Mesto Gbely
Nám. Slobody 1261, 908 45 Gbely

Zápisnica
zo zasadnutia mestského zastupiteľstva,
konaného dňa 25.5.2009 v obradnej sieni MsÚ
Prítomní: viď prezenčná listina (príloha č. 1) – 11 poslancov
Ospravedlnený: Mgr. Štefan Komorný ArtD.
Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Kontrola uznesení
Návrh II. zmeny rozpočtu Mesta Gbely na rok 2009
Doplnok č.2 k VZN č.2/2004 o zásadách hospodárenia s majetkom Mesta
Gbely
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Ukončenie

Hlasovanie počas rokovania MZ bude verejné – zdvihnutím ruky, v súlade
s platným Rokovacím poriadkom MZ v Gbeloch.
Primátor mesta dal hlasovať za program rokovania mestského zastupiteľstva
predložený poslancom, ktorých bolo v tom čase prítomných 11.
Výsledok hlasovania:
Za 11 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Ing. Miroslav
Mihál, Mgr. Peter Mihál, Milan Mikulič, Pavol Nemec, Ing. Svetlana
Ondrušková, Miroslav Rosivač, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav
Žilinek, Ing. Jozef Trčka CSc.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Program rokovania MZ bol schválený.
Primátor mesta určil zapisovateľku zápisnice:
Zapisovateľka: Bc. Andrea Hrubšová
Primátor mesta určil overovateľov zápisnice:
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Overovatelia: Milan Mikulič
Ing. Dana Vaňková
Primátor predložil poslancom na schválenie návrh zloženia návrhovej
komisie. Prítomných poslancov počas hlasovania 11.
Návrhová komisia:

RNDr. Miroslav Žilinek - predseda
Ing. Svetlana Ondrušková - člen
Ing. Miroslav Mihál – člen

Výsledok hlasovania:
Za 11 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Ing. Miroslav
Mihál, Mgr. Peter Mihál,
Milan Mikulič, Pavol Nemec, Ing. Svetlana
Ondrušková, Miroslav Rosivač, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek,
Ing. Jozef Trčka CSc.
Zdržal sa: 0
Proti: 0
k bodu 2

Kontrola plnenia uznesení
Primátor mesta vyzval Ing. Natašu Londarevovú prednostku MsÚ, aby
vykonala kontrolu plnenia uznesení. Prednostka MsÚ konštatovala, že na
poslednom zasadnutí MsZ neboli uložené žiadne uznesenia, splatné k termínu
konania tohto mestského zastupiteľstva.
K bodu 3

Návrh II. zmeny rozpočtu Mesta Gbely na rok 2009
Poslanci obdržali v písomnej forme návrh na II. zmenu rozpočtu Mesta Gbely na
rok 2009, ktorá sa týka najmä zmeny v súvislosti s grantmi, ktoré mesto získalo.
Materiál bol prerokovaný členmi komisie pre ekonomiku, legislatívu a verejný
poriadok, ktorí odporúčajú poslancom uvedený materiál schváliť.
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie:
MsZ schvaľuje:
II. zmenu rozpočtu Mesta Gbely na rok 2009. Neoddeliteľnou súčasťou tohto
uznesenia je tabuľková príloha s komentárom k jednotlivým zmenám.
Primátor vyzval Ing. Gabrielu Kováčovú, vedúcu ekonomického odboru, aby
prítomných poslancov i občanov oboznámila s II. zmenou rozpočtu Mesta Gbely
na rok 2009.
V diskusii vystúpili:
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Ing. Mihál, ktorý diskutoval k II. zmene rozpočtu Mesta Gbely – vybudovanie
nového oplotenia pri nových pozemkoch odkúpených od NAFTA a.s. na ul.
Naftárska – okolie jazierka a naftárskej veže je zapracované v II. zmene, ale
odkúpenie pozemkov je riešené až v bode rôzne.
Ing. Hazlinger – vysvetlil, že väčšina vecí, ktoré sa konajú v meste Gbely majú
dopad na rozpočet. Ak by sa odkúpenie hnuteľného a nehnuteľného majetku
neschválilo, finančné prostriedky v rozpočte sa nevyčerpajú.
p. Dermeková sa spýtala, kto zostavil rozpočet na oplotenie nových pozemkov
odkúpených od NAFTA a.s. a aké bude navrhnuté oplotenie.
Ing. Hazlinger – finančná čiastka uvedená v rozpočte je na základe odhadu
pracovníkov stavebného odboru mesta Gbely.
Ing. Rosa – zatiaľ je navrhnuté oplotenie pletivom a pažnicami.
p. Dermeková – myslím si, že jazierko by malo mať bezpečnejšie oplotenie,
nakoľko tam môže prísť k úrazu.
Ing. Hazlinger – vysvetlil, že ide o oplotenie nových pozemkov kúpených od
NAFTA a.s., len v časti susediacej s NAFTA a.s.. Naftárska veža sa musí oplotiť
z bezpečnostných dôvodov.

