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UZNESENIE č. 2-MsZ/2012
zo dňa 27.2.2012

1. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných
bytov – Projekt: Sociálne byty Veľký Meder, Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 15 ods.
2 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom
bývaní.
Financovanie projektu formou dotácie sa uskutoční na základe
horeuvedeného zákona a opatrenia č. 353/2011 od Ministerstva
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 75 %
a z vlastných zdrojov rozpočtu mesta 25 % z celkových oprávnených
výdavkov projektu.
Stavba bude mať výlučne nájomný charakter v trvaní minimálne po
dobu 30 rokov, výber nájomníkov bude zabezpečené podľa všeobecne
záväzného nariadenia mesta a podľa príslušných predpisov.

b/

s c h va ľ u j e
Zahájenie realizácie stavby podlieha schváleniu mestským
zastupiteľstvom

c/

s ch v a ľ u j e
Finančné krytie vlastných zdrojov bude zabezpečené čerpaním úveru
po schválení mestským zastupiteľstvom

2. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

ukladá
prednostovi mestského úradu
pripraviť nasledovné úlohy:
1.

Doplnenie „VZN Mesta Veľký Meder č. 117 o zásadách prideľovania
nájomných bytov“ o podmienky a spôsob prideľovania sociálnych
nájomných bytov v zmysle zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na
rozvoj bývania o sociálnom bývaní s doplnením zásad na prideľovanie
kontajnerových bytov.
T.: 31.3.2012

-62.

Zistenie možností a podmienkok odkúpenia pozemku v katastri obce
Veľký Meder – Šarkaň za účelom nákupu pozemku na uloženie
kontajnerových bytov a doložiť zoznam pozemkov vo vlastníctve mesta
T.: 30.4.2012

3.

Predloženie plánu na nákup potrebného množstva kontajnerových
bytov. Cenu a počet nakúpených kontajnerov schvaľuje mestské
zastupiteľstvo.
T.: 30.4.2012

4.

Vyčíslenie nákladov súvisiacich s nákupom kontajnerov a nákupom
pozemku a predložiť na schválenie návrh na úpravu rozpočtu
mestským zastupiteľstvom.
T.: 30.4.2012
Zodpovedný: Ing. Koloman Pongrácz

3. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

poveruje
primátora mesta
zabezpečením zužitkovania nevyužitých parciel priemyselného parku
zmluvnou formou po predošlom schválení mestským zastupiteľstvom
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