Primátor mesta Kolárovo
Pozvánka
Pozývam Vás
na 11. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove,
ktoré sa uskutoční dňa 28.09. 2015 /pondelok/
o 14,00 hod. vo veľkej zasadačke MsÚ Kolárovo.

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení a vyhodnotenie interpelácií poslancov MsZ
4. Materiály v oblasti školstva
a.) Návrh VZN mesta Kolárovo č. 7/2015 o školských obvodoch (zákon č. 596/2003
Z.z. §8), (momentálne platné VZN č.8/2014)
b.) Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi ZŠ J.A.Komenského , Rábska 14,
Kolárovo s nájomcom Špeciálna základná škola, Lesná 9, Kolárovo
5. Správa o činnosti a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie Gúta Service
Kolárovo za I. polrok 2015
6. Správa o činnosti a výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie MsKS Kolárovo za
I. polrok 2015
7. Správa o činnosti a čerpania rozpočtu rozpočtovej organizácie ZPS a DS
za I. polrok 2015
8. Informatívna správa o činnosti opatrovateľskej služby za I. polrok 2015
9.
Správa o rozpočtovom
hospodárení mesta za I. polrok 2015
10. Úprava rozpočtu mesta v r. 2015
11. Správa o hospodárení obchodnej spoločnosti STKO N-14, a.s. Neded za rok 2014
12. Správa HKM o vykonaných kontrolách za I. polrok 2015
13. Schválenie výsledku verejného obstarávania na predmet obstarania pod názvom
„Rekonštrukcia a rozšírenie Školskej jedálne, Školská 6, Kolárovo“
14. Vyhodnotenie 31. ročníka kolárovského jarmoku
15. Správa o hospodárení s nájomnými bytmi mesta za rok 2014 a I. polrok 2015
16. a.)Vyhodnotenie plnenia krátkodobého investičného plánu
b.) Žiadosť KolByt s.r.o., Kostolné nám. 32, Kolárovo o financovanie investície
17. Koncepcia obnovy verejného osvetlenia mesta
18. Informatívna správa o jednaniach vo veci výmeny a prenájmu lesných pozemkov
19. Informatívna správa o podaných žiadostiach mesta o dotácie
20. a.) Informatívna správa o inventarizovanom majetku mesta v extraviláne mesta
b.) Prenájom poľnohospodárskej pôdy v k.ú. Kolárovo na ďalšie obdobie
21. Majetkovoprávne podania
a.1.) Karol Jobbágy a manž. Ildikó Jobbágyová, rod. Fehérová, obaja bytom Kolárovo,
Sládkovičova 1077/55 – žiadosť o odkúpenie pozemku parc. reg. „C“ s parc. č.
119/2 o výmere 131 m2 v k.p. Kolárovo, ved. na LV č. 4941
a.2.) Miroslav Sudicky a manž. Andrea Sudická, rod. Szépeová, obaja bytom
Kolárovo, Sládkovičova 1080/53 – žiadosť o odkúpenie pozemku parc. reg. „C“

s parc. č. 119/3 o výmere 83 m2 v k.ú. Kolárovo ved. na LV č. 4941

b.) Cenová mapa mesta
c.) Ildikó Lakatošová, Pražské nám. 2200/2, Kolárovo – žiadosť o odpredaj pozemku
v k.ú. Kolárovo, ved. na LV č. 4941 parc. reg. „C“ s parc.č. 1966/56 o výmere 96
m2 a parc.č. 1966/80 o výmere 105 m2
d.) Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemkov v zóne „JUH“
e.) Peter Lengyel, Rábska 47, Kolárovo, žiadosť o odpredaj časti pozemku
parc.č.1988/1 v k.ú. Kolárovo vo výmere 30m2,k za účelom uskutočnenia stavby
garáže
f.) Lebeco, s.r.o., Remeselnícka 4, Kolárovo – žiadosť o odpredaj pozemku v k.ú.
Kolárovo, ved. na LV č. 4941: parc. reg. „C“ s parc. č. 1654/2 o výmere 257 m2,
parc.č. 1654/4 vo výmere 80 m2 a parc.č. 1654/5 o výmere 153 m2 za 30,-€/m2
22. Rôzne
a.)Návrh na predĺženie nájomných zmlúv a pridelenie nájomných bytov mesta
b.)František Beke – FriSoft, Vrbová 3105/4, Kolárovo – žiadosť o prenájom
nebytových priestorov v AB na Kostolnom nám. 32, na kancelárske účely
c.) UNITEL, s.r.o., Orechová 84, Kolárovo - žiadosť o prenájom zariadenia mestského
rozhlasu
23. Dopyty poslancov, interpelácie a vysvetlenia
24. Návrh na uznesenie
25. Záver
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