Uznesenia
z 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kolárove dňa 12. 8. 2019

č. 170/2019
uznesenie
k výmene výplňových konštrukcií obytného domu K3
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu o ukončenom verejnom obstarávaní na akciu: "Výroba a montáž nových
výplňových konštrukcií obytného domu K3 na Ul. Partizánska č. 7, 7A, a Remeselnícka č. 21
v Kolárove.“ ktorého víťazom sa stala spoločnosť Anaplast SK, s.r.o. IČO:46 435 069 s
celkovou vysúťaženou cenou vo výške 10 072,80 € vrátane DPH,
B./ schvaľuje
1. čerpanie schválených prostriedkov do výšky ceny víťaznej ponuky na predmetnú akciu z fondu
údržby a opráv bytov, v súlade uznesením MsZ č.1039/2018 z 29.10.2018
C./ žiada primátora mesta
1. o podpísanie zmluvy o dielo s víťazným uchádzačom na dodanie predmetu verejného obstarania
v Kolárove, dňa 20.08.2019
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 171/2019
uznesenie
k vybudovaniu parkoviska na Ul. mostovej Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu o ukončenom verejnom obstarávaní na stavebné práce – vybudovanie
stavby „Parkovisko – ulica Mostová Kolárovo", na pozemku s parc. č. 1634/1 v kat. ú. Kolárovo,
ktorého víťazom sa stala spoločnosť GUTTE, s.r.o., so sídlom Vrbová 13, 946 03 Kolárovo,
IČO: 34 113 100, s celkovou vysúťaženou cenou vo výške 16.799,99 € vrátane DPH.
B./ schvaľuje
1. čerpanie schválených prostriedkov do výšky ceny víťaznej ponuky na predmetnú stavbu,
financované z úverového rámca prijatého zo SLSP a.s., v roku 2019
C./ žiada primátora mesta
1. o podpísanie zmluvy o dielo na stavebné práce s víťazným uchádzačom na dodanie predmetu
verejného obstarania
v Kolárove, dňa 20.08.2019
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 172/2019
uznesenie
k nákupu služobného motorového vozidla Škoda SuperB
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu o ukončenom verejnom obstarávaní na nákup tovaru – služobného
motorového vozidla zn. Škoda SuperB, s celkovou vysúťaženou cenou vo výške 31.400,00 €
vrátane DPH a s odpočtom ceny ojazdeného služobného motorového vozidla Citroen C5 s ŠPZ
KN 686 CG, vo výške 1.000,-€. Nákup osobného motorového vozidla formou finančného lízingu
s výškou akontácie „0“€ a splátkovým kalendárom na 36 mesiacov, konečnou cenou 30.400,-€
vrátane DPH
B./ schvaľuje
1. čerpanie schválených prostriedkov do výšky ceny víťaznej ponuky na predmetný tovar z predaja
majetku mesta
C./ žiada primátora mesta
1. o podpísanie kúpnej zmluvy na nákup osobného motorového vozidla s víťazným uchádzačom
na dodanie predmetu verejného obstarania
v Kolárove, dňa 20.08.2019
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

č. 173/2019
uznesenie
k Informatívnej správe o zahájenom konaní vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov
na životné prostredie Ministerstvom Životného prostredia SR k zámeru „Rekonštrukcia farmy
ošípaných v k.ú. Kolárovo“ Dan-Slovakia, Agrar, a.s. Nový Dvor, 932 01 Veľký Meder
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. zahájené správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie
zámeru navrhovateľa Dan - Slovakia Agrar, a.s., Nový Dvor, 932 01 Veľký Meder, zastúpeným
spoločnosťou EKOS PLUS s.r.o., Župné námestie 7, 811 03 Bratislava, Ministerstvom životného
prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie ako
príslušným orgán štátnej správy podľa § 1 a § 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, § 3 písm. k) a § 54 ods. 2 písm. k) zákona
B./ nesúhlasí
1. so zámerom navrhovateľa Dan-Slovakia Agrar, a.s. Nový Dvor, 932 01 Veľký Meder –
s názvom navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia farmy ošípaných v k.ú. Kolárovo“ s predmetom
činnosti: Vybudovanie nových objektov na chov ošípaných a maximálnou kapacitou 16.128
ošípaných v k.ú. Kolárovo
C./ poveruje
1. predsedu komisie výstavby, ÚP a rozvoja mesta Ing. Halász Bélu a predsedu komisie ochrany
životného prostredia, povodňovej ochrany a cestovného ruchu p. Árgyusi Imricha zostavením

odbornej komisie na posudzovanie a pripomienkovanie zámeru firmyDan-Slovakia Agrar, a.s.
Nový Dvor, 932 01 Veľký Meder - „Rekonštrukcia farmy ošípaných v k.ú. Kolárovo“
v Kolárove, dňa 20.08.2019
Árpád H o r v á t h
primátor mesta

