M esto Gbely
Nám. slobody 1261, 908 45 Gbely
ZÁVERY Z ROKOVANIA
mestského zastupiteľstva,
konaného 07.12.2004 v sobášnej sieni MsÚ
Mestské zastupiteľstvo
A/ S c h v a ľ u j e:
306.Všeobecne záväzné nariadenie:
a) č. 8/2004 o miestnych daniach.
hlasovanie: za 11
proti: 0

zdržal sa: 0

b) č. 9/2004 o dani z nehnuteľnosti na rok 2005.
hlasovanie: za 8
proti: 2

zdržal sa: 1

c) č. 10/2004 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
hlasovanie: za 7
proti: 2
zdržal sa: 2
307. Doplnok č. 1 k VZN č. 2/2004 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta.
hlasovanie: za 11
proti: 0
zdržal sa: 0
308. Zadanie Územného plánu zóny Adamovské jazerá I. a II.
hlasovanie: za 10
proti: 0
zdržal sa: 1
B/ S ú h l a s í:
309. S odpredajom novoutvorených pozemkov par. č. 3219/3 o výmere 146 m2
a par. č. 3220/2 o výmere 219 m2 v k. ú. Gbely, ktoré vznikli geometrickým
plánom č. 21/2004 spracovaným firmou GEOZA Ing. Stanislav Začal
overeným dňa 8.9.2004 z pôvodných pozemkov par. č. 5894/1 a 3210/1 za
cenu 100,- Sk/m2 žiadateľovi Petrovi Ženišovi, bytom Mirka Nešpora 583,
908 45 Gbely s tým, že žiadateľ si pred prevodom zabezpečí vytýčenie
inžinierskych sietí. Ak sa na pozemku nachádzajú inžinierske siete, musí
žiadateľ príslušnému správcovi umožniť prístup.
hlasovanie: za 10
proti: 0
zdržal sa: 1
310. S odpredajom pozemku par. č. 290 o výmere 107 m2 a časti pozemku par. č.
1555 (upresnená výmera bude určená geometrickým plánom) v k. ú. Gbely
za cenu 100,- Sk/m2 žiadateľom Jánovi Vlkovi s manželkou, bytom
Družstevná 86, 908 45 Gbely. Žiadateľ si zabezpečí spracovanie
geometrického plánu a vytýčenie inžinierskych sietí. Ak sa na pozemku
nachádzajú inžinierske siete, musí žiadateľ príslušnému správcovi umožniť
prístup.
hlasovanie: za 9
proti: 0
zdržal sa: 2
V Gbeloch 8. decembra 2004
Ing. Jozef Hazlinger
primátor mesta
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