Keďže neboli vznesené žiadne pozmeňujúce návrhy na uznesenie, primátor
mesta dal hlasovať za predložené uznesenie.
Výsledok hlasovania:
Za 10 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Peter Mihál,
Milan Mikulič, Pavol Nemec, Ing. Svetlana Ondrušková, Miroslav Rosivač,
Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek, Ing. Jozef Trčka CSc.
Zdržal sa 1 poslanec: Ing. Miroslav Mihál
Proti: 0
K bodu 4

Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2004 o zásadách hospodárenie
s majetkom mesta
Na základe podnetov z posledných zasadaní poslancov MsZ Gbely, bol
spracovaný materiál týkajúci sa niekoľkoročných daňových i nedaňových
pohľadávok, ktoré navrhujeme v súlade so zákonom č. 511/1992 Zb. o správe
daní a poplatkov v evidencii daní a poplatkov odpísať v prípade ich
nevymožiteľnosti. K tomuto bolo potrebné doplniť do VZN č. 2/2004 O zásadách
hospodárenia s majetkom mesta dodatkom č. 2 ustanovenia, ktoré riešia spôsob
odpísania nevymožiteľných pohľadávok.
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Uvedený materiál bol prerokovaný v komisii pre ekonomiku, legislatívu a verejný
poriadok, ktorá ho odporučila poslancom MsZ schváliť.
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie:
MsZ vydáva :
Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2004 O zásadách hospodárenia s majetkom mesta.
Primátor mesta vyzval Ing. Gabrielu Kováčovú, vedúcu ekonomického odboru,
aby prítomných oboznámila s vyššie uvedeným materiálom.
V diskusii vystúpili:
Ing. Mihál, ktorý žiadal vysvetlenie ku komentáru, ktorý bol k materiálu Dodatku č.
2 k VZN č. 2/2004 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta. Ďalej sa spýtal, aký
je stav pohľadávok, koľko nám občania dlžia, kedy sa môžu pohľadávky odpísať
a v akej výške pohľadávky môže primátor mesta dať súhlas na odpísanie.
Ing. Kováčová – zodpovedala na všetky otázky pána poslanca Ing. Mihála a to
nasledovne:
Ak sa schváli doplnok č. 2 k VZN o zásadách hospodárenia s majetkom mesta budú
sa odpisovať pohľadávky staršie ako 5 rokov. U poplatku za komunálny odpad sú to
roky 2002, 2003, 2004 čo predstavuje čiastku 11.246,- € a pri poplatku za daň
z nehnuteľnosti je to čiastka 398,98 €. Nakoľko výška u občanov za jednotlivé
pohľadávky je vyššia ako 66 €, nemôžu byť mená občanov zverejnené. Požiadali
sme exekútorský úrad o vymoženie pohľadávok od neplatičov, avšak prišla nám
odpoveď, že neplatiči sú nemajetní a z tohto dôvodu nemôžu vymôcť uvedenú
pohľadávku. U dani z nehnuteľnosti pri právnických osobách sa vždy osloví
exekútor, ktorý vymáha pohľadávky. Ide napríklad o ALKOP, ktorý je v konkurze
a SARS PLUS. Aby sme mohli odpisovať pohľadávky právnických osôb, musíme
mať rozhodnutie z okresného súdu, že firma je nemajetná. Čo sa týka odpisovania,
vždy ku koncu roka sa stanoví inventarizačná komisia a na základe podkladov z
inventarizácie škodová komisia odporučí odpísať pohľadávky. Ak je pohľadávka
vyššia ako 660 €, predloží sa zoznam pohľadávok na odpísanie mestskému
zastupiteľstvu. Toto sa robí 1 krát do roka.
Keďže neboli vznesené žiadne pozmeňujúce návrhy, primátor mesta dal hlasovať za
uznesenie.
Výsledok hlasovania:
Za 11 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Ing. Miroslav
Mihál, Mgr. Peter Mihál,
Milan Mikulič, Pavol Nemec, Ing. Svetlana
Ondrušková, Miroslav Rosivač, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek,
Ing. Jozef Trčka CSc.
Zdržal sa: 0
Proti: 0
K bodu 5

