Mesto Gbely
Nám. Slobody 1261, 908 45 Gbely

Zápisnica
zo zasadnutia mestského zastupiteľstva,
konaného dňa 12.11.2012 v obradnej sieni MsÚ
Prítomní: viď prezenčná listina (príloha č. 1) – 10 poslancov
Ospravedlnení: p. Iveta Ambrová
Mgr. Dana Beňová
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Grant cezhraničná spolupráca
4. Majetkové prevody
5. Diskusia
6. Ukončenie
Primátor mesta dal hlasovať za predložený program rokovania mestského
zastupiteľstva predložený poslancom, ktorých bolo v tom čase prítomných 9.
Hlasovanie počas rokovania MsZ bolo verejné – zdvihnutím ruky, v súlade
s platným Rokovacím poriadkom MsZ v Gbeloch.
Výsledok hlasovania:
Za 9 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Ondrej Kollár, doc.
Mgr. Štefan Komorný, ArtD., Milan Mikulič, Pavol Nemec, Ing. Svetlana
Ondrušková, RNDr. Miroslav Žilinek, Ing. Dana Vaňková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Primátor mesta určil zapisovateľku zápisnice:
Zapisovateľka: Mgr. Andrea Hrubšová
Primátor mesta určil overovateľov zápisnice:
Overovatelia:

Mgr. Ondrej Kollár
p. Janka Dermeková

Primátor predložil na odsúhlasenie poslancom návrh zloženia návrhovej komisie.
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Návrhová komisia: RNDr. Miroslav Žilinek - predseda
Ing. Svetlana Ondrušková - člen
p. Pavol Nemec - člen
Výsledok hlasovania:
Za 9 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Ondrej Kollár, doc.
Mgr. Štefan Komorný, ArtD., Milan Mikulič, Pavol Nemec, Ing. Svetlana
Ondrušková, RNDr. Miroslav Žilinek, Ing. Dana Vaňková
Proti: 0
Zdržal sa: 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 úlohy.
k bodu 3

Grant cezhraničná spolupráca
Žiadateľom je Mesto Gbely v rámci výzvy 09/FMP z Operačného programu
cezhraničnej spolupráce SR - ČR 2007 - 2013 - fond mikroprojektov. Aktivita vybudovanie, technické zhodnotenie a modernizácia drobnej infraštruktúry pre
rekreačnú plavbu. Názov projektu : "Rieka Morava nás nerozdeľuje, ale spája - druhá
etapa". Partneri projektu: hlavný cezhraničný partner obec Tvrdonice. Ďalší
cezhraničný partner mesto Lanžhot.
Mesto Gbely má vybudované dva prístavy na
spúšťanie lodí na rieku Moravu, ktoré boli vybudované v rámci projektu „Rieka
Morava nás nerozdeľuje, ale spája“, ktorý bol financovaný z prostriedkov EÚ. Ako
pokračovanie projektu chce Mesto Gbely spolu s obcou Tvrdonice a mestom Lanžhot
podať žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na vybudovanie spevnených
plôch na brehu rieky Morava, ktoré budú slúžiť ako prístupová komunikácia k vode
na spúšťanie nafukovacích člnov – raftov. Ide o vybudovanie celkom šiestich
nástupných miest , z toho 3 budú na slovenskej a 3 na českej strane rieky Morava.
Spevnená plocha nevyžaduje žiadne stavebné úpravy, úpravy brehu ani okolitého
terénu, čiže sa na jej vytvorenie nevyžaduje stavebné povolenie. Na spevnenú plochu
bude použitá technológia formou plastovej trvanlivej rohože PLASTIparking, ktorá
sa voľne pokladá na existujúci terén a upevní sa kovovými spojkami, ktoré sa zatlčú
do zeme. Po čase rohož prerastá trávou, takže je zabezpečená bezproblémová úprava
terénu kosením. V prípade potreby je možné rohož kedykoľvek odstrániť a znovu
umiestniť. Mesto Gbely plánuje v rámci tohto projektu zakúpiť 6 raftových člnov
s plnou výbavou, ktoré budú k dispozícii záujemcom o ich požičanie. Na prepravu
týchto člnov bude slúžiť štvorkolka s podvozkom, ktoré sú rovnako premetom
projektu. Člny, podvozok a štvorkolka budú umiestnené v garáži, ktorá bude za týmto
účelom postavená v lokalite Adamovské jazerá. Záujemcovia o požičanie raftu si
tento budú môcť zapožičať dvoma spôsobmi – 1. raft si vyzdvihnú
v požičovni, vlastným dopravným prostriedkom ho dopravia na miesto určenia a po
použití raft vrátia v požičovni 2. raft im pomocou štvorkolky s podvozkom dopraví
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obsluha požičovne na požadované miesto a po použití si ho na dohodnutom mieste
opäť vyzdvihne. Celková výška oprávnených nákladov projektu: 30 576 €.
Spolufinancovanie mesta Gbely : 1 528,80 €. Uvedený návrh bol prerokovaný
v komisii pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok, členovia ktorej odporúčajú
poslancom prijať uznesenie.
Počet poslancov sa príchodom poslanca Ing. Ľubomíra Papánka zvýšil na 10.
Primátor prečítal návrh na uznesenie:
MsZ schvaľuje:
a/ Predloženie žiadosti o NFP v súlade s Operačným programom cezhraničnej
spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013 a s regionálnou
dokumentáciou Fondu mikroprojektov na realizáciu projektu „Rieka Morava nás
nerozdeľuje, ale spája – druhá etapa “.
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 1 528,80 €.
Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania. Keďže neboli vznesené žiadne
pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor dal hlasovať za predložené uznesenia.
Výsledok hlasovania:
Za 10 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Ondrej Kollár,
doc. Mgr. Štefan Komorný, ArtD., Milan Mikulič, Pavol Nemec, Ing. Svetlana
Ondrušková, Ing. Ľubomír Papánek, RNDr. Miroslav Žilinek, Ing. Dana Vaňková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
k bodu 4

