Mesto Gbely
Nám. Slobody 1261, 908 45 Gbely

Zápisnica
zo zasadnutia mestského zastupiteľstva,
konaného dňa 03.03.2008 v obradnej sieni MsÚ
Prítomní: viď prezenčná listina (príloha č. 1) – 10 poslancov
Návrhová komisia:

RNDr. Miroslav Žilinek - predseda
Ing. Dana Vaňková - člen
p. Janka Dermeková - člen

Overovatelia: Mgr. Štefan Komorný
Milan Mikulič
Zapisovateľka: Andrea Hrubšová
Primátor predložil na odsúhlasenie návrh programu:
PROGRAM:
Otvorenie
Voľba návrhovej a volebnej komisie
Kontrola uznesení
Záverečný účet mesta Gbely za rok 2007, výrok audítora, stanovisko hlavnej
kontrolórky mesta Gbely
5. Návrh na 1. zmenu rozpočtu mesta Gbely
6. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za obdobie II. polroka 2007,
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2008
7. Zmena organizačnej štruktúry Mestského úradu Gbely – kamerový systém
8. Majetkové prevody
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Ukončenie
1.
2.
3.
4.

Hlasovanie počas rokovania MZ bude verejné – zdvihnutím ruky, v súlade
s platným Rokovacím poriadkom MZ v Gbeloch.
Primátor mesta dal hlasovať za
zastupiteľstva predložený poslancom:

program

rokovania

mestského
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Výsledok hlasovania:
Za 9 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Štefan
Komorný, Peter Mihál, Milan Mikulič, Miroslav Rosivač, Ing. Dana
Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek, Ing. Jozef Trčka CSc.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Program rokovania MZ bol schválený.
k bodu 2 – viď záhlavie zápisnice.
k bodu 3

Kontrola plnenia uznesení
Primátor mesta vyzval Ing. Natašu Londarevovú prednostku MsÚ, aby
vykonala kontrolu plnenia uznesení. Prednostka MsÚ konštatovala, že
neboli uložené žiadne uznesenia, ukladajúce úlohy pracovníkom mesta
Gbely.
k bodu 4

Záverečný účet mesta Gbely za rok 2007, výrok audítora,
stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Gbely
Poslancom MsZ bol zaslaný rozsiahly materiál, ktorý bol v súlade so
zákonom uverejnený na úradnej tabuli mesta. Záverečný účet mesta Gbely za
rok 2007 bol prerokovaný aj členmi komisie pre ekonomiku, legislatívu
a verejný poriadok, ktorý odporúčajú prijať nižšie uvedené návrhy na uznesenie.
Primátor mesta vyzval Ing. Polákovú, aby oboznámila prítomných poslancov a
občanov so stanoviskom hlavnej kontrolórky mesta Gbely k záverečnému účtu.
Návrh na uznesenie:
MsZ berie na vedomie:
Rozbor rozpočtového hospodárenia Mesta Gbely za rok 2007.
MsZ schvaľuje:
Záverečný účet Mesta za rok 2007 a Celoročné hospodárenie Mesta za rok 2007
bez výhrad.
MsZ schvaľuje:
Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo
výške 7.339.289,49 Sk.
MsZ berie na vedomie:
Stanovisko hlavného kontrolóra za rok 2007.
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MsZ berie na vedomie:
Správu audítora za rok 2007.
Výsledok hlasovania:
Za 9 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Štefan
Komorný, Peter Mihál, Milan Mikulič, Miroslav Rosivač, Ing. Dana
Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek, Ing. Jozef Trčka CSc.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Poslanci mestského zastupiteľstva zobrali na vedomie Rozbor rozpočtového
hospodárenia Mesta Gbely za rok 2007.
Poslanci mestského zastupiteľstva schválili Záverečný účet Mesta za rok 2007
a Celoročné hospodárenie Mesta za rok 2007 bez výhrad.
Poslanci mestského zastupiteľstva schválili použitie prebytku rozpočtového
hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 7.339.289,49 Sk.
Poslanci mestského zastupiteľstva zobrali na vedomie stanovisko hlavného
kontrolóra za rok 2007.
Poslanci mestského zastupiteľstva zobrali na vedomie Správu audítora za rok
2007.
K bodu 5

