Uznesenie
zo 7. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kolárove dňa 7.5.2009
č. 576/2009
uznesenie
k žiadosti v rámci OP ŽP „prioritná os 4. odpadové hospodárstvo v rámci operačného cieľa
4.1. Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu
Mestské zastupitľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. predloženie žiadosti v rámci OP ŽP „prioritná os 4. odpadové hospodárstvo v rámci
operačného cieľa 4.1. Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu, kód výzvy
OPŽP – PO 4-09-1
- názov projektu – Technologické dovybavenie zberného dvora mesta Kolárovo
- výšku celkových výdavkov na projekt – 245 946,82 €
- výšku celkových oprávnených výdavkov na projekt – 245 946,82 €
- výšku celkového spolufinancovania projektu žiadateľom z celkových oprávnených
výdakov 5% - 12 297,35 €
- spôsob financovania projektu - vlastné zdroje

č. 577/2009
uznesenie
k Investičnej akcii – Rekonštrukcia mestského zdravotného strediska
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. Investičnú akciu – Rekonštrukcia mestského zdravotného strediska – výmena okien a
obnova fasády budovy do maximálnej výšky 49.800 € /1.500.247,80 Sk/
2. financovanie investičnej akcie zo zostatku nevyčerpaného úveru prijatého v r. 2008

č. 578/2009
uznesenie
k žiadosti BALSEED s.r.o. Balvany o ukončení zmluvy o nájme výkonu práva poľovníctva
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. vzájomnú dohodu o ukončení zmluvy o nájme výkonu práva poľovníctva v uznanom
poľovnom revíri BALSEED Balvany, uzavretú v zmysle uznesenia Mestského
zastupiteľstva v Kolárove č. 635/2006-B/2 zo dňa 3. mája 2006 medzi Mestom Kolárovo a
BALSEED spol. s.r.o. Balvany, Kameničná dňom 14. mája 2009
2. uzatvorenie zmluvy o nájme výkonu práva poľovníctva v uznanom poľovnom revíri
BALSEED Balvany medzi Mestom Kolárovo a Ing. Ambroš Pavlom – SHR na dobu 10
rokov s účinnosťou od 15. mája 2009 za ročné nájomné 12,35 € /372,-Sk/

č. 579/2009
uznesenie
k povrchovej úprave cesty asfaltovaním – ul. Jesenské nábrežie, Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ poveruje
1. primátora mesta zabezpečením povrchovej úpravy cesty asfaltovaním - ul. Jesenské
nábrežie, Kolárovo v rámci schválenej čiastky v krátkodobom investičnom zámere mesta
Kolárovo
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