Uznesenie
z 12. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kolárove dňa 28.1.2008
č. 230/2008
uznesenie
k Informatívnej správe o plnení uznesení MsZ v Kolárove ku dňu 28.01.2008
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu o plnení uznesení MsZ v Kolárove ku dňu 28.01.2008
č. 231/2008
uznesenie
k Vyhodnoteniu interpelácií poslancov MsZ za r. 2007
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Vyhodnotenie interpelácií poslancov MsZ za r. 2007
č. 232/2008
uznesenie
ku Kontrole plnenia uznesení MsZ v Kolárove za rok 2007
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení MsZ v Kolárove za rok 2007
č. 233/2008
uznesenie
k Odsúhlaseniu rokovacieho plánu Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva
v Kolárove na rok 2008

Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Rokovací plán Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Kolárove na r. 2008
č. 234/2008
uznesenie
k Žiadosti príspevkovej organizácie DP Globál Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. návrh využitia prevzatého areálu stavebnej činnosti DP Globál Kolárovo pri Novozámockej
ceste č. 13
B./ schvaľuje
1. zrušenie Zmluvy o prenájme dlhodobého hmotného majetku mesta Kolárovo č. 2/2006 zo
dňa 31.12.2005 vrátane Dodatku č. 1 zo dňa 1.4.2007 účinnosťou od 1.1.2008

2. navýšenie príspevku pre DP Globál Kolárovo do 30.4.2008 o 181 tis. Sk za účelom
zabezpečenia stráženia objektu na Ul. Novozámockej č. 13
3. Zmenenú, spresnenú zriaďovaciu listinu DP Globál, príspevková organizácia Kolárovo
účinnosťou od 1.2.2008
C./ ukladá MsÚ
1. MsÚ pripraviť návrh alternatív:
a.) na možnosť využitia mestského majetku v lokalite pri Novozámockej ceste,
b.) osobitne spracovať podnikateľský plán na možnosť využitia bývalých priestorov
záhradkárskych služieb na pestovanie okrasných rastlín
c.) na spôsob stráženia areálu, ako aj objektov nachádzajúcich sa v predmetnej lokalite
d.) zapracovať do úpravy rozpočtu DP Globál Kolárovo na r. 2008 finančný dopad
súvisiaci: - so zrušením nájomnej zmluvy č. 2/2006 vrátane Dodatku č. 1/1.4.2007,
- ďalej so strážením (areálu a objektov) majetku mesta pri Novozámockej
ceste
Termín: februárové zas. MsZ
Zodpovedná: Ing. Némethová I.
č. 235/2008
uznesenie
k žiadosti o prenájom nebytového priestoru – bývalý areál DP Globál, Juraj Bugár, BIT,
Veľký Meder, na dobu neurčitú
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. prenájom nebytového priestoru vo výmere 16 m2, ktorý sa nachádza na Ul. novozámockej
č. 13, v bývalom areáli DP Globál Kolárovo pre Bugár Juraja – BIT, bytom Veľký Meder,
Komárňanská 2157/120, za účelom skladovania tovaru na základe ohlasovacej živnosti za
ročné nájomné 600,-Sk/m2 + režijné výdavky s účinnosťou od 01.02.2008 na dobu neurčitú
č. 236/2008
uznesenie
k Investičnému zámeru Mesta Kolárovo na r. 2008-2010
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Obsah informatívnej správy p. Árgyusi Imricha – zástupcu primátora mesta „k
Investičnému zámeru mesta Kolárovo na roky 2008 až 2010“ vr. ku Krátkodobému
investičnému zámeru na rok 2008
2. Zoznam investičných akcií, zaradených do Krátkodobého investičného zámeru mesta
Kolárovo na rok 2008:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––1. Vypracovať projektové dokumentácie na investičné akcie – pre ktoré majú byť získané
finančné prostriedky z podporných fondov EÚ:

