Uznesenie
z 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kolárove dňa 26.08.2015
č. 225/2015
uznesenie
k schváleniu výsledku verejného obstarávania na predmet obstarania pod názvom:
„Rekonštrukcia pavilónu elokovaných tried Materskej školy Lesná 10, Kolárovo
na adrese Lesná 8, Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. vyhodnotenie verejného obstarávania – cenových ponúk na uskutočnenie stavebných prác na
stavbe „Rekonštrukcia pavilónu elokovaných tried Materskej školy Lesná 10, Kolárovo na
adrese Lesná 8, Kolárovo“
2. úspešným uchádzačom sa stala spoločnosť AGIM s.r.o., so sídlom Komárno, Á. Jedlíka
4554, IČO: 36519324
B./ schvaľuje
1. uzatvorenie Zmluvy o dielo na stavebné práce podľa ustanovenia § 536 nasl. zákona č.
513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení s víťazným uchádzačom na
realizáciu stavby „Rekonštrukcia pavilónu elokovaných tried Materskej školy Lesná 10,
Kolárovo na adrese Lesná 8, Kolárovo“, v hodnote celkom 49.791,76 € s DPH so
spoločnosťou AGIM s.r.o., so sídlom Komárno, Á. Jedlíka 4554, IČO: 36519324
C./ žiada
1. primátora mesta čiastku 49.791,76 € zapracovať do rozpočtu mesta na rok 2015 v rámci
úpravy rozpočtu
č. 226/2015
uznesenie
k zmluvám v oblasti školstva
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu primátora o prebiehajúcich jednaniach medzi Regionálnym úradom verejného
zdravotníctva v Komárne (RÚVZ) a Okresným školským úradom v Nitre
(OÚŠ) o prechodnom riešení havarijného stavu a riešení hygienických podmienok ŠZŠ
s VJM, Remeselnícka 2, Kolárovo, vytknutých RÚVZ.
B./ schvaľuje
1. Uzatvorenie zmluvy o nájme priestorov Centra voľného času – Szabadidőközpont, Mostová
2, Kolárovo, za účelom zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov nájomcu
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Speciális Alapiskola,
Remeselnícka 2, Kolárovo, IČO: 34041907, DIČ:2020965419, na dobu určitú od 1.
septembra 2015 do 30. júna 2016. Predmetom zmluvy sú priestory CVČ:
a) učebne v rozlohe: 203,2 m2, nájomné: 8,30 €/ m2 ročne,
b) dvor v rozlohe: 627 m2, cena nájmu započítaná v cene nájmu učební,
c) multifunkčné ihrisko, cena nájmu započítaná v cene nájmu učební,
d) posilňovňa: sadzba užívania podľa smernice CVČ,

e) doba užívania priestorov učební: v dňoch vyučovania v základných školách, ráno
od 7,30 hod. do 12,30 hod., doba užívania dvoru, multifunkčného ihriska a
posilňovne: podľa rozvrhu hodín v období od 7,30 hod. do 12,30 hod.,
f) nájomca zabezpečuje dozor pri užívaní priestorov učební, dvora, multifunkčného
ihriska a posilňovne.
g) režijné výdavky: 50% mesačných platieb za elektrinu, plyn, vodné- stočné, internet
Predpokladaná cena nájmu a režijných výdavkov mesačne: 620 €.
2. Uzatvorenie zmluvy o nájme priestorov – učebne vo výmere 36,96 m2, za
účelom
zabezpečenia výchovno – vzdelávacieho procesu v priestoroch školskej
triedy Školskej jedálne, Školská 6, Kolárovo s nájomcom Špeciálna základná škola
s vyučovacím jazykom maďarským – Speciális Alapiskola, Remeselnícka 2, Kolárovo,
IČO: 34041907, DIČ:2020965419, na dobu určitú od 1. septembra 2015 do 30. júna 2016.
Nájomné: 8,30 € /m2 ročne, úhrada režijných výdavkov: 23,68 € na mesiac.
Cena nájmu a režijných výdavkov mesačne: 49,24. €.
C./ žiada
1. primátora mesta o súčinnosť so zriaďovateľom Špeciálnej základnej školy s VJM –
Speciális alapiskola, Remeselnícka 2, Kolárovo, pri riešení nového umiestnenia školy,
z dôvodu havarijného stavu budovy, a MsZ pravidelne informovať na každom
zasadnutí
Úloha: stála
č. 227/2015
uznesenie
k schváleniu výsledku verejného obstarávania na predmet obstarania pod názvom:
„Zavedenie digitálnej samosprávy“
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. použitie postupu verejného obstarávania v zmysle §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z.
o verejnom obstarávaní v z.n.p. namiesto metódy podľa uznesenia MsZ č. 162/2015
zo dňa 1.6.2015
2. výsledok verejného obstarávania zákazky „Digitálna samospráva“. Úspešným uchádzačom
sa stala spoločnosť nevilleweb, s.r.o., Bratislavská 23, 946 03 Kolárovo, IČO: 47130164
B./ schvaľuje
1. uzatvorenie Kúpnej zmluvy vrátane Licenčnej zmluvy v hodnote celkom 12. 000,-€ s DPH,
za účelom obstarania informačného systému „Digitálna samospráva“ a uzatvorenie servisnej
zmluvy na 60 mesiacov s dodávateľom zákazky „nevilleweb, s.r.o. Bratislavská 23, 946 03
Kolárovo, IČO: 47130164
C./ žiada
1. primátora mesta čiastku 12.000,- € zapracovať do rozpočtu mesta na rok 2015 v rámci
úpravy rozpočtu
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