MESTO KOLÁROVO
Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Dňa: 12. 12. 2011
k bodu č.3

Informatívna správa
o plnení uznesení
Mestského zastupiteľstva
v Kolárove
ku dňu 12. 12. 2011

č. 810/2010
uznesenie
k Správe o rozpočtovom hospodárení mesta Kolárovo za rok 2009 vrátane hodnotenia
programového rozpočtu mesta
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
C./ ukladá MsÚ
1. vydať vypracovaný osobitný predpis na čerpanie kap. výdavkov na hmotný majetok
ktorého ocenenie je nižšie ako suma ustanovená § 22 ods. (2) zákona 595/2003 Z.z.
v z.n.p., (1 700,-€)
Zodpovedná: Ing. Oremová K.
Termín: júl 2010
2. vydať smernicu, ktorou sa ustanovujú zásady účtovania časového rozlišovania nákladov
a výnosov, zásady tvorby, použitia a účtovania rezerv a zásady tvorby, použitia a účtovania
opravných položiek v podmienkach Mesta Kolárovo
Zodpovedná: Ing. Oremová K.
Termín: júl 2010
Plnenie :
Plnenie úlohy je v priebehu. Smernica v bode C. 2. je vypracovaná, smernica v bode C.1. je
v dokončovacej fáze pred konzultáciou.

č. 834/2010
uznesenie
k predloženiu žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Výzvy KaHR-22VS-1001
za účelom realizácie projektu
„Rekonštrukcia verejného osvetlenia v Meste Kolárovo – Časť: VÝCHOD“
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. predloženie žiadosti o NFP v rámci Výzvy KaHR-22VS-1001 za účelom realizácie projektu
s názvom: „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Kolárovo – Časť: VÝCHOD“
2. výšku celkových výdavkov na projekt s DPH v čiastke
485.356,17 €
3. výšku celkových oprávnených výdavkov na projekt s DPH v čiastke
263.000,00 €
222.356,17 €
4. výšku celkových neoprávnených výdavkov na projekt s DPH v čiastke
5. spôsob spolufinancovania projektu :
a.) v pomere 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt – t.j.
3.150,00 €
z vlastných zdrojov mesta,
b.) hodnotu neoprávnených výdavkov v čiastke
222.356,17 €
prijatím úveru v Dexii Banka Slovensko, a.s. pobočka Komárno
Plnenie :
Realizácia uznesenia prechádza do roka 2012 v prípade schválenia žiadosti, v súčasnosti je v štádiu
posudzovania.

č. 879/2010
uznesenie
k žiadosti Mesta Kolárovo o nenávratný finančný príspevok – Operačný program životné prostredie
– Ochrana pred povodňami
Výzva OPŽP-PO2-10-1: Rekonštrukcia a revitalizácia protipovodňových tokov na území Mesta
Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje

1. podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci operačného programu životné
prostredie, prioritná os 2 Ochrana pred povodňami, operačný ciel 2.1 Preventívne
opatrenia na ochranu pred povodňami s názvom „Rekonštrukcia a revitalizácia
protipovodňových tokov a zariadení na území Mesta Kolárovo“
- s výškou celkových výdavkov na projekt – 3 194 954,50 EUR
- s výškou celkových oprávnených výdavkov na projekt – 3 194 954,50 EUR
- s výškou spolufinancovania projektu žiadateľom z celkových oprávnených výdavkov –
159 747,73 EUR (5% z celkových výdavkov projektu)
- so spôsobom financovania projektu (cudzie zdroje)
Plnenie :
Uznesenie je zapracované do návrhu rozpočtu mesta na rok 2012 s 5 %-nou spoluúčasťou
s financovaním z úveru.

