Uznesenie
z 28. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Kolárove dňa 8.4.2013

č. 546/2013
uznesenie
k projektu Pons Dabubii EGTC – „Cyklotrasa Komárom – Komárno – Kolárovo Kerékpárút“
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. predložený informatívny materiál o projekte „Komárom-Komárno-Kolárovo kerékpárút és
rákötése a meglévő HUSK/0801/2.3.1/0163 kerékpárút Cyklotrasa Komárom-KomárnoKolárovo a jej napojenie na existujúcu cezhraničnú cyklotrasu HUSK/0801/2.3.1/0163“
kód projektu HUSK/1101/2.3.1/0239
B./ konštatuje, že
1. Európske zoskupenie Pons Danubii získalo podporu z ERDF pre projekt „KomáromKomárno-Kolárovo kerékpárút és rákötése a meglévő HUSK/0801/2.3.1/0163
kerékpárútra Cyklotrasa Komárom- Komárno-Kolárovo a jej napojenie na existujúcu
cezhraničnú cyklotrasu HUSK/0801/2.3.1/163“, kód projektu HUSK/1101/2.3.1/0239
2. vlastné zdroje tvoria 5%, finančné zdroje z ERDF tvoria 85% a štátny príspevok je 10%
z celkovej sumy projektu, pričom projekt vyžaduje predfinancovanie celkovej sumy
projektu
C./ neschvaľuje
1. spoluprácu Mesta Kolárovo v záujme realizácie projektu „Komárom-Komárno-Kolárovo
kerékpárút és rákötése a meglévő HUSK/0801/2.3.1/0163 kerékpárútra Cyklotrasa
Komárom-Komárno-Kolárovo a jej napojenie na existujúcu cezhraničnú cyklotrasu
HUSK/0801/2.3.1/163“, kód projektu HUSK/1101/2.3.1/0239

č. 547/2013
uznesenie
k projektu „Upracme si Podunajsko“
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Spoluúčasť mesta Kolárovo v projekte „Upracme si Podunajsko“ vo výške 819 EUR
a poplatok za úver a úroky úveru na jeden rok vo výške 819 EUR.
B./ súhlasí
1. s poskytnutím úveru pre Združenie obci Dolného Žitného Ostrova vo výške 136.819 EUR
(slovom: jedenstotridsaťšesťťisíc osemstodeväťnásť) od Prima banky Slovensko a.s. ako
veriteľa, s tým, že v prípade nesplnenia záväzku primerane finančne dotovať spoločnosť
Združenie obci Dolného Žitného Ostrova ani v priebehu stanovenej dodatočnej lehoty
štyroch týždňov, môže Prima banka Slovensko a.s. podľa svojho výberu požadovať, aby sa
finančná dotácia uskutočnila zvýšením základného imania alebo poskytnutím úveru
pripadajúcej časti na mesto Kolárovo, ako člena spoločnosti Združenia obci Dolného
Žitného Ostrova

C./ vyhlasuje
1. že neprevedie a to ani čiastočne svoj obchodný podiel v spoločnosti Združenia obci
Dolného Žitného Ostrova a nepostúpi žiadne svoje pohľadávky voči tejto spoločnosti na
tretiu osobu.
2. že sa postará o to, aby spoločnosť Združenie obci Dolného Žitného Ostrova až do úplného
splatenia úveru poskytnutého od Prima banky Slovensko a.s. bola riadne a finančne
dotovaná tak, aby bola kedykoľvek schopná splniť svoje záväzky v súvislosti s týmto
úverom
D./ sa zaväzuje
1. zabezpečiť všetkými dostupnými prostriedkami plnenie záväzkov spoločnosťou Združenie
obcí Dolného Žitného Ostrova vyplývajúcich zo Zmluvy o úvere uzavretej s Prima bankou
Slovensko a.s. tak, aby banka neutrpela žiadnu stratu. V prípade akýchkoľvek finančných
problémov uvedenej spoločnosti vynaložiť maximálne úsilie, aby boli jej záväzky
z úverovej zmluvy splnené riadne a včas.
E./ poveruje
1. primátora mesta s podpísaním patronátneho vyhlásenia pre Prima banku Slovensko a.s.
súvisiaceho s poskytnutím úveru na predfinancovanie projektu „Upracme si Podunajsko“
č. 548/2013
uznesenie
k nájomnej zmluve „Utesnenie ľavostrannej ochrannej hrádze Váhu v úseku KolárovoKomoča, hkm 22,966-27,594“
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ konštatuje, že
1. Mesto Kolárovo dňa 21.3.2013 zverejnilo zámer mesta na prenájom nehnuteľností,
časť pozemku z parcely registra E, parcelné číslo 9747 vo výmere 900 m2 a časť pozemku
parcely registra E, parcelné číslo 11338 vo výmere 1539 m2, druh pozemkov lesné
pozemky, v k.ú. Kolárovo, vedené na LV č. 4941. Jedná sa o prípad hodný osobitného
zreteľa, nakoľko sa jedná o verejne prospešný účel „Utesnenie ľavostrannej ochrannej
hrádze Váhu v úseku Kolárovo – Komoča, hkm 22, 966-27,594“
B./ schvaľuje
1. so súhlasom 17 poslancov, ktorí predstavujú viac ako trojpätinovú väčšinu všetkých
poslancov MsZ uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi prenajímateľom: Mesto Kolárovo,
Kostolné nám. 1, 946 03 Kolárovo a nájomcom: Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica, zastúpený podľa ust. § 13 ods. 5
Obchodného zákonníka vedúcim organizačnej zložky, zapísanej v obchodnom registri pod
názvom: Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Bratislava, Karloveská 2, 842 17
Bratislava, na prenájom nehnuteľností, časť pozemku parcely registra E, parcelné
číslo 9747 vo výmere 900 m2 a časť pozemku parcela registra E, parcelné číslo 11338
vo výmere 1 539 m2, druh pozemkov lesné pozemky, v k.ú. Kolárovo, vedené na LV č.
4941 na dobu určitú, odo dňa 8.4.2013 do ukončenia stavby, za ročné nájomné 1,-€ ,
v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. § 9a ods. 9 c ako prípad hodný osobitného zreteľa,
nakoľko sa jedná o verejne prospešný účel „Utesnenie ľavostrannej ochrannej hrádze
Váhu v úseku Kolárovo – Komoča, hkm 22, 966- 27,594“

Árpád H o r v á t h
primátor mesta