Návrh na 1. zmenu rozpočtu mesta Gbely
Poslancom MsZ bol zaslaný návrh na I. zmenu rozpočtu mesta Gbely.
Materiál bol prerokovaný v komisii pre ekonomiku, legislatívu a verejný
poriadok, ktorý odporúčajú poslancom MsZ prijať navrhované uznesenia.
Primátor mesta vyzval Ing. Gabrielu Kováčovú, vedúcu ekonomického
oddelenia, aby prítomných poslancov oboznámila s návrhom na I. zmenu
rozpočtu mesta.
Návrh na uznesenie:
MsZ schvaľuje:
1. zmenu rozpočtu Mesta Gbely v roku 2008.
Neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia je tabuľková príloha s komentárom
k jednotlivým zmenám.
Výsledok hlasovania:
Za 9 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Štefan
Komorný, Peter Mihál, Milan Mikulič, Miroslav Rosivač, Ing. Dana
Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek, Ing. Jozef Trčka CSc.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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Poslanci mestského zastupiteľstva schválili 1. . zmenu rozpočtu Mesta Gbely
v roku 2008. Neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia je tabuľková príloha
s komentárom k jednotlivým zmenám.
K bodu 6

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za obdobie II.
polroka 2007, Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky na I. polrok 2008
Materiál k tomuto bodu bol zaslaný poslancom a primátor vyzval Ing.
Polákovú, aby v stručnosti s uvedeným materiálom oboznámila aj prítomných
občanov.
Návrh na uznesenie:
MsZ berie na vedomie:
správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za obdobie II. polroku 2007
MsZ schvaľuje:
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Gbely na I. polrok 2008.
Výsledok hlasovania:
Za 9 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Štefan
Komorný, Peter Mihál, Milan Mikulič, Miroslav Rosivač, Ing. Dana
Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek, Ing. Jozef Trčka CSc.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Poslanci mestského zastupiteľstva zobrali na vedomie správu o kontrolnej
činnosti hlavnej kontrolórky za obdobie II. polrok 2007.
Poslanci mestského zastupiteľstva schválili plán kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky mesta Gbely na I. polrok 2008.
K bodu 7

Zmena organizačnej štruktúry Mestského úradu Gbely –
kamerový systém
Na základe rozhodnutia poslancov Mestského zastupiteľstva sa zrealizoval
centrálny kamerový systém v meste Gbely, ktorý je spustený do skúšobnej
prevádzky od polovice mesiaca február. Centrálny pult sledovania kamier je
umiestnený v budove Mestského úradu na prízemí.
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V súvislosti s vyššie uvedeným vzniklo pracovné miesto – pracovník
obsluhy pultu kamerového systému v dvojzmennej prevádzke, ktoré chce
mesto zriadiť ako chránené pracovisko pre občanov s preukazom ZŤP.
Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím je v súčasnosti
realizovaná zo zdrojov štátneho rozpočtu SR a tiež prostredníctvom
Národného projektu II „Podpora zamestnávania občanov so zdravotným
postihnutím“.
Pracovné podmienky, vrátane nárokov na pracovný výkon, sú v chránenom
pracovisku prispôsobené zdravotnému stavu občanov, ktorí pre dlhodobo
nepriaznivý zdravotný stav nie sú schopní nájsť si zamestnanie na
otvorenom trhu práce.
Dĺžka trvania pracovného miesta v chránenom pracovisku je najmenej 3
roky.
To znamená, že zamestnávateľovi bude refundovaná výška mzdy
pracovníka v chránenom pracovisku najviac do výšky minimálnej mesačnej
mzdy.
Keďže sa jedná o vykonávanie práce najmä v nočných hodinách a cez
víkendy a počas sviatkov, je potrebné, aby toto miesto bolo obsadené dvomi
pracovníkmi.
Ich pracovný úväzok by bol 8 hodín denne, s mesačnou odmenou vo výške
minimálnej mzdy.
Počet poslancov sa zvýšil na 10, príchodom Pavla Nemca.
Ing. Trčka sa spýtal, či už sú nainštalované všetky kamery.
Ing. Hazlinger – odpovedal, že všetky sú nainštalované, len jedna kamera
bude preložená.
Ing. Činovský sa spýtal, či budeme mať dostatok ľudí.
Ing. Hazlinger – máme už nájdených zamestnancov, ktorí spĺňajú
požadované kritéria.
Ing. Činovský sa spýtal na dobu prevádzky operátorov kamerového systému.
Ing. Hazlinger – prevádzková doba bude na poobedné a nočné zmeny.
RNDr. Žilinek – časy prevádzky operatívne budú upravené.
Návrh na uznesenie:
MsZ schvaľuje:
Zmenu organizačnej štruktúry MsÚ a to vytvorenie jedného pracovného miesta
pre dvojzmennú prevádzku – t.j. dvoch pracovníkov obsluhy pultu mestského
kamerového systému.
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Výsledok hlasovania:
Za 10 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Štefan
Komorný, Peter Mihál, Milan Mikulič, Pavol Nemec, Miroslav Rosivač,
Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek, Ing. Jozef Trčka CSc.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Poslanci mestského zastupiteľstva schválili zmenu organizačnej štruktúry
MsÚ a to vytvorenie jedného pracovného miesta pre dvojzmennú prevádzku
– t.j. dvoch pracovníkov obsluhy pultu mestského kamerového systému.
K bodu 8