č. 48/2011
uznesenie
k informatívnej správe o činnosti Spoločného školského úradu Kolárovo za r. 2010
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
B./ odporúča
1. primátorovi mesta vyvolať rokovanie so starostami obcí spoločného školského úradu za
účelom spolufinancovania štátom nevykrytých výdavkov úradu
Plnenie:
Úloha je v priebehu riešenia

č. 70/2011
uznesenie
k návrhu rozpočtu škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou na rok 2011
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
B./ ukladá
1. riaditeľom základných škôl každoročne zohľadniť alikvotne výdavky základnej školy
pripadajúce na školské kluby detí v rozpočte a v účtovníctve v oblasti školského klubu detí
pri základnej školy. – úloha stála
2. riaditeľom škôl a školských zariadení všetky preplatky za r. 2010 týkajúce sa vyúčtovania
energií poukázať na účet mesta – úloha je splnená
Plnenie:
Úloha je v priebehu riešenia

č. 98/2011
uznesenie
k výročnej správe a k rozboru záverečného účtu mesta za rok 2010
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
C./ určuje
1. tím pracovníkov menovite: Árpád Horváth, Ing. Koczkás Beáta, Ing. Iveta Némethová, Ing.
Klára Oremová, Ing. Imrich Mészáros, Bc. Lengyel István, Imrich Árgyusi, PaedDr.
Madarász Róbert, aby prehodnotili príjmovú i výdavkovú stranu rozpočtu mesta
a spoločným úsilím navrhli také opatrenia, ktoré napomôžu mestu preklenúť kritické
obdobie r. 2011
Plnenie :
Uznesenie v priebehu počas celého roka 2011.

č. 110/2011
uznesenie
k Správe o výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení bez právnej subjektivity za rok 2010
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
B./ ukladá
1. Komisií školstva, výchova vzdelávania, Spoločnému školskému úradu v spolupráci s MsÚ
vypracovať novú Koncepciu rozvoja školstva v pôsobnosti samosprávy mesta Kolárovo
Zodpovední: Ing. Gőghová M.
Termín: jún 2011
predĺžený termín do konca roka 2011 (uzn. 141/2011 zo dňa 27.6.2011)
Plnenie :
Úloha je v priebehu riešenia

č. 119/2011
uznesenie
k vyhodnoteniu výsledkov odpadového hospodárstva za rok 2010
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
B./ ukladá MsÚ
1. prijať účinné opatrenia na zabezpečenie vymáhania pohľadávok Mesta Kolárovo voči
fyzickým a právnickým osobám za odvoz komunálneho odpadu, s využívaním možnosti
odpracovania nedoplatku formou verejnoprospešnej práce
Zodpovední: Ing. Mészáros Imrich
Ing. Oremová Klára
Ing. Balogh Zoltán
Termín: úloha stála
Plnenie :
Úloha stála, pohľadávky priebežne vymáhané uplatnením všetkých foriem exekúcie.

č. 141/2011
uznesenie
ku Koncepcii rozvoja školstva samosprávy Mesta Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1. predĺženie termínu na vypracovanie Koncepcie rozvoja školstva samosprávy Mesta
Kolárovo do konca roka 2011
2. aby sa do 31.08.2012 oddelila Školská jedáleň, Lesná 8, Kolárovo ako súčasť
Materskej školy s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským – Óvoda, Lesná 8,
Kolárovo od Materskej školy s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským – Óvoda,
Lesná 8, Kolárovo, to znamená, že Školská jedáleň, Lesná 8, Kolárovo ako súčasť
Materskej školy s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským – Óvoda, Lesná 8,
Kolárovo nebude súčasťou Materskej školy s vyučovacím jazykom slovenským
a maďarským – Óvoda, Lesná 8, Kolárovo
3. do 31.08.2012 vybrať Materskú školu s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským
– Óvoda, Lesná 8, Kolárovo zo siete škôl a školských zariadení
4. na adrese Lesná 8 Kolárovo do 01.09.2012 vytvoriť elokované triedy a to: dve slovenské
triedy Materskej školy, Lesná 10, Kolárovo a tri maďarské triedy Materskej školy
s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Brnenské námestie 16, Kolárovo

5. Aby sa Centrum voľného času - Szabadidőközpont, Mostová 2, Kolárovo a Materská
škola Lesná 10 Kolárovo od 01.01.2013 stali samostatným právnym subjektom.
Plnenie :
Úloha je v priebehu riešenia

