Mesto Gbely
Nám. Slobody 1261, 908 45 Gbely

Zápisnica
zo zasadnutia mestského zastupiteľstva,
konaného dňa 4.2.2013 v obradnej sieni MsÚ
Prítomní: viď prezenčná listina (príloha č. 1) – 11 poslancov
Ospravedlnené:

Mgr. Dana Beňová
Ing. Mária Poláková – hlavná kontrolórka

Primátor predložil návrh na doplnenie programu o bod rôzne – plán zasadaní
poslancov MsZ.
Program:
1. Otvorenie
2. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z fondov EU
3. Rôzne
4. Diskusia
5. Ukončenie
Primátor mesta dal hlasovať za doplnený predložený program rokovania mestského
zastupiteľstva predložený poslancom, ktorých bolo v tom čase prítomných 10.
Hlasovanie počas rokovania MsZ bolo verejné – zdvihnutím ruky, v súlade
s platným Rokovacím poriadkom MsZ v Gbeloch.
Výsledok hlasovania:
Za 10 poslancov: Iveta Ambrová, Janka Dermeková, Mgr. Ondrej Kollár, doc.
Mgr. Štefan Komorný ArtD., Milan Mikulič, Pavol Nemec, Ing. Svetlana
Ondrušková, Ing. Ľubomír Papánek, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek,
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Primátor mesta určil zapisovateľku zápisnice:
Zapisovateľka: Mgr. Andrea Hrubšová
Primátor mesta určil overovateľov zápisnice:

Overovatelia:

p. Iveta Ambrová
Mgr. Ondrej Kollár
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Primátor predložil na odsúhlasenie poslancom návrh zloženia návrhovej komisie.

Návrhová komisia: RNDr. Miroslav Žilinek - predseda
Ing. Ľubomír Papánek - člen
Ing. Svetlana Ondrušková - člen
Výsledok hlasovania:
Za 10 poslancov: Iveta Ambrová, Janka Dermeková, Mgr. Ondrej Kollár, doc.
Mgr. Štefan Komorný ArtD., Milan Mikulič, Pavol Nemec, Ing. Svetlana
Ondrušková, Ing. Ľubomír Papánek, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek,
Proti: 0
Zdržal sa: 0

k bodu 2

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ
Poslanci obdržali materiály, kde bolo uvedené, že je treba do 8. februára tohto roku
predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ, kde hlavným
partnerom a predkladateľom žiadosti je Mesto Skalica a projekt má názov
„Zachovanie a rozvoj cyrilometodských tradícií a remesiel v prihraničnom regióne“.
V rámci tohto projektu mesto Gbely bude mať možnosť propagovať svoje aktivity
v oblasti rozvoja turistiky na Adamovských jazerách a splavňovaní Moravy
v spoločnom propagačnom materiály, ktorý bude obsahovať turistické aktivity mesta
Skalice a mesta Hodonín. Celkové náklady za mesto Gbely sú vo výške 20 tis. €,
spolufinancovanie mesta je vo výške 1 tisíc €.
Počet poslancov sa zvýšil na 11, príchodom poslanca Ing. Kornela Činovského.
Uvedený materiál bol prerokovaný v komisii pre ekonomiku, legislatívu a verejný
poriadok per – rollam , členovia ktorej odporúčajú poslancom prijať nasledovné
uznesenia:
Návrh na uznesenia:
MsZ schvaľuje:
1/ Predloženie žiadosti o FP v rámci výzvy OP cezhraničnej spolupráce SR-ČR 20072013 za účelom realizácie projektu Zachovanie a rozvoj cyrilometodských tradícií
a remesiel v prihraničnom regióne, ktorého ciele sú v súlade s platným územným
plánom mesta a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta.
2/ Zabezpečenie realizácie projektu Zachovanie a rozvoj cyrilometodských tradícií
a remesiel v prihraničnom regióne po schválení žiadosti o nenávratný finančný
príspevok.
3/ Financovanie projektu Zachovanie a rozvoj cyrilometodských tradícií a remesiel
v prihraničnom regióne vo výške minimálne 5 % z celkových oprávnených
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výdavkov
Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania. Keďže neboli vznesené žiadne
pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor dal hlasovať za prečítané uznesenia.

