Uznesenie
z 42. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kolárove dňa 08.09.2010
č. 874/2010
uznesenie
k realizácii stavebných prác na obnove Základnej školy J.A.Komenského na Ul. Rábska
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Obsah listu zo dňa 20.08.2010 sp.zn. 3134/prim./2010 adresovaného pre SIBAMAC a.s.,
Stará Vajnorská 25, Bratislava, ohľadne urgovania začatia stavebných prác na obnove
ZŠ J.A.Komenského
2. Obsah listu zo dňa 7.9.2010 sp.zn. 3275/prim./2010 adresovaného pre Ministerstvo
pôdohospodárstva, ŢP a RR SR, odbor realizácie programov RR, Prievozská 2/B 812 66
Bratislava, ohľadne predĺţenia lehoty realizácie stavby „Rekonštrukcia budov ZŠ
J.A.Komenského v Kolárove“ o 7 mesiacov
B./ poveruje primátora mesta
1. preverením podmienok rozviazania zmluvy s firmou SIBAMAC a.s. Stará Vajnorská 25,
Bratislava
2. preverením podmienok zverejnenia nového verejného obstarávania a predĺţenie termínu
realizácie stavby „Rekonštrukcia budov ZŠ J.A. Komenského v Kolárove“ na
Ministerstve pôdohospodárstva, ŢP a RR SR – písomné stanovisko predloţiť na 43.
riadne zasadnutie MsZ
3. písomne vyzvať firmu SIBAMAC a.s., Stará Vajnorská 25, Bratislava na prevzatie
staveniska ZŠ J.A.Komenského v Kolárove
č. 875/2010
uznesenie
k rekonštrukcii zastrešenia budovy Telocvične Základnej školy F.Rákócziho II.
na Ul. V. Palkovicha v Kolárove
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Vyhodnotenie prieskumu trhu – cenových ponúk na zhotovenie zákazky „Rekonštrukcia
zastrešenia budovy Telocvične ZŠ F. Rákócziho II. na Ul. V. Palkovicha v Kolárove“
B./ ruší
1. uznesenie MsZ č. 847/2010 k voľbe typu strešnej krytiny na rekonštrukciu strechy
telocvične ZŠ II. Rákóczi Ferenc, Kolárovo
C./ schvaľuje
1. realizáciu zákazky „Rekonštrukcia zastrešenia budovy telocvične ZŠ F. Rákócziho II. na
Ul. V. Palkovicha v Kolárove“
Zhotoviteľom H&H Dach System s.r.o. – H&M Strešný systém Július Hompora Dunajská
1500/5 Kolárovo, na základe predloţenej cenovej ponuky, so zmenou strešnej krytiny
BRAMAC Reviva na Mediterran Rundo EVO, na základe predloţenej cenovej ponuky na
dodávku strešnej krytiny od Petra Jancsó – GATTER, Jánošíkova 64, 946 03 Kolárovo
za celkovú cenu rekonštrukcie 21.133,43 € spolu s DPH. Finančné krytie investičnej akcie
zabezpečiť vypustením niektorých investícií z krátkodobého investičného programu mesta
Kolárovo - upresniť na septembrovom zasadnutí MsZ 2010.

č. 876/2010
uznesenie
k návrhu na odvádzanie zráţkových vôd z doposiaľ nezastavaného územia
za Poţiarnou zbrojnicou
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ ukladá MsÚ
1. pripraviť projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie, na realizáciu stavby
na odvádzanie zráţkových vôd na Ul. Podhajskej – za Poţiarnou zbrojnicou, vrátane
rozpočtu
Termín: sept. zasadn. MsZ
Zodpovedný: Ing. Mészáros
č. 877/2010
uznesenie
k poţiadavke dočasnej odbornej komisie na spôsob odstraňovania bariér, súvisiach
s následkami povodňovej situácie v mesiacoch máj a jún 2010
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. informatívnu správu zástupcu primátora mesta o činnosti dočasnej odbornej komisie za
obdobie od jej vymenovania (21.7.2010) aţ ku dňu 7.9.2010
B./ schvaľuje
1. zapracovať do rozpočtu mesta pre r. 2010 čiastku 25 000,-€ na zabezpečenie opravárskych
údrţbárskych, rekonštrukčných prác v rámci odstraňovania povodňových bariér
a zabezpečenia povodňovej preventivity v jednotlivých lokalitách mesta. Uvedené
investičné aktivity realizovať vypustením niektorých investičných aktivít z krátkodobého
investičného programu mesta Kolárovo.
2. poradie dôleţitosti a postupu vykonávaných prác odporúčané dočasnou odbornou komisiou
v nasledovných lokalitách mesta a v mestskej časti Pačérok:
2.1 – Budovateľská (od r.d. č. 28 aţ po predajňu Hapeko)
2.2 – celá Ulica Orechová – po pravej a ľavej strane
2.3 – kriţovatky Ulíc – Horná/Bratislavská a Horná/Jánošíkova
2.4 - Ulica Radnótiho – odvod povrchových vôd od r.d. č. 44 na Ul. Kvetnú
2.5 - kriţovatka Ulice Malinová smerom na Ul. Sládkovičova
2.6 – lokalita „Pál Gatter“ Pačérok + pozdĺţ pravej strany štátnej cesty II/563
od vetrolomu aţ k prepojeniu jazera bývalých tehelní pod štátnou cestou
2.7 – Ulica Dolná
2.8 – Ulica Východná
3. vyčlenenie pracovnej skupiny v rámci zamestnancov aktivačnej činnosti v počte 12 osôb
výlučne na práce súvisiace s odstraňovaním bariér v odvodňovacom systéme na území
mesta počnúc dňom 9.9.2010
C./ odporúča primátorovi mesta
1. na obdobie do 30.11.2010 zabezpečiť externého zamestnanca na 4 hodinový pracovný
úväzok na koordináciu prác a pracovných postupov súvisiacich s odstraňovaním bariér
v odvodňovacom systéme mesta

