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Komplexný odpis uznesení

Štátna jazyková škola

z mimoriadneho zasadania Mestského zastupiteľstva v Gelnici
konaného dňa 11.02.2008
Uzn. č. 322 - MsZ schvaľuje
predložený program mimoriadneho zasadania MsZ dňa 11. 2.
2008
Uzn. č. 323 - MsZ volí návrhovú komisiu v zložení: p. František Arendáš, p. Ľudmila Mikolajová
Uzn. č. 324 - MsZ schvaľuje
a) výstavbu „Bytový dom 20 b. j.
- Športová ulica, Gelnica“ vrátane technickej vybavenosti v
zmysle Výnosu MVaRR SR č. V1/2007 o poskytovaní dotácií na
rozvoj bývania a zákona č.
607/2003 Z.z. o Štátnom fonde
rozvoja bývania v znení neskorších predpisov
b) podanie
- žiadosti o poskytnutie dotácie
z MVaRR SR na výstavbu 20
nájomných bytov v bytovom dome
- žiadosti o poskytnutie dotácie
z MVaRR SR na výstavbu technickej vybavenosti nájomných
bytov v bytovom dome
- žiadosti o poskytnutie podpory
zo ŠFRB na výstavbu 20 nájomných bytov v bytovom dome
c) financovanie výstavby bytového domu - oprávnené náklady
stavby v celkovej výške

24.418.000,- Sk budú vykryté z
prostriedkov :
ŠFRB - vo forme úveru vo výške
: (BJ) 17.092.600,- Sk
MVaRR SR - vo forme dotácie
vo výške : (BJ) 7.325.400,- Sk
d) financovanie výstavby technickej vybavenosti k bytovému
domu - oprávnené náklady stavby v celkovej výške 4.837.922,Sk budú vykryté z prostriedkov :
MVaRR SR - vo forme dotácie
vo výške : (TV) 1.582.000,- Sk
Rozpočet mesta - vlastné zdroje
vo výške : (TV) 3.255.922,- Sk
e) zapracovanie čiastky súvisiacej so splácaním úveru zo
ŠFRB vo výške 54.977,- Sk/mesačne počas trvania zmluvného
vzťahu
f) zachovanie nájomného charakteru bytov v bytovom dome
po dobu 30 rokov v zmysle § 5
ods. 1 písm. i) Výnosu MVaRR
SR č. V-1/2007 o poskytovaní
dotácií na rozvoj bývania.
g) spôsob ich prenajímania v
zmysle § 5 ods. 1 Výnosu MVa
RR SR č. V-1/2007 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania
Anna Nemčíková
primátorka mesta

POZVÁNKA
KURZ V SPOLOČENSKÝCH
TANCOCH
pre vedúcich tanečných krúžkov
Zameranie:

Rozšírenie praktických zručností
v oblasti spoločenského tanca
Dátum: 6.marec 2008
Čas: 10:00 hod.-13:00hod.
Miesto: Centrum voľného času v Gelnici
Poplatok: 50,-Sk

Ponuka tancov:
Choreografia valčíka,
samba, ča-ča, jive, waltz, country tanec.
Program nácviku: Podľa výberu z ponuky.
Termín prihlásenia: do 29.2.2008
E-mail: cvcgelnica@stonline.sk, č.t.: 053/4821 491
Vybavuje: Mária Kavuličová, odd. KA v CVČ

pri Gymnáziu Spišská Nová Ves, Javorová 16
otvára od 1. septembra 2008 svoje
detašované pracovisko
pri Gymnáziu v Gelnici
Na detašovanom pracovisku Štátnej jazykovej školy
pri Gymnáziu v Gelnici ponúkame:
- kurzy anglického, nemeckého a ruského jazyka
pre deti od 10 rokov a dospelých
-

začiatočníci
mierne pokročilí
stredne pokročilí
konverzačný kurz pre študentov 3. a 4. ročníka
(opakovanie konverzačných tém a stredoškolskej gramatiky,
testovanie, príprava na maturitnú skúšku)

- 140 hodín od septembra do júna
- 2x týždenne 90 min., v pracovných dňoch
od 14.30 do 18.30 hod.
- informatívna cena: 3. 000,- Sk
- prihlášku si vyzdvihnite osobne na Gymnáziu v Gelnici
v pracovných dňoch od 14.30 do 15.30 hod.
(u Mgr. L. Vargovej) alebo zašlite elektronicky na adresu:
vargova@gymgl.sk
- prihláška je prístupná na www.gymgl.sk
- uzávierka prihlášok je 30. mája 2008
- spôsob a termín platby, prípadne ďalšie informácie budú
zverejnené na www.gymgl.sk a na oznamovacích miestach
- odovzdanie prihlášky bez preukázania platby nezaručuje
zaradenie do jazykového kurzu
- po úspešnom absolvovaní kurzu je poslucháčovi vydané
osvedčenie o ukončení príslušného stupňa

POĎAKOVANIE
My, žiaci Špeciálnej základnej školy v Gelnici, sa chceme poďakovať primátorke mesta Gelnica A. Nemčíkovej, za
pridelenie finančného sponzorského príspevku na zakúpenie
sladkostí do balíčkov, ktoré nám
priniesol Mikuláš. Prostredníctvom tohto príspevku sme mohli
navštíviť divadelné predstavenia ,,Trojruža" v Divadle v Sp.

Novej Vsi. Bol to pre nás nezabudnuteľný zážitok, nakoľko
mnohí z nás ešte v divadle neboli. Taktiež ďakujeme p. riaditeľke CVČ Katke Záhradníkovej
za poskytnutie Mikuláša. (Týmto zdravíme Kamila Petríka).
Ďakujeme, že ste na nás
nezabudli!
Žiaci ŠZŠ v Gelnici

