Mesto Gbely
Nám. Slobody 1261, 908 45 Gbely

Zápisnica
zo zasadnutia mestského zastupiteľstva,
konaného dňa 15.12.2008 v obradnej sieni MsÚ
Prítomní: viď prezenčná listina (príloha č. 1) – 11 poslancov
Ospravedlnený: Mgr. Štefan Komorný, ArtD.
Primátor mesta dal hlasovať za program rokovania mestského zastupiteľstva
predložený poslancom, ktorých bolo v tomto čase prítomných 11.
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Kontrola uznesení
Zmena rozpočtu Mesta Gbely
Návrh programového rozpočtu na rok 2009 a viacročného rozpočtu na roky
2009-2011 .Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu programového rozpočtu a
viacročného rozpočtu a roky 2009-2011
5. Návrh VZN o dani z nehnuteľností, o miestnych daniach pre rok 2009 o
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2009
Návrh VZN o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania
6 Návrh VZN o čase a mieste zápisu detí do základnej školy v Meste Gbely
7. Majetkové prevody
8. Rôzne
9. Diskusia
10.Ukončenie
Výsledok hlasovania:
Za 11 poslancov: Janka Dermekov, Ing. Kornel Činovský, Ing. Miroslav Mihál, Mgr.
Peter Mihál, Milan Mikulič, Pavol Nemec, Ing. Svetlana Ondrušková, Miroslav
Rosivač, Ing. Dana Vaňková, Ing. Jozef Trčka CSc., RNDr. Miroslav Žilínek
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Program rokovania MsZ bol schválený.
Hlasovanie počas rokovania MZ bude verejné – zdvihnutím ruky, v súlade s platným
Rokovacím poriadkom MZ v Gbeloch.
Primátor mesta určil zapisovateľku zápisnice:
Zapisovateľka: Bc. Andrea Hrubšová

Primátor mesta určil overovateľov zápisnice:
Overovatelia: Milan Mikulič
Ing. Dana Vaňková
Primátor predložil na odsúhlasenie poslancom 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: Janka Dermeková, Ing. Kornel Činovský, Ing. Miroslav Mihál, Mgr.
Peter Mihál, Milan Mikulič, Pavol Nemec, Ing. Svetlana Ondrušková, Miroslav
Rosivač, Ing. Dana Vaňková, Ing. Jozef Trčka CSc., RNDr. Miroslav Žilínek
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 uznesenia, ukladajúce úlohy pracovníkom mesta Gbely.
K bodu 3

Návrh na VII. a VIII. zmenu rozpočtu Mesta Gbely
Poslanci obdržali písomný návrh na VII. a VIII. zmenu rozpočtu Mesta Gbely. Predložený
materiál bol prerokovaný členmi komisie pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok,
ktorí odporučili poslancom ho schváliť.
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie:
MsZ berie na vedomie:
VII. zmenu rozpočtu Mesta Gbely v roku 2008, ktorú vykonal rozpočtovým opatrením
primátor mesta Gbely podľa § 14, ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorým vykonal
presun v kapitálovom rozpočte z kapitoly 04.5.1 cestná doprava zníženie položky 717 002
o 200 tis. Sk na 3.800 tis. Sk do kapitoly 10.2.0.1 sociálne zariadenie – prekrytie terasy DPS
n.o. Gbely zvýšenie položky 717 002 o 200 tis. Sk.
MsZ schvaľuje:
VIII. zmenu rozpočtu Mesta Gbely v roku 2008.