Majetkové prevody
 predaj pozemkov
Poslancom boli zaslané dva materiály týkajúce sa majetkových prevodov – prvý
je odpredaji pozemkov z majetku mesta do majetku občanov, resp. spoločností,
ktorí sú vlastníkmi stavieb na pozemkoch, ktoré nemajú majetkovo usporiadané.
Uvedený materiál bol prerokovaný v dvoch komisiách, ktoré odporučili
odpredať nižšie uvedeným žiadateľom pozemky za cenu 100,- Sk/m².
Návrh na uznesenie:
MsZ schvaľuje odpredaj:
Pozemku registra „C“ KN par. č. 1701 o výmere 312 m2 spoločnosti IVERO
s.r.o.,Železničná 4/A, Hlohovec za cenu 100,- Sk/m2.
MsZ schvaľuje odpredaj:
Pozemku registra „E“ KN par. č. 1554 diel „1“ o výmere 7 m2 pánovi
Jozefovi Šarközimu, bytom Kovová 18, Bratislava za cenu 100,- Sk/m2.
MsZ schvaľuje odpredaj:
Pozemku registra „E“ KN par. č. 1433 diel „7“ o výmere 22 m2, diel „8“
o výmere 8 m2, diel „9“ o výmere 29 m2, diel „10“ o výmere 17 m2 pánovi
Ferdinandovi Lorencovi, bytom Gbely, Medlenova 739 za cenu 100,- Sk/m2.
MsZ schvaľuje odpredaj:
Pozemku registra „E“ KN par. č. 6436/1 diel „22“ o výmere 15 m2 a diel „
23“ o výmere 75 m2 pánovi Pavlovi Rozborilovi, bytom Gbely, Čsl. armády
1147 za cenu 100,-Sk/m2.
Výsledok hlasovania:
Za 10 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Štefan
Komorný, Peter Mihál, Pavol Nemec, Miroslav Rosivač, Ing. Dana
Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek, Ing. Jozef Trčka CSc.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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Poslanci mestského zastupiteľstva schválili odpredaj pozemku registra
„C“ KN par. č. 1701 o výmere 312 m2 spoločnosti IVERO s.r.o.,
Železničná 4/A, Hlohovec za cenu 100,- Sk/m2.
Poslanci mestského zastupiteľstva schválili odpredaj pozemku registra
„E“ KN par. č. 1554 diel „1“ o výmere 7 m2 pánovi Jozefovi Šarközimu,
bytom Kovová 18, Bratislava za cenu 100,- Sk/m2.
Poslanci mestského zastupiteľstva schválili odpredaj pozemku registra
„E“ KN par. č. 1433 diel „7“ o výmere 22 m2, diel „8“ o výmere 8 m2, diel
„9“ o výmere 29 m2, diel „10“ o výmere 17 m2 pánovi Ferdinandovi
Lorencovi, bytom Gbely, Medlenova 739 za cenu 100,- Sk/m2.
Poslanci mestského zastupiteľstva schválili odpredaj pozemku registra
„E“ KN par. č. 6436/1 diel „22“ o výmere 15 m2 a diel „ 23“ o výmere 75
m2 pánovi Pavlovi Rozborilovi, bytom Gbely, Čsl. armády 1147 za cenu
100,-Sk/m2.
 kúpa pozemkov
Poslancom bol zaslaný materiál, v ktorom sú uvedené údaje o vlastníkoch
pozemkov pod časťami miestnych komunikácií ul. Československej armády
a Ružová, ktorí súhlasili s odpredajom svojich častí pozemkov do vlastníctva
Mesta Gbely za cenu 20,- Sk/m².
Ing. Činovský sa spýtal, či okrem občanov, ktorí sú uvedený v prílohe sú ešte
niektorí, ktorí nebudú mať vysporiadané pozemky pod miestne komunikácie na
ulici Čsl. armády a Ružovej.
Ing. Hazlinger – odpovedal, že je ešte dosť občanov, ktorí neboli oslovení
o odkúpení pozemkov. Je to zdĺhavý proces, ktorý bude trvať niekoľko
mesiacov.
Návrh na uznesenie:
MsZ Gbely schvaľuje:
Kúpu pozemkov od vlastníkov podľa prílohy č. 1 za cenu 20,- Sk/m².
Výsledok hlasovania:
Za 10 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Štefan
Komorný, Peter Mihál, Milan Mikulič, Pavol Nemec, Miroslav Rosivač,
Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek, Ing. Jozef Trčka CSc.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Poslanci mestského zastupiteľstva schválili kúpu pozemkov od vlastníkov
podľa prílohy č. 1 za cenu 20,- Sk/m².
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k bodu 9

