MESTO KOLÁROVO
Mestský úrad, Kostolné nám.1
Na 29. zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Dňa: 29.04.2013

K bodu rokovania číslo: 17/c

Žiadosť o osobitné užívanie / prenájom / verejného priestranstva v k. ú. Kolárovo
Žiadateľ: Hajredin Halili, Rábska 887/30, 946 03 Kolárovo

Predkladá:
Ing. Imrich Mészáros
Vedúci OVaŽP

Spracovala:
Marta Kürtiová

Uložené prejednať v komisiách:
- výstavby a ÚP
- podnikateľskej, poľnohospodárstva a RR

Materiál obsahuje:
- žiadosť
- situačný plán
- dôvodovú správu

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie, že
1./ Mesto Kolárovo zverejnilo zámer na prenájom verejného priestranstva v k. ú. Kolárovo,
časť pozemku parc.č.1565/1, na Kostolnom námestí, vo výmere 12,25 m2 .
V zmysle platného VZN mesta Kolárovo č.18/2012 §7 bod c./ daň je stanovená v zastavanej časti mesta
Kolárovo v hodnote 0,0822 €/m2/deň.
Na zverejnený zámer podal žiadosť: Hajredin Halili, bytom Kolárovo, Ul. Rábska 887/30.

B./ schvaľuje - neschvaľuje
1./ so súhlasom .......... poslancov, ktorí predstavujú viac ako trojpätinovú väčšinu prítomných poslancov
mestského zastupiteľstva uzatvorenie zmluvy o osobitnom užívaní, prenájme verejného
priestranstva v k. ú. Kolárovo, časť pozemku parc. č. 1565/1, na Kostolnom námestí č.5, pred
prevádzkovou jednotkou Istambul kebab, vo výmere 12,25 m2, za 0,0822 €/m2/deň, za každý aj
neúplný m2, so žiadateľom: Hajredin Halili, bytom Kolárovo, Ul. Rábska č. 887/30, za účelom
vytvorenia terasy pred prevádzkovou jednotkou Istambul kebab na dobu neurčitú,
s jednomesačnou výpovednou lehotou, s účinnosťou od nasledujúceho dňa po zverejnení
zmluvy na webovom sídle mesta.
Zmluva sa uzatvára za podmienok, že pán Hajredin Halili uhradí daň v súlade so VZN o miestnej
dani za užívanie verejného priestranstva aj spätne za obdobie: od 2.10.2012 až ku dňu prijatia uznesenia
Mestského zastupiteľstva Kolárovo podanej žiadosti zo dňa: 20.03.2013, evidovanej pod č.1450/2013.

Határozati javaslat
Gúta Város Képviselő-testülete
A./ tudomásul veszi, hogy
1./ Gúta Város kinyilvánította bérbeadási szándékát a Gúta kataszterében lévő 1565/1 parcellaszámú
közterület egy részére a Templom téren, 12,25 m2 terjedelemben, 0,0822 euro négyzetméterenkénti napi
adó ellenében.
Ezen szándékra kérvényt nyújtott be:Hajredin Halili vállalkozó, lakhelye Gúta, Győri utca 887/30.

B./ jóváhagyja – nem hagyja jóvá
1./ …............képviselő beleegyezésével, akik a jelenlévő képviselők több mint 3/5-ét képezik, a
közterület sajátos használatára vonatkozó szerződés megkötését – közterület bérlése a gútai kataszterben
a Templom téren, az 1565/1 számú parcella egy része - 12,25 m2 terjedelemben, az Istambul kebab
vállalkozói egység mellett, négyzetméterenkénti, napi 0,0822 euro adó ellenében - minden megkezdett
négyzetméterért - a kérelmezővel: Hajredin Halili Győri utcai 887/30 szám alatti lakossal, vállalkozóval,
terasz kialakítása céljából.
A szerződés érvényessége meghatározatlan időre szól, felmondási idő egy hónap.
A közterület használatáról szóló szerződés a város honlapján kerül a nyilvánosság elé, és
a nyilvánosságra hozás utáni nappal lép hatályba.
A szerződés megkötésének feltétele:
Hajredin Halili vállalkozó visszamenőlegesen kifizeti a közterület használatára vonatkozó áltálános
kötelező érvényű rendeletben megszabott használati díjat 2012. október 2-tól a 2013 április 20-án kelt,
1450/2013 iktatási számú kérvénnyel kapcsolatos képvislő-testületi határozat meghozatalának napjáig
terjedő időszakra.

Dôvodová správa
Predmetná žiadosť o osobitnom užívaní prenájme verejného priestranstva bola predložená na
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove v súlade so VZN mesta Kolárovo o miestnej dani za
užívanie verejného priestranstva č. VZN 18/2012.
V tomto nariadení MsZ, § 7 bod c./ odsek 1 miestna daň za užívanie verejného priestranstva
v zastavanej časti mesta Kolárovo bola stanovená v hodnote 0,0822 € za každý aj neúplný m2 / deň.

Vysvetlivky
Rozhoduje sa na základe „VZN mesta Kolárovo o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva “
č.VZN 18/2012, § 7 bod c./ odsek 1.
Na výzvu doručil žiadosť: Hajredin Halili, bytom: Kolárovo, Ul. Rábska 887/30.