Rôzne
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•

Kúpa hnuteľného a nehnuteľného majetku od Nafta a.s.

Ide o pozemky vedľa hlavnej budovy spoločnosti NAFTA a.s na Naftárskej ul. , kde
je park s jazierkom a exponátmi z naftárskej histórie. Uvedené exponáty spoločnosť
NAFTA a.s. ponúkla mestu Gbely spolu s naftárskou vežou, ktorá sa nachádza na
druhej strane za parkoviskom NAFTA a.s.
Na základe uskutočnených rokovaní s vedením NAFTA a.s. bolo mestu Gbely
ponúknuté odpredať na základe nových geometrických plánov pozemky parku, ako
aj novoutvorenú parcelu v okolí vrtnej veže.
V prípade, že poslanci odsúhlasia kúpu predmetných pozemkov od NAFTA a.s.,
táto podmieňuje oddeliť plotom pozemok s jazierkom od pozemku NAFTA a.s..
Zároveň bolo navrhnuté, aby sa vybudovalo oplotenie v bezprostrednej blízkosti
vrtnej veže, z dôvodu bezpečnosti. Predpokladané náklady na vybudovanie
oplotenia sú vo výške 3.300 €.
Uvedený materiál bol prerokovaný v komisii pre ekonomiku, legislatívu a verejný
poriadok, ktorá odporúča poslancom uvedený návrh schváliť.
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie:
MsZ berie na vedomie:
Kúpu hnuteľného majetku od Nafta a.s., Naftárska 965, 90845 Gbely: Veža ťažná,
Koruna ťažnej veže, Kozlík ťažný, nachádzajúce sa na pozemku p.č. 548/4 za cenu
1,- € + DPH.
MsZ schvaľuje:
Kúpu pozemkov od NAFTA a.s., Naftárska 965, 908 45 Gbely zapísaných v LV
č. 61 pre obec a kat. územie Gbely C-KN par.č.:
572/1 – ostatné plochy o výmere 5381 m2
572/2 – vodné plochy o výmere 1971 m2
572/3 – ostatné plochy o výmere 84 m2
573/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 87 m2
573/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 93 m2
573/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 76 m2
a geometrickým plánom č. 6/2009 (vyhotovil Mário Antálek – geodetické práce,
Brodské) odčlenené pozemky p.č.:
548/4 – ostatné plochy o výmere 2853 m2
548/9 – ostatné plochy o výmere 463 m2
3348/17 – ostatné plochy o výmere 1480 m2
3370/2 – ostatné plochy o výmere 400 m2
za cenu 1,- € + DPH .
V diskusii vystúpili:
p. Dermeková
s trafostanicami.