č. 157/2011
uznesenie
k majetkovoprávnym podaniam
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
C./ ukladá MsÚ zverejniť
1. zámer mesta v zmysle zákona SNR č. 138/1991 o majetku obcí § 9 a) priamy predaj pozemku
parcely reg. „C“ s parcelným číslom 28451/533 v k.ú. Kolárovo, ved. na LV č. 4941 o výmere
5557 m2 za cenu 20 €/m2 po predložení všetkých stanovísk dotknutých orgánov štátnej
stavebnej správy a Ministerstva životného prostredia SR.
Doklady zabezpečí žiadateľ
Plnenie :
Žiadané doklady ešte neboli predložené.

č. 164/2011
uznesenie
k Správe o rozpočtovom hospodárení mesta Kolárovo za I. polrok 2011 vrátane hodnotenia
programového rozpočtu mesta za sledované obdobie
C./ ukladá
1. správcom všetkých rozpočtových oddielov vzhľadom na nepriaznivý vývoj finančnej
situácie mesta čerpanie rozpočtu usmerniť tak, aby ročný rozpočet žiadneho rozpočtového
oddielu v roku 2011 nebol prekročený
Zodpovední: Ing. Iveta Némethová, Ing. Oremová Klára,
Halász Ladislav, Ing. Mészáros Imrich, Ing. Margita
Gőghová a riaditelia rozpočtových a príspevkových
organizácií, ZŠ, MŠ a ZUŠ - organizácií so zodpovednosťou
v zmysle schváleného programového rozpočtu
2. MsÚ využiť všetky možnosti vymáhania nedoplatkov mesta vrátane zverejnenia zoznamu
dlžníkov podľa zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov
Zodpovedná: Ing. Klára Oremová
Úloha: stála
Plnenie :
Úloha v priebehu do konca roka 2011, nedoplatky vymáhané, zoznam zverejnený.

č. 165/2011
uznesenie
k Úprave rozpočtu mesta na rok 2011 vrátane úpravy rozpočtov RO a PO
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
C./ ukladá
1. MsÚ rozčleniť do termínu poslednej úpravy rozpočtu mesta Kolárovo výdavky oddielu
01116 Výdavky verejnej správy v analytickom členení podľa charakteru výdavkov tak, aby
boli samostatne sumarizované:
- výdavky potrebné na chod mestského úradu,
- výdavky súvisiace so správou majetku mesta,

- ostatné výdavky verejnej správy zaradené do oddielu 01116 nesúvisiace ani s chodom
mestského úradu ani so správou majetku mesta
Zodpovedná: Ing. Klára Oremová
2. MsÚ a riaditeľom rozpočtových a príspevkových organizácií, ZŠ, MŠ a ZUŠ pripraviť
návrhy úsporných opatrení dlhodobého charakteru, návrhy prác charakteru opráv
s ktorými je potrebné počítať pri zostavení rozpočtu na rok 2012
Zodpovední: Ing. Iveta Némethová
Ladislav Halász
Ing. Klára Oremová
Ing. Margita Gőghová
Ing. Imrich Mészáros
Riaditelia rozpočtových a príspevkových
organizácií, ZŠ, MŠ a ZUŠ
Úloha: stála
Plnenie :
Úloha v priebehu, výdavky oddielu 01116 Verejná správa budú rozčlenené a predložené na
rokovanie MsZ v rámci poslednej úpravy rozpočtu mesta. Úsporné opatrenia sú zaradené do
predmetu rokovania novembrového zasadnutia MsZ.