V diskusii vystúpili:
Ing. Mihál - sa informoval, či bolo uskutočnené verejné obstarávanie na dodávateľa
rekonštrukcie havarijného stavu vzduchotechniky v DPS n.o. Gbely a taktiež, prečo je to
v položke granty, či je to administratívne správne a ako je riešené užívanie majetku mesta
v DPS n.o.
Ing. Rosa – uviedol, že bol urobený prieskum trhu a jednalo sa o havarijnú situáciu.
Náklady boli 196 tis. Sk.
Ing. Kováčová – budova je na základe výpožičky odovzdaná do správy, nová budova je
v nájme.
Ing. Mihál –uviedol, že by mali byť obe budovy v rovnakom režime užívania vo vzťahu
k mestu. Zároveň sa pýtal, prečo sú vo vernej správe zvýšené mzdové náklady o 250 tis.
Sk.
Ing. Kováčová – na odporúčanie ekonomickej komisie je v položke zahrnutá odmena
primátora. To sme nemali zahrnuté v bežných výdavkoch.
RNDr. Žilinek – každý rok zvyšuje mestské zastupiteľstvo túto položku.
p. Dermeková – môžem dodať, že v minulom roku sme pozabudli na túto skutočnosť
a preto sa to schvaľuje dopredu.
Ing. Mihál – uviedol, že pri rekonštrukcii DPS nebol dobrý projekt, ak sa stále niečo dopĺňa
napr. altánek. Preto nebudem hlasovať za zmenu rozpočtu.
Ing. Hazlinger – uviedol, že v areáli DPS II prebiehajú 2 investičné akcie od seba nezávislé.
Altánek a prestrešenie terasy. 300 tis. Sk je získané z grantu z MF SR a druhá prekrytie
terasy 100 tis. Sk z Úradu vlády SR z fondu predsedu vlády a 200 tis. Sk sú z rozpočtu
mesta.
Keďže neboli žiadne ďalšie pripomienky, primátor mesta dal hlasovať za predložené
návrhy na uznesenia.
Výsledok hlasovania:
Za 10 poslancov: Janka Dermeková, Ing. Kornel Činovský, Mgr. Peter Mihál, Milan
Mikulič, Pavol Nemec, Ing. Svetlana Ondrušková, Miroslav Rosivač, Ing. Dana
Vaňková, Ing. Jozef Trčka CSc., RNDr. Miroslav Žilínek.
Proti 1 poslanec: Ing. Miroslav Mihál
Zdržal sa: 0
K bodu 4

Návrh programového rozpočtu na rok 2009 a viacročného rozpočtu na
roky 2009-2011
Stanovisko hlavnej kontrolórky k trojročnému rozpočtu Mesta Gbely na
roky 2009-2011

V súlade s novelou zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol predložený
návrh programového rozpočtu na rok 2009 a viacročného rozpočtu na roky 2009-2011.
Materiál bol predmetom rokovania členov komisie pre ekonomiku, legislatívu a verejný
poriadok, ktorí odporúčajú poslancom uvedený materiál schváliť.
Primátor vyzval hlavnú kontrolórku mesta Ing. Polákovú, aby predložila svoje stanovisko
prítomným poslancom i občanom.
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie:
MsZ berie na vedomie:
Rozpočty mesta na roky 2010 a 2011.
Správu hlavnej kontrolórky k trojročnému rozpočtu mesta Gbely na roky 2009 - 2011.
MsZ schvaľuje:
Programový rozpočet Mesta Gbely na rok 2009. Neoddeliteľnou súčasťou tohto
uznesenia je tabuľková príloha a textová časť programového rozpočtu.
MsZ schvaľuje
Použitie rezervného fondu mesta v roku 2009 na kapitálové výdavky – splátka –
nákup budov (slobodáreň, dom kultúry), spolufinancovanie mesta, nákup
pozemkov.
MsZ schvaľuje
Nákup dopravného prostriedku na lízing.
MsZ schvaľuje
Čerpanie úveru vo výške 15.000.tis.Sk na
rekonštrukciu miestnych komunikácií
a chodníkov, na projektovú dokumentáciu, na budovanie inžinierskych sietí v lokalite
„Kúcanka“ v meste Gbely.
V diskúsii vystúpili:
Ing. Hazlinger - poďakoval pracovníkom mesta za prípravu a spracovanie programového
rozpočetu.
Ing. Mihál – sa informoval ohľadom vozového parku v DPS n.o. Zároveň sa pýtal, prečo je
v programe 9 Kultúra a šport zahrnuté zariadenie soc. Služieb na nákup vozidla a nie v inom
programe.
Ing. Hazlinger – na nákup motorového vozidla Škoda Rumstr do DPS poslanci MsZ
v minulosti schválili čiastku 400 tis. Sk na rozvoz potravín. Neskôr, na návrh riaditeľky
DPS a ved.ekonomického oddelenia, poslanci súhlasili s tým, aby sa polovica zaplatila
v roku 2008 a druhá časť v roku 2009, čo bolo na návrh Ing. Vaňkovej schválené, že táto
čiastka bude v rozpočte na rok 2009.