Predpokl. hodnota
projekt. a inej dokum.
a.) Revitalizáciu verejnej zelene a verejného priestranstva v lokalitách:
- pri pamätníku občanov mesta odvlečených do koncentračných táborov – „Pomník
umučenia“
- pri obytných domoch Ul. obrancov mieru vr. detského záb. parku,
b.) Regenerácia verejnej zelene a verejného priestranstva na Kostolnom
námestí, vr. výstavby malého letného amfiteátra,
c.) Rekonštrukcia školských a predškolských zariadení:
- ZŠ J.A.Komenského
- Ul. Rábska
- ZŠ Františka Rákócziho II. - Ul. V.Palkovicha
- ZŠ Mateja Corvina
- Ul. školská
- MŠ s VJS a MJM
- Ul. lesná 8

330 tis. Sk,
300 tis. Sk,
300 tis. Sk,
300 tis. Sk,

d.) Rekonštrukcia AB MsÚ vr. bývalých priestorov Telekomunikácií
v pravom krídle budovy,
e.) Výstavba centrálnej autobusovej zastávky na Kostolnom námestí,
vr. revitalizácie verejnej zelene a verejného priestranstva v Kostolnom
parku,
f.) Rekonštrukcia verejného osvetlenia vr. mestského rozhlasu
na území celého mesta
g.) Výstavba sociálneho zariadenia „domu dôchodcov“ pre 120 osôb
h.) Rekonštrukcia miestnych komunikácií ulíc Mierová, Svätej Anny
– kruhový objazd, Staničná s vyhotovením nového asfaltového koberca
2. Rekonštrukcia miestnej komunikácie od Vážskeho mostu (sčasti koruny
hrádze) s prepojením na Ul. dolnú a Štúrovú za spoluúčasti so Slovenským
vodohospodárskym podnikom, š.p. Bratislava
3. V rámci rozvoja bývania:
a.) čiastočná zástavba „mestskej zóny JUH“ – nájomné byty + pozemky na IBV:
- vypracovanie projektovej dokumentácie v rámci lokalít Bh 1 a Bi 1 –
na iné miestne komunikácie a inžinierske siete
1.000 tis. Sk,
- vyhotovenie geometrického plánu
1.000 tis. Sk,
b.) zástavba lokality Ul. podhajská nájomnými bytmi:
- vybudovanie otvorenej kanalizácie na plynulý odvod povr. vôd,
500 tis. Sk,
- príprava staveniska v podobe terénnych úprav
(navážka a vyrovnanie terénu)
500 tis. Sk,
c.) po majetkovo-právnom vysporiadaní pokračovať vo výstavbe
nájomných bytov na os. D. Pistu, s ďalšími dvomi bytovými jednotkami

4. Rekonštrukcia Mestského zdravotného strediska, s vyhotovením cenovej
kalkulácie vo dvoch alternatívach:
I.
úplná rekonštrukcia dvojpodlažnej budovy so šikmou strechou,
II.
úplná rekonštrukcia + nadstavba tretieho podlažia s nájomnými bytmi,
5. Úplná rekonštrukcia rozostavanej budovy na Futbalovom ihrisku, vr.
zabudovania podkrovia nájomnými bytmi, taktiež vytvorenie priestorových
podmienok na trénovanie športovcov v podkroví
6. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií:
a.) rekonštrukcia MK od vstupnej brány SLEDGE SLOVAKIA až po súčasný
areál DP Globál,
b.) rekonštrukcia pravotočivej zákruty miestnej komunikácie na konci Ul.
slovenskej – smerom do areálu Zberného dvora KO za spoluúčasti
so Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p. Bratislava,
c.) rekonštrukcia miestnej komunikácie priemyselného areálu v rámci úseku:
„od štátnej cesty III/06347 pri futbalovom štadióne až po vstupnú bránu
SLEDGE SLOVAKIA, ďalej k vstupnej bráne do bývalého areálu Považských
strojární“ za spoluúčasti fyzických a právnických osôb pôsobiacich v priem.
zóne,
7. Terénne úpravy v lokalite „BD – nájomné byty, 21 b.j.“ na Kostolnom námestí,
8. V súlade s uzn. MsZ č. 126/B.-1 zo dňa 16.7.2007 vybudovať rozšírenie
parkoviska za budovou MsÚ „tesne za amb. detského lekára MUDr. Guba
Barnabáša“
9. Hádzanárske ihrisko v nádvorí ZŠ F. Rákócziho II. obnoviť novým
asfaltovým kobercom, a vybaviť so stojanmi na možnosť využívania ihriska aj pre
basketbal
10. Riešiť dokončenie rekonštrukčných prác MŠ Ul. lesná 10:
a.) výmena okien a dverí v ďalšom pavilóne + vnútorná maľovka pav.
b.) maľovka vonkajšej fasády všetkých pavilónov,
c.) úplná rekonštrukcia vodovodnej a kanalizačnej siete – havarijný stav,
11. Úplná rekonštrukcia:
- dievčenských toaliet v dvoch pavilónoch ZŠ J.A.Komenského, Ul. Rábska,
- dvoch chlapčenských toaliet ZŠ F. Rákócziho II.
12. V rámci zdokonaľovania odpadového hospodárstva:
- vybudovať centrá „ohradených priestranstiev“ na zber komunálneho a
separovaného odpadu v 1100 l kontajneroch – v počte 5 prípadov,
v lokalitách: Ul. obrancov mieru, Brnenské nám. – 3 prípady,
Ul. partizánska
- zakúpenie „Profesionálneho žacieho stroja – malotraktor STARJET“
na kosenie a udržiavanie trávnatých plôch pre potrebu MsÚ,
100 tis. Sk
13. Rekonštrukcia sobášnej siene (klimatizácia, zvukotechnika, oprava,
maľba a náter fasády, výmena kobercov)

