Mesto Gbely
Nám. Slobody 1261, 908 45 Gbely

Zápisnica
zo zasadnutia mestského zastupiteľstva,
konaného dňa 08.09.2008 v obradnej sieni MsÚ
Prítomní: viď prezenčná listina (príloha č. 1) – 12 poslancov
Primátor mesta dal hlasovať za program rokovania mestského zastupiteľstva
predložený poslancom:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Kontrola uznesení
Návrh na udelenie Ceny mesta Gbely a Ceny primátora mesta Gbely
Návrh VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
na území mesta
Návrh V. zmeny rozpočtu mesta Gbely
Rôzne
Diskusia
Ukončenie

Výsledok hlasovania:
Za 11 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Štefan
Komorný ArtD., Ing. Miroslav Mihál, Mgr. Peter Mihál, Milan Mikulič,
Pavol Nemec, Ing. Svetlana Ondrušková, Ing. Dana Vaňková, Ing. Jozef
Trčka CSc., RNDr. Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Program rokovania MZ bol schválený.
Primátor mesta určil zapisovateľku zápisnice:
Zapisovateľka: Andrea Hrubšová
Primátor mesta určil overovateľov zápisnice:
Overovatelia: Ing. Kornel Činovský
Mgr. Peter Mihál
Primátor predložil na odsúhlasenie poslancom návrh zloženia návrhovej
komisie.
Návrhová komisia:

RNDr. Miroslav Žilinek - predseda
Ing. Svetlana Ondrušková - člen
Ing. Miroslav Mihál – člen
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Primátor mesta dal hlasovať za členov návrhovej komisie.
Výsledok hlasovania:
Za 11 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Štefan
Komorný ArtD., Ing. Miroslav Mihál, Mgr. Peter Mihál, Milan Mikulič,
Pavol Nemec, Ing. Svetlana Ondrušková, Ing. Dana Vaňková, Ing. Jozef
Trčka CSc., RNDr. Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Hlasovanie počas rokovania MZ bude verejné – zdvihnutím ruky, v súlade
s platným Rokovacím poriadkom MZ v Gbeloch.
k bodu 2

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 3

Návrh na udelenie Ceny mesta Gbely a Ceny primátora mesta
Gbely
V súlade so Štatútom mesta Gbely hlava 11 – Čestné občianstvo, ceny a odmeny
bol predložený návrh na udelenie ocenení, ktorý prerokovala výberová komisia,
zložená z predsedov komisií MsZ. Uvedený návrh dostali poslanci písomne.
V tomto návrhu bolo uvedené i schválenie finančnej odmeny ocenenému in
memoriam Matejovi Kocákovi, za ktorého ocenenie mali prevziať jeho
príbuzní.
Keďže sa neporadilo zistiť rodinných príslušníkov pána Mateja Kocáka, ktorí
by v súlade so Štatútom mesta Gbely mali ocenenie prevziať, bolo navrhnuté,
aby bola zhotovená pamätná tabula s nápisom: Matej Kocák, nar. 30.12.1882
v Gbeloch, zomrel 4.10.1918 Sant Mihiel – Francúzko – vyznamenaný za
hrdinstvo v I. svetovej vojne prezidentom a kongresom USA vojenským
a námorným vyznamenaním, ktorá by bola umiestnená na pomníku padlých
v meste Gbely.
Počet poslancov sa zvýšil na 12 príchodom poslanca Miroslava Rosivača.
Primátor prečítal návrh na uznesenie:
MsZ schvaľuje:
Udelenie Ceny mesta Gbely a finančnú odmenu vo výške 3.000,- Sk
nasledovným občanom a kolektívu:
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•
•
•
•
•
•

Anna Michelová, bytom Gbely, Záhumenice 1485/17
Pavol Nemec, bytom Gbely, Naftárska 1025
prof. MUDr. Peter Kothaj, Banská Bystrica
Milan Dúbrava, bytom Gbely, Mirka Nešpora 614
Ing. Stanislav Michalko, bytom Gbely, Družstevná 111
Kolektív Telovýchovnej jednoty Nafta Gbely

