Mesto

Gbely

Nám. Slobody 1261, 908 45 Gbely

ZÁVERY Z ROKOVANIA
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Gbely,
konaného 15.12.2008 v obradnej sieni MsÚ
Mestské zastupiteľstvo:
A/ B e r i e n a v e d o m i e:
235. VII. zmenu rozpočtu Mesta Gbely v roku 2008, ktorú vykonal rozpočtovým
opatrením primátor mesta Gbely podľa § 14, ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien
a doplnkov, ktorým vykonal presun v kapitálovom rozpočte z kapitoly 04.5.1
cestná doprava zníženie položky 717 002 o 200 tis. Sk na 3.800 tis. Sk do kapitoly
10.2.0.1 sociálne zariadenie – prekrytie terasy DPS n.o. Gbely zvýšenie položky
717 002 o 200 tis. Sk.
236. Rozpočty mesta na roky 2010 a 2011.
237. Správu hlavnej kontrolórky k trojročnému rozpočtu mesta Gbely na roky 20092011.
B/ S c h v a ľ u j e:
238. VIII. zmenu rozpočtu mesta Gbely v roku 2008.
hlasovanie: za 10
zdržal sa: 0

proti: 1

239. Programový rozpočet mesta Gbely na rok 2009. Neoddeliteľnou súčasťou tohto
uznesenia je tabuľková príloha a textová časť programového rozpočtu.
hlasovanie: za 9
zdržal sa: 1
proti: 0
240. Použitie rezervného fondu mesta v roku 2009 na kapitálové výdavky – splátka –
nákup budov (slobodáreň, dom kultúry), spolufinancovanie mesta, nákup
pozemkov.
hlasovanie: za 9
zdržal sa: 1
proti: 0
241. Nákup dopravného prostriedku na lízing.
hlasovanie: za 9
zdržal sa: 1

proti: 0

242. Čerpanie úveru vo výške 15.000.tis.Sk na rekonštrukciu miestnych komunikácií
a chodníkov, na projektovú dokumentáciu, na budovanie inžinierskych sietí
v lokalite „Kúcanka“ v meste Gbely.
hlasovanie: za 9
zdržal sa: 1
proti: 0
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243. Odkúpenie pozemku zapísaného v LV č. 6937 pre obec a k.ú. Gbely
par. č. 5613/19 záhrady a časť pozemku p.č. 5613/7 orná pôda – spolu o výmere
cca 400 m2 od predávajúcich Ivana Polacha nar. 18.10.1965 a manž. Viery, rod.
Rampáčkovej nar. 16.1.1967 obaja trvale bytom Gbely, Štefánikova č. 444 za
účelom výstavby trafostanice a zriadenia prístupovej komunikácie za cenu 1,- Sk.
Presná výmera pozemkov bude určená po vyhotovení geometrického plánu
a budúci odpredaj stavebného pozemku v lokalite Majerky predávajúcim za cenu
1,- Sk o výmere cca 400 m2 a za výmeru presahujúcu cca 400 m2 (presná výmera
pozemkov bude určená po vyhotovení geometrického plánu) za cenu, za ktorú sa
budú stavebné pozemky v danej lokalite odpredávať ostatným záujemcom.
hlasovanie: za 9
zdržal sa: 1
proti: 0
244. Uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi mestom Gbely
a MONTPETROL, spol. s r.o., so sídlom Petroveská 187, 908 45 Gbely – na
odpredaj pozemku vedeného na LV 2070 pre obec a k.ú. Gbely, p.č. 754/8 ostatné
plochy o výmere 3 007 m2 v časti Pieska za cenu 50,-Sk/m2.
hlasovanie: za 10
zdržal sa: 0
proti: 0
245. Kúpu pozemkov od vlastníkov podľa prílohy č. 1 za cenu 20,- Sk/m2.
hlasovanie: za 10
zdržal sa: 0
proti: 0
246. Zverenie majetku mesta Gbely – garáž na ul. Medlenovej č. 2096, p.č. 27/3,
Gbely do správy ZŠ s MŠ Gbely, Pionierska 697, 908 45 Gbely v celkovej
hodnote OC: 780.000,-Sk, oprávky 9.100,-Sk a ZC 770.900,- Sk k 31.12.2008.
hlasovanie: za 8
zdržal sa: 1
proti: 1
247. Odmenu primátorovi mesta Ing. Jozefovi Hazlingerovi vo výške 5 násobku
platov z 50 % súčtu platov za obdobie roku 2008.
hlasovanie:za 10
zdržal sa: 0
proti: 1
C/ V y d á v a:
248. VZN č. 8/2008 mesta Gbely o dani z nehnuteľností pre rok 2009.
hlasovanie: za 10
zdržal sa: 0
proti: 0
249. VZN č. 9/2008 mesta Gbely o miestnych daniach pre rok 2009.
hlasovanie: za 10
zdržal sa: 0
proti: 0
250. VZN č. 10/2008 mesta Gbely o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady pre rok 2009.
hlasovanie: za 9
zdržal sa: 0
proti: 1
251. VZN č. 11/2008 mesta Gbely o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania.
hlasovanie: za 10
zdržal sa: 0
proti: 0
252. VZN č. 12/2008 mesta Gbely o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Mesto
Gbely.
hlasovanie: za 10
zdržal sa: 0
proti: 0
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D/ O d v o l á v a:
253. Z funkcie preventivára požiarnej ochrany p. Tibora Hrubšu, bytom Gbely, ul.
Obrancov mieru č. 365/22.
hlasovanie: za 11
zdržal sa: 0
proti: 0
E/ U s t a n o v u j e:
254. Do funkcie preventivára požiarnej ochrany p. Annu Ženišovú, bytom Gbely, ul.
Mirka Nešpora č. 583/11.
hlasovanie: za 11
zdržal sa: 0
proti: 0
F/ O d v o l á v a:
255. Z komisie pre kultúru, šport, školstvo, cestovný ruch a granty Mgr. Soňu
Dolníkovú, Mgr. Andreu Hvoreckú, p. Radovana Butaša, p. Janu Morávkovú.
hlasovanie: za 11
zdržal sa: 0
proti: 0
V Gbeloch 17. decembra 2008

Ing. Jozef Hazlinger
Primátor mesta Gbely