14. Rekonštrukcia vnútorného interiéru kancelárskych priestorov MsÚ
na poschodí, cieľom zriadenia rokovacej sály – pre potrebu MsR
ako aj odborných komisií pri MsZ
15. Vyhotovenie parkoviska zo zámkovej dlažby:
- pre obyvateľov Brnenského námestia
- na Ul. školskej – pre potrebu pedagógov ZŠ Mateja Korvina
16. Vybavenie Mestskej časti Kolárovo – Veľký Ostrov,
novou autobusovou zastávkou,
17. Obnovenie chodníka pre obyvateľov bývajúcich na os. Reviczkého,
pozdĺž štátnej cesty III/06347
18. Úprava miestnej (poľnej ) komunikácie (parc.č. 9352) pre potrebu cestnej premávky do
rôznych lokalít Mestskej časti Pačérok
19. Riešiť odvodnenie povrchových vôd v lokalitách:
- na križ. Ulíc: Komárňanská – Dolná, pred multifunkčnou budovou,
- na ul. Českej a Roľníckej
- na osade Dankó Pistu, v bezprostrednej blízkosti „Pred.+host.“, taktiež oproti RD
20. Oprava betónovej cesty popri mestskom cintoríne až k rybárskemu domu v Čergove
B./ schvaľuje
I. Zoznam investičných akcií, pre ktoré bude vypracovaná (projektová ako aj iná
požadovaná) dokumentácia, za účelom získania finančných prostriedkov
z podporných fondov EÚ:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––1. Rekonštrukcia miestnej komunikácie Ulíc Remeselnícka – Štúrová + revitalizácia lokalít:
a.) ružového sadu a verejnej zelene pri pamätníku občanov mesta odvlečených do
koncentračných táborov v Dachau a Schönbergu – „Pomník umučenia“
b.) verejnej zelene a detského zábavného parku pri obytných domoch na Ul. obrancov
mieru,
Termín: 29.2.2008
2. Rekonštrukcia školských a predškolských zariadení:
a.) ZŠ J.A.Komenského
- Ul. Rábska,
b.) ZŠ Františka Rákócziho II. - Ul. V. Palkovicha,
c.) ZŠ Mateja Korvina
- Ul. Školská,
d.) MŠ s VJS a VJM
- Ul. lesná 8
Termín: 20.3.2008
3. Rekonštrukcia verejného osvetlenia vr. mestského rozhlasu na území celého mesta,
Termín: 29.2.2008

4. Regenerácia Kostolného námestia mesta Kolárovo:
- revitalizácia verejnej zelene a verejného priestranstva v nasledovných lokalitách:
- pred budovou MsKS, MsÚ, vr. súčasnej fontány a verejnej zelene pri parkovisku
vedľa štátnej cesty II/573,
- verejná zeleň pri Rotunde MsKS,
- ružový sad a verejná zeleň „od Stromu priateľstva až po reštauráciu Tik-Tak“
Termín: 31.3.2008
5.

