Mestský úrad Kolárovo
Na 35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva
dňa: 02. 12. 2013

K bodu rokovania číslo: 17/b

Predkladá:
Ing.Bc. Némethová Iveta
prednostka úradu

Spracovala:
Anna Szabó – oddel. správy a údržby mestského majetku

Uložené prejednať v komisii:
- finančnej a majetku mesta
- podnikateľskej a RR

Materiál obsahuje:
- Návrh na uznesenie
- Dôvodovú správu
-Žiadosť
- Potvrdenie o tom, že žiadateľ nemá pozdĺžnosti voči mestu

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ konštatuje, že
1. mesto Kolárovo zverejnilo zámer na prenájom nehnuteľnosti v k.ú. Kolárovo, ved. na LV č.
4941, reg. „C KN“:
- pozemok s parc. č. 28520/4 – druh pozemku vodná plocha o výmere 17 522 m2 – prípad
hodný osobitného zreteľa - na úradnej tabuli mesta a na webovej stránke Mesta Kolárovo.
Na zverejnený zámer podal žiadosť dňa 21.11.2013 doterajší nájomca: Slovenský rybársky
zväz – Miestna organizácia so sídlom, Kolárovo, ul. Mostová č. 4 za účelom športového
rybolovu.

B./ schvaľuje - neschvaľuje
1. so súhlasom......... poslancov, ktorí predstavujú viac ako trojpätinovú väčšinu všetkých
poslancov MsZ uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom vodnej plochy na parc.č. 28520/4
vo výmere 17 522 m2, ved. na LV č. 4941 v reg. „C KN“ so Slovenským rybárskym zväzom
– Miestna organizácia so sídlom v Kolárove, ul. Mostová č. 4, na dobu 15 rokov odo dňa
1.1.2014 do 31.12.2028 za ročné nájomné 1.-€ v súlade s § 9a, ods. 9, písm. c/ zákona č.
138/1991 Zb., ako prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko sa jedná o verejne prospešný
účel: ochrana rybárskeho revíru, zarybňovanie a športový rybolov.
Határozati javaslat
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ megállapítja, hogy
1. Gúta Város kinyilatkoztatta bérbe adási szándékát a Gúta Város kataszterében a 4941-es
számú tulajdonlapon „C KN“ regisztrációban vezetett a 28520/4-es parcellaszámú 17 522 m2
nagyságú vízterület bérlésére a városi hivatali hirdetőtábláján, ill. a város weboldalán .
A közzétett szándékra 2013.11.21-én kérvényt nyújtott be a Híd utca 4-es sz. székhelyű
Szlovák Horgászszövetség helyi alapszervezete ,amely ezt a területet közhasznú célra sporthorgászatra szándékozik felhasználni.
B./ jóváhagyja – nem hagyja jóvá
1./ ........... képviselő beleegyezésével, akik az összes képviselő több, mint 3/5-ét képezik,
bérleti szerződés megkötését a Híd utca 4-es sz. alatti székhelyű Szlovák Horgászszövetség –
helyi alapszervezetével a 4941-es sz. tulajdonlapon a „C KN“ regisztrációban vezetett
28520/4-es parcellaszámú 17 522 m2 nagyságú vízterület bérlésére meghatározott időre – 15
évre – 2014.1.1-jétől 2028. december 31-ig évi 1,-€ bérleti díjért a T.t. 138/1991-es sz.
törvénye 9a § 9-es bekezdés c/ pontja alapján különleges szempontokat figyelembe véve:
a horgászterület védelme,halasítás, és sporthorgászat, ami közhasznú célt szolgál.

Dôvodová správa
Mesto Kolárovo zverejnilo zámer na prenájom predmetnej nehnuteľnosti. Na zverejnený
zámer podal žiadosť dňa 21. novembra 2013 doterajší nájomca: Slovenský rybársky zväz,
Miestna organizácia so sídlom ul. Mostová č. 4, Kolárovo.