Rôzne
 Pán Silvester Vismer, ktorý má už od mesta Gbely prenajatý pozemok na
poskytovanie rýchlo občerstvenia v pravej časti Adamovských jazier II. sa
obrátil na MsZ so žiadosťou o prenájom pozemku o výmere 100 m² za účelom
vybudovania plážového ihriska a petanque. V prípade ukončenia nájmu prejde
vybudované plážové ihrisko do majetku mesta.
Táto žiadosť bola prerokovaná najprv v komisii stavebnej, ktorá odporučila
schváliť prenájom pozemku za týmto účelom a členovia ek.komisie odporučili
MsZ schváliť prenájom za cenu 1,-Sk/m²/rok.
Návrh na uznesenie:
MsZ schvaľuje.
Prenájom časti pozemku parc. č. 3519/38 vk.ú. Gbely – mestská časť Adamov
o výmere 100 m² za 1,- Sk/m²/rok trvania nájmu pánovi Silvestrovi Vismekovi,
Gajary na dobu neurčitú.
Výsledok hlasovania:
Za 10 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Štefan
Komorný, Peter Mihál, Pavol Nemec, Milan Mikulič, Miroslav Rosivač,
Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek, Ing. Jozef Trčka CSc.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Poslanci mestského zastupiteľstva schválili prenájom časti pozemku parc. č.
3519/38 vk.ú. Gbely – mestská časť Adamov o výmere 100 m² za 1,- Sk/m²/rok
trvania nájmu pánovi Silvestrovi Vismekovi, Gajary na dobu neurčitú.
 Areál štadióna Gbely – prevzatie do majetku mesta
Po rokovaniach s vedením Telovýchovnej jednoty Nafta Gbely bol predložený
poslancom návrh na majetkové usporiadanie areálu štadióna Gbely, ktorý bol
vybudovaný v akcii „Z“ a z tohto dôvodu prejde do majetku mesta.
Zároveň bolo dohodnuté, že terajší užívateľ štadióna TJ Nafta Gbely uzatvorí
s novým vlastníkom nájomnú zmluvu na areál štadióna za ročné nájomné vo
výške 15 tis.Sk. O túto sumu bude ročne zvýšená dotácia pre TJ Nafta.
Na ul. Medlenovej je vybudovaná i garáž pre autobus, kde v súčasnom období
parkuje školský autobus a z tohto dôvodu navrhujeme, aby bol objekt garáže
odovzdaný do správy ZŠ s MŠ.
V prípade, že si TJ zakúpi svoj vlastný autobus, parkovanie školského autobusu
bude sa riešiť v iných priestoroch.
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Návrh na uznesenie:
MsZ Gbely schvaľuje:
1. Zaradenie do majetku mesta Gbely novoobjavený majetok – štadión v meste
Gbely
2. Predmet prenájmu – štadión v meste Gbely - uzatvorenú medzi
prenajímateľom – Mesto Gbely a nájomcom – TJ Nafta Gbely na dobu určitú
– 15 rokov.
3. Odovzdanie objektu garáže na ul. Medlenovej do správy ZŠ s MŠ Gbely.
p. Rosivač dal pozmeňujúci návrh z návrhu na uznesenie:
vypustiť bod 3
v bode 2 doplniť „Nájomnú zmluvu na predmet prenájmu – štadión v meste
Gbely a objekt garáže - uzatvorenú medzi prenajímateľom – Mesto Gbely
a nájomcom – TJ Nafta Gbely na dobu určitú – 15 rokov“.
p. Rosivač - doteraz nebol problém s parkovaním školského autobusu v garáži
TJ Nafta Gbely. TJ Nafta Gbely chce kúpiť v termíne 2 – 3 týždňov autobus pre
19 + 1 osôb. Je možné, že do garáže sa dajú obidva autobuse.
RNDr. Žilinek – na základe čoho by mala mať TJ Nafta prednosť.
p. Rosivač – garáž bola budovaná v akcii „Z“.
Ing. Vaňková – musíme si stanoviť priority, či je prednejšie voziť deti do
základnej školy alebo bude parkovať TJ Nafta Gbely v garáži autobusom.
Na ekonomickej komisii sme prerokovali, že areál štadióna mal prejsť do
majetku Mesta, kde sa bude rozhodovať o financiách.
Ing. Hazlinger – chceme sa uchádzať o granty na školstvo. V grante je zahrnuté
i prestrešenie na autobus. I keď by sme boli úspešní v projekte, realizácia by
bola až v budúcom roku.
p. Dermeková navrhla, či by nebolo možné prehodnotiť priestory bývalej
kotolne na sídlisku Záhumenice.
RNDr. Žilinek dal pozmeňujúci návrh, aby nebola zatiaľ nikomu prenajatá
garáž, nsledovne:
1. Zaradenie do majetku mesta Gbely novoobjavený majetok – štadión v meste
Gbely
2. Nájomnú zmluvu na predmet prenájmu – štadión v meste Gbely - uzatvorenú
medzi prenajímateľom – Mesto Gbely a nájomcom – TJ Nafta Gbely na
dobu určitú – 15 rokov.
Primátor dal hlasovať podľa poradia pozmeňujúcich návrhov, najprv za návrh
pána Rosivača.
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p. Rosivač dal pozmeňujúci návrh:
vypustiť bod 3
v bode 2 doplniť Nájomnú zmluvu na predmet prenájmu – štadión v meste
Gbely a objekt garáže - uzatvorenú medzi prenajímateľom – Mesto Gbely
a nájomcom – TJ Nafta Gbely na dobu určitú – 15 rokov.
Výsledok hlasovania:
Za 2 poslanci: Janka Dermeková, Miroslav Rosivač
Proti 6 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Mgr. Štefan Komorný, Milan
Mikulič Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek, Ing. Jozef Trčka CSc.
Zdržal sa 2 poslanci: Pavol Nemec, Peter Mihál
Poslanci mestského zastupiteľstva neschválili pozmeňujúci návrh poslanca
Miroslava Rosivača.
RNDr. Žilinek dal pozmeňujúci návrh:
vypustiť bod 3
Výsledok hlasovania:
Za 7 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Mgr. Štefan Komorný, Milan
Mikulič, Peter Mihál, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek, Ing.
Jozef Trčka CSc.
Proti 2 poslanci: Janka Dermeková, Miroslav Rosivač
Zdržal sa 1 poslanec: Pavol Nemec
Poslanci mestského zastupiteľstva schválili zaradenie do majetku mesta Gbely
novoobjavený majetok – štadión v meste Gbely.
Poslanci mestského zastupiteľstva schválili prenájom nehnuteľného majetku
– štadión v meste Gbely nájomcovi – TJ Nafta Gbely na dobu určitú – 15
rokov.