Výstavba sociálneho zariadenia „domu dôchodcov“ pre 120 osôb na Ul. partizánskej
Termín: 31.5.2008
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
6. Výstavby centrálnej autobusovej zastávky na Kostolnom námestí vr. revitalizácie
verejnej zelene a verejného priestranstva v Kostolnom parku,
7. Rekonštrukcia administratívnej budovy MsÚ vr. bývalých priestorov Telekomunikácií
v pravom krídle budovy,
8. Rekonštrukcia miestnych komunikácií ulíc: Mierová, Svätej Anny - kruhový objazd
Staničná, s vyhotovením nového asfaltového koberca
C./ ukladá
1. prednostke MsÚ (oddeleniu výstavby a ŽP) vyčísliť predpokladaný objem finančnej
náročnosti odsúhlasených investičných akcií – zaradených do krátkodobého zámeru pre r.
2008, taktiež do dlhodobého investičného zámeru do r. 2010. Určiť priority, finančné krytie
a termíny realizácie tak, aby očakávané (konkrétne) rozpočty investičných akcií mohli
byť prerokované predsedami odborných komisií pred rokovaním MsR a odsúhlasením na
februárovom zasadnutí MsZ.
Zodpovedná: prednostka MsÚ
Termín: do 10.2.2008

č. 237/2008
uznesenie
k výstavbe viacúčelového športového ihriska v Kolárove
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Obsah prípisu Úradu Vlády SR č.j.: 207/10/2006-EO zo dňa 27.12.2007, v zmysle ktorého
pre Mesto Kolárovo bola zaslaná „Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy
predsedu vlády SR“ – vo veci poskytnutia dotácie na výstavbu viacúčelového športového
ihriska v sume 1.200.000,-Sk v rámci kapitálových výdavkov
2.Termín vyúčtovania poskytnutej dotácie v zmysle čl. I podpísanej zmluvy do 31. mája 2008
B./ schvaľuje
1. Lokalitu na umiestnenie „výstavbu viacúčelového ihriska“ v nádvorí Centra volného času
v Kolárove Ul. mostová
2. Celkový objem investičnej akcie 1.200 tis. Sk DOTÁCIA + spoluúčasť mesta v čiastke
900 tis. Sk = spolu v čiastke 2.100.000,-Sk

C./ ukladá
1. MsÚ, finančnému oddeleniu:
zapracovať poskytnutú dotáciu zo ŠR, taktiež spoluúčasť mesta „na výstavbe
viacúčelového ihriska“ do kapitálového rozpočtu mesta na r. 2008
Zodpovedná: Ing. Klára Oremová
Termín: pri najbližšej úprave rozpočtu
2. MsÚ, oddeleniu výstavby a RR:
zabezpečiť realizáciu výstavby viacúčelového ihriska rozmeru 40m x 20m s možnosťou
riešenia povrchovej úpravy s gumovým granulátom, ďalej s extra vybavením na volejbal
a tenis – v súlade s podpísanou zmluvou s Úradom vlády SR Bratislava dňa 17.12.2007
Zodpovedný: Ing. Mészáros Imrich
Termín: do 31.05.2008
D./ ruší
1. uznesenie MsZ č. 224/B.-1.) zo dňa 17.12.2007 – vo veci príspevku na spolufinancovanie
projektu „výstavby viacúčelového športového ihriska“ v lokalite cirkevného gymnázia
v čiastke 300 tis. Sk z rozpočtu mesta Kolárovo
č. 238/2008
uznesenie
k správam HKM o kontrolnej činnosti
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. informatívnu správu HKM o kontrole č. 05/07 vykonanej v DP Globál Kolárovo
2. informatívnu správu HKM o kontrole č. 13/07 vykonanej v spoločnosti KolByt s.r.o.
3. správu o kontrolnej činnosti HKM za obdobie júl – december 2007
B./ ukladá
1. riaditeľovi DP Globál podať správu na júlovom zasadnutí MsZ o plnení prijatých opatrení
na odstránenie kontrolných zistení – K05/07 HKM
2. prednostke MsÚ a konateľovi KolByt s.r.o. podať správu na júlovom zasadnutí MsZ
o plnení prijatých opatrení na odstránenie kontrolných zistení kontroly K13/07 HKM
3. MsÚ vyvolať jednanie s nájomníkom t.č. uzatvorenej miestnej komunikácie vedľa areálu
PNZZ, ktorá spájala Ul. trávnickú s Ul. harcsovou na prekonzultovanie a riešenie sťažnosti
obyvateľov
Termín: do 15.2.2008
Zodpovedná: Ing. Némethová
4. HKM, preveriť prípady bezodplatného užívania majetku mesta fyzickými alebo
právnickými osobami, súčasne navrhnúť vyčíslenie hodnôt budúceho nájomného
Termín: máj 2008
Zodpovedný: Ing. Nagy Eugen
č. 239/2008
uznesenie
k Informatívnej správe o činnosti opatrovateľskej služby na území mesta Kolárovo
za obdobie 12 mesiacov r. 2007
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Informatívnu správu o činnosti opatrovateľskej služby na území mesta Kolárovo za
obdobie 12 mesiacov r. 2007

