Uznesenie
z 18. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kolárove dňa 21.7.2008
č. 366/2008
uznesenie
ku kontrole plnenia uznesení a interpelácií poslancov z predchádzajúceho
zasadnutia MsZ
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Vyhodnotenie plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
2. Vybavenie odznelých interpelácií poslancov z predchádzajúceho zasadnutia msZ
č. 367/2008
uznesenie
k Plánu mesta Kolárovo na zavedenie EURA
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Plán mesta Kolárovo na zavedenie eura podľa predloženého návrhu
2. Prístup mesta Kolárovo k prijatiu „Etického kódexu na zavedenie eura“ v plnom
rozsahu jeho znenia
č. 368/2008
uznesenie
k schváleniu ÚP mesta Kolárovo – Zmeny a doplnky č. 2
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. vyhodnotenie pripomienok a stanovísk k návrhu o schválení ÚP mesta Kolárovo –
Zmeny a doplnky č. 2
B./ akceptuje
1. stanovisko Krajského stavebného úradu v Nitre, k preskúmaniu návrhu
územnoplánovacej dokumentácie, č. KSÚNR-2008-850 zo dňa 10.7.2008
C./ schvaľuje
1. Územný plán mesta Kolárovo – zmeny a doplnky č. 2
2. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kolárovo č.: 4/2008, ktorým sa mení
a dopĺňa VZN č. 3/2005 o záväznej časti Územného plánu mesta Kolárovo
D./ ukladá MsÚ
1. zabezpečiť spracovanie čistopisu ÚPN mesta Kolárovo – zmeny a doplnky č. 2
2. vyhotoviť o obsahu územného plánu registračný list, ktorý spolu s kópiou
uznesenia o schválení doručiť Ministerstvu výstavby a regionálneho rozvoja SR
3. zverejniť záväzné časti územnoplánovacej dokumentácie spolu s VZN
4. uložiť schválený územný plán na Mestskom úrade a na Krajskom stavebnom
úrade v Nitre

č.369/2008
uznesenie
k Správe o realizácii prijatých úloh v rámci investičného zámeru rozvoja mesta
na rok 2008 ku dňu 30.06.2008
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Obsah informatívnej správy p. Horváth Árpáda – primátora mesta, o „realizácii
prijatých úloh v rámci investičného zámeru rozvoja mesta Kolárovo na rok 2008“
hodnotených za obdobie I. polroka 2008
2. Obsah prípisu ŽSR č.j. 0750/A3.02/2764/2008/RPZV zo dňa 9.7.2008, v zmysle
ktorého bol daný predbežný súhlas na vybudovanie chodníka popri ľavej strane
železničnej trate smerom do Komárna, pri príležitosti rekonštrukcie prístupovej
komunikácie do priemyselnej zóny
B./ konštatuje, že
1. čerpanie plánovaných finančných prostriedkov je nasledovné:
a.) na vyhotovenie projektových dokumentácií je vyčíslené na úrovni
b.) pri realizácii krátkodobého investičného zámeru mesta v pomere

70,8%
34,5%

C./ schvaľuje
1. v intenciách bodu B./10 a) – Zdokonaľovanie odpadového hospodárstva – pre
potrebu lepšieho udržiavania verejných priestranstiev (verejnej zelene) mesta,
z plánovanej čiastky 170 tis. Sk – zakúpenie bubnovej kosačky ŽTR-185
hydraulickým sklápaním za cenu 133 tis. Sk vr. DPH
Zodpovedný: Ing. Mészáros I.
Termín: do 31.8.2008
2. vyhotovenie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu prístupovej komunikácie
do priemyselnej zóny mesta Kolárovo so zmenou, že chodník pre chodcov
a cyklistov bude vybudovaný po pravej strane prístupovej komunikácie
D./ odporúča
1. primátorovi mesta – v súlade s bodom B./5, iniciovať priebeh rokovaní so
Slovenským vodohospodárskym podnikom Bratislava tak, aby po odsúhlasení
a podpísaní úradných dokumentov vo veci odovzdania starej koruny hrádze do
užívania mestu Kolárovo, rekonštrukčné práce miestnej komunikácie od Vážskeho
mosta – s prepojením na Ul. dolnú a L.Novomeského, mohli byť realizované do
konca októbra 2008
Zodpovedný: primátor mesta
Termín: priebežne
E./ ukladá
1. vedúcemu odd. výstavby a ŽP v intenciách bodu B./4c) pripraviť návrh spôsobu
zástavby Ul. podhajskej (za požiarnou stanicou) nájomnými bytmi na septembrové
zasadnutie MsZ
Zodpovedný: Ing. Mészáros I.
Termín: podľa textu