MsZ schvaľuje:
Udelenie Ceny mesta Gbely In memoriam – Matej Kocák, narodený
30.12.1882 Gbely, zomrel 4.10.1918 a zhotovenie pamätnej tabule s nápisom:
Matej Kocák, nar. 30.12.1882 v Gbeloch, zomrel 4.10.1918 Sant Mihiel –
Francúzsko – vyznamenaný za hrdinstvo v I. svetovej vojne prezidentom
a kongresom USA vojenským a námorným vyznamenaním a jej umiestnením
na pomník padlých v meste Gbely.
MsZ schvaľuje:
Udelenie Ceny primátora mesta Gbely a finančnú odmenu vo výške 2.000,Sk nasledovným občanom:
• Frederika Babuliaková bytom Kúty
• Lukáš Marcinkech, bytom Gbely, Naftárska 858
• Peter Pecina, bytom Gbely, Obrancov mieru 1534
Výsledok hlasovania:
Za 12 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Štefan
Komorný ArtD., Ing. Miroslav Mihál, Mgr. Peter Mihál, Milan Mikulič,
Pavol Nemec, Miroslav Rosivač, Ing. Svetlana Ondrušková, Ing. Dana
Vaňková, Ing. Jozef Trčka CSc., RNDr. Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Poslanci mestského zastupiteľstva schválili udelenie Ceny mesta Gbely
a finančnú odmenu vo výške 3.000,- Sk nasledovným občanom a kolektívu:
•
Anna Michelová, bytom Gbely, Záhumenice 1485/17
•
Pavol Nemec, bytom Gbely, Naftárska 1025
•
prof. MUDr. Peter Kothaj, Banská Bystrica
•
Milan Dúbrava, bytom Gbely, Mirka Nešpora 614
•
Ing. Stanislav Michalko, bytom Gbely, Družstevná 111
•
Kolektív Telovýchovnej jednoty Nafta Gbely
Poslanci mestského zastupiteľstva schválili udelenie Ceny mesta Gbely In
memoriam – Matej Kocák, narodený 30.12.1882 Gbely, zomrel 4.10.1918
a zhotovenie pamätnej tabule s nápisom: Matej Kocák, nar. 30.12.1882
v Gbeloch, zomrel 4.10.1918 Sant Mihiel – Francúzsko – vyznamenaný za
hrdinstvo v I. svetovej vojne prezidentom a kongresom USA vojenským
a námorným vyznamenaním a jej umiestnením na pomník padlých v meste
Gbely.
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Poslanci mestského zastupiteľstva schválili udelenie Ceny primátora mesta
Gbely a finančnú odmenu vo výške 2.000,- Sk nasledovným občanom:
• Frederika Babuliaková bytom Kúty
• Lukáš Marcinkech, bytom Gbely, Naftárska 858
• Peter Pecina, bytom Gbely, Obrancov mieru 1534
K bodu 4

Návrh VZN o pravidlách času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území mesta
K dnešnému dňu je platné a účinné VZN č. 6/2002 o Určení pravidiel času
predaja v obchode a času prevádzky služieb, ku ktorému boli prijaté 3 doplnky.
Pôvodné znenie predmetného VZN z júna 2002 uvádzalo, že v piatok a sobotu
nesmú byť prevádzky otvorené po 2 hod. Prvá zmena už v júli 2002 uvádzala, že
prevádzky nesmú byť otvorené po 5. hod. Druhý dodatok k VZN č. 6/2002
upravil dobu prevádzky v piatok a sobotu tak, že nesmú byť otvorené po 01.oo
hod. Uvedená úprava bola poslancami vydaná najmä z dôvodu, že mesto
nemajúc mestskú políciu nedokázalo zabezpečiť verejný poriadok v meste pri
tak dlhej prevádzkovej dobe.
Od toho času bolo v meste Gbely zriadené oddelenie hraničnej polície a bol
vybudovaný kamerový systém. Na základe týchto opatrení značne poklesol
nočný vandalizmus a rušenie verejného poriadku.
Z tohto dôvodu bol predložený návrh VZN o pravidlách času predaja
v obchode a času prevádzky služieb na území mesta, ktorý bol vyvesený na
úradnej tabuli dňa 15.08.2008.
Pri prerokovaní návrhu predmetného VZN v komisii pre ekonomiku, legislatívu
a verejný poriadok boli odporučené nižšie uvedené návrhy:
1. aby čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb na území mesta bol
upravený nasledovne:
„Prevádzkové jednotky, vykonávajúce obchodnú činnosť a poskytujúce
služby občanom na území mesta nesmú byť prevádzkované pre verejnosť
v dňoch:
Pondelok – štvrtok:
po 23.00 hodine
Piatok a sobotu:
po 3.00 hodine
Nedeľu:
po 23.00 hodine“
2.
Zároveň bol doplnený v § 2 bod 6:
„Prevádzky otvorené po 22.00 hod. sú povinné dodržiavať nočný pokoj
a verejný poriadok.“
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Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie:
MsZ vydáva:
VZN č. 6/2008 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na
území mesta.
V diskusii vystúpil Ing. Mihál, ktorý poukázal na skutočnosť ako môžu
prevádzky zabezpečiť dodržiavanie verejného poriadku mimo svojej prevádzky.
K uvedenému vystúpil RNDr. Žilinek, ktorý navrhol, aby bolo doplnené do § 1
ods. 1 nasledovné: Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“)
určuje pravidla času predaja v obchode a času prevádzky služieb (ďalej len
„prevádzková doba“) na území mesta Gbely pre fyzické osoby – podnikateľov
a právnické osoby, ktoré podnikajú na území mesta Gbely „vo svojich
prevádzkach“.
Ing. Vaňková
prevádzkáreň.