Ďalšie auto, ktoré je v DPS od roku 2004 je Volswagen, na ktorý sme získali polovicu finan.
prostriedkov z MF SR a druhá polovica bola uhradená z rozpočtu mesta. Toto auto sa
využíva na prevoz imobilných osôb. Tretie auto – SEAT Imka bolo ukradnuté, poškodené,
následne vrátené a preto poslanci schválili kúpu auto Škoda Rumstr.
Ing. Kováčová – preto je to v programe 9, lebo ide o dotáciu. Auto prejde do vlastníctva
DPS k 30.9.2009.
Ing. Mihál – je to nesystémové. Ja si myslím, že vozidlo by malo vlastniť mesto. V kapitole 9
nepatrí tam zariadenie sociálnych služieb.
Ing. Kováčová – v rámci 9 programu je poskytovanie dotácií.
RNDr. Žilinek – predložil návrh, aby v programe 9
a spoločenské aktivity v meste Gbely.

sa zmenil názov a to: Kultúra

Počet poslancov sa znížil na 10, odišiel p. Miroslav Rosivač.
Primátor dal hlasovať o predloženom návrhu na uznesenia:
Výsledok hlasovania:
Za 9 poslancov: Janka Dermeková, Ing. Kornel Činovský, Mgr. Peter Mihál, Milan
Mikulič, Pavol Nemec, Ing. Svetlana Ondrušková, Ing. Dana Vaňková, Ing. Jozef
Trčka CSc., RNDr. Miroslav Žilínek
Proti: 0
Zdržal sa1 poslanec: Ing. Miroslav Mihál
K bodu 5

Návrh VZN o dani z nehnuteľností, o miestnych daniach pre rok 2009 o
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2009,
Návrh VZN o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania
Poslanci MsZ obdržali písomne návrhy VZN týkajúce sa dani z nehnuteľností,
miestnych daní, poplatku za komunálny odpad a návrh VZN o ochrane ovzdušia.
Uvedené VZN boli prerokované v komisii pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok a
v komisii pre životné prostredie, ktorých členovia odporúčajú poslancom uvedené VZN
vydať.
V návrhu VZN o dani z nehnuteľnosti nie sú zmeny oproti minulému roku, ide o prepočet
údajov do meny Euro, prepočítacie tabuľky sú uvedené v priloženej dôvodovej správe.
To isté sa týka aj návrhu VZN o miestnych daniach – t.j. daň za psa, za užívanie verejného
priestranstva, za predajné automaty, za nevýherné hracie automaty.
V návrhu VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok
2009 odporučili členovia dvoch komisií z dôvodu zvýšenia cien za likvidáciu odpadu
spoločnosťami A.S.A. Slovensko o 5% a Vepos Skalica o 7-8% premietnuť toto zvýšenie do

poplatku za komunálne odpady.
Preto bolo navrhnuté zvýšiť poplatok na 1,51 Sk na osobu a deň čo je 0,05 Euro.
Ročný poplatok bude 550 Sk čo je 18,25 Euro.
V návrhu VZN o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania boli spresnené pojmy a identifikuje osoby,
ktoré sú oslobodené od oznamovacej a poplatkovej povinnosti.
Uvedené VZN sa týka len podnikateľských subjektov, nie občanov.
Primátor prečítal návrhy na uznesenia:
MsZ vydáva:
VZN Mesta Gbely o dani z nehnuteľností pre rok 2009.
MsZ vydáva:
VZN Mesta Gbely o miestnych daniach pre rok 2009.
MsZ vydáva:
VZN Mesta Gbely o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre
rok 2009
MsZ vydáva:
VZN o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých
zdrojov znečisťovania.
V diskúsii vystúpili:
p. Nemec - sa spýtal, čo s pálením buriny?
p. Kudolániová – musí si to riešiť každý na svojom komposte, než sa vybaví mestská
kompostáreň.
Ing. Mihál – za pozastavil pri poplatku za TKO. Je urobený prepočet na EURO a zvyšuje sa
poplatok z 500 na 550,- Sk. Nenašla by sa rezerva, že by sa nezvyšoval poplatok?
Predložil návrh na uznesenie: ponechať poplatok za TKO vo výške 500,- Sk.
Ing. Trčka – uviedol, že nie je to jednoduché držať tu cenu. V minulosti mesto dostalo za
vývoz papiera ešte aj peniaze, teraz je to naopak, za vývoz sa musí platiť.
RNDr. Žilinek – keby sme zostali v takejto cene doplácali by sme 350 tis. Sk. Uviedol, že je
pravda, že výnos zo zberu napríklad železa klesol z 10,- Sk na 1,- Sk. Odporúčil schváliť
poplatok vo výške 550,- Sk.
Keďže neboli žiadne ďalšie pripomienky, primátor mesta dal hlasovať za predložené
návrhy na uznesenia.