č. 878/2010
uznesenie
k uzatvoreniu mandátnej zmluvy so spoločnosťou regionIT s.r.o. na spracovanie projektu
„Elektronizácia sluţieb miest a obcí“
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. uzatvorenie mandátnej zmluvy so spoločnosťou regionIT, s.r.o. Átriová 5935/12, 917 01
Trnava na poskytovanie poradenských sluţieb a vypracovanie projektu „Elektronizácia
sluţieb miest a obcí“, na ktorý Mesto Kolárovo bude ţiadať v programovom období 20072013 o príspevok z fondov EÚ
2. odmenu mandatára za poskytnutú sluţbu – vypracovanie projektu v čiastke 1.500,-€ bez
DPH
B./ poveruje
1. primátora mesta podpísaním mandátnej zmluvy so spoločnosťou regionIT s.r.o. Átriová
5935/12, 917 01 Trnava
č. 879/2010
uznesenie
k ţiadosti Mesta Kolárovo o nenávratný finančný príspevok – Operačný program ţivotné
prostredie – Ochrana pred povodňami
Výzva OPŢP-PO2-10-1: Rekonštrukcia a revitalizácia protipovodňových tokov na území
Mesta Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. podanie ţiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci operačného programu ţivotné
prostredie, prioritná os 2 Ochrana pred povodňami, operačný ciel 2.1 Preventívne
opatrenia na ochranu pred povodňami s názvom „Rekonštrukcia a revitalizácia
protipovodňových tokov a zariadení na území Mesta Kolárovo“
- s výškou celkových výdavkov na projekt – 3 194 954,50 EUR
- s výškou celkových oprávnených výdavkov na projekt – 3 194 954,50 EUR
- s výškou spolufinancovania projektu ţiadateľom z celkových oprávnených výdavkov –
159 747,73 EUR (5% z celkových výdavkov projektu)
- so spôsobom financovania projektu (cudzie zdroje)
č. 880/2010
uznesenie
k ţiadosti Mesta Kolárovo o nenávratný finančný príspevok v rámci operačného programu
ţivotné prostredie - Výzva OPŢP-PO2-10-1: Rekonštrukcia a revitalizácia protipovodňových
tokov na území Mesta Kolárovo. Príprava na podanie projektu – neoprávnené výdavky.
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Zmluvu o poskytovaní podnikateľského poradenstva Národný strategický referenčný rámec
2007 – 2013 Operačný program ŢIVOTNÉ PROSTREDIE (ŢP) s PROJEKTSERVIS s.r.o.
Dunajské nábreţie 14, 945 01 Komárno v hodnote 4.165,-€ vrátane DPH

2. Zmluvu o dielo č. 12/2010 so zhotoviteľom B & B – Consulting s.r.o., Damjanichova
218/13, 945 01 Komárno na poradenstvo pre projekt OPŢP, Prioritná OS 2, Ochrana pred
povodňami, operačný cieľ 2.1 – Rekonštrukcia a revitalizácia protipovodňových tokov
a zariadení na území mesta Kolárovo v hodnote 4.165 € vrátane DPH.
3. Objednávku pre MAPRO Ing. Maţár Jozef, Lesná 24, 945 01 Komárno na rozpočtovú
dokumentáciu na akciu: „Rekonštrukcia a revitalizácia protipovodňových tokov
a zariadení na území mesta Kolárovo v hodnote 1.000,- € vrátane DPH
4. Zmluvu o dielo medzi Mestom Kolárovo a KUBING s.r.o., Hadovce 171, 945 01 Komárno
na akciu Rekonštrukcia a revitalizácia protipovodňových tokov a zariadení na území mesta
Kolárovo v hodnote 5.950,-€ vrátane DPH. Projekt obsahuje návrh projektu, prerokovanie
projektu na povolenie a na podanie ţiadosti o NFP z fondov EU.

Árpád H o r v á t h
primátor mesta