sa spýtala o aké pozemky ide a či tam nie je problém
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Ing. Mihál dodal, že keď kúpime pozemky okolo vrtnej veže, kde sa tiež nachádza
firma pána Horného, budeme kosiť cudzej firme pozemok zadarmo.
p. Dermeková dodala, že do budúcna sa môžu využiť pozemky ako príjazd k
rodinným domom smerom cez Rúbaničky.
RNDr. Žilinek – každý majetok za 1,- € je výhodný a hocikedy ho môžeme predať.
Keďže neboli žiadne pozmeňujúce návrhy ani pripomienky, primátor mesta dal
hlasovať za uznesenie.
Výsledok hlasovania:
Za 11 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Ing. Miroslav
Mihál, Mgr. Peter Mihál,
Milan Mikulič, Pavol Nemec, Ing. Svetlana
Ondrušková, Miroslav Rosivač, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek,
Ing. Jozef Trčka CSc.
Zdržal sa: 0
Proti: 0
•

Zverenie majetku – Viacúčelové ihrisko – do správy ZŠ s MŠ Gbely

Po obdržaní dotácií na vybudovanie umelohmotného ihriska a úpravy okolia tohto
ihriska, v súlade so smernicou na obstarávanie a zabezpečenie realizácie
investičných akcií pre školy, bola táto investičná akcia uskutočnená, slávnostne
otvorená a v zmysle vyššie uvedenej smernice bude zverená do správy ZŠ s MŠ
Gbely, tak ako doposiaľ.
Keďže ide o majetok v hodnote nad 33.193,92 €, zverenie do správy podlieha
schváleniu poslancami MsZ.
Uvedený materiál bol prerokovaný členmi v komisii pre ekonomiku, legislatívu
a verejný poriadok, ktorí odporúčajú poslancom uvedený návrh schváliť.
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie:
MsZ schvaľuje:
Zverenie majetku mesta Gbely – Viacúčelové ihrisko v areáli ZŠ s MŠ v:
obstarávacej cene:
56.824,67 €
oprávky:
567,74 €
zostatková cena:
56.254,93 €
a
Úprava športového areálu
v obstarávacej cene:
40.627,66 €
do správy rozpočtovej organizácii ZŠ s MŠ Gbely, Pionierska 697, 908 45 Gbely,
k 1.6.2009.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy, primátor
mesta dal hlasovať za uznesenie.
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Výsledok hlasovania:
Za 11 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Ing. Miroslav
Mihál, Mgr. Peter Mihál,
Milan Mikulič, Pavol Nemec, Ing. Svetlana
Ondrušková, Miroslav Rosivač, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek,
Ing. Jozef Trčka CSc.
Zdržal sa: 0
Proti: 0
•