MsZ vydáva:
VZN Mesta Gbely o dani z nehnuteľnosti pre rok 2009.
Výsledok hlasovania:
Za 10 poslancov: Janka Dermeková, Ing. Kornel Činovský, Ing. Miroslav Mihál, Mgr.
Peter Mihál, Milan Mikulič, Pavol Nemec, Ing. Svetlana Ondrušková, Ing. Dana
Vaňková, Ing. Jozef Trčka CSc., RNDr. Miroslav Žilínek
Proti: 0
Zdržal sa: 0

MsZ vydáva:
VZN Mesta Gbely o miestnych daniach pre rok 2009.
Výsledok hlasovania:
Za 10 poslancov: Janka Dermeková, Ing. Kornel Činovský, Ing. Miroslav Mihál, Mgr.
Peter Mihál, Milan Mikulič, Pavol Nemec, Ing. Svetlana Ondrušková, Ing. Dana
Vaňková, Ing. Jozef Trčka CSc., RNDr. Miroslav Žilínek
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Primátor dal hlasovať za pozmeňujúci návrh Ing. Mihála o ponechaní poplatku za TKO vo
výške 500,- Sk.
Výsledok hlasovania:
Za 1 poslanec: Ing. Miroslav Mihál
Proti 9 poslancov: Janka Dermeková, Ing. Kornel Činovský, Mgr. Peter Mihál, Milan
Mikulič, Pavol Nemec, Ing. Svetlana Ondrušková, Ing. Dana Vaňková, Ing. Jozef Trčka
CSc., RNDr. Miroslav Žilínek
Zdržal sa: 0
Poslanci mestského zastupiteľstva neschválili návrh uznesenia poslanca Ing. Mihála.
Primátor mesta prečítal pôvodný návrh uznesenia:
MsZ vydáva
VZN Mesta Gbely o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
pre rok 2009.
Výsledok hlasovania:
Za 9 poslancov: Janka Dermeková, Ing. Kornel Činovský, Mgr. Peter Mihál, Milan
Mikulič, Pavol Nemec, Ing. Svetlana Ondrušková, Ing. Dana Vaňková, Ing. Jozef Trčka
CSc., RNDr. Miroslav Žilínek
Proti 1 poslanec: Ing. Miroslav Mihál
Zdržal sa: 0

MsZ vydáva:
VZN Mesta Gbely o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania.
Výsledok hlasovania:
Za 10 poslancov: Janka Dermeková, Ing. Kornel Činovský, Ing. Miroslav Mihál, Mgr.
Peter Mihál, Milan Mikulič, Pavol Nemec, Ing. Svetlana Ondrušková, Ing. Dana
Vaňková, Ing. Jozef Trčka CSc., RNDr. Miroslav Žilínek
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 6

VZN Mesta Gbely o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je
Mesto Gbely
Školským zákonom je uložená povinnosť zriaďovateľovi základnej školy určiť miesto a čas
zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky vo všeobecne záväznom nariadení.
Tento čas má byť určený v období od 15. januára do 15. februára. Bol predložený spoločný
návrh s vedením ZŠ s MŠ Gbely, aby to bolo :
Každoročne deň streda v druhom februárovom týždni v čase od 15.oo hod do 17.oo hod.
v triedach I. stupňa ZŠ s MŠ Gbely, ul. Pionierska č. 697.
Keďže k tomuto bodu neboli vznesené žiadne pripomienky, primátor dal hlasovať
o predloženom návrhu:
MsZ vydáva:
VZN Mesta Gbely o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Mesto Gbely
Výsledok hlasovania:
Za 10 poslancov: Janka Dermeková, Ing. Kornel Činovský, Ing. Miroslav Mihál, Mgr.
Peter Mihál, Milan Mikulič, Pavol Nemec, Ing. Svetlana Ondrušková, Ing. Dana
Vaňková, Ing. Jozef Trčka CSc., RNDr. Miroslav Žilínek
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 7

Majetkové prevody
•

Poslanci obdržali v písomnej forme návrh materiálu týkajúci sa majetkových
prevodov.