č. 172/2011
uznesenie
k návrhu na postupné riešenie odborných skúšok a odborných prehliadok technických zariadení
budov škôl a školských zariadení v zriaďovacej pôsobnosti mesta Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
B./ ukladá
1. MsÚ zapracovanie finančných prostriedkov na vykonanie úloh v oblasti odborných
prehliadok, odborných skúšok a odstránenie zistených nedostatkov v školách a školských
zariadeniach (ŠaŠZ) v zriaďovacej právomoci mesta do rozpočtu mesta v roku 2012
v nasledovnom zložení:
a) Odborná prehliadka a odborná skúška elektrickej inštalácie budov
b) Odborná prehliadka a odborná skúška elektrospotrebičov a elektrických zariadení
c) Protipožiarna charakteristika budov
d) Odborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodných zariadení
e) Ostatné úlohy v oblasti odborných prehliadok a skúšok, úlohy v oblasti bezpečnosti práce
a ochrany proti požiarom okrem vybudovania protipožiarnych hydrantov v blízkosti budov pre
hasičské autá
f) Odstránenie zistených nedostatkov podľa vypracovaného a aktualizovaného harmonogramu
s určením zodpovedných zamestnancov
2. Štatutárnym zástupcom základných škôl v rámci prenesenej právomoci mesta riešiť hore
vymenované úlohy v prvom rade z normatívnych výdavkov zo štátneho rozpočtu okrem bodu
1c), ktorý riešia z účelovej dotácie z rozpočtu mesta. Na plnenie bodu 1f) je možné poskytnúť
účelovú dotáciu z rozpočtu mesta podľa charakteru nedostatku.
3. Štatutárnym zástupcom škôl a školských zariadení v rámci originálnej právomoci mesta riešiť
hore vymenované úlohy v prvom rade z normatívnych výdavkov okrem bodu 1a), 1c), 1d),
ktoré riešia z účelovej dotácie z rozpočtu mesta. Na plnenie bodu 1f) je možné poskytnúť
účelovú dotáciu z rozpočtu mesta podľa charakteru nedostatku.
Plnenie :
Úloha je v priebehu riešenia

č. 199/2011
uznesenie
k Návrhu úsporných opatrení dlhodobého charakteru
a k možnosti navýšenia príjmovej časti rozpočtu mesta
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
C./ukladá
1. MsÚ zapracovať schválené úsporné opatrenia
- do VZN mesta Kolárovo a predložiť na decembrové zasadnutie MsZ
4. MsÚ prehodnotiť možnosti zníženia výdavkovej časti rozpočtu mesta minimálne o 5%
oproti upravenému rozpočtu na r. 2011
Zodpovedný: Ing. Oremová Klára
Termín: decembrové zasadnutie MsZ
Plnenie :
Úloha v priebehu, návrhy VZN mesta sú predložené na rokovanie decembrového zasadnutia MsZ,
bod 4. bude predmetom rokovania posledného zasadnutia MsZ.

č. 202/2011
uznesenie
k vykázaniu naviac vykonaných prác potrebných na dokončenie rekonštrukcie budovy
ZŠ J.A.Komenského
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
C./ ukladá
1. MsÚ finančnú čiastku 1.500,-€ na maľbu, opravu chráničov radiátorov a ochrannú sieť
v telocvični ZŠ J.A.Komenského zapracovať do rozpočtu mesta na r. 2011
2. MsÚ finančnú čiastku 11.186,37 € zapracovať do rozpočtu mesta na r.2012 z úverových
alebo vlastných zdrojov
Plnenie :
Úloha v priebehu, uznesenie v bode B.2. bude zapracované do rozpočtu mesta na rok 2012.

č. 207/2011
uznesenie
k rozšíreniu miestnej komunikácie – novopostavená autobusová zastávka
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
C./ ukladá MsÚ
1. čiastku 4.560,-€ zapracovať do rozpočtu mesta na r. 2012 z úverových alebo
vlastných zdrojov, úhradu zabezpečiť do 31.3.2012.
Plnenie :
Úloha v priebehu, uznesenie v bode B.2. bude zapracované do rozpočtu mesta na rok 2012.

