Mesto

Gbely

Nám. Slobody 1261, 908 45 Gbely

ZÁVERY Z ROKOVANIA
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Gbely,
konaného 29.3.2010 obradnej sieni MsÚ
Mestské zastupiteľstvo:
A/ B e r i e n a v e d o m i e:
380. Rozbor rozpočtového hospodárenia Mesta Gbely za rok 2009.
381. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2009.
382. Správu audítora za rok 2009.
383. Hodnotiacu správu k programovému rozpočtu mesta Gbely za rok 2009.
B/ S c h v a ľ u j e:
384. Záverečný účet Mesta za rok 2009 a Celoročné hospodárenie Mesta za rok
2009 bez výhrad.
hlasovanie: za 7
proti: 0
zdržal sa: 0
385. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo
výške 327 270,23 €.
hlasovanie: za 7
proti: 0
zdržal sa: 0
386.Výšku finančných dotácií pre jednotlivé organizácie pre rok 2010 z rozpočtu
mesta, ktorých zoznam, výška a účel je uvedený v tabuľkovej prílohe tohto
uznesenia a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.
hlasovanie: za 8
proti: 0
zdržal sa: 0
387.Odpredaj časti pozemku vo vlastníctve mesta Gbely v zmysle § 9a ods. 8, písm.
b. zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, zapísaného v LV č. 2070 pre obec
a k.ú. Gbely par. č. „E“ 125/1 – orná pôda, diel 1 o výmere 22 m2 a par. č. „E“
1553 – ostatné plochy, diel 3 o výmere 200 m2, podľa priloženého návrhu
geom. plánu č. 242-009/2010 zo dňa 5.3.2010 p. Petrovi Šmidovi, bytom
Gbely, Majerky 1376 za cenu 3,32 €/m2.
hlasovanie: za 9
proti: 0
zdržal sa: 0
388. Kúpu pozemkov od vlastníkov za cenu 3,32€/m2. Neoddeliteľnou súčasťou je
tabuľková príloha č. 2a a 2b.
hlasovanie: za 8
proti: 0
zdržal sa: 0
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389. Prenájom plynárenského zariadenia:
Plynovody: PE D 50 – 220, 01 m, PE D 40 – 229,65 m
Uzáver: KHP D 50 – 1 ks
Pripojovacie plynovody (31 ks)_ PE D 25 - 200,30 m
GK DN 1“-31 ks
vrátane ostrého prepoja
ktoré sa nachádza pod zemským povrchom pod pozemkami v k.ú. Gbely,
lokalita Majerky, pozemok parcela číslo: 107/2, 107/15, 107/17, 101/3, 116/1,
114/1 spoločnosť SPP – distribúcia, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava,
IČO: 35 910 739 na dobu neurčitú za 788,30 €/rok.
hlasovanie: za 9
proti: 0
zdržal sa: 0
390. Ako prípad zhodný osobitného zreteľa podľa VZN č. 1/2010 Zásady
hospodárenia s majetkom mesta nájom nebytových priestorov – tretie
nadzemné podlažie v školskej budove na ul. Čsl. armády č. 1207 na dobu
neurčitú s výškou nájmu 1,- € uzatvorenú medzi ZUŠ Gbely – ako
prenajímateľ a MsKZ Gbely ako nájomca.
hlasovanie: za 8
proti: 1
zdržal sa: 0
391. Vybudovanie expozície histórie mesta Gbely a naftárskeho priemyslu
v priestoroch tretieho nadzemného podlažia v budove na ul. Čsl. armády 1207.
hlasovanie: za 8
proti: 1
zdržal sa: 0
392. Zámer predaja nehnuteľnosti v k.ú. Gbely stavebné pozemky par. č. :
por.č.