navrhuje ujednotiť výrazy prevádzková jednotka alebo

Ďalšia diskusia, v ktorej vystúpil Ing. Mihál, RNDr. Žilinek, Ing. Činovský sa
týkala § 3 predmetného VZN kontrolná činnosť.
Ing. Mihál navrhol vypustiť § 3 bod b).
RNDr. Žilinek navrhol stiahnuť materiál z rokovania.
K tomuto návrhu sa pripojil Ing. Mihál a stiahol svoj pozmeňujúci návrh.
Primátor mesta dal hlasovať za prvý pozmeňujúci návrh:
Návrh RNDr. Žilinka je doplniť do § 1 ods. 1 nasledovné:
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje pravidla času
predaja v obchode a času prevádzky služieb (ďalej len „prevádzková doba“) na
území mesta Gbely pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby, ktoré
podnikajú na území mesta Gbely „vo svojich prevádzkach“
Výsledok hlasovania:
Za 12 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Štefan
Komorný ArtD., Ing. Miroslav Mihál, Mgr. Peter Mihál, Milan Mikulič,
Pavol Nemec, Miroslav Rosivač, Ing. Svetlana Ondrušková, Ing. Dana
Vaňková, Ing. Jozef Trčka CSc., RNDr. Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Poslanci mestského zastupiteľstva schválili doplnenie do § 1 bod 1 „vo
svojich prevádzkach“.
Primátor dal hlasovať za druhý pozmeňujúci návrh stiahnuť materiál – návrh
VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území
mesta z rokovania a dopracovať ho.
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Výsledok hlasovania:
Za 8 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Štefan
Komorný ArtD., Ing. Miroslav Mihál, Pavol Nemec, Miroslav Rosivač, Ing.
Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
Proti 2 poslanci: Mgr. Peter Mihál, Ing. Jozef Trčka CSc.
Zdržal sa 2 poslanci: Milan Mikulič, Ing. Svetlana Ondrušková
Poslanci mestského zastupiteľstva odsúhlasili stiahnutie z rokovania návrh
VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území
mesta.
K bodu 5

Návrh V. zmeny rozpočtu mesta Gbely
Primátor mesta vyzval Ing. Kováčovú, aby prítomných poslancov i občanov
oboznámila s návrhom V. zmeny rozpočtu mesta Gbely.
Ing. Mihál – keď ide o navýšenie v príjmovej časti som veľmi rád, ale chcem sa
spýtať na dar od Nafty 300 tis. Sk. Na čo je určený?
Ing. Kováčová – dar od Nafty je určený pre organizácie mesta a to MskZ 200
tis. Sk, Hokejbalový klub 50 tis. Sk, Kresťanská mládež 15 tis. Sk a ZO ZŤP 35
tis. Sk.
Primátor dal hlasovať za návrh uznesenie:
MsZ schvaľuje:
V. zmenu rozpočtu Mesta Gbely v roku 2008. Neoddeliteľnou súčasťou tohto
uznesenia je tabuľková príloha s komentárom k jednotlivým zmenám.
Výsledok hlasovania:
Za 11 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Štefan
Komorný ArtD., Ing. Miroslav Mihál, Mgr. Peter Mihál, Milan Mikulič,
Pavol Nemec, Ing. Svetlana Ondrušková, Ing. Dana Vaňková, Ing. Jozef
Trčka CSc., RNDr. Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa 1 poslanec: Miroslav Rosivač
Poslanci mestského zastupiteľstva schválili V. zmenu rozpočtu Mesta Gbely
v roku 2008. Neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia je tabuľková príloha
s komentárom k jednotlivým zmenám.
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K bodu 6