č. 218/2011
uznesenie
k žiadosti p. Hompora Júliusa, Ul. dunajská 1500/5, Kolárovo o odpredaj pozemku
- časť z parcely reg. „C“ s parc.č. 1364/1 v k.ú. Kolárovo
C./ schvaľuje
1./ v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. § 9a) priamy predaj časti pozemku parc. reg. „C“
s parcelným číslom 1634/1 v k. ú. Kolárovo, ved. na LV č. 4941 o výmere 136 m2 na
základe geometrického plánu č. 44250207-163/2011 zo dňa 28.09.2011 – vyhotoveného

Geo-pont s.r.o., Ul. Jókaiho 21, 94501 Komárno, overeného na Správe katastra Komárno
pod č. 799/11 dňa 25.10.2011 novovytvorený pozemok s parcelným číslom 1634/6 – druh
pozemku ostatná plocha o výmere 117 m2 a novovytvorený pozemok s parcelným
číslom1634/7 – druh pozemku ostatná plocha o výmere 19 m2 pre Júliusa Homporu,
bytom Kolárovo, Ul. Dunajská č. 1500/5 za cenu 25,- €/m2 na základe platnej cenovej
mapy mesta. Výdavky spojené s prevodom hradí kupujúci.
Plnenie:
Kúpna zmluva bola podpísaná dňa 01.12.2011. Kúpnu cenu kupujúci vyplatí do 16.12.2011.

č. 219/2011
uznesenie
k žiadosti Ing. Kiss Róberta, Ul. mládeže 1/2, Komárno o odpredaj pozemku v rekreačnej
oblasti Čergov
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ schvaľuje
1./ vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľnosti v k. ú. Kolárovo, ved.
na LV č. 4941, parcely reg. „C“ :
- pozemok s parc. č. 28520/70 – druh pozemku ostatné plochy o výmere 480 m2
- pozemok s parc. č. 28520/85 – druh pozemku ostatné plochy o výmere 400 m2
- pozemok s parc. č. 28520/86 – druh pozemku ostatné plochy o výmere 400 m2
- pozemok s parc. č. 28520/87 – druh pozemku ostatné plochy o výmere 400 m2
- pozemok s parc. č. 28520/88 – druh pozemku ostatné plochy o výmere 400 m2
- pozemok s parc. č. 28520/89 – druh pozemku ostatné plochy o výmere 400 m2
s vyvolávacou cenou 15,- €/m2 na základe platnej cenovej mapy mesta, ktorá je zároveň
najnižším podaním. Účasť na verejnej súťaži je podmienená zložením zábezpeky vo
výške 10% z vyvolávacej ceny na účet Mesta Kolárovo, alebo v pokladni MsÚ najneskôr
v deň konania súťaže.
Termín vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže zverejnením na úradnej tabuli, na webovej
stránke mesta, a v regionálnej tlači Delta je: 02.12.2011
Miesto vyhodnotenia OVS: miestnosť malej zasadačky MsÚ
Termín vyhodnotenia OVS: 21.12.2011 (streda) o 9,00 hod.
Záujemcom bude umožnená prehliadka 14. decembra 2011 o 15,00 hod.
Plnenie:
Obchodná verejná súťaž bola vyhlásená. Termín vyhodnotenia: 21.12.2011

č. 220/2011
uznesenie
k odkúpeniu pozemku parc. reg. „C“ s parc.č. 1411/2 od COOP Jednota s.d. Komárno
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ ukladá
1./ MsÚ zverejniť zámer mesta v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. § 9a) – priamy predaj
nehnuteľnosti – pozemok parcely reg. „C“ s parcelným číslom 1565/30 – druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Kolárovo, ved. na LV č. 4941 o výmere 256 m2 na
základe cenovej mapy mesta za 25,- €/m2
B./ schvaľuje
1./ odkúpenie pozemku parcely reg. „C“ s parcelným číslom 1411/2-druh pozemku ostatné
plochy v k. ú. Kolárovo, ved. na LV č. 7301 o výmere 314 m2 od COOP Jednota

Komárno, spotrebné družstvo, Vodná 36, 945 01 Komárno za kúpnu cenu 6.400,- €
z dôvodu vybudovania mestského parkoviska na predmetnom pozemku.
Plnenie:
Zámer priamy predaj pozemku bol zverejnený. Odkúpenie pozemku bude vybavené spolu
s odpredajom predmetného pozemku.