Majetkové prevody
 Zámena a kúpa pozemkov v lokalite Cunín
V súlade so schváleným zámerom v minulosti prerokovaným v komisii pre investičnú
výstavbu, stavebné veci a územné plánovanie a v komisii pre ekonomiku, legislatívu
a verejný poriadok Mesto Gbely pokračuje s usporiadaním pozemkov v lokalite
Cunín, z dôvodu možnosti športového využitia týchto pozemkov. Jedná sa o neúrodné
pozemky s nízkou bonitou, ktoré sú poľnohospodársky nevyužívané. Z tohto dôvodu
Mesto Gbely oslovilo ďalších vlastníkov predmetných pozemkov s tým, že im
ponúkne na zámenu za tieto pozemky iné, ktoré sú vo vlastníctve Mesta Gbely,
respektíve odkúpi ich spoluvlastnícke podiely. Pozemky, ktoré Mesto Gbely ponúka
na zámenu sú v zmysle Územného plánu pre mesto Gbely nevyužiteľné na iné účely.
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Primátor prečítal návrh na uznesenia:
MsZ schvaľuje:
Zámenu pozemkov registra „E“ KN v zmysle § 9a, ods. 8, písm. e.) zákona č.
138/1991 Zb. O majetku obcí v z.n.p. par. č. 8093/6 orná pôda o výmere 4797 m2
v spoluvlastníckom podiele 1/2, zapísaný pod B 2 v LV č. 5856 pre obec a kat. úz.
Gbely, ktorý je vo vlastníctve p. Milana Horinku st., Medlenova 786, 908 45 Gbely
v dohodnutej cene 556,45 Eur za novovzniknutý pozemok par. č. 2893/7 o výmere
539 m2 (podľa GP č. 42/2012, vyhotovil POZEPO Ján Polák, Petrova Ves, dňa
5.11.2012) v celosti, ktorý je vo vlastníctve Mesta Gbely v dohodnutej cene 556,45
Eur. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je vytvorenie predpokladov pre realizáciu
zámeru vybudovania areálu za účelom jeho športového využitia. Zamieňaný pozemok
par. č. 2893/7 je pre potreby mesta nevyužiteľný.
Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania. Keďže neboli vznesené žiadne
pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor dal hlasovať za predložené uznesenia.
Výsledok hlasovania:
Za 10 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Ondrej Kollár,
doc. Mgr. Štefan Komorný, ArtD., Milan Mikulič, Pavol Nemec, Ing. Svetlana
Ondrušková, Ing. Ľubomír Papánek, RNDr. Miroslav Žilinek, Ing. Dana Vaňková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
MsZ schvaľuje:
Kúpu spoluvlastníckeho podielu 1/2 pozemku zapísaného pod B 1 na LV č. 4428 pre
obec a kat. úz. Gbely reg. „E“ KN par. č. 8093/29 orná pôda o výmere 4422 m2 od
pani Márie Komornej, rod. Lasicovej, bytom Medlenova 731, Gbely za cenu 512,95
Eur.
Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania. Keďže neboli vznesené žiadne
pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor dal hlasovať za predložené uznesenia.
Výsledok hlasovania:
Za 10 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Ondrej Kollár,
doc. Mgr. Štefan Komorný, ArtD., Milan Mikulič, Pavol Nemec, Ing. Svetlana
Ondrušková, Ing. Ľubomír Papánek, RNDr. Miroslav Žilinek, Ing. Dana Vaňková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
MsZ schvaľuje:
Kúpu spoluvlastníckeho podielu 1/6 pozemku zapísaného pod B 4 a B 5 na LV č.
4428 pre obec a kat. úz. Gbely reg. „E“ KN par. č. 8093/29 orná pôda o výmere 4422
m2 od pána Jozefa Komorného, bytom Ružová 1109, Gbely za cenu 170,98 Eur.
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Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania. Keďže neboli vznesené žiadne
pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor dal hlasovať za predložené uznesenia.
Výsledok hlasovania:
Za 10 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Ondrej Kollár,
doc. Mgr. Štefan Komorný, ArtD., Milan Mikulič, Pavol Nemec, Ing. Svetlana
Ondrušková, Ing. Ľubomír Papánek, RNDr. Miroslav Žilinek, Ing. Dana Vaňková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
MsZ schvaľuje:
Kúpu spoluvlastníckeho podielu 1/6 pozemku zapísaného pod B 5 na LV č. 5861 pre
obec a kat. úz. Gbely reg. „E“ KN par. č. 8093/11 orná pôda o výmere 4942 m2 od
pána Štefana Jakubáča, bytom Štefánikova 382, Gbely za cenu 191 Eur.
Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania. Keďže neboli vznesené žiadne
pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor dal hlasovať za predložené uznesenia.
Výsledok hlasovania:
Za 10 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Ondrej Kollár,
doc. Mgr. Štefan Komorný, ArtD., Milan Mikulič, Pavol Nemec, Ing. Svetlana
Ondrušková, Ing. Ľubomír Papánek, RNDr. Miroslav Žilinek, Ing. Dana Vaňková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
k bodu 5