Rôzne
•

Výročná správa o činnosti DPS n.o. Gbely za rok 2007

Primátor mesta vyzval Ing. Blaženu Chocholáčkovú, aby prítomných poslancov
i občanov oboznámila s výročnou správou DPS n.o. Gbely za rok 2007.
V diskusii vystúpil Ing. Mihál, ktorý sa informoval o základnom imanii DPS n.o.
Gbely v súvislosti s úhradou účtovnej straty znížením základného imania
a požadoval informáciu ohľadom poskytnutých dotácií z mesta na DPS n.o. Gbely.
Na dotazy poslanca odpovedala Ing. Chocholáčková a Ing. Kováčová.
Ing. Vaňková –poďakovala p. riaditeľke DPS n.o. Gbely a jej pracovníkom, že sa
dobre starajú o občanov, ľudia sú spokojní.
Poslanci mestského zastupiteľstva zobrali na vedomie výročnú správu o činnosti
Domu pokojnej staroby n.o. Gbely za rok 2007.

•

Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠsMŠ a ZUŠ

V súvislosti s prijatím tzv. nového školského zákona boli upravené i počty
delegovaných zástupcov zriaďovateľa do príslušných školských rád škôl
a školských zariadení v zriaďovacej pôsobnosti mesta. Podľa doterajšieho znenia
zákona mesto delegovalo do rady školy troch svojich zástupcov, z ktorých min.
dvaja boli poslanci zastupiteľstva zriaďovateľa.
Podľa nového školského zákona zriaďovateľ deleguje do Rady školy štyroch
zástupcov, pričom nevymedzuje, že to majú byť poslanci.
Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Gbely bol prerokovaný v komisii pre ekonomiku, legislatívu
a verejný poriadok.
Ing. Hazlinger dodal, že v návrhu pre radu školy pri ZUŠ Gbely sú i 2 občania
z obce Kúty, pretože naša ZUŠ funguje i v Kútoch a preto 2 zástupcovia sú
delegovaní z Kútov.
Keďže neboli od poslancov vznesené žiadne dotazy ani pozmeňujúce návrhy,
primátor dal hlasovať o nasledovnom uznesení.
MsZ deleguje:
za člena Rady školy pri ZŠ s MŠ Gbely:
Ing. Kornela Činovského, Miroslava Rosivača, Mgr. Lenku Bolfovú, Ing. Gabrielu
Kováčovú
za člena Rady školy pri ZUŠ Gbely:
Mgr. Štefana Komorného, Pavla Nemca, Ing. Jozefa Heska, Evu Vítkovú.
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Výsledok hlasovania:
Za 12 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Štefan
Komorný ArtD., Ing. Miroslav Mihál, Mgr. Peter Mihál, Milan Mikulič,
Pavol Nemec, Miroslav Rosivač, Ing. Svetlana Ondrušková, Ing. Dana
Vaňková, Ing. Jozef Trčka CSc., RNDr. Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Poslanci mestského zastupiteľstva delegovali
za člena Rady školy pri ZŠ s MŠ Gbely:
Ing. Kornela Činovského, Miroslava Rosivača, Mgr. Lenku Bolfovú,
Ing. Gabrielu Kováčovú
za člena Rady školy pri ZUŠ Gbely:
Mgr. Štefana Komorného, Pavla Nemca, Ing. Jozefa Heska, Evu Vítkovú.

•

Urbanistická štúdia na budúce stavebné pozemky v lokalite Majerky

Poslanci MsZ Gbely uznesením č. 164/2008 zo dňa 17.6.2008 odkúpili do majetku
mesta Gbely pozemky v lokalite Majerky na budúcu výstavbu rodinných domov.
Z tohto dôvodu vedenie mesta prijalo následné opatrenia pre zabezpečenie
legislatívnych podmienok pre budúce stavebné pozemky.
V súlade s územným plánom je uvedená lokalita určená na výstavbu rodinných
domov a k tomuto účelu je potrebné zabezpečiť podklady pre začatie územného
konania.
Z tohto dôvodu sa mesto obrátilo na osobu odborne spôsobilú v obstarávaní
územnej dokumentácie- Ing. Jozefa Hlavatého, ktorý vypracoval materiály na
rokovanie poslancov MsZ – príloha č. 1 a č. 2.
Uvedený materiál bol prerokovaný v komisii pre investičnú výstavbu, stavebné
veci a územné plánovanie a v komisii pre ekonomiku, legislatívu a verejný
poriadok, ktoré odporúčajú poslancom MsZ Gbely ho schváliť.
V diskusii vystúpil Ing. Mihál, ktorý sa informoval ohľadom prípravy materiálu
odborne spôsobilým pracovníkom Ing.Jozefom Hlavatým.
Na otázky zodpovedal Ing. Rosa.
Primátor mesta dal hlasovať za predložený návrh:
MsZ berie na vedomie:
Dôvodovú správu k spracovaniu Zmien a doplnkov č. 01/2008 Územného plánu
Mesta Gbely a urbanistickej štúdie obytnej zóny Majerky.
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MsZ súhlasí:
•