B./ schvaľuje
1. navýšenie rozpočtu na opatrovateľskú službu za r. 2008 o 100 tis. Sk v nasledovnom
členení:
položka 610:
74 tis. Sk
položka 620:
26 tis. Sk

č. 240/2008
uznesenie
k VZN Mesta Kolárovo č. 1/2008 o poskytovaní jednorázových dávok v hmotnej núdzi
mestom Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. VZN Mesta Kolárovo č. 1/2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2006 o poskytovaní
jednorázových dávok v hmotnej núdzi mestom Kolárovo

č. 241/2008
uznesenie
k Návrhu na poskytnutie odmeny za II. polrok 2007 pre primátora mesta, zástupcu primátora
mesta, hlavného kontrolóra mesta a poslancom MsZ za r. 2007
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. poskytnutie odmeny za II. polrok 2007 pre:
a.) primátora mesta p. Horváth Árpáda vo výške 15% zo základného tarifného platu podľa
predloženej tabuľky
b.) zástupcu primátora mesta p. Árgyusi Imricha vo výške 15% zo základného tarifného
platu podľa predloženej tabuľky
c.) hlavného kontrolóra mesta Ing. Nagy Eugena vo výške 15% zo základného tarifného
platu podľa predloženej tabuľky
2. poskytnutie odmeny pre poslancov MsZ
b.) podľa alternatívy č. 2 priloženej tabuľky vo výške 15% ako základ z toho -1% za
každú neprítomnosť na zasadnutia MsZ a +5% za členstvo v MsR
č. 242/2008
uznesenie
k Vyhodnoteniu III. ročníka vianočných trhov v Kolárove usporiadaných v dňoch
od 14.12.2007 do 16.12.2007
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Vyhodnotenie III. ročníka vianočných trhov v Kolárove usporiadaných v dňoch od
14.12.2007 do 16.12.2007