Je žiadúce, aby k navrhovanému spôsobu zástavby Ul. podhajskej – oddelením
výstavby a ŽP bolo taktiež spracované „stanovisko odbornej komisie výstavby, ÚP
a OŽP pri MsZ“ na septembrové zasadnutie MsZ
Zodpovedný: Ing. Ferencz L.
Termín: podľa textu
2. vedúcemu odd. výstavby a ŽP v súlade s bodom B./7a) až d) – Výstavby
a povrchová úprava miestnych komunikácií, skĺbiť harmonogram postupu –
realizácie stavebných prác na všetkých štyroch investičných akciách tak, aby
vyhotovenie asfaltového koberca v predmetných lokalitách mohla byť realizovaná
priebežne v mesiaci október 2008
Zodpovedný: Ing. Mészáros I.
Termín: podľa textu
3. riaditeľovi DP Globál Kolárovo zabezpečiť generálnu opravu pôvodne
prevádzkovaného drviča biologického odpadu „vo dvore separovaného odpadu“
s dodaním patričného osvedčenia – atestu“ o možnosti prevádzkovania zariadenia
Zodp.: Ing. Kucsera Štefan
Termín: do 31.8.2008
4. v zmysle požiadavky ŽSR Zvolen, zabezpečiť vyhotovenie projektovej
dokumentácie na rekonštrukciu prístupovej komunikácie do priemyselnej zóny
mesta Kolárovo (od železničného priecestia až k firme Sledge Slovakia)
s možnosťou vybudovania chodníka pre chodcov a cyklistov po pravej strane
telesa cesty v časti iba po firmu Kromberg&Schubert
Zodp. Ing. Mészáros Imrich
Termín: do 31.08.2008
č. 370/2008
uznesenie
k návrhu na prepojenie vodovodu Ul. Jókaiho – Ul. mostová
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Prepojenie vodovodu Ul. Jókaiho – Ul. mostová
2. Súhrnný rozpočet na prepojenie vodovodu Ul. Jókaiho – Ul. mostová
č. 371/2008
uznesenie
k Návrhu na poskytnutie polročnej odmeny pre primátora mesta, zástupcu primátora
mesta a hlavného kontrolóra mesta za I. polrok 2008
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. poskytnutie odmeny za I. polrok 2008 pre:
a.) primátora mesta p. Horváth Árpáda vo výške 20% zo základného tarifného
platu podľa predloženej tabuľky
b.) zástupcu primátora mesta p. Árgyusi Imricha vo výške 15% zo základného
tarifného platu podľa predloženej tabuľky
a.) hlavného kontrolóra mesta Ing. Nagy Eugena vo výške 15% zo základného
tarifného platu podľa predloženej tabuľky