Diskusia
Primátor mesta otvoril ďalší bod rokovania diskusiu.
RNDr. Žilinek – požiadal, aby na ďalšie zasadnutie MsZ bol poslancom predložený
sumár odkúpených pozemkov.
Ing. Vaňková – požiadala, aby boli občania prostredníctvom Gbelana informovaní
o tom, že do zberného dvora musia voziť odpad, ktorí si musia sami demontovať doma
alebo priamo na zbernom dvore.
Ing. Hazlinger – vysvetlil, že na zbernom dvore pracuje len jeden zamestnanec a ten by
nestíhal odpad, ktorý sa skladá z viacerých druhov, demontovať.
Ing. Papánek sa spýtal na plán oprav ciest v meste. Poukázal na zlý stav komunikácie na
ulici Majerky.
Ing. Hazlinger – vysvetlil, že v súčasnosti nie sú žiadne výzvy z EÚ na opravu
miestnych komunikácií. V minulosti poslanci schválili predaj reštaurácie Delta
a účelové použitie peňazí na opravu chodníka na ulici Naftárska. Ak sa nám nepodarí
predať budovu kina, možno budú poslanci v budúcom roku rokovať o úvere na
rekonštrukciu ciest.
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p. Morbacher sa spýtal na stratu v Kine.
Ing. Hazlinger – poslanci schválili ukončenie prevádzky Kina. Aj skúšky folklórnej
skupiny Gbelan budú presunuté do priestorov telocvične v budove ZUŠ.
p. Dermeková sa spýtala na predaj reštaurácie Delta.
Ing. Hazlinger – táto budova je v správe spoločnosti Správa mestského majetku. Zatiaľ
nie je nový záujemca o túto budovu, preto bolo dohodnuté, že p. Horný bude naďalej
prevádzkovať podnikateľskú činnosť v priestoroch reštaurácie Delta do doby než bude
nový záujemca.
Po ukončení diskusie, primátor mesta zasadnutie MsZ ukončil.
Gbely 13. novembra 2012

Ing. Nataša Londarevová
prednostka MsÚ

Ing. Jozef Hazlinger
primátor mesta

Overovatelia:
Mgr. Ondrej Kollár
p. Janka Dermeková
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