Primátor mesta Kolárovo
Pozvánka
Pozývam Vás
na 23. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove,
ktoré sa uskutoční dňa 29.10.2012 (pondelok) so začiatkom o 14,00 hod.
vo veľkej zasadačke MsÚ.
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení a vyhodnotenie interpelácií poslancov z predchádzajúceho
zasadnutia MsZ
4. Materiály v oblasti školstva
a.) Informatívna správa o vydaných a vrátených vzdelávacích poukazoch na
školský rok 2012/2013
b.) Súhrnná správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti a podmienkach škôl
a školských zariadení na školský rok 2011/2012
c.) Žiadosti škôl a školských zariadení o použití vlastných príjmov
d.) Návrh nájomných zmlúv škôl a školských zariadení
e.) Žiadosť o asistenta učiteľa (zapracovanie mzdy a odvodov do rozpočtu mesta)
5. Správa o činnosti Mestskej polície Kolárovo za I. polrok r. 2012
6. Návrh sadzobníka pokút - VZN č. 9/2012 o niektorých podmienkach držania
psov na území mesta Kolárovo a vodenie psov na verejných priestranstvách
7. Správa o hospodárení STKO N-14, a.s. Neded za rok 2011
8. Majetkovoprávne podania
1. Návrh cenovej mapy mesta Kolárovo
2. Aladár Tóth, Pražské nám. 2222/24, Kolárovo – žiadosť o odkúpenie časti pozemku
parc.č. 2043/1
Spoločenstvo vlastníkov bytov, Pražské nám. 35, Kolárovo – žiadosť o odkúpenie časti
pozemku s číslom 2043/1
3. KRAMIX, s.r.o., Králik Ján a manž. Mária Králiková, Krížna 1362/2, Kolárovo –
žiadosť o odkúpenie časti pozemku parc.č. 1396/2
4. Imrich Sztojka, L. Novomeského 2900/2, Kolárovo – žiadosť o odpredaj časti pozemku
parc.č. 1565/1, v k.ú. Kolárovo o výmere 70 m2
5. Gutte s.r.o., Vrbová 13, 946 03 Kolárovo – žiadosť o odkúpenie pozemku parc.č. reg.
„C“ 5690/3 vo výmere 296 m2, parc.č. 5690/4 vo výmere 3767 m2, parc. 5690/8 vo
výmere 87 m2 a stavby so súpisným číslom č. 3 na parc.č. 5690/3
6. INNOVTRADE, s.r.o., Svätoondrejská 11/5, Komárno – žiadosť o prenájom
nebytových priestorov v AB na Kostolnom nám. 32 na dobu neurčitú od 1.11.2012
7. a.) Návrh na prenájom poľnohospodárskej pôdy mesta v k.ú. Kolárovo pre p. Kalmár
Ladislava, bytom Kolárovo, Kostolné nám. č. 23 v lokalite Priemyselná zóna na parc.č.
28451/197 vo výmere 4,0221 ha na dobu 1 roka
b.) Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom poľnohospodárskej pôdy mesta,
konanej dňa 24.10.2012
8. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra – žiadosť o uzavretie zmluvy
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

9. Rôzne
a.) Obnovenie nájomných zmlúv na Kostolnom nám. č. 2, Kolárovo
b.) Uzatvorenie nájomnej zmluvy s Oskarom Ledeckym a manž. Tímeou, bytom Kolárovo,
Podjavorinskej 16, na nájomný byt na ul. Partizánskej 7/1
c.) Uzatvorenie nájomnej zmluvy s Horváth Štefanom a manž. Ivetou, bytom Kolárovo,
Partizánska 7A/4
d.) Návrh na výmenu bytu na osade Dankó Pistu č. 71/2, Kolárovo
e.) Sztojka Ladislav a družka Angelika Sztojková Ul. Radnótiho 42/4, Kolárovo – žiadosť
o predĺženie nájomnej zmluvy
f.) Ondrej Borgula, I. Madácha 12, Kolárovo – žiadosť o výpožičku verejného
priestranstva (bezplatné užívanie) časť parc. č. 1635 vo výmere 12,35 m2
g.) Marosi Ladislav, Laca Novomeského 9, Kolárovo – žiadosť o výpožičku verejného
priestranstva (bezplatné užívanie) parc.č. 279/1vo výmere 36 m2 pred predajňou
M-Bikes Hlavná 31, Kolárovo
h.) Odsúhlasenie zmluvy na vykonanie energetického auditu
10. Dopyty poslancov, interpelácie a vysvetlenie
11. Návrh na uznesenie
12. Záver
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