Primátor mesta Kolárovo
Pozvánka
Pozývam Vás
na 30. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove,
ktoré sa uskutoční dňa 24.06.2013 (pondelok) so začiatkom o 14,00 hod.
vo veľkej zasadačke MsÚ.

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
4. Materiály v oblasti školstva
a.) Návrh na organizáciu školského roka 2013/2014
b.) Návrh na prevádzkovanie letného tábora v CVČ počas letných prázdnin r. 2013
c.) Plnenie uznesenia MsZ č. 550/2013 zo dňa 29.04.2013 ohľadom vyhovenia
odmietnutých žiadosti na prijatie detí do MŠ, v tom žiadosť riaditeľky MŠ Lesná 10
o vrátenie triedy na ul. Lesná 10, Kolárovo
d.)Výsledok inventúry miestností škôl a školských zariadení ( uzn. MsZ 249/2012 C/30
zo dňa 6.2.2012)
e.) Dodatok k zriaďovacej listine CVČ
f.) Zmluvy v oblasti školstva
5. Záverečný účet mesta a výročná správa za r. 2012 v tom:
a.) Správa o činnosti a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie Gúta Service
Kolárovo za rok 2012
- Stanovisko HKM k správe o činnosti a výsledku hospodárenia príspevkovej
organizácie Gúta Service za rok 2012
b.) Správa o činnosti a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie MsKS
Kolárovo za rok 2012
- Stanovisko HKM k správe o činnosti a výsledku hospodárenia príspevkovej
organizácie MsKS Kolárovo za rok 2012
c.) Správa o činnosti a výsledku hospodárenia rozpočtovej organizácie ZPS a DS
Kolárovo za rok 2012
- Stanovisko HKM k správe o činnosti a výsledku hospodárenia rozpočtovej
organizácie ZPS a DS Kolárovo za rok 2012
d.) Správa o výsledkoch hospodárenia škôl a školských zariadení za rok 2012
- Stanovisko HKM k správe o výsledkoch hospodárenia škôl a školských zariadení
na rok 2012
e.) Správa konateľov Gúta TV spol. s.r.o. Kolárovo o výsledku hospodárenia za r. 2012
„Výročná správa“
f.) Správa o výsledku hospodárenia Kolbyt s.r.o. za rok 2012 „Výročná správa“
g.) Správa o hodnotení rozpočtu Mesta Kolárovo za rok 2012 z hľadiska plnenia
príjmovej časti a účelového použitia výdavkovej časti vr. overenia účtovnej
uzávierky za r. 2012 nezávislým audítorom vrátane vyhodnotenia ukazovateľov
programového rozpočtu mesta Kolárovo za rok 2012
- Stanovisko HKM k záverečnému účtu mesta
6. Návrh VZN mesta Kolárovo č. 7/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou
náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa
miestnych podmienok

7. Informatívna správa predsedu komisie ROEP za rok 2012 v súlade s uznesením MsZ č.
151/2003
8. Plán organizačno-technického zabezpečenia 29. kolárovského jarmoku , XX. ročníka
Kolárovo CUP 2013 a organizačný plán BC Knives Streetball 2013
9. Určenie priorít krátkodobého investičného zámeru mesta Kolárovo a schválenie
úverového rámca
10. Návrh kontrolnej činnosti HKM na II. polrok 2013
11. Majetkovoprávne podania
a.) Zriadenie vecného bremena v prospech spoločnosti Západoslovenská
distribučná a.s. na pozemku s parc.č. 28421/309 – druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria o výmere 4.098 m2 v k.ú. Kolárovo
b.) Mgr. Marafkó Klór Ildikó, Brnenské nám. 17, Kolárovo – žiadosť o odpredaj
časti pozemku s parc.č. 1565/1 v k.ú. Kolárovo o výmere 28 m2 cieľom
postavenia garáže k rodinnému domu
c.) Nagy Szilárd, Rábska 7, Kolárovo – žiadosť o predaj pozemku parcely reg. „C“
s parc. č. 2013/1 v k.ú. Kolárovo ved. na LV č. 4941 o výmere 1 061 m2 za
účelom výstavby obytného domu
d.) Peter Molnár, Kvetná 2063/1, Kolárovo – žiadosť o predaj pozemkov parc. reg.
„C“ p.č. 28734/211,212,213,214,215,216 a 217 za účelom stavania rodinných
domov
e.) P-A-N-D-A s.r.o. Kubániho 5, Bratislava – žiadosť o udelenie súhlasu
na výstavbu a prevádzku bioplynovej stanice o výkone 990 kW na pozemku
s parc.č. 28451/321
f.) Cenová mapa mesta Kolárovo na II. polrok 2013
g.) Zmena uznesenia MsZ č. 542/2013 zo dňa 04.03.2013
12. Rôzne
a.) Návrh na uzatvorenie nájomných zmlúv v nájomných bytoch mesta
b.) Návrh na predĺženie nájomného vzťahu medzi Mestom Kolárovo a firmou
Kromberg&Schubert, Priemyselný areál č. 3206 Kolárovo, na pozemok s parc.č.
28451/452, reg. „C“, vo výmere 402 m2
c.) UNIT-MEDIA, s.r.o. Orechová 84, Kolárovo – žiadosť o osobitné užívanie
(prenájom) verejného priestranstva časť parcely č. 1565/1
d.) KLARIA, spol. s.r.o., Ing. Szabolcs Nagy, Železničný rad 6, Kolárovo – žiadosť
o uvoľnenie verejného priestranstva vedľa nehnuteľnosti so súp. č. 462
(pri križovatke Studená strana a Kostolné nám., kde sa nachádza zmrzlinový
stánok p. Kulich Ladislava)
e.) UNITEL, spol. s.r.o., Orechová 84, Kolárovo – žiadosť o osobitné užívanie
(prenájom) verejného priestranstva – umiestnenie informačného zariadenia na
parc.č. 1565/1, Kostolné nám. (pri nákupnom stredisku COOP Jednota)
f.) Upozornenie prokurátora č. Pd 107/2013-3, podľa § 28 ods. 1 zákona č.
153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov na porušovanie
niektorých ustanovení zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov, zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších
predpisov a iné
13. Dopyty poslancov, interpelácie a vysvetlenie
14. Návrh na uznesenie
15. Záver
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