s obstaraním Zmien a doplnkov č. 01/2008 Územného plánu Mesta Gbely

•

so spracovaním urbanistickej štúdie obytnej zóny Majerky .

Výsledok hlasovania:
Za 11 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Štefan
Komorný ArtD., Mgr. Peter Mihál, Milan Mikulič, Pavol Nemec, Miroslav
Rosivač, Ing. Svetlana Ondrušková, Ing. Dana Vaňková, Ing. Jozef Trčka CSc.,
RNDr. Miroslav Žilinek
Proti 1 poslanec: Ing. Miroslav Mihál
Zdržal sa: 0
Poslanci mestského zastupiteľstva zobrali na vedomie dôvodovú správu
k spracovaniu Zmien a doplnkov č. 01/2008 Územného plánu Mesta Gbely
a urbanistickej štúdie obytnej zóny Majerky.
Poslanci mestského zastupiteľstva súhlasili s obstaraním Zmien a doplnkov č.
01/2008 Územného plánu mesta Gbely a zároveň súhlasili so spracovaním
urbanistickej štúdie obytnej zóny Majerky.
•

Rekonštrukcia budovy ZUŠ

Poslanci obdržali pomerne obsiahly materiál týkajúci sa podania žiadosti
o nenávratný finančný prostriedok z Ministerstva výstavby a to na Stavebné úpravy
budovy, v ktorej v súčasnosti sídli Základná umelecká škola a aj Špeciálna základná
škola – objekt tzv. starej školy.
K tomu, aby sa získali finančné prostriedky najmä na rekonštrukciu nevyhovujúceho
vykurovania a spolu s tým aj prostriedky na opravu budovy, novú elektroinštaláciu
a pod. - je potrebné, aby predmetný objekt, ktorý je v majetku mesta Gbely – bol
v správe Základnej umeleckej školy.
Keďže neboli od poslancov vznesené žiadne dotazy ani pozmeňujúce návrhy,
primátor dal hlasovať o nasledovnom uznesení.
MsZ schvaľuje:
Predloženie žiadostí o NFP v rámci opatrenia 1.1. ROP na realizáciu projektu :
Stavebné úpravy školy ul. Čsl.armády Gbely, ktorý je realizovaný pre ZUŠ Gbely a
ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Gbely.
MsZ schvaľuje:
Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP.
MsZ schvaľuje:
Financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt
t.j. vo výške 1.069 223,-Sk.
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MsZ schvaľuje:
Financovanie neoprávnených výdavkov projektu vo výške 796 686,-Sk.
MsZ schvaľuje:
Odňatie správy starej budovy základnej školy na ul. Čs. armády 1207 v Gbeloch ku
dňu 15.9.2008 v ZC 1.800.682,60 Sk Základnej škole s materskou školou.
OC:
8.786.103,00 Sk
Precenenie: 2.527.378,60 Sk
Oprávky:
9.512.799,00 Sk
ZC:
1.800.682,60 Sk
MsZ schvaľuje
Zverenie správy starej budovy základnej školy na ul. Čs. armády 1207 v Gbeloch
ku dňu 15.9.2008 v ZC 1.800.682,60 Sk Základnej umeleckej škole.
OC:
8.786.103,00 Sk
Precenenie: 2.527.378,60 Sk
Oprávky:
9.512.799,00 Sk
ZC:
1.800.682,60 Sk
Základná škola s MŠ bude posledný krát účtovať o odpisoch 31.8.2008 a ZUŠ bude
prvý krát účtovať o odpisoch 30.9.2008.
Výsledok hlasovania:
Za 12 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Štefan
Komorný ArtD., Ing. Miroslav Mihál, Mgr. Peter Mihál, Milan Mikulič, Pavol
Nemec, Miroslav Rosivač, Ing. Svetlana Ondrušková, Ing. Dana Vaňková, Ing.
Jozef Trčka CSc., RNDr. Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Poslanci mestského zastupiteľstva schválili predloženie žiadostí o NFP v rámci
opatrenia 1.1. ROP na realizáciu projektu : Stavebné úpravy školy ul. Čsl.armády
Gbely, ktorý je realizovaný pre ZUŠ Gbely a ktorý je v súlade s Programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Gbely.
Poslanci mestského zastupiteľstva schválili zabezpečenie realizácie projektu po
schválení žiadosti o NFP.
Poslanci mestského zastupiteľstva schválili financovanie projektu vo výške 5%
z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo výške 1.069 223,-Sk.
Poslanci mestského zastupiteľstva schválili financovanie neoprávnených
výdavkov projektu vo výške 796 686,-Sk.
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Poslanci mestského zastupiteľstva schválili odňatie správy starej budovy
základnej školy na ul. Čs. armády 1207 v Gbeloch ku dňu 15.9.2008 v ZC
1.800.682,60 Sk Základnej škole s materskou školou.
OC:
8.786.103,00 Sk
Precenenie: 2.527.378,60 Sk
Oprávky:
9.512.799,00 Sk
ZC:
1.800.682,60 Sk
Poslanci mestského zastupiteľstva schválili zverenie správy starej budovy
základnej školy na ul. Čs. armády 1207 v Gbeloch ku dňu 15.9.2008 v ZC
1.800.682,60 Sk Základnej umeleckej škole.
OC:
8.786.103,00 Sk
Precenenie: 2.527.378,60 Sk
Oprávky:
9.512.799,00 Sk
ZC:
1.800.682,60 Sk
Základná škola s MŠ bude posledný krát účtovať o odpisoch 31.8.2008 a ZUŠ
bude prvý krát účtovať o odpisoch 30.9.2008.

