastavané plochy a nádvoria s podielom 7832/331206 (pripadajúcim na byt), t.j. vo
výmere 13,526 m2 v k. ú. Kolárovo, vedených na LV č. 6503 formou verejnej súťaže s vyvolávacou
cenou 22.800,- € (v prepočte 686.872,80 Sk), ktorá je zároveň najnižším podaním. Účasť na verejnej
súťaži je podmienená zaplatením účastníckeho poplatku vo výške 16,60 € (v prepočte 500,- Sk)
a založením zábezpeky vo výške 10 % z vyvolávacej ceny najneskôr v deň konania súťaže na účet
Mesta Kolárovo, alebo v pokladni MsÚ.
Záujemcom bude umožnená prehliadka nehnuteľnosti 06.05.2009 (streda) o 16,00 hod.

Plnenie:
Verejná súťaž bola vyhlásená. Termín VS: 11.05.2009

č. 551/2009
uznesenie
k majetkovoprávnym podaniam
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
B./ schvaľuje
2. odkúpenie drevenej chaty domového charakteru na osade Dankó Pistu č. 34 so súpisným číslom 2287
na parcele č. 2710/43 (pozemok je neusporiadaný) od Kovács Júliusa, bytom Kolárovo, osada Dankó
Pistu 34 za cenu 14.937,- € (v prepočte 449.992,06 Sk). Výdavky spojené s prevodom hradí Mesto
Kolárovo.

Plnenie:
Je vo fáze vybavovania. Kúpna zmluva je vyhotovená na podpis.

č. 551/2009
uznesenie
k majetkovoprávnym podaniam
B./ schvaľuje
2. odkúpenie drevenej chaty domového charakteru na osade Dankó Pistu č. 34 so
súpisným číslom 2287 na parcele č. 2710/43 (pozemok je neusporiadaný) od Kovács
Júliusa, bytom Kolárovo, osada Dankó Pistu 34 za cenu 14.937,- €
(v prepočte 449.992,06 Sk). Výdavky spojené s prevodom hradí Mesto Kolárovo.
C./ ukladá
1. MsÚ hľadať zdroje v rozpočte mesta na úhradu výdavkov na odkúpenie nehnuteľnosti – rodinného
domu a tieto zapracovať do najbližšej úpravy rozpočtu mesta na rok 2009
Zodpovedná: Ing. Klára Oremová
Termín: jún 2009

Plnenie:
Uznesenie bude predmetom 1.úpravy rozpočtu mesta v roku 2009.

č. 553/2009
uznesenie
k Zriaďovateľskej listine opatrovateľskej služby mesta Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Zriaďovateľskú listinu Opatrovateľskej služby mesta Kolárovo
2. navýšenie finančných prostriedkov opatrovateľskej služby o 1700 € na vytvorenie jedného
pracovného miesta s 40% pracovným úväzkom
Zodpovedná: Ing. Klára Oremová

Plnenie:
Uznesenie bude predmetom 1.úpravy rozpočtu mesta v roku 2009.

č. 554/2009
uznesenie
k odsúhlasenie investičných aktivít a k podaniu nových žiadostí v rámci regionálnych operačných
programov z fondu EU vrátane ich finančného krytia
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
B./ schvaľuje
1. finančné krytie investičnej akcie chodník na os. Reviczkého realizovanej organizáciou DP
Globál vo výške 29.240,41 € (880.896,40 Sk)
2. finančné krytie zastrešenie zdravotného strediska s dodávateľom Gutte s.r.o. Kolárovo
v čiastke 87.834 € (2.646.088,-Sk)
3. finančné krytie odstránenia havarijného stavu v budove MŠ Brnenské nám. č. 16, Kolárovo
vo výške 4980 € /t.j. 150.000,-Sk/

C./ ukladá
1. investičný plán a uvedené aktivity so spresnenými hodnotami zapracovať do úpravy
rozpočtu tak, aby nebola narušená bilančná rovnováha finančného rozpočtu
Zodpovedná: Ing. Oremová Klára
Termín: jún 2009

Plnenie:
Uznesenie bude predmetom 1.úpravy rozpočtu mesta v roku 2009.

č. 555/2009
uznesenie
k investičnej akcii tribúna na Futbalovom štadióne Kolomana Gıgha Kolárovo vrátane zastrešenia
a stavebné úpravy
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. zapracovať do rozpočtu mesta v rámci investičného rozvoja
a.) na projektovú dokumentáciu 3.300 € (99.415,Sk)
b.) na zaobstaranie sedadiel od firmy HUNGARY AGUADIT v čiastke 37.830 €
(1.139.666,50 Sk)
c.) zastrešenie tribúny firmou Svift s.r.o. Komárno v čiastke 17.665,55 € (532.192,40 Sk)
d.) na prevedené stavebné úpravy pre DP Globál Kolárovo 4.235,30 € (127.593,05 Sk)
B./ poveruje
1. primátora mesta podpísaním zmlúv s dodávateľmi za účelom vybudovania športovej
tribúny na štadióne Kolomana Gıgha
C./ ukladá
1. zapracovať do rozpočtu mesta na r. 2009 finančnú čiastku v celkovej výške 63.030,85 €
(1.898.867,- Sk)
(v tom 3.300 € na projekt a 59.730,85 € na realizáciu investičnej akcie)
Zodpovedná: Ing. Klára Oremová
Termín: 30.6.2009

Plnenie:
Uznesenie bude predmetom 1.úpravy rozpočtu mesta v roku 2009.

č. 556/2009
uznesenie
k Aktualizácii projektu rekonštrukcie verejného osvetlenia, cieľom zabezpečenia pripravenosti mesta na
výzvu MH SR, v rámci Opatrenia – OP KaHR 2.2
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. zapracovať do „Krátkodobého investičného plánu mesta na rok 2009, časť projektové
dokumentácie“,
- čiastku 4.858,77 € vr. DPH (t.j. 146.375,00 Sk) na Aktualizáciu projektu rekonštrukcie
verejného osvetlenia mesta, cieľom zabezpečenia pripravenosti mesta na výzvu MH SR,

v rámci Opatrenia – PO KaHR 2.2 – vyhlásenie ktorej sa očakáva do konca I. polroka
2009
Zodpovedná: Ing. Klára Oremová
Termín: do 30. júna 2009
C./ ukladá
1. mestskému úradu, v rámci súčinnosti pripraviť nasledovné podklady:
a.) kópie faktúr za spotrebu elektrickej energie za posledné 3 roky podľa jednotlivých
odberných miest (iba vyúčtovacie faktúry)
Zodpovedná: Ing. Klára Oremová
Termín: do 3. apríla 2009

Plnenie:
Uznesenie v bode A.1. bude predmetom 1.úpravy rozpočtu mesta v roku 2009. Uznesenie v bode
C.1. pripravené na odovzdanie.
č. 560/2009
uznesenie
k vypracovaniu projektovej dokumentácie dočasného dopravného značenia a trvalého dopravného
značenia
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. vypracovanie projektovej dokumentácie dočasného dopravného značenia a trvalého
dopravného značenia ako i čiastočnú úpravu projektovej dokumentácie v IV. časti stavby
Cesta II/573-prieťah mestom Kolárovo v celkovej výške 2.380 € s DPH

Plnenie:
Uznesenie bude predmetom 1.úpravy rozpočtu mesta v roku 2009.