č. 372/2008
uznesenie
k Hodnoteniu pripravenosti a priebehu kultúrno-spoločenských podujatí,
organizovaných mestom Kolárovo – v úzkej spolupráci s HŠK
a Spolkom priateľov slovenskej kultúry v Kolárove
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu o technicko-organizačnom zabezpečení 24. ročníka
kolárovského jarmoku a 15. ročníka hádzanárskeho turnaja Kolárovo CUP 2008
2. Informatívnu správu o vyhodnotení osláv štátneho sviatku sv. Cyrila a Metoda,
konaných dňa 5.7.2008
č. 373/2008
uznesenie
k Vyhodnoteniu opatrovateľskej činnosti za I. polrok 2008
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu o činnosti opatrovateľskej služby na území mesta Kolárovo za
obdobie I. polroka 2008
č. 374/2008
uznesenie
k Návrhu Cirkevného 8 - ročného gymnázia Panny Márie s VJM v Kolárove na
zabezpečenie stravy pre sociálne odkázaných spoluobčanov Kolárova s účinnosťou
od 1.1.2009
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Návrh Cirkevného 8 – ročného gymnázia v Kolárove na zabezpečenie stravy pre
sociálne odkázaných občanov Kolárova s účinnosťou od 1.1.2009 a zapracovanie
finančnej čiastky do rozpočtu mesta na rok 2009 vo výške 121.000,-Sk t.j.
4.016,50 –EUR
č. 375/2008
uznesenie
k vyhláseniu výberového konania na uvoľnenú funkciu náčelníka MsP Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. nasledovný návrh kritérií výberového konania na obsadenie uvoľnenej funkcie
náčelníka MsP:
1. v zmysle § 5 ods. 3 zák. č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme
podmienky a kritériá výberového konania na obsadenie uvoľnenej funkcie
náčelníka MsP v Kolárove:
a.) neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské alebo úplné stredné vzdelanie s maturitou
b.) iné kritériá a požiadavky:
- minimálna odborná prax 7 rokov
- odborná spôsobilosť

- zbrojný preukaz skupiny A alebo C
- aktívna znalosť slovenského a maďarského jazyka
- bezúhonnosť
c.) pri rozhodovaní o víťazovi výberového konania komisia bude
uprednostňovať uchádzačov so znalosťami v oblasti policajnej práce,
priestupkového a trestného zákona, zákona o obecnej polícii
a o verejnom záujme
d.) zoznam požadovaných dokladov:
- odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
- overené fotokópie dokladov o vzdelaní
- referencie od predchádzajúcich zamestnávateľov
- profesijný životopis
e.) žiadosti o účasť na výberovom konaní je možné podať osobne, alebo
poštou termíne do 22.08.2008 do 15.00 hod. na sekretariát MsÚ Kolárovo,
Kostolné nám. č. 1, 946 03 Kolárovo.
Na obálku je potrebné napísať „výberové konanie – náčelník mestskej
polície“.
V prípade podania žiadosti poštou je rozhodujúci dátum uvedený na
poštovej pečiatke.
2. zloženie komisie na vyhodnotenie výberového konania na funkciu náčelníka MsP
nasledovne: RSDr. Tóth Imrich, Árpád Horváth, Imrich Árgyusi, Ing. Michal Gőgh,
Ing. Ferencz Ladislav
B./ ukladá MsÚ
1. podmienky a kritériá výberového konania zverejniť na webovej stránke mesta,
- v týždenníku DUNATÁJ v maďarskom jazyku
- v týždenníku DELTA v slovenskom jazyku
- v inzercii spoločnosti Gúta TV, s.r.o.
Termín: 31.7.2008
Zodpovedná: Ing. Iveta Némethová
č. 376/2008
uznesenie
k vyhláseniu výberového konania na post riaditeľa ZŠ s VJM F.Rákócziho II.
Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. žiadosť riaditeľa ZŠ s VJM F. Rákócziho II. Kolárovo o uvolnenie z funkcie riaditeľa
odo dňa 1.8.2008
B./ schvaľuje
1. v zmysle § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlásenie
výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Františka
Rákócziho II s vyučovacím jazykom maďarským – II. Rákóczi Ferenc Alapiskola,
V. Palkovicha 3, Kolárovo
2. podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov a v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
v znení neskorších predpisov podmienky na obsadenie funkcie riaditeľa:

I. Kvalifikačné predpoklady:
a) Odborná a pedagogická spôsobilosť v zmysle vyhlášky
MŠ SR č. 41/1996 Z.z.
o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov
b) minimálne päť rokov pedagogickej praxe
c) absolvovanie 1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady
II. Iné kritériá a požiadavky:
aktívna znalosť slovenského a maďarského jazyka
organizačné a riadiace schopnosti
práca na počítači (word, excel, internet)
znalosť problematiky financovania školstva, znalosť zákonov týkajúcich sa obecného
zriadenia, rozpočtového hospodárenia, výkonu práce vo verejnom záujme, štátnej
správe v školstve a školskej samospráve
e) bezúhonnosť
a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