číslo
pozemku

číslo parcely

výmera v m2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

02
03
04
17
18
19
20
22
23
24
25
27
28
29
30
Spolu

116/4+111/2
116/3+113/3
116/2+114/4+113/2
116/17
116/16
116/15+114/12
114/11
116/18+114/14
116/19
116/20
116/21
116/23
116/24
116/25
116/26

295+338
338+328
19+367+306
634
638
535+103
646
610+96
714
644
790
744
739
735
642

spolu v
m2
633
666
692
634
638
638
646
706
714
644
790
744
739
735
642

formou verejnej obchodnej súťaže, za minimálnu cenu 17,- €/m² v zmysle
uznesenia č. 323/2009 zo dňa 29.6.2009.
hlasovanie: za 9
proti: 0
zdržal sa: 0
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393. Pokyny a podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj stavebných
pozemkov v lokalite IBV Majerky, vo vlastníctve Mesta Gbely. Pokyny
a podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.
hlasovanie: za 9
proti: 0
zdržal sa: 0
394. Predsedu ekonomickej komisie, vedúcu ekonomického odboru, prednostu
mestského úradu a pokladníka mestského úradu za členov výberovej komisie pri
predaja majetku formou verejnej obchodnej súťaže.
hlasovanie: za 9
proti: 0
zdržal sa: 0
395. Zámer predaj nehnuteľnosť v k.ú. Gbely, budova mestského kina, súpisné číslo
1215 na ulica SNP v Gbeloch a pozemok zastavaný budovou, ako aj časť
priľahlého pozemku určeného na parkovanie pred budovou výmera ktorých bude
určená novým geometrickým plánom, formou verejnej obchodnej súťaže, za
podmienok, ktoré tvoria prílohu tohto uznesenia.
hlasovanie: za 7
proti: 1
zdržal sa: 1
396. Ing. Kornela Činovského, Pavla Nemca, Ing. Svetlanu Ondruškovú, Ing. Danu
Vaňkovú, RNDr. Miroslava Žilinka za členov výberovej komisie pri predaji
majetku nehnuteľnosti kina a pozemkov – formou verejnej obchodnej súťaže.
hlasovanie: za 7
proti: 1
zdržal sa: 1
397. III. zmenu rozpočtu Mesta Gbely na rok 2010. Neoddeliteľnou súčasťou je
komentár k III. zmene rozpočtu.
Rozpočet Mesta Gbely po III. zmene rozpočtu:
Bežné výdavky spolu

2 453 534

Kapitálové výdavky spolu
3 151 109
Výdavky z finančných operácií
843 095
Celkom

hlasovanie: za 9

Bežné príjmy spolu

2 388 314

Kapitálové príjmy spolu
Príjmy z finančných operácií

3 300 639
758 785

6 447 738

proti: 0

6 447 738

zdržal sa: 0

398. Poradovník uchádzačov o byt v nájomnom dome podľa predloženého návrhu.
hlasovanie: za 9
proti: 0
zdržal sa: 0
399. Odmenu hlavnej kontrolórke Mesta Gbely za rok 2009 vo výške 30 % z ročného
platu hlavnej kontrolórky Mesta Gbely.
hlasovanie: za 9
proti: 0
zdržal sa: 0
400.
a/ Predloženie žiadosti o NFP v rámci Operačného programu Cezhraničná spolupráca
SK-AT 2007-2013, Priorita 2, Opatrenie 2.2 Dostupnosť a trvalo udržateľný rozvoj,
na realizáciu projektu „Zvyšovanie environmentálneho povedomia verejnosti v oblasti
ochrany vtáčieho územia medzinárodného významu prostredníctvom rozvoja
ekoturizmu“, ktorý je realizovaný pre mesto Gbely a ktorý je v súlade s Programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta.
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b/ Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP.
c/ Financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt
t.j. vo výške 25 tis. €.
hlasovanie: za 9
proti: 0
zdržal sa: 0
C/ V o l í:
401. Prísediacich Okresného súdu v Skalici:
- Peter Pecha, bytom Gbely, ul. Sasinkova č. 1506
- Anna Kováriková, bytom Gbely, SNP č. 1245
- Ing. Ľubica Kováriková, bytom Gbely, SNP č. 1257
- Milan Valachovič, bytom Gbely, Družstevná č. 98.
hlasovanie: za 9
proti: 0

zdržal sa: 0

D/ O d v o l á v a:
402. Na vlastnú žiadosť pani Ing. Alžbetu Juríkovú, bytom Gbely, Slnečná 1528/4
z Komisie pre investičnú výstavbu, stavebné veci a územné plánovanie.
hlasovanie: za 9
proti: 0
zdržal sa: 0
Gbely 30. marca 2010

Ing. Jozef Hazlinger
Primátor mesta Gbely