Žiadosť na čerpanie finančných prostriedkov pre ZŠ s MŠ Gbely
Súčasťou materiálov bola pre poslancov aj písomná informácia o možnosti
čerpania finančných prostriedkov z regionálneho operačného programu –
infraštruktúra vzdelávania, kde mesto dalo vypracovať projektovú dokumentáciu
a pripravujú sa projektové dokumenty a sám projekt na rekonštrukciu objektov
ZŠ s MŠ.
V zmysle metodiky pre vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
z Regionálneho operačného programu, prioritnej osi 1 – infraštruktúra
vzdelávania, opatrenie infraštruktúra vzdelávania, je povinnou prílohou
k predmetnej žiadosti, okrem iného, aj unesenie zastupiteľstva žiadateľa,
týkajúce sa súhlasu s predložením žiadosti, prehlásenie, že bude zabezpečená
realizácia projektu a zároveň, že bude spolufinancovanie projektu vo výške 5 %
z celkových oprávnených výdavkov na projekt.
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Ing. Hazlinger – na základe telefonátov s pracovníkmi Ministerstva výstavby
a regionálneho rozvoja SR, nie je zatiaľ jednoznačne dané stanovisko, od ktorého
počtu detí sa má odvíjať maximálna výška grantu. Ak by sme mohli získať viacej
finan. prostriedkov určite bude zvolané mimoriadne MsZ.
RNDr. Žilinek – sa spýtal, keď napr. žiadame 50 mil. Sk a ministerstvo nám
schváli len 30 mil. Sk, či pracovníci ministerstva určia, ktoré položky v rozpočte
sa budú realizovať.
Ing. Trčka sa spýtal, čo projekt zahŕňa.
Ing. Hazlinger – rekonštrukcia materskej školy, základnej školy – nová budova.
(zateplenie, výmena okien, a pod.)
p. Nemec sa spýtal, či projekt zahŕňa aj rekonštrukciu starej budovy základnej
školy.
Ing. Hazlinger – zatiaľ nie. Všetko sa odvíja od počtu detí ako v základnej škole
tak i v materskej škole. Bolo dobré, že mesto zlúčilo materskú školu so
základnou školou inak by nám nevyšiel počet deti MŠ do grantu.
Do budúcna ministerstvo výstavby uvažuje i o projektoch na základné umelecké
školy ako i osobitné školy.
Návrh na uznesenie:
MsZ schvaľuje:
•