Výsledok hlasovania:
Za 11 poslancov: Iveta Ambrová, Janka Dermeková, Ing. Kornel Činovský, Mgr.
Ondrej Kollár, doc. Mgr. Štefan Komorný ArtD., Milan Mikulič, Pavol Nemec,
Ing. Svetlana Ondrušková, Ing. Ľubomír Papánek, Ing. Dana Vaňková, RNDr.
Miroslav Žilinek,
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 3

Rôzne
Keďže z dôvodov už skôr uvedených bolo zvolané dnešné neplánované zasadnutie
poslancov MsZ bolo navrhnuté, aby boli upravené termíny nasledujúcich zasadaní
poslancov najmä z dôvodu, že v termíne do 25. februára nebude vypracovaná
záverečná správa audítora, bez ktorej nie je možné schváliť záverečný účet mesta
Gbely. Telefonicky boli poslanci s týmto návrhom oboznámení, všetci s ním súhlasili.
Z tohto dôvodu primátor predložil nasledovný návrh na uznesenia:
MsZ ruší:
Uznesenie č. 228/2012.

MsZ schvaľuje:
Plán zasadnutí poslancov MsZ:
15. apríl 2013
17. jún 2013
Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania. Keďže neboli vznesené žiadne
pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor dal hlasovať za prečítané uznesenia.
Výsledok hlasovania:
Za 11 poslancov: Iveta Ambrová, Janka Dermeková, Ing. Kornel Činovský, Mgr.
Ondrej Kollár, doc. Mgr. Štefan Komorný ArtD., Milan Mikulič, Pavol Nemec,
Ing. Svetlana Ondrušková, Ing. Ľubomír Papánek, Ing. Dana Vaňková, RNDr.
Miroslav Žilinek,
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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K bodu 4

Diskusia
Primátor mesta otvoril ďalší bod rokovania diskusiu.
Do rozpravy sa prihlásil poslanec p. Papánek, ktorý sa spýtal na príjazdovú cestu
k rodinným domom v parku pri mestskom úrade.
Ing. Hazlinger vysvetlil, že dlažbová komunikácia je v dostatočnej šírke v súlade so
stavebným povolením a projektovou dokumentáciou. Vlastníkom rodinných domov
bolo oznámené, že medzi prístupovou komunikáciou a rodinným domom si môžu
vjazd rozšíriť.
Papánek Ľ. – upozornil na parkovanie motorových vozidiel na zelených plochách na
sídlisku Záhumenice.
Ing. Hazlinger – viacerí obyvatelia sídliska si sťažujú, že nie sú voľné miesta na
parkovanie. Do budúcnosti sa uvažuje o parkovacej ploche oproti kotolni.
p. Papánek T. – určite sa vie, kto parkuje na trávnatej ploche.
RNDr. Žilinek – dodal, že obyvatelia sídliska jazdia autami aj po chodníkoch. Treba
ošetriť chodníky nejakým stĺpom. Zároveň dodal, že by bolo možno vhodné tento
problém riešiť s príslušníkmi polície.
p. Kovalovský – upozornil, že majitelia prevádzky reštaurácie na hradskej a vlastník
rodinného domu u pizzerie vylievajú odpad do kanála. Ďalej dodal, že by bolo vhodné,
aby pod kontajnery, ktoré sú určené na sklo boli umiestnené betónové kostky. Taktiež
upozornil na čiernu skládku za pálenicou.
p. Kovalovský upozornil na neupravené betónové kostky v kanáloch a zlú miestnu
komunikáciu na ulici Hviezdoslavovej.
Ing. Hazlinger vysvetlil, že poslanci schválili poradovník opráv ciest v meste na základe
ich technického stavu a frekventovanosti ich využitia. Opravy sa budú realizovať podľa
finančných možností mesta.
p. Papánek T. – upozornil na to, že učitelia v materskej škole nedali vedieť rodičom
o uzatvorení prevádzky materskej školy z dôvodu chrípkovej epidémie. Rodičia si
nemohli zabezpečiť dovolenky.
Dodal, že mohol byť oznam uverejnený na
internetovej stránke školy alebo učitelia mohli upozorniť rodičov prostredníctvom emailov.
Ing. Hazlinger - toto je v kompetencii riaditeľky školy a ona nemohla dopredu vedieť,
koľko detí ochorie zo dňa na deň. Podnet na uzatvorenie školy a škôlky vyšiel od
detskej lekársky a regionálneho úradu verejného zdravotníctva, nakoľko v škole bolo
cca 40 % chorých detí a v materskej škole 60 %.

Po ukončení diskusie primátor mesta zasadnutie MsZ ukončil.
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Gbely 5. februára 2013

Ing. Nataša Londarevová
prednostka MsÚ

Ing. Jozef Hazlinger
primátor mesta

Overovatelia:
Iveta Ambrová
Mgr. Ondrej Kollár
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