Mesto

Gbely

Nám. Slobody 1261, 908 45 Gbely
ZÁVERY Z ROKOVANIA
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Gbely,
konaného 12.11.2007 v obradnej sieni MsÚ
Mestské zastupiteľstvo:
A/ S c h v a ľ u j e:

109. Spôsob predaja pozemkov pod budúce garáže na ulici Záhumenice
výberovým konaním v zmysle VZN č. 2/2004 článok 4, za podmienok
predaja pozemkov pod garáže. (príloha č. 1)
hlasovanie: za 7
proti: 1
zdržal sa: 1
110. Vyvolávaciu cenu za 1 m2 pozemku pod budúce garáže na ulici
Záhumenice vo výške 2.100,- Sk/m2 za podmienok predaja pozemkov
pod budúce garáže (príloha č. 1).
hlasovanie: za 7
proti: 1
zdržal sa: 1
111. Prenájom nebytových priestorov v budove Zdravotného strediska na ul.
Švermova č. 6 Gbely, nachádzajúce sa na I. poschodí o výmere 103 m2,
s nájomným vo výške 500,- Sk/m2 s dobou prenájmu 15 rokov pre
nájomcu MUDr. Jána Sadloňa, bytom Holíč, Pri štadióne 1.
hlasovanie: za 10
proti: 0
zdržal sa: 0
112. Predaj plynovej kotolne s príslušenstvom vedenej na LV č. 2070 pre
Mesto Gbely, p.č. 3196 s pozemkom o výmere 289 m2 spoločnosti Skalco
spol. s r.o. Skalica za cenu 720.000,- Sk, ktorá bude uhradená v dvoch
splátkach – 1. pri podpise zmluvy a 2. splátka do 12 mesiacov od
podpísania zmluvy za nasledovných podmienok:
a) pripojenie jednej novej bytovky, s výstavbou ktorej sa uvažuje
v najbližšom období na ul. Záhumenice, na plynovú kotolňu na
náklady firmy Skalco s r.o. Skalica,
b) zabezpečenie prítomnosti zástupcov Mesta Gbely pri stanovení výšky
ceny za dodávku tepla a teplej úžitkovej vody v budúcnosti.
hlasovanie: za 10
proti: 0
zdržal sa: 0
113. Zverejňovanie zápisníc mestského zastupiteľstva na internetovej stránke
mesta Gbely.
Hlasovanie: za 9
proti: 0
zdržal sa: 1

2
B/ O d p o r ú č a:
114. Primátorovi mesta Gbely rokovať s odborovou organizáciou o odkúpení
pozemku pod novou časťou Domu kultúry a opätovne rokovať o odpredaji
starej časti Domu kultúry a priľahlých pozemkov.
Gbely 13. novembra 2007

Ing. Jozef Hazlinger
Primátor mesta