Regenerácia sídiel

Mesto Gbely na základe už prerokovaného zámeru a z tohto dôvodu aj
spracovanej projektovej dokumentácie poslancami MsZ Gbely, pripravilo návrh
projektu: „Gbely- centrum -miesto pre život a oddych“, ktorý bude predkladať
spolu so žiadosťou o získanie finančných prostriedkov z operačného programu
Regenerácia sídiel.
Uvedený materiál bol prerokovaný členmi komisie pre ekonomiku, legislatívu
a verejný poriadok, ktorí odporúčajú poslancom uvedený návrh schváliť.
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie:
MsZ schvaľuje:
a/ Predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-4.1a-2009/01 ROP za účelom
realizácie projektu „ Gbely - centrum – miesto pre život a oddych“, ktorého
ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným Programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta.
b/ Zabezpečenie realizácie projektu mestom po schválení žiadosti o NFP.
c/ Financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na
projekt t.j. vo výške 65 991 €.
Primátor mesta vyzval Mgr. Lenku Kvaltínovú, pracovníčku Mesta Gbely, aby
prítomným poslancom i občanom vysvetlila vyššie uvedený projekt.
Mgr. Kvaltínová - projekt je spracovaný na základe výzvy Regionálneho
operačného programu, opatrenia 4.1 – Regenerácia sídiel. Výzva nasmerovala
všetky aktivity, ktoré sú oprávnené do centier miest a obcí oprávnených žiadateľov.
Predmetné centrá musia byť doložené výrezmi z územného plánu mesta a z tohto
dôvodu nie je možné zaradiť do pripraveného projektu nič mimo túto oblasť.
Žiadosť o NFP bude podaná v maximálnej možnej výške, to znamená, že sa bude
pohybovať okolo čiastky 1 320 000 €.
Projekt bude podávaný ako celok a bude riešiť centrum mesta spolu s parkom Oloch
a parkom Medlena, autorom projektovej dokumentácie je profesor Šarafín. Projekt
musí spĺňať minimálne 4 aktivity uvedené vo výzve a preto bolo nutné spojiť
centrálne námestie s ostatnými plochami v meste a vytvoriť tak kompaktný celok.
p. Nemec sa spýtal, či bude vybudovaná ulica Naftárska
Mgr. Kvaltínová - ulica Naftárska nie je zaradená v územnom pláne ako centrum
mesta, a preto aktivity na tejto ulici nie sú oprávnené v zmysle tejto výzvy.
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Mgr. Mihál – aký časový horizont predstavuje tento projekt.
Mgr. Kvaltínová – projekt odovzdáme 28.5.2009 na Trnavský samosprávny kraj
a do 100 dní od podania nám príde rozhodnutie či sme boli alebo neboli úspešní.
Následne bude prebiehať schvaľovanie projektu na Ministerstve výstavby a RR.
Nakoľko neboli pozmeňujúce návrhy ani pripomienky, primátor mesta dal hlasovať
za uznesenie:
Výsledok hlasovania:
Za 10 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Ing. Miroslav
Mihál, Mgr. Peter Mihál, Milan Mikulič, Ing. Svetlana Ondrušková, Miroslav
Rosivač, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek, Ing. Jozef Trčka CSc.
Zdržal sa 1 poslanec: Pavol Nemec
Proti: 0
•