III. Zoznam požadovaných dokladov:
prihláška do výberového konania
overenú kópiu dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní
overenú kópiu dokladu o absolvovaní 1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady
doklad o dĺžke odbornej praxe
profesijný životopis (vrátane písomného a telefonického kontaktu)
písomný návrh koncepcie rozvoja školy
výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového
konania podľa zákona č. 428/2002 Z.z.

IV. Hodnotenie kritéria
Význam kritérií podľa bodov I. až III. pri výberovom konaní a pri rozhodovaní o víťazovi
výberového konania komisia bude hodnotiť predovšetkým s prihliadnutím na odbornú
úroveň koncepcie rozvoja a riadenia školy (bod III.f), na znalosť problematiky uvedenej
v bode II.d).
V. Dátum a miesto podania žiadostí o účasť na výberovom konaní:
Prihlášku a požadované doklady doručte najneskôr do 22.8.2008, do 15 hod. v uzatvorenej
obálke s označením : Výberové konanie - riaditeľ ZŠ Rákócziho II., na adresu Mesto
Kolárovo, Kostolné nám. č.1, 946 03 Kolárovo. Mesto Kolárovo si vyhradzuje právo
nevyhlásiť víťaza, resp. neobsadiť pracovné miesto riaditeľa v rámci tohto výberového
konania.

C./ ukladá
1. MsÚ, oddeleniu školstva zverejniť podmienky výberového konania
v časopisoch: Dunatáj, ÚJ SZÓ, na webovej stránke Kolárovo, v inzercii
spoločnosti Gúta TV, s.r.o. z ktorých len v jazyku maďarskom v časopise ÚJ
SZÓ v ostatných dvojjazyčne.
Zodpovedná: Ing. Goghová M.
Termín: do 31.7.2008

č. 377/2008
uznesenie
k Informatívnej správe riaditeľa DP Globál Kolárovo o stave vysporiadania
nedoplatkov voči DÚ, Mestu Kolárovo, zamestnancom organizácie a dodávateľom
ku dňu 30.6.2008
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu o stave vysporiadania nedoplatku voči Daňovému úradu
v Kolárove, Mestu Kolárovo, zamestnancom organizácie a dodávateľom ku dňu
30.6.2008
2. Zoznam najsúrnejších záväzkov DP Globál Kolárovo, vykázaných voči
dodávateľom v čiastke 1.677.000,-Sk
B./ schvaľuje
1. poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta na r. 2008 na vysporiadanie
najsúrnejších záväzkov DP Globál Kolárovo vo dodávateľom v čiastke
1.677 tis. Sk
Termín: do 30.9.2008
Zodp.: Ing. Oremová K.
C./ neschvaľuje
1. odpustenie od vrátenia finančnej výpomoci pre Mesto Kolárovo vo výške
3.902.924,-Sk, ktorá bola poskytnutí príspevkovej organizácii DP Globál
v Kolárove v roku 2005 na vyrovnanie daňových nedoplatkov – istiny vyplývajúcich
z daňových kontrol z r. 2000 a 2001
D./ ukladá MsÚ – fin. odd. a majetku mesta
1. v zmysle požiadavky riaditeľa DP Globál preveriť možnosť solventnosti mesta vo
veci vysporiadania najsúrnejších záväzkov DP Globál Kolárovo voči dodávateľom
z rozpočtu mesta v čiastke 1.677 tis. Sk.
Zodpovedná: Ing. Oremová K.
Termín: do 30.9.2009
E./ žiada primátora mesta
1. o zvolanie stretnutia poslancov MsZ so zástupcami vedenia mesta do
15.9.2008, za účelom spoločného hľadania spôsobu budúcej existencie
príspevkovej organizácie DP Globál Kolárovo vo veci zabezpečenia
verejnoprospešných úloh-činností na území mesta.
So spracovaním alternatívnych návrhov boli poverení: Ing. Iveta Némethová
p. Imrich Árgyusi
č. 378/2008
uznesenie
k Informatívnej správe riaditeľa DP Globál Kolárovo o plnení prijatých opatrení
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu riaditeľa DP Globál Kolárovo o plnení prijatých
racionalizačných opatrení na zníženie nákladov v príspevkovej organizácii DP
Globál Kolárovo
2. Informatívnu správu o plnení racionalizačných opatrení na zníženie nákladov
hospodárskeho strediska – Stavebníctvo