•
•

Predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 1.1 ROP na realizáciu projektu
„Stavebné úpravy ZŠ s MŠ Gbely“ , ktorý je realizovaný pre Mesto Gbely
a ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP
Financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na
projekt t.j. vo výške 2.560.000,- Sk.
Výsledok hlasovania:
Za 10 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Štefan
Komorný, Peter Mihál, Milan Mikulič, Pavol Nemec, Miroslav Rosivač,
Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek, Ing. Jozef Trčka CSc.
Proti: 0
Zdržal sa: 0

•

•
•

Poslanci mestského zastupiteľstva schválili:
Predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 1.1 ROP na realizáciu projektu
„Stavebné úpravy ZŠ s MŠ Gbely“ , ktorý je realizovaný pre Mesto Gbely
a ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP
Financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na
projekt t.j. vo výške 2.560.000,- Sk.
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DISKUSIA
Primátor mesta otvoril diskusiu pre poslancov i občanov.
V diskusii vystúpil pán Valachovič, ktorý hovoril k otázke detského
ihriska na ulici Halaštava. Deti na ihrisku robia hluk, prášia ako i kopú
lopty do záhrady p. Valachoviča.
Ing. Hazlinger – uviedol, že tento problém bude znovu prehodnotený na
rokovaní Komisie pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok ako i na
komisii stavebnej.
p. Vávra poukázal na vodičov, ktorí parkujú na chodníkoch osobnými
vozidlami najmä na ulici Obrancov mieru, Švermovej.
Primátor mesta ukončil diskusiu a poďakoval prítomným poslancom
i občanom za účasť a ukončil zasadnutie MZ.
Gbely 04. marca 2008

Ing. Nataša Londarevová
prednostka MsÚ

Ing. Jozef Hazlinger
primátor mesta

Overovatelia:
Mgr. Štefan Komorný
Milan Mikulič
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