Mestský úrad Kolárovo
Na 31. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva
dňa: 05. 08. 2013
k bodu rokovania číslo: 9c./ Rôzne

K.I.T. – MOTOR, Budovateľská 42, Kolárovo, žiadosť o prenájom o prenájom
nebytového priestoru – časť oceľového skladu – hangár, na Ul. novozámockej 13,
Kolárovo

Predkladá:
Ladislav Halász
vedúci oddelenia
správy a údržby majetku mesta

Spracovala:
Eva Izsáková

Uložené prejednať v komisii:
- finančnej a majetku mesta
- podnikateľskej, poľnohospodárstva a regionálneho rozvoja

Materiál obsahuje:
- návrh na uznesenie
- dôvodová správa
- žiadosť
- potvrdenie o neevidovaných záväzkov voči mestu

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
schvaľuje – neschvaľuje:
1/ Prenájom nebytového priestoru - časť oceľového skladu – hangár vo výmere 300 m2, ktorý sa
nachádza na parc. č. 2536/73 na Ul. novozámockej 13. v bývalom areáli DP Globál, Kolárovo, pre
K.I.T. - MOTOR , Budovateľská 42, Kolárovo, IČO: 34693718, za účelom skladovania hutného
materiálu za ročné nájomné 7 €/m2 s účinnosťou od 05.08. 2013 na dobu neurčitú. Uvedený prenájom
MsZ schvaľuje formou priameho prenájmu.

Határozati

javaslat

Gúta Város képviselő-testülete
A/ jóváhagyja – nem hagyja jóvá:
1/ nem lakáscélú helyiség bérlését a K.I.T. - MOTOR , Epítők utca 42, Gúta, Azonosító szám :
34693718, részére aź Újvári utca 13 szám alatt lévő - volt DP Globál épületében a 2536/73 sz
parcellán - acélraktár – hangár kohászati anyag raktározására , meghatározatlan időre 2013.08.5-től.
A bérelt terület: 300 m2, éves bérleti díj 7 €/ m2. A bérlést a képviselő testület egyenes formájú
bérbeadással hagyja jóvá.

Dôvodová

správa

Mesto Kolárovo má vo svojom výlučnom vlastníctve nebytový priestor - oceľový sklad –
hangár, ktorý sa nachádza na parc. č. 2536/73 na Ul. novozámockej 13, v bývalom areáli DP
Globál Kolárovo.
Mesto zverejnilo zámer na prenájom nehnuteľnosti nebytového priestoru na úradnej tabuli a na
webovej stránke Mesta Kolárovo. Na túto výzvu doručila žiadosť menovaná firma so záujmom
o prenájom nebytového priestoru.
Na základe horeuvedených, doporučujem Mestskému zastupiteľstvu postupovať v zmysle návrhu
na uznesenie.