č. 379/2008
uznesenie
k Správe o činnosti HKM za I. polrok 2008
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Správu o činnosti hlavného kontrolóra mesta za I. polrok 2008
č. 380/2008
uznesenie
k Plánu investícií do tepelného hospodárstva financovaných z rozpočtu mesta
v r. 2008
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informáciu o podanej petícii občanov proti zamýšľanému umiestneniu centrálnej
kotolne na spaľovanie biomasy v lokalite súčasnej plynofikovanej centrálnej
kotolne na Ul. Partizánskej v Kolárove v zmysle uznesenia MsZ č. 334/2008 zo
dňa 29.5.2008
č. 381/008
uznesenie
k majetkovoprávnym podaniam
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. odpredaj pozemku s parc.č. 900/22 – druh pozemku ostatná plocha, ved. na LV č.
4941 v k.ú. Kolárovo s výmerou 198 m2 pre Gőgh Ferdinanda a manž. Gőghovú
Margitu, rod. Forróová, obaja bytom Kolárovo, Studená strana č. 55 za cenu 150,Sk/m2 v zmysle uznesenia MsZ č. 248/2008-A/2. Výdavky spojené s prevodom
hradia kupujúci.
B./ stiahlo z rokovania:
1. Milan Sztojka, Šafárikova 11, Kolárovo – žiadosť o odkúpenie pozemku časť
z parcely č. 1233/16 v k.ú. Kolárovo ved. na LV č. 4941 vo výmere 40 m2 na
výstavbu budovy na podnikateľské účely
2. Katarína Kissová, Česká 2951/18, Kolárovo – Katrine Salon – žiadosť
o odkúpenie pozemku časť z parcely č. 1233/16 v k.ú. Kolárovo, ved. na LV č.
4941 vo výmere 40 m2 na výstavbu budovy na podnikateľské účely
3. Mária Ferenczová a Ing. Ladislav Ferencz, Česká 19, Kolárovo – žiadosť
o odkúpenie časti pozemku, č. parc. 28451/547 v k.ú. Kolárovo vo výmere
cca 300 m2
C./ ukladá ved. odd. IV a ŽP,
1. za účelom pripravenosti zástavby lokality Ul. tržná, zvolať stretnutie dotyčných
fyzických (právnických) osôb, prerokovať úpravu lokality podľa súčasného
právneho stavu, pripraviť návrh spôsobu terénnych úprav – navrhnúť lokalizáciu
pešej zóny, parkoviska, verejnej zelene, taktiež možnosť zástavby lokality ďalšou
obchodnou jednotkou. Na základe výsledku rokovaní pripraviť konkrétny návrh –
náčrt zástavby predmetnej lokality, aby táto esteticky zapadala do perspektívneho
rozvoja CMZ mesta.
Zodp.: Ing. Mészáros I.
Termín: sept. zas. MsZ 2008