•

Zmluva o partnerstve spolupráci s obcou Tvrdonice

14.apríla vyhlásilo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR priebežnú
výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci Operačného programu
cezhraničnej spolupráce Slovenskej republiky – Českej republiky na roky 2007 –
2013. Keďže sa začína rozvíjať užšia spolupráca medzi mestom Gbely a obcou
Tvrdonice nás starosta obce Tvrdonice požiadal o uzatvorenie zmluvy o partnerstve
tak, ako ju majú uzatvorenú s obcou Moravský Svätý Ján.
V súlade so zákonom č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení zmien a
doplnkov a Štatútom mesta Gbely podlieha takáto zmluva schváleniu poslancami
MsZ Gbely.
Keďže neboli od poslancov vznesené žiadne dotazy ani pozmeňujúce návrhy,
primátor dal hlasovať o nasledovnom uznesení.
MsZ schvaľuje:
Uzatvorenie Zmluvy o partnerstve a spolupráci medzi obcou Tvrdonice a mestom
Gbely.
Výsledok hlasovania:
Za 12 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Štefan
Komorný ArtD., Ing. Miroslav Mihál, Mgr. Peter Mihál, Milan Mikulič, Pavol
Nemec, Miroslav Rosivač, Ing. Svetlana Ondrušková, Ing. Dana Vaňková, Ing.
Jozef Trčka CSc., RNDr. Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Poslanci mestského zastupiteľstva schválili uzatvorenie Zmluvy o partnerstve
a spolupráci medzi obcou Tvrdonice a mestom Gbely.
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•