Návrh na riešenie údržby budovy Zdravotného strediska

Nájomníci v budove Zdravotného strediska predložili žiadosť o výmenu okien
na predmetnej budove na vlastné náklady.
Žiadosť nájomníkov v budove Zdravotného strediska bola prerokovaná
v komisii pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok, ktorí odporúčajú, aby
sa budova prenajala spoločnosti SMM Gbely spol. s r.o. za cenu 1,- €/rok nájmu
a táto obchodná spoločnosť v tomto roku, z prostriedkov nájomcov za vopred
vybrané nájomné, zabezpečí rozsiahlu údržbu – výmenu okien a vstupných
dverí.
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie:
MsZ schvaľuje:
Prenájom budovy Zdravotného strediska na ul. Švermovej, súpisné č. 6, par.č. 2314
v Gbeloch, spoločnosti – Správa mestského majetku Gbely, spol. s r.o. na dobu
neurčitú za 1,- €/ rok trvania nájmu.
MsZ berie na vedomie:
Materiál – návrh riešenia údržby budovy Zdravotného strediska na ul. Švermova.
Keďže neboli vznesené žiadne námietky ani pripomienky, primátor mesta dal
hlasovať za uznesenie.
Výsledok hlasovania:
Za 11 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Ing. Miroslav
Mihál, Mgr. Peter Mihál,
Milan Mikulič, Pavol Nemec, Ing. Svetlana
Ondrušková, Miroslav Rosivač, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek,
Ing. Jozef Trčka CSc.
Zdržal sa: 0
Proti: 0
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Diskusia
Primátor mesta oznámil prítomným poslancom i občanom, že v mesiaci máj bola
pani Aurélii Polesňákovej udelená „pamätná medaila TTSK“, ktorú našej
spoluobčianke odovzdal predseda TTSK Ing. Tibor Mikuš.
Zároveň primátor mesta oznámil prítomným poslancom i občanom, že Folklórny
súbor Gbelan zvíťazil na krajskej súťaži folklórnych súborov a postúpil do
celoslovenského kola do Liptovského Mikuláša, kde získali tretie miesto.
Ing. Mihál – v diskusii poukázal na prácu kontrolórky mesta, pričom z jeho
pohľadu nedodržuje zákon o obecnom zriadení, najmä čo sa týka kontrol
v organizáciách mesta, ktoré majú zverený mestský majetok do správy.
Ing. Hazlinger – vysvetlil, že poslanci MsZ schvaľujú každý polrok kontrolórke
mesta plán kontrolnej činnosti. Na 1. polrok 2009 jej bol schválený plán v mesiaci
december 2008.
p. Rosivač – sa spýtal, kedy sa začne s výstavbou kruhového objazdu na križovatke
ulíc Jilemnického, Naftárskej, Hrubanovej a Medlenovej.
Ing. Hazlinger – výstavba kruhového objazdu je v pláne Trnavského samosprávneho
kraja financovaním z grantov. Nevieme, ako dlho bude trvať,, proces schvaľovania
žiadostí na MVa RR SR“.
p. Dermeková – bolo občanom prisľúbené vybudovanie cesty na ulici Jilemnického
na jeseň roku 2008.
Ing. Hazlinger – cesta mala byť pôvodne vybudovaná na jeseň 2008, avšak kvôli
rozsiahlej rekonštrukcii plynu sa práce presunuli na rok 2009 a keď sa bude budovať
kruhový objazd, bude s týmto spojené aj vybudovanie cesty na ulici Jilemnického.
p. Vlk – prišiel upozornil na zaburinenú záhradu za Zdravotným strediskom
v Gbeloch. Spýtal sa, kto má záhradu v prenájme. Z jednej strany má zaburinenú
záhradu zdravotné stredisko a z druhej strany podnikateľ Roman Horný, ktorý
prevádzkuje reštauráciu Delta. Taktiež je od tejto prevádzky zdevastovaný plot.
Minulý rok bol na mestskom úrade so žiadosťou o opravu strešnej krytiny, nakoľko
mu padala strešná krytina do dvora.
Ing. Hazlinger – Príjmu sa opatrenia. Ing. Rosa zabezpečí úpravu záhrady za
zdravotným strediskom a Ing. Vrbňák vyzve podnikateľa Romana Horného
na zabezpečenie oplotenia.
p. Buzsková – upozornila na hluk na štadióne. Prečo mesto povolilo prevádzkovú
dobu do 03.00 hodiny.
Ing.Hazlinger – Mesto Gbely prenajalo priestory pre TJ NAFTA Gbely.
Ing.Mihál – si myslí, že zodpovednosť majú poslanci. Do VZN sa dalo, že kontrolu
bude vykonávať polícia.
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Ing. Hazlinger – vo VZN o čase predaja je určená len prevádzková doba, na štadióne
- pani Buzskovej ide o hluk a nie o čas prevádzky.
Ing. Vaňková – tiež dodala, že vo VZN máme len dodržiavanie prevádzkovej doby.
Ak chce zmerať hlučnosť, kompetentným je Úrad verejného zdravotníctva. Mesto
Gbely má s TJ Nafta Gbely zmluvu, kde je uvedené, že musia dodržiavať
prevádzkovú dobu a ostatné zákony.
Ing. Vaňková – dodala, že v letnom období sa budú kopiť sťažnosti na hluk
z prevádzok.
p. Mikulič – nočný kľud musí zabezpečiť prevádzkovateľ.
Mgr. Mihál – mesto môže kontrolovať prevádzkovú dobu a nie hluk a pani sa
sťažuje priamo na hluk.
Ing. Hazlinger – na hluk sa môžeme sťažovať na Úrad verejného zdravotníctva
v Senici.
p. Sedláková – upozornila na zlý chodník na ulici M. Nešpora a na neustály zápach
zo spaľovania..
Ing. Vaňková – navrhla, že keď budú po meste rozmiestnené viacobjemové
kontajnery, aby sa neumiestňovali pri kostole.
Primátor mesta ukončil bod diskusia a poďakoval prítomným za účasť na
riadnom zasadnutí MZ.
Gbely 25. mája 2009

Ing. Nataša Londarevová
prednostka MsÚ

Ing. Jozef Hazlinger
primátor mesta

Overovatelia:
Milan Mikulič
Ing. Dana Vaňková
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