D./ ruší
1. uznesenie MsZ č. 337/2008-B./1 zo dňa 19.05.2008
č. 382/2008
uznesenie
k žiadosti NEW GARDEN s.r.o. Kolárovo o prenájom nebytového priestoru –
skleníkový komplex Ul. novozámocká 13, Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. prenájom nebytových priestorov – bývalý areál záhradkárskej činnosti mesta na Ul.
baníckej v Kolárovo parc.č. 2536/74 so súp.č. 3605, parc.č. 2536/75 so súp. č.
3607 a parc.č. 2536/76 so súp. č. 3608 vo výmere 707 m2, ďalej spevnenej plochy
nádvoria – časť parc.č. 2536/28 vo výmere 5426 m2 pre firmu
NEW GARDEN spol. s.r.o. Kolárovo, Obrancov mieru 2972/2 v zastúpení
p. Marosi Attilom – na dobu určitú od 1.8.2008 do 31.7.2023 t.j. na dobu 15 rokov,
za účelom „pestovania letničiek, trvaliek, množenia okrasných rastlín a drevín“
za ročné nájomné: a.) nebytové priestory 70,-Sk/m2 ročne
b.) spevnené plochy
50 tis. Sk v celosti ročne
2. oslobodenie od platenia nájomného počas doby prípadnej rekonštrukcie
nebytových priestorov
3. doplnenie „Zásady hospodárenia s majetkom mesta“ do Prílohy č. 2 o bod č. 11/
ročné nájomné 70,-Sk/m2 za nebytové priestory – skleníky, ktoré sa nachádzajú
na parc.č. 2536/74 so súp. č. 3605, parc.č. 2536/75 so súp. č. 3607, par.č.
2536/76 so súp. č. 3608 taktiež o prenájom spevnených plôch predmetnej lokality
za ročné nájomné 50 tis. Sk v celosti - na Ul. baníckej, Kolárovo
B./ ukladá MsÚ
1. pred odovzdaním lokality do ekonomického prenájmu, zabezpečiť ocenenie
existujúcej nadstavby, nakoľko v prípade vykonávania rekonštrukčných prác
nájomcom, o finančný objem preinvestovanej čiastky sa každoročne navyšuje
hodnota nebytových priestorov. Rozsah a finančný objem investičnej aktivity je
nájomca povinný odsúhlasiť s prenajímateľom – Mestom Kolárovo vopred.
Zodpovední: Ing. Mészáros I.
Ing. Oremová K.
Termín: do 31.7.2008
2. nájomnú zmluvu pred uzatvorením predložiť na odsúhlasenie MsZ
Zodpovedná: Ing. Némethová I.
Termín: august 2008
č. 383/2008
uznesenie
k žiadosti DAN-SLOVAKA AGRAR a.s. Nový Dvor, Veľký Meder o prenájom
poľnohospodárskej pôdy v k.ú. Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ neschvaľuje
1. žiadosť DAN SLOVAKIA AGRAR a.s. Nový Dvor, Veľký Meder o prenájom
poľnohospodárskej pôdy v k.ú. Kolárovo

B./ ukladá
1. MsÚ predložiť návrh na určenie nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy
mesta v k.ú. Kolárovo v nasledujúcich obdobiach
Termín: septembr. zasad. MsZ
Zodp.: Ing. Oremová Klára
č. 384/2008
uznesenie
k materiálom v rámci rôzneho
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. pridelenie uvoľneného bytu na Ul. Radnótiho č. 40/12 podľa zápisnice sociálnobytovej komisie zo dňa 16.7.2008
B./ schvaľuje
1. predĺženie nájomnej zmluvy pre Renátu Ódorovú, bytom Kolárovo, Radnótiho
42/7, od 01.08.2008 do 31.07.2009
2. predĺženie nájomných zmlúv v obytnom dome K3 45 b.j. podľa doporučenia
sociálno-bytovej a zdravotnej komisie (viď. bod č. 6 zápisnice zo dňa 16.7.2008
3. výpožičku verejného priestranstva vo vlastníctve mesta vo výmere 380 m2 – časť
z parcely číslo 1410/1, katastrálne územie Kolárovo, Ul. V. Palkovicha pred
objektom číslo 22 a 24 na dobu 10 rokov pre Vojtecha Kecskésa a Ingridu
Kecskésovú, bytom Hrebíčková 2, 940 67 Nové Zámky, za účelom vybudovania
parkoviska a chodníka zo zámockej dlažby a vysadenia nízkych a stredne
vysokých ozdobných kríkov. Predmetné parkovisko bude slúžiť aj pre verejnosť.

Árpád Horváth
primátor mesta