Návrh na zmenu organizačného poriadku MsÚ Gbely

V súvislosti s prechodom na nový systém tzv. akruálneho účtovníctva,
v súvislosti s novelou zákona č. 583/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy – vznikla potreba zavedenia
nového programového rozpočtu pre subjekty územnej samosprávy, ako i nové
nároky spojené so zákonom č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v SR, a taktiež
so vznikom nových požiadaviek na úseku miestnych daní, najmä otázky likvidácie
pohľadávok z titulu neplatenia daní a poplatkov v minulosti, následne exekučných
príkazov na neplatičov - zvýšila sa náročnosť práce na ekonomickom odbore MsÚ
Gbely, čo so sebou vedie zvýšené vyťaženie a časovú náročnosť najmä dvoch
pracovníkov – vedúcej odboru a účtovníčky.
Súbežne s bežnou rutinnou prácou narastá i účtovnícka agenda spojená s realizáciou
grantových dotácií.
Uvedené legislatívne zmeny vyžadujú aj vyššie nároky a požiadavky na vzdelanie
príslušných pracovníkov
Návrh na zmenu organizačného poriadku MsÚ Gbely prerokovali členovia komisie
pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok, ktorí odporúčajú poslancom prijať
uznesenie.
V diskusii Ing. Mihál navrhol, aby do návrhu uznesenia bolo pre referenta pre styk
s občanmi doplnené: - požiadavka stredoškolské vzdelanie alebo vysokoškolské
vzdelanie I. stupňa tak ako bolo navrhované v materiály.
Primátor mesta dal hlasovať za takto upravený návrh uznesenia:
MsZ schvaľuje:
• zrušenie v organizačnej a funkčnej schéme MsÚ Gbely pozície:
referent: daň z nehnuteľností a poplatky,
referent : evidencia obyvateľstva a matrika,
• vytvorenie v organizačnej a funkčnej schéme MsÚ Gbely pozície:
referent: asistent vedúceho odboru – požiadavka vysoká škola II.stupňa
referent:
pre styk s občanmi – požiadavka stredoškolské vzdelanie alebo
vysokoškolské vzdelanie I..stupňa v termíne od 1.10.2008.
Výsledok hlasovania:
Za 10 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Mgr.
Peter Mihál, Milan Mikulič, Pavol Nemec, Miroslav Rosivač, Ing. Svetlana
Ondrušková, Ing. Dana Vaňková, Ing. Jozef Trčka CSc., RNDr. Miroslav
Žilinek
Proti 1 poslanec: Ing. Miroslav Mihál
Zdržal sa 1 poslankyňa: Janka Dermeková
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Poslanci mestského zastupiteľstva schválili
• zrušenie v organizačnej a funkčnej schéme MsÚ Gbely pozície:
referent: daň z nehnuteľností a poplatky,
referent : evidencia obyvateľstva a matrika,
• vytvorenie v organizačnej a funkčnej schéme MsÚ Gbely pozície:
referent: asistent vedúceho odboru – požiadavka vysoká škola II.stupňa
referent: pre styk s občanmi – požiadavka stredoškolské vzdelanie alebo
vysokoškolské vzdelanie I..stupňa v termíne od 1.10.2008.
•

Majetkové prevody

Poslanci obdržali kópiu listu od p. Márie Čulenovej, ktorá žiada zrušiť uznesenie č.
128/2008, ktorým bol schválený odpredaj pozemku pri rodinnom dome jej synovi
Mariánovi Čulenovi. Z dôvodu, že nehnuteľnosť – rodinný dom je
v spoluvlastníckom podiele 5/8 pani Mária Čulenová a 3/8 pán Marián Čulen, žiada
prostredníctvom svojho právneho zástupcu p.JUDr. Ivana Siráňa, aby aj pozemok
bol prevedený z mesta na nových vlastníkov v rovnakom spoluvlastníckom pomere.
Keďže neboli od poslancov vznesené žiadne dotazy ani pozmeňujúce návrhy,
primátor dal hlasovať o nasledovnom uznesení.
MsZ ruší:
Uznesenie č. 128 zo dňa 3.12.2007.
MsZ schvaľuje:
Odpredaj pozemku par. č. E 1558/1 diel 7 o výmere 4 m2, diel 8 o výmere 23 m2
podľa geometrického plánu č. 30/2007 zo dňa 31.10.2007 pani Márii Čulenovej rod.
Šedivej, trvale bytom Gbely, Mirka Nešpora 620 v 5/8 a pánovi Mariánovi Čulenovi
trvale bytom Gbely, Mirka Nešpora 620 v 3/8 za cenu 100,- Sk/m2.
Výsledok hlasovania:
Za 12 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Štefan
Komorný ArtD., Ing. Miroslav Mihál, Mgr. Peter Mihál, Milan Mikulič, Pavol
Nemec, Miroslav Rosivač, Ing. Svetlana Ondrušková, Ing. Dana Vaňková, Ing.
Jozef Trčka CSc., RNDr. Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Poslanci mestského zastupiteľstva zrušili uznesenie č. 128 zo dňa 3.12.2007.
Poslanci mestského zastupiteľstva schválili odpredaj pozemku par. č. E 1558/1
diel 7 o výmere 4 m2, diel 8 o výmere 23 m2 podľa geometrického plánu č. 30/2007
zo dňa 31.10.2007 pani Márii Čulenovej rod. Šedivej, trvale bytom Gbely, Mirka
Nešpora 620 v 5/8 a pánovi Mariánovi Čulenovi trvale bytom Gbely, Mirka
Nešpora 620 v 3/8 za cenu 100,- Sk/m2.
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• Kompa Adamov – informácia o mimoriadnom zasadaní MsZ
Záverom primátor mesta informoval prítomných poslancov i občanov o príprave
projektu na finančný príspevok v rámci Operačného programu cezhraničnej
spolupráce SR – ČR 2007 – 2013 -s názvom „Rieka Morava nás nerozdeľuje ale
spája“.
V partnerskom projekte s obcou Tvrdonice sa spracováva projektový zámer na
zriadenie a prevádzku rekreačnej plavby malými plavidlami a prepravu osôb
a bicyklov cez rieku Moravu v lokalite Gbely Adamov.
Uzávierka projektu je 30.9.2008 a podrobnejšie informácie budú predložené na
mimoriadnom zastupiteľstve, ktoré bude schvaľovať spolufinancovanie
predmetného projektu.
Z dôvodu, že na príprave žiadosti sa ešte stále pracuje a nie je známa konečná
požadovaná suma, primátor mesta oznámil poslancom, že koncom septembra zvolá
mimoriadne zasadanie MsZ , na ktorom budú predložené ku schváleniu potrebné
uznesenia týkajúce sa podania žiadosti, ako aj výšky spolufinancovania projektu.
k bodu 6