Pri príprave Urbanistickej štúdie obytnej zóny Majerky je potrebné doriešiť dopravnú situáciu
z ulice Medlenovej a zároveň umiestnenie trafostanice. Z týchto dôvodov pristúpilo Mesto
Gbely k rokovaniu s vlastníkmi dotknutých pozemkov – Ivanom Polachom s manželkou
Vierou, pričom sa predbežne dohodli, že manželia Polachových odpredajú mestu pozemok
par.č.5613/19 a časť pozemku par.č. 5613/7 spoločne o výmere cca 400 m² za symbolickú 1,Sk za účelom výstavby trafostanice a zriadenia prístupovej komunikácie (presná výmera
pozemkov bude určená po vyhotovení geometrického plánu), avšak za podmienky, že Mesto
Gbely odsúhlasí budúci odpredaj stavebného pozemku v lokalite Majerky vo výmere cca 400
m² a za výmeru presahujúcu cca 400 m² (presná výmera pozemkov bude určená po
vyhotovení geometrického plánu), za cenu , za ktorú sa budú stavebné pozemky v danej
lokalite odpredávať ostatným záujemcom.
V rámci diskúsii nevystúpil žiadny poslanec, primátor mesta prečítal návrh na uznesenie:
MsZ schvaľuje :
1. Odkúpenie pozemku zapísaného v LV č. 6937 pre obec a k.ú. Gbely par. č. 5613/19
záhrady a časť pozemku p.č. 5613/7 orná pôda – spolu o výmere cca 400 m² od
predávajúcich Ivana Polacha nar. 18.10.1965 a manž. Viery, rodenej Rampáčkovej nar.
16.1.1967 obaja trvale bytom Gbely, Štefánikova č. 444, za účelom výstavby trafostanice
a zriadenia prístupovej komunikácie za cenu 1,- Sk. Presná výmera pozemkov bude
určená po vyhotovení geometrického plánu
a
2. budúci odpredaj stavebného pozemku v lokalite Majerky predávajúcim za cenu 1,- Sk o
výmere cca 400 m² a za výmeru presahujúcu cca 400 m² (presná výmera pozemkov bude
určená po vyhotovení geometrického plánu) za cenu, za ktorú sa budú stavebné pozemky
v danej lokalite odpredávať ostatným záujemcom.
Výsledok hlasovania:
Za 9 poslancov: Janka Dermeková, Ing. Kornel Činovský, Ing. Miroslav Mihál, Mgr.
Peter Mihál, Milan Mikulič, Pavol Nemec, Ing. Dana Vaňková, Ing. Jozef Trčka CSc.,
RNDr. Miroslav Žilínek
Proti: 0
Zdržal sa 1 poslankyňa: Ing. Svetlana Ondrušková

•

Listrom zo dňa 6.11.2008 sa spoločnosť BARTER spol. s r.o. , so sídlom kpt. Nálepku
č. 822, 908 45 Gbely, zastúpená konateľom Petrom Vankom odstúpila od zmluvy
o budúcej kúpnej zmluve na pozemok par. č. 754/8 zapísanej na LV č. 2070 pre obec
a k.o. Gbely o celkovej výmere 3.007 m².

Súčasne sa na Mesto Gbely obrátila spoločnosť MONTPETROL, spol. s r.o. Gbely, zastúpená
konateľom Ladislavom Duchoslavom so žiadosťou o kúpu pozemku v lokalite tzv. Piesky
v k.ú. Gbely, p.č. 754/8. Zároveň spoločnosť navrhuje, aby predajná cena bola taká istá, ako
cena, ktorá bola stanovená pri výberovom konaní predaja pozemkov v predmetnej lokalite t.j.
50,- Sk/m² .
Keďže sa jedná o rozšírenie podnikateľských aktivít za účelom dobudovania skladu
a predajne, bolo navrhnuté, aby bol pozemok predaný za tú istú cenu ako ostatné pozemky.
Spoločnosť MONTPETROL, spol. s r.o. Gbely uhradí spoločnosti BARTER spol. s r.o.
náklady vynaložené na oplotenie a úpravu pozemku.
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie:
MsZ schvaľuje:
Uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi Mestom Gbely a MONTPETROL, spol.
s r.o., so sídlom, ul. Petroveská 187, 908 45 Gbely - na odpredaj pozemku vedeného na LV
2070 pre obec a k.ú. Gbely, p.č. 754/8 ostatné plochy o výmere 3 007 m² v časti Pieska za
cenu 50,- Sk/m².
V diskúsii vystúpili:
Ing. Mihál – pýtal sa, na uhradenie nákladov na oplotenie pozemku. Navrhol dať inzerát do
Gbelana alebo do Záhoráka, aby sa záujemcovia prihlásili.
Ing. Hazlinger – vysvetlil, že keď prečítal návrh na uznesenie, nebola tam informácia
o uhradení nákladov za oplotenie. Toto je informácia len pre poslancov. Tento pozemok je len
jeden, ktorý je oplotený. V mesačníku Gbelan bol inzerát o možnosti kúpe pozemku v lokalite
Piesky uverejnený viackrát.
Keďže neboli vznesené už žiadne pripomienky, primátor dal hlasovať za predložený návrh na
uznesenie:
Výsledok hlasovania:
Za 10 poslancov: Janka Dermeková, Ing. Kornel Činovský, Ing. Miroslav Mihál, Mgr.
Peter Mihál, Milan Mikulič, Pavol Nemec, Ing. Svetlana Ondrušková, Ing. Dana
Vaňková, Ing. Jozef Trčka CSc., RNDr. Miroslav Žilínek
Proti: 0
Zdržal sa: 0

•

Poslanci obdržali v písomnej forme materiál týkajúci sa výkupu pozemkov pod
miestnymi komunikáciami na základe uznesenie č. 32/2007 zo dňa 5.3.2007 za cenu
20,- Sk/m2.

