
Primátor mesto Kolárovo

Pozvánka

Pozývam Vás na 32. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove, ktoré sa uskutoční dňa 29. 05. 2017 (pondelok)

13:00 hod. vo Veľká zasadačka MsÚ Kolárovo.

Program

1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3. Kontrola plnenia uznesení a vyhodnotenie interpelácií poslancov z predchádzajúceho zasadnutia MsZ

4. Materiály v oblasti školstva

a.) Zmluva resp. úprava zmlúv vo veci prenájmu priestorov škôl pre školský bufet

b.) Informatívna správa o počte zapísaných detí do materských škôl na školský rok 2017/2018

c.) Žiadosť o výpožičku priestorov pre Cirkevnú spojenú školu v Kolárove

5. Záverečný účet mesta Kolárovo za rok 2016 v tom:

a.) Správa o rozpočtovom hospodárení ZŠ F. Rákócziho II. s vyučovacím jazykom maďarským – II. Rákóczi Ferenc

Alapiskola, V. Palkovicha 3, Kolárovo za rok 2016

b.) Správa o rozpočtovom hospodárení Základnej školy Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským –

Corvin Mátyás Alapiskola, Školská 6, Kolárovo za rok 2016

c.) Správa o rozpočtovom hospodárení Základnej školy Jána Amosa Komenského, Rábska 14, Kolárovo za rok

2016

d.) Správa o rozpočtovom hospodárení Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským a ŠJ – Óvoda és iskolai

étkezde, Brnenské nám. 16, Kolárovo za rok 2016

e.) Správa o rozpočtovom hospodárení Materskej školy, Lesná 10, Kolárovo za rok 2016

f.) Správa o rozpočtovom hospodárení Základnej umeleckej školy – Művészeti Alapiskola, Kostolné nám. 10,

Kolárovo za rok 2016

g.) Správa o rozpočtovom hospodárení Centra voľného času – Szabadidőközpont, Mostová 2 Kolárovo za rok 2016

h.) Správa o rozpočtovom hospodárení školských zariadení bez právnej subjektivity za rok 2016

i.) Stanovisko HKM k Správam o rozpočtovom hospodárení škôl a školských zariadení za rok 2016

j.) Správa o činnosti a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie GÚTA SERVICE Kolárovo za rok 2016

k.) Správa o činnosti a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie MsKS Kolárovo za rok 2016

l.) Správa o činnosti a rozpočtovom hospodárení rozpočtovej organizácie ZPS a DS Kolárovo za rok 2016

m.) Stanovisko HKM k Správam o výsledku hospodárenia príspevkových organizácií GÚTA SERVICE Kolárovo a

MsKS Kolárovo za rok 2016 a k rozpočtovému hospodáreniu rozpočtovej organizácie ZPS a DS Kolárovo za rok

2016

n.) Záverečný účet mesta za rok 2016 vrátane hodnotenia programového rozpočtu mesta

o.) Stanovisko HKM k záverečnému účtu mesta za rok 2016

6. Správa o činnosti a výsledku hospodárenia Gúta TV, s.r.o. za rok 2016

7. Správa o činnosti a výsledku hospodárenia KolByt s.r.o. Kolárovo za rok 2016

8. Priebežné vyhodnotenie PHSR mesta Kolárovo za rok 2016

9. Majetkovoprávne podania

a.) Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – žiadosť o zriadenie vecného bremena

b.) Prerokovanie zámeny pozemkov parc. reg. „C“ s parc. č. 28734/84 o výmere 910 m2 za pozemok parc. č.



28734/93 o výmere 1051 m2 pre žiadateľa Sipos Dávida a manž., bytom Ul. školská 2744/5, Kolárovo

c.) Prerokovanie zámeny pozemkov parc. reg. „C“ s. parc. č. 28734/100 o výmere 960 m2 za pozemok parc. č.

28734/99 o výmere 1011 m2 pre žiadateľa Bagin Tomáša, bytom Ul. česká 2931/5 a Lindy Pivodovej, bytom

Hurbanovská 869/16, Imeľ

d.) Prerokovanie žiadosti o odpredaj pozemku parc. č. 28734/85 v k.ú. Kolárovo o výmere 773 m2 v zóne JUH, pre

p. Zuber Tomáša, bytom Bratislavská 216/23, Kolárovo

e.) EXAL s.r.o., Hadovská cesta 5, Komárno – prerokovanie žiadosti o odpredaj nehnuteľnosti v k.ú. Kolárovo, časti

pozemkov s parc. č. 28451/197,907

f.) Žiadost o odpredaj pozemku parc. č. 28520/85 v k.ú. Kolárovo o výmere 400 m2 pre žiadateľa Kasznár Róberta,

bytom Pražské nám. 2658/35, Kolárovo

10. Rôzne

a.) Informatívna správa primátora mesta o aktuálnom stave vývoja situácie neprispôsobivých občanov v meste

b.) Návrh na zmenu zloženia Mestskej rady v Kolárove pri MsZ, ohľadne zastúpenia nezávislých poslancov

c.) Prerokovanie prenájmu verejného priestranstva na parc. č. 28455/611 pre žiadateľa Kulich Ladislava, bytom

Pražské nám. 147, Kolárovo

d.) Prerokovanie prenájmu pozemku v k.ú. Kolárovo na parc. č. 28451/669 v rozlohe 50 m2 a parc. č. 28451/319 v

rozlohe 10 m2, za účelom vybudovania nepriepustnej žumpy a vodomernej šachty pri bufete pre žiadateľa: Zuzana

Vašová – ATLASZ, Víťazstva 1051/4, Kolárovo

e.) Návrh na pridelenie nájomného bytu na Ul. Radnótiho 40/9, Kolárovo

f.) Ďalší prenájom priestorov v budove Centra voľného času – Szabadidőközpont, Mostová 2, Kolárovo pre

Špeciálnu základnú školu s VJM – Speciális Alapiskola, Remeselnícka 2, Kolárovo

g.) Nákup zberného vozidla na zber komunálneho odpadu

11. Dopyty poslancov, interpelácie a vysvetlenia

12. Návrh na uznesenie

13. Záver

Árpád Horváth

Primátor


