Mesto

Gbely

Nám. Slobody 1261, 908 45 Gbely

ZÁVERY Z ROKOVANIA
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Gbely,
konaného 24.5.2010 obradnej sieni MsÚ
Mestské zastupiteľstvo:
A/ B e r i e n a v e d o m i e:
403. IV. zmenu rozpočtu mesta na rok 2010, ktorú vykonal rozpočtovým opatrením
primátor mesta v zmysle uznesenia MsZ č. 234/2008 a § 14, ods. 2 písm. a) zákona
č. 583/2004 O rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších
zmien a doplnkov. Primátor mesta rozpočtovým opatrením presunul v rámci
bežného rozpočtu z programu 1. Plánovanie, manažment a kontrola, podprogram
1.2. Plánovanie, prvku 1.2.1. Strategické plánovanie z položky Príprava
1.3. rozvojových projektov sumu – 4.500,- € do programu:
7. Komunikácie a verejné priestranstvá, podprogramu 7.2. Správa a údržba
verejných priestranstiev, do položky 04.1.1. 630 Údržba a oprava mestského
mobiliáru, verejných priestranstiev + 1.500,- €. Tieto prostriedky boli použité na
opravu havarijného stavu zdroja úžitkovej vody pre potreby TJ Nafta Gbely v areáli
futbalového štadióna a do programu:
8. Vzdelávanie, podprogramu, 8.2. Základné vzdelanie, prvku 8.2.1. Základná škola
ul. Pionierska do položky – 640 Transfer - Oprava podlahy telocvične + 3.000,- €.
B/ S c h v a ľ u j e:
404. V. zmenu rozpočtu Mesta Gbely na rok 2010. Neoddeliteľnou súčasťou je
komentár k V. zmene rozpočtu.
Bežné výdavky spolu

2 908 399

3 288 619
Kapitálové výdavky spolu
Výdavky
z
finančných
843 095
operácií
Celkom

hlasovanie: za 10

Bežné príjmy spolu

2 850 643

Kapitálové príjmy spolu

3 410 685

Príjmy z finančných operácií

7 040 113

778 785
7 040 113

zdržal sa: 0

proti: 0

405. Rokovací poriadok komisií MsZ v Gbeloch.
hlasovanie: za 11
zdržal sa: 0

proti: 0

406. Zásady odmeňovania poslancov MsZ Gbely
hlasovanie: za 11
zdržal sa: 0

proti: 0

407. Na celé volebné obdobie 2010 – 2014 rozsah výkonu funkcie primátora na
plný pracovný úväzok.
hlasovanie: za 11
zdržal sa: 0
proti: 0
408. Pre volebné obdobie 2010-2014 počet poslancov 12.
hlasovanie: za 9
zdržal sa: 0

proti: 2

2
409. Názov novej ulice „Piesky“.
hlasovanie: za 11

zdržal sa: 0

proti: 0

410. Predaj 58.728 ks akcií Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a.s. Bratislava pre
kupujúceho Mesto Skalica.
hlasovanie: za 8
zdržal sa: 2
proti: 1
411. Odpredaj stavebného pozemku č. 01, reg. „C“ KN par. č. 116/5 – orná pôda
o výmere 158 m², par. č. 116/27 – ostatné plochy o výmere 85 m², par. č. 109/4 –
záhrady o výmere 205 m² a par. č. 109/6 – ostatné plochy o výmere 73 m²
v celosti, zapísané na LV č. 2070 pre obec a katastrálne územie Gbely, na ulici
Lesná v Gbeloch v zmysle § 9a, ods. 8, písm. e.) zákona č. 138/1991 Zb.
O majetku obcí v znení nových predpisov pánovi Martinovi Brídovi s manželkou
Andreou, rod. Szkuráková, bytom Majerky 1504/23, Gbely.
hlasovanie: za 11
zdržal sa: 0
proti: 0
412. Odkúpenie časti pozemku registra „C“ KN, par. č. 188 – záhrady o výmere 343 m2
zapísaného na LV č. 7144 pre obec a k.ú. Gbely, a to konkrétne podielu ¼ od
Vladimíra Ružičku, Záhumenice 661/7, 908 45 Gbely za cenu 3,32€/ m2.
hlasovanie: za 11
zdržal sa: 0
proti: 0
413. Plán zasadnutí poslancov MsZ Gbely do konca roka 2010:
21. júna 2010
20. septembra 2010
13. decembra 2010
hlasovanie: za 11
zdržal sa: 0

proti: 0

C/ V y d á v a:
414. VZN č. 2/2010 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach v katastrálnom území mesta Gbely.
hlasovanie: za 10
zdržal sa: 0
proti: 0
415.VZN č.3/2010 Štatút Mesta Gbely.
hlasovanie: za 9
zdržal sa: 0

proti: 0

416.VZN č. 4/2010 Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva v Gbeloch
hlasovanie: za 9
zdržal sa: 0
proti: 1
Gbely 25. mája 2010

Ing. Jozef Hazlinger
Primátor mesta Gbely

