Správa o činnosti „Komisie povodňovej ochrany a ochrany ŽP pri MsZ v Kolárove
za rok 2011

Za uplynulé obdobie od zriadenie poradného orgánu MsZ, komisia zasadávala v nasledovných
časových intervaloch:
Miesto konania
Účasť členov na rokovaní
v%
Počet
18. februára 2011
MsÚ
9
100,0
21. marca 2011
MsÚ
9
100,0
11. apríla 2011
MsÚ
7
77,8
20. mája 2011
MsÚ
5
55,6
17. júna 2011
ZS J.A.Komenského
7
77,8
16. augusta 2011
MsÚ
5
55,6
27. septembra 2011
Generál Plastic, s.r.o.
7
77,8
12. októbra 2011
Obhl.mestsk.časti Puruk
5
55,6
18. novembra 2011
MsÚ
6
66,7
5. decembra 2011
MsÚ
6
66,7
14. decembra 2011
STKON-14,a.s.Neded
6
66,7
Členovia komisie za účelom riešenia úloh súvisiacich s ochranou životného prostredia, ako
aj s odstraňovaním protipovoňových bariér na území mesta, zasadali v priebehu roka 2011 až
11 krát. Priemerná účasť členov komisie na týchto zasadnutia bola 65,45 %-ná.
V súlade s náplňou práce „komisie povodňovej ochrany a ŽP" - ako poradného orgánu
MsZ, prvoradá pozornosť tejto bola orientovaná v roku 2011 na zaujatie stanoviska k prerokovaným programovým bodom Mestským zastupiteľstvom v Kolárove, z pohľadu protipovodňovej ochrany a ochrany ŽP.
1./ V tejto súvislosti pravidelne boli hodnotené:
a.) Výsledky hospodárenia novozriadenej príspevkovej organizácie Gúta Service Kolárovo,
b.) Správy o rozostavaných a pripravovaných investičných aktivitách na území mesta,
c.) Vyhodnotenia odvedených prác so zamestnancami „aktivačnej činnosti" z pohľadu skrášľovania verejného priestranstva, taktiež pri odstraňovaní protipovodňových bariér na území mesta,
d.) Priebežné hlásenia HKM o finančnej situácii mesta, následne aj výsledky plnenia príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu mesta v polročných intervaloch, s prihliadnutím najmä na
tie štruktúry programového rozpočtu, ako sú:
č. 6./- odpadové hospodárstvo a č. 12./- prostredie pre život,
2./
a.)
b.)
c.)

Členovia komisie náležitú pozornosť venovali aj k :
Spôsobu a priebehu reorganizácie príspevkovej organizácie DP Globál Kolárovo,
Postupu primátora mesta pri aktualizácii Organizačnej štruktúry Mestského úradu,
Vyhodnoteniu výsledkov odpadového hospodárstva za rok 2010, vč. použitia získaných
finančných prostriedkov z odpredaja separovaného odpadu,
d.) Správe o „Výsledku hospodárenia STKO N-14, a.s. Neded za rok 2010",
e.) Spracovaniu obsahu „Návrh aktivít na odstraňovanie povodňových bariér na území mesta
Kolárovo - tak v priebehu I. ako aj II. polroka,
f.) Príprave VZN mesta Kolárovo č. 16/2011 - „ O miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady pre rok 2012",

3.) V úzkej spolupráci so všetkými členmi komisie povodňovej ochrany a ochrany ŽP sa uskutočnili štyri výjazdové zasadnutia s nasledovným zameraním:
Dňa 17. júna 2011 - rokovanie komisie v „ekoučebni pavilónu A" ZŠ J.A. Komenského
bolo zvolané za tým cieľom, aby členovia boli svedkami hodnotenia programu : „Dňa enviromentálnych aktivít k Medzinárodnému dňu Dunaja", ktoré sa uskutočnil na predmetnej
škole v priebehu dňa. Pri tejto príležitosti primátorom mesta boli tlmočené veľmi aktuálne
informácie, vo veci:
a.) zabezpečenia stavebných prác,za účelom pozastavenia pohybu, ustálenia statiky na
obidvoch pavilónoch ZŠ J.A.Komenského,
b.) pripravenosti úspešného projektu, financovaného z prostriedkov EU - „Rekonštrukcia
budov Základnej školy J.A. Komenského".
Dňa 27. septembra 2011 - zasadnutie komisie sa uskutočnilo v sídle General Plastic, s.r.o.
Pred zasadnutím komisia uskutočnila obhliadku areálu „Zberného dvora komunálneho odpadu", následne aj susediaceho pozemku, ktorý v súčasnej dobe slúži na zber a prechodné
uskladňovanie stavebného odpadu. Aj počas priebehu obhliadky tejto lokality už bolo nahromadené nemalé množstvo stavebného odpadu, čakajúc na drvenie - následne na využitie
ako druhotná surovina pri vyhotovovaní základov miestnej komunikácie v zóne JUH. V
ďalšom pán Marián Šáli, v zastúpení firmy General Plastic osobne zabezpečil obhliadku
výrobných priestorov aj s prezentáciu. Ukázal nám, že z prevádzka prístroja, na hlučnosť
ktorého sa sťažovali obyvatelia mesta, bola úplne pozastavená. Pri príležitosti tohto
rokovania, komisia sa zaoberala aj so žiadosťou firmy General Plastic, vo veci odkúpenia
susedného pozemku.
Dňa 12. októbra 2011 - v súlade s uznesením MsZ zo dňa 3.10.2011, vo veci rozšírenia
„Postupového plánu na odstraňovanie povodňových bariér pre IV. štvrťrok 2011" o ďalšie
aktivity v mestskej časti PURUK, komisia uskutočnila obhliadku predmetnej lokality mesta.
Analyzovala situáciu, následne prijala rad konkrétnych opatrení, ktoré boli predložené
vedeniu mesta za účelom operatívneho riešenia. Niektoré doporučenia majú byť realizované
v perspektívnej budúcnosti, z pohľadu pasportizácie vodovodných a kanalizačných zariadení s prihliadnutím k vlastníckemu vzťahu.
Dňa 14. decembra 2011 - v súlade s prerokovaním návrhu Rozpočtu mesta na roky 2012
až 2014, taktiež berúc do úvahy navýšenie „poplatku za zber, odvoz a uloženie KO" podľa VZN č. 16/2011 pre rok 2012 o 5 %, komisia považovala za účelné a užitočné uskutočniť
obhliadku - Skládky tuhého komunálneho odpadu N-14, a.s. Neded. Osobne tejto návštevy
skládky sa zúčastnila šesťčlenná delegácia - 5 členov komisie + zapisovateľ. Predseda
predstavenstva STKO - pán Ing. Jancsó István, v doprovode s vedúcim prevádzky KO
pánom Kéri Tiborom - úvodom nás oboznámili s históriou vzniku skládky, s doterajšími
výsledkami hospodárenia a na záver nás odprevadili na osobnú obhliadku už 12 ročnej
skládky, lokalita ktorej sa vyznačuje s veľkým poriadkom, nehovoriac o príkladnej čistote
v blízkom, taktiež širokom okolí.
V Kolárove, dňa 14. decembra 2011
Imrich Árgyusi, predseda komisie
povodňovej ochrany a ochrany ŽP