č. 221/2011
uznesenie
k žiadosti PALMI, s.r.o. Priemyselný areál 3782, Kolárovo o odpredaj pozemku na základe
predbežného súhlasu
B./ schvaľuje
2./ v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a) ods. 8b) – pozemok zastavaný
stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením
a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou – priamy predaj pozemku v k. ú.
Kolárovo, ved. na LV č. 4941 parcely reg. „C“ s parcelným číslom 28445/272 – druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 186 m2 a časť pozemku parcely reg. „C“
s parcelným číslom 28445/275 – druh pozemku zastavané plochy o výmere 789 m2
(novovytvorená parcela s parc. č. 28445/421 na základe geometrického plánu č. 09/2009
zo dňa 26.09.2011, vyhotoveného GEOline, Ing. Lőrinczová Helena K. Nagya 44/10,
Komárno, pre PALMI s.r.o. so sídlom Priemyselný areál 3782 Kolárovo, v zast. Miškó
Ladislavom – konateľom spoločnosti za cenu 7,- €/m2.
Plnenie:
Kúpna zmluva bude podpísaná v priebehu 49. týždňa.

č. 222/2011
uznesenie
k žiadosti ZSE Distribúcia a.s., Čulenova 6, Bratislava – o odpredaj časti pozemku parc. reg.
„C“ s parc.č. 28421/309 v k.ú. Kolárovo
B./ schvaľuje
1./ so súhlasom 16 poslancov, ktorí predstavujú viac ako trojpätinovú väčšinu všetkých
poslancov MsZ v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. § 9a) ods. 8e) – prevod majetku
mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa kvôli zlepšeniu a zabezpečeniu
bezporuchovej dodávky elektrickej enegie obyvateľom v danej lokalite mesta – odpredaj
časti pozemku parcely reg. „C“ s parcelným číslom 28421/309 v k. ú. Kolárovo, ved. na
LV č. 4941 o výmere 8 m2 – druh pozemku zastavané plochy a nádvoria na základe
geometrického plánu č. 36539651-106/2010 zo dňa 17.12.2010 – vyhotoveného IVTER
s.r.o., Košická 9/1, Komárno, overeného Správou katastra Komárno dňa 29.03.2011 pod
číslom 204/11 novovytvorenú parcelu s č. 28421/614 pre ZSE Distribúcia a.s., Čulenova
č. 6, 81647 Bratislava za cenu 10,- €/m2 na základe platnej cenovej mapy mesta. Výdavky
spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí kupujúci.
Plnenie:
Kúpna zmluva bude podpísaná v priebehu 49,50. týždňa t.r.

č. 223/2011
uznesenie
k žiadosti Mgr. Šuba Ivana, Wolkrova 11, 851 01 Bratislava, o uzavretie nájomnej zmluvy
s následnou kúpou prenajatej veci – časť z parcely reg. „C“ s parc.č. 28451/743
v k.ú. Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ ukladá
1./ MsÚ zverejniť zámer mesta v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. § 9a) – priamy
prenájom nehnuteľnosti na dobu jedného roka od 01.02.2012 – pozemku parcely reg. „C“
s parcelným číslom 28451/743 – druh pozemku ostatné plochy v k. ú. Kolárovo, ved. na
LV č. 4941 o výmere 1 ha za ročné nájomné 1,- €/m2. Nájomné je splatné v štvrťročných
splátkach s úhradou vždy vopred do piateho dňa prvého mesiaca bežného štvrťroka.
Plnenie:
Zámer mesta bol zverejnený.

č. 225/2011
uznesenie
k materiálom v rámci rôzneho
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
3.poskytnutie finančného príspevku vo výške 250,-€ pre občianskej združenie TEÁTRUM
POLGÁRI TÁRSULAT, s finančným krytím z kapitoly 08209 – Ostatná kultúrna činnosť
– Mikuláš – vianočného trhy
Plnenie :
Úloha v priebehu, poskytnutie fin.príspevku závisí od dostupnosti finančných zdrojov mesta.