Bol predložený poslancom návrh na odkúpenie pozemkov od tých občanov, ktorí s predajom
pozemkov pod komunikáciami súhlasili.
Primátor poďakoval občanom za to, že vyšli v ústrety pri odkúpení pozemkov a súhlasili
s tým, aby mesto sa stalo vlastníkom.

V diskúsii vystúpili:
Ing. Činovský – koľko percent z celkových vlastníkov odpovedalo a súhlasilo.
Ing. Vrbňák – je veľa vlastníkov pozemkov, ktorí už nežijú a musíme to riešiť iným
spôsobom. Ale do dnešného dňa je to asi 70 %.
Ing. Hazlinger – veci okolo zmlúv rieši JUDr. Ivan Siráň, ktorý tiež konzultuje všetky
náležitosti a skutočnosti so Správou katastra v Skalici.
Keďže neboli vznesené žiadne iné návrhy, primátor dal hlasovať o uznesení.
MsZ schvaľuje:
Kúpu pozemkov od vlastníkov podľa prílohy č. 1 za cenu 20,- Sk/m2.
Výsledok hlasovania:
Za 10 poslancov: Janka Dermeková, Ing. Kornel Činovský, Ing. Miroslav Mihál, Mgr.
Peter Mihál, Milan Mikulič, Pavol Nemec, Ing. Svetlana Ondrušková, Ing. Dana
Vaňková, Ing. Jozef Trčka CSc., RNDr. Miroslav Žilínek
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 9

Rôzne
•

Zverenie budovy – garáže – do správy Základnej školy s materskou školou.

Na Mesto Gbely sa obrátilo riaditeľstvo Základnej školy so žiadosťou o zabezpečenie
garáže pre parkovanie školského autobusu najmä v zimných mesiacoch z dôvodu, že autobus
je starší, jeho technický stav je dobe prevádzky primeraný, ale v zimnom období, kedy klesá
ortuť teplomera na mínusové hodnoty dochádza k tomu, že vonku stojaci autobus nie je
možné naštartovať a následne nie je možné zabezpečiť dopravu detí z okolitých obcí do
Základnej školy. Prevádzkovanie školského autobusu je pre základnú školu veľmi dôležité,
lebo vďaka zvozu detí z okolitých obcí sa stabilizovali finančné príjmy do ZŠ. Autobus
zabezpečuje aj dopravu detí zo školy do miesta bydliska – Petrovej Vsi, Letničia
a Smolinského.
Uvedená žiadosť bola prerokovaná na zasadaní komisie pre ekonomiku, legislatívu a verejný
poriadok, pričom bolo odporučené, aby garážovanie školského autobusu bolo v priestoroch
garáže pri štadióne. Toto odporučenie vychádzalo z predpokladu, že športovci väčšinou
potrebujú autobus na športové či iné podujatia mimo zimných mesiacov a zároveň z toho, že
technický stav dopravného prostriedku, ktorý slúži pre potreby TJ Nafta je podstatne lepší ako
školského autobusu. Zároveň mesto ponúka na parkovanie autobusu TJ Nafta priestory
v areáli bývalého MNV na ul. Štefánikovej, kde je objekt v noci uzamknutý.
Uvedený návrh bol prerokovaný aj s predsedom futbalového oddielu TJ Nafta – poslancom
MsZ – pánom Rosivačom.