Diskusia
p. Vávra – chcem sa spýtať na cestu na ulici Jilemníckeho .
Ing. Hazlinger- do konca novembra 2008 sa urobí chodník a TTSK prisľúbili
rekonštrukciu asfaltovej cesty. SPP si v tomto roku zmenil finančný plán
a operatívne prisľúbili a budú zároveň na ulici Jilemníckeho prerábať plynové
prípojky.
p. Vávra – dúfam, že sa cesta nebude zdvíhať.
Ing. Hazlinger – cesta sa bude v určitých úsekoch frézovať a bude odvedená voda.
p. Vávra – v zime sneh odhrnutú na chodník a deti musia chodiť po ceste.
Ing. Hazlinger – dá sa to dohodnúť so Správou ciest.
p. Kollár – na ulici Petroveskej jazdia motoristi rýchlosťou 90 km/h a viac. Na
začiatku mesta vyhodia rýchlosť. Intenzita rýchlosti sa nedá ovplyvniť. Existujú
retardéry je to finan. náročné a úrovne premávky je veľká. Na ulici Petroveskej je
jeden chodník.
Ing. Hazlinger – viac krát sme sa obrátili na odbor dopravy, aby tam bola povolená
rýchlosť na 40 km/h. Odbor dopravy nám to zamietol, z dôvodu prípravy zákona
o obmedzení rýchlosti v obciach na 50 km/h.. Cesta patrí TTSK, nemôžeme
vybudovať na nich retardéry. Budeme viacej apelovať na policajtov, aby
kontrolovali tento úsek.
Ing. Mihál navrhol, aby bolo opravené uznesenie č. 135 u 3..12.2007. Taktiež sa
pýtal, kedy sa opraví zriaďovateľská listina ZŠsMŠ Gbely.
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Zároveň navrhol, aby MsZ uložilo kontrolórke mesta vykonať kontrolu finan.
prostriedkov v grante „Strom pre každé dieťa“ s chronologickým postupom.
Primátor mesta dal hlasovať za predložený návrh:
Výsledok hlasovania:
Za 2 poslanci: Ing. Kornel Činovský, Ing. Miroslav Mihál
Proti 8 poslancov: Mgr. Štefan Komorný ArtD., Mgr. Peter Mihál,
Milan
Mikulič, Pavol Nemec, Miroslav Rosivač, Ing. Dana Vaňková, Ing. Jozef Trčka
CSc., RNDr. Miroslav Žilinek
Zdržali sa 2 poslankyne: Janka Dermeková, Ing. Svetlana Ondrušková
Poslanci mestského zastupiteľstva neodsúhlasili návrh poslanca Ing. Mihála.
Diskusia bola ukončená.
Primátor mesta poďakoval prítomným poslancom i občanom za účasť
a ukončil zasadnutie MZ.
Gbely 12. septembra 2008

Ing. Nataša Londarevová
prednostka MsÚ

Ing. Jozef Hazlinger
primátor mesta

Overovatelia:
Mgr. Peter Mihál
Ing. Kornel Činovský.
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