č. 243/2008
uznesenie
k majetkovoprávnym podaniam
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. vyhodnotenie verejnej ponuky na odpredaj pozemku parc.č. 1396/5 v k.ú. Kolárovo,
konanej dňa 04.01.2008
B./ schvaľuje
1. odpredaj pozemku časť z parcely č. 28520/2 – druh pozemku ostatná plocha v k.ú.
Kolárovo, ved. na LV č. 4941 o výmere cca 300 m2 pre Angeliku Molnárovú, bytom
Kolárovo, Lesná 98 za cenu 350,-Sk/m2 stým, že výdavky spojené s prevodom
a vyhotovením geometrického plánu hradí kupujúca. Výmera bude upresnená
geometrickým plánom
2. odpredaj pozemku, časť z parcely 2506, v k.ú. Kolárovo, ved. na pkn. vl. č. 313 na základe
geometrického plánu č. 038/2007 zo dňa 21.09.2007 geodetickou kanceláriou GEOline –
Ing. Lırinczová Helena, Rozmarínova 9, Komárno, overeného Správou katastra Komárno
dňa 12.10.2007 nasledovne:
- z novovytvorenej parcely č. 2507/1 – diel č. 2 – druh pozemku záhrada o výmere 105
m2 v celosti
- z novovytvorenej parcely č. 2508/2 – diel č. 3 – druh pozemku zastavaná plocha
o výmere 105 m2 v celosti
- z novovytvorenej parcely č. 2508/4 – diel č. 4 – druh pozemku zastavaná plocha
o výmere 15 m2 spolu 327 m2 za cenu 300,-Sk/m2 pre Rónai Tomáša, rod. Rónai,
bytom Kolárovo, Lipová 2478/5 s tým, že výdavky spojené s prevodom hradí kupujúci
3. odpredaj pozemku parc.č. 28445/110 – druh pozemku záhrada v k.ú. Kolárovo, ved. na LV
č. 4941 o výmere 440 m2 pre Litvaiovú Helenu, bytom Kolárovo, Železničný rady č. 7, za
cenu 30,-Sk/m2 s tým, že výdavky spojené s prevodom hradí kupujúca
C./ neschvaľuje
1. odpredaj pozemku parc.č. 1396/5 v k.ú. Kolárovo – druh pozemku ostatná plocha, ved. na
LV č. 4941 o výmere 150 m2 pre Tóth Alexandra, bytom Kolárovo, Horná 45 za cenu
2000,-Sk/m2, t.j. za najvyššiu ponúknutú cenu v rámci verejnej ponuky
č. 244/2008
uznesenie
k materiálom v rámci rôzneho
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. obsah zápisnice sociálno-bytovej a zdravotnej komisie zo dňa 9.1.2008 ohľadne
stanoveného poradovníka budúcich nájomníkov na Ul. Radnótiho
2. vzdanie sa funkcie Mgr. Finta Zoltána v členstve redakčnej rady „Hlásnik - Hírözön“
B./ schvaľuje
1. predĺženie nájomnej zmluvy pre Adrianu Marosiovú a druha Kovács Olivera na Ul.
Radnótiho č. 40/11, od 01.01.2008 do 31.12.2008

2. prenájom nebytových priestorov pre Vieru Sýkorovú, Lesná č. 10, Kolárovo, na
kancelárske účely v administratívnej budove na Kostolnom nám. č. 32, Kolárovo –
miestnosť č. 2.41 s celkovou výmerou 19,51 m2 za ročné nájomné 800,-Sk/m2 + režijné
náklady, na dobu neurčitú s účinnosťou od 01.01.2008
3. prenájom nebytového priestoru – garáž s celkovou výmerou 18 m2, ktorá sa nachádza na
Brnenskom nám. v Kolárove, parc.č. 1565/12 v k.ú. Kolárovo, so súp. č. 3296 pre Máriu
Vargovú, bytom Kolárovo, Remeselnícka 21/2, za ročné nájomné 600,-Sk/m2,
s účinnosťou od 01.02.2008 na dobu neurčitú
4. prenájom nebytových priestorov pre Szi-Ho JOB, s.r.o. Palatínova 14, Komárno, na
kancelárske účely v administratívnej budove na Kostolnom nám. č. 32, Kolárovo –
miestnosť č. 2.31 s celkovou výmerou 18,83 m2 za ročné nájomné 800,-Sk/m2 + režijné
náklady, na dobu neurčitú s účinnosťou od 01.01.2008
5. zmenu využitia priestorov v bývalej budove MŠ na Veľkom Ostrove – Viacúčelová
budova, súp.č. 58 na parcele číslo 19448/2, na vytvorenie klubovej miestnosti
pre obyvateľov mestskej časti Veľký Ostrov, s účinnosťou od 01.02.2008
6. bezplatné odovzdanie vyzískaného dreveného materiálu – parkety zo športovej haly
Kolárovo pre spoločenské organizácie: Slovenský rybársky zväz, Slovenský poľovnícky
zväz, prípadne pre ďalšie organizácie
C./ poveruje
1. predsedu VMČ Veľký Ostrov so správou odovzdaných priestorov v budove bývalej MŠ
s presným definovaním práv a povinností súvisiacich s prevádzkovaním klubovej činnosti
mládeže – s účinnosťou dňom 1.02.2008
D./ ruší
1. uznesenie MsZ č. 138/2007/B./3 zo dňa 16.7.2007

Árpád Horváth
primátor mesta