V diskúsii vystúpili:
p. Dermeková – ako je to s elektrikou, vykurovaním, vodou?
Ing. Hazlinger – voda sa odstavuje, vykurovanie tam nie je, ide len o elektrinu, ktorá je
napojená na spoločné elektrické hodiny. Nie je to problém.
Ing. Mihál – akú mal reakciu predseda futbalového oddielu Nafta Gbely?
Ing. Hazlinger – pán Rosivač s tým nesúhlasí. Pán Rosivač tvrdil, že v garáži po malých
búracích prácach môžu byť obidva autobuse.
Ing. Mihál – uviedol, že futbalisti vybudovali garáž v akcii Z. Navrhoval, aby sa postavila
nová garáž.
p. Dermeková – uviedla, že jej nie je jasný systém, budeme mať garáž a bude prázdna,
existuje vozidlo, tak mu poskytneme garáž. Až za 2 roky, keď sa objaví nový autobus, potom
sa to bude riešiť.
Ing. Hazlinger – kto má budovu v správe, ten sa musí o ňu starať. V areáli ZŠ na Pionierskej
sa zvažuje vybudovať garáž, ale až po rekonštrukcii ZŠ.
Ing. Mihál – položil otázku, či je to systémové vlastniť potom 2 garáže?
Ing. Vaňková – garáž bude stále majetkom mesta. Bude ju mať v správe škola a autobus bude
v garáži. Je to dočasné vyriešenie situácie. Je to na škodu veci, že pán Rosivač odišiel.
p. Nemec – bude to problém neskôr vrátiť garáž futbalistom?
Ing. Hazlinger – nie. A je to na rozhodnutí poslancov MZ.
p. Dermeková – o garáž sa nestará TJ a dáme to do správy ZŠ, ktorá sa bude starať?
Ing. Mihál – škola prevezme garáž. Dokáže sa o ňu starať? Bude šťastná, že musí upratovať
garáž. Veď to bude robiť pracovník MsÚ.
Keďže neboli vznesené žiadne pozmeňujúce návrhy, primátor dal hlasovať o predloženom
návrhu na uznesenie:
MsZ schvaľuje:
Zverenie majetku Mesta Gbely – garáž na ul. Medlenovej č.2096, p.č. 27/3, Gbely do správy
ZŠ s MŠ Gbely, Pionierska 697, 908 45 Gbely v celkovej hodnote OC: 780.000,- Sk, oprávky
9.100,- Sk a ZC 770.900,- Sk k 31.12.2008.
Výsledok hlasovania:
Za 8 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Mgr. Peter Mihál, Milan Mikulič, Pavol
Nemec, Ing. Svetlana Ondrušková, , Ing. Dana Vaňková, Ing. Jozef Trčka CSc., RNDr.
Miroslav Žilínek
Proti 1 poslanec: Ing. Miroslav Mihál
Zdržala sa 1 poslankyňa: Janka Dermeková

•

Preventivár požiarnej ochrany

Podľa zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení zmien a doplnkov § 15 ods.2
bol uznesením MsZ č. 174 zo dňa 19.11.2003 ustanovený do funkcie preventivára mesta
Gbely pán Tibor Hrubša, bytom Gbely ul. Obrancov mieru č. 365/22.
Podľa § 9 ods. 5: „Obec zabezpečuje prostredníctvom preventivára požiarnej ochrany obce
podľa § 15 ods.2 plnenie týchto povinností:
a/ organizovanie a vyhodnocovanie preventívnych protipožiarnych kontrol v obci,
b/ školenie kontrolných skupín obce,
c/ vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi obce,
d/ vykonávanie preventívno-výchovnej činnosti v obci.
Z dôvodu, že ani po opakovaných výzvach si pán Tibor Hrubša neplní povinnosti
preventivára požiarnej ochrany bolo navrhnuté poslancom MsZ:
1. odvolať z funkcie preventivára požiarnej ochrany p. Tibora Hrubšu, bytom Gbely, ul.
Obrancov mieru č. 365/22,
2. ustanoviť do funkcie preventivára požiarnej ochrany p. Annu Ženišovú, bytom Gbely, ul.
Mirka Nešpora č. 583/11, ktorá spĺňa odbornú spôsobilosť pre túto funkciu.
Počet poslancov sa zvýšil na 11, prišiel Mgr. Štefan Komorný, ArtD.
V diskúsii vystúpili:
Ing. Mihál – mal výhrady k spôsobu predloženia tohto materiálu a pýtal sa pána Papánka, či
s návrhom na odvolanie súhlasil a či mu to nevyplýva z jeho funkcie.
p. Papánek – áno, súhlasil s návrhom na odvolanie preventivára, nakoľko si p. Hrubša neplní
svoje povinnosti.
Ing. Mihál – malo tam byť odborné stanovisko hlavnej kontrolórky.
Ing. Hazlinger – materiál je pripravený v súlade so zákonom a vyjadrenie sa k odvolaniu
peventivára PO nepatrí do kompetencií kontrolórky. Prednostka MsÚ je zo zákona
zodpovedná za chod úradu. Materiál predložil primátor mesta.
Keďže neboli vznesené žiadne pozmeňujúce návrhy, primátor mesta dal hlasovať:
MsZ odvoláva:
Z funkcie preventivára požiarnej ochrany p. Tibora Hrubšu, bytom Gbely, ul. Obrancov mieru
č. 365/22,
MsZ ustanovuje:
Do funkcie preventivára požiarnej ochrany p. Annu
Nešpora č. 583/11.

Ženišovú, bytom Gbely, ul. Mirka

Výsledok hlasovania:
Za 11 poslancov: Janka Dermeková, Ing. Kornel Činovský, 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 Žilínek
Proti: 0
Zdržal sa: 0
•

Návrh na odmenu primátora

Ing. Vaňková sa prihlásila do diskusie a navrhla primátorovi mesta odmenu za rok 2008.
Primátor mesta prenechal vedenie rokovania MsZ zástupkyni Ing. Vaňkovej, ktorá uviedla, že
v roku 2008 mesto získalo granty, ktoré priniesli hlavne zvýšený objem finan. prostriedkov.
Mesto získalo na rekonštrukciu ZŠ 51 mil. Sk s 5 % spolufinancovaním, z MŽP SR sme
získali grant na zberný dvor vo výške 21 mil. Sk., je zabehnutý kamerový systém, ktorý sa
dobudoval, do prevádzky sa spustila plošina v zdravotnom stredisku, dobudovala sa
kanalizácia na uliciach Halaštava, Slnečná a preto navrhuje odmenu primátora vo výške 5
násobku platov z 50% súčtu platov za obdobie roku 2008.
Zároveň uviedla, že v roku 2008 ešte nebola primátorovi mesta vyplatená žiadna odmena.
V diskúsii vystúpili:
Ing. Mihál – pýtal sa, koľko schválili primátorovi mesta Holíč a či je to 40 %.
RNDr. Žilinek – koľko schválili primátorovi v Holiči je na poslancoch mesta Holíč.
Ing. Trčka – myslím si, že odmena je zaslúžená.
Keďže neboli vznesené žiadne iné pozmeňujúce návrhy, Ing. Vaňková, zástupkyňa primátora
mesta, dala hlasovať o návrhu:
MsZ schvaľuje:
Odmenu primátorovi mesta Ing. Jozefovi Hazlingerovi vo výške 5 násobku platov
z 50% súčtu platov za obdobie roku 2008.
Výsledok hlasovania:
Za 10 poslancov: Janka Dermeková, Ing. Kornel Činovský, Mgr. Štefan Komorný ArtD,
Mgr. Peter Mihál, Milan Mikulič, Pavol Nemec, Ing. Svetlana Ondrušková, , Ing. Dana
Vaňková, Ing. Jozef Trčka CSc., RNDr. Miroslav Žilínek
Proti 1 poslanec: Ing. Miroslav Mihál
Zdržal sa: 0
Primátor mesta Gbely opäť prevzal vedenie rokovania MsZ Gbely.
•

Návrh na odvolanie niektorých členov z komisie pre kultúru, šport,
školstvo a granty.

p. Nemec sa prihlásil do bodu rôzne s návrhom na odvolanie niektorých členov z komisie pre
kultúru, šport, školstvo a granty, nakoľko sa nezúčastňujú zasadnutia komisií.

Ing. Vaňková sa spýtala, či má poslanec Nemec zápis z komisie pre kultúru.
Keďže neboli vznesené žiadne iné návrhy, primátor mesta dal hlasovať za uznesenie:
MsZ odvoláva:
Z komisie pre kultúru, šport, školstvo, cestovný ruch a granty Mgr. Soňu
Dolníkovú, Mgr. Andreu Hvoreckú, p. Radovana Butaša, p. Janu Morávkovú.
Výsledok hlasovania:
Za 11 poslancov: Janka Dermeková, Ing. Kornel Činovský, 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 Žilínek
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 10

Diskusia
p. Morbacher – uviedol, že cena cestovného lístka autobusu z mesta na stanicu, čo je 16,- Sk.
Pýtal sa, či mesto rokovalo s TTSK a či by sa nedalo rokovať s firmami SKAND a SAD.
Ing. Hazlinger – uviedol, že na dopravnej komisii TTSK boli oboznámení, ako sa budú
zdvíhať ceny cestovných lístkov. Pre tých občanov, ktorí budú mať čipové karty, sa cena
nezmení. Zvyšovanie cien cestovných lístkov je v kompetencii predsedu TTSK. VUC
dopláca na autobusovú dopravu vo verejnom záujme. Kde cestuje v autobuse menej ako 8
ľudí, bola autobusová linka zrušená. V meste Gbely sa podarilo presunúť väčšinu miestnych
spojov do linky Gbely – Letničie.
Ing.Mihál – uviedol, že by sa mohli používať technické zariadenia na rokovaniach MsZ.
Keďže neboli ďalšie príspevky do diskúsie, primátor mesta ju ukončil. Poďakoval
prítomným za účasť a ukončil riadne zasadnutie MZ.
Gbely 17. decembra 2008

Ing. Nataša Londarevová
prednostka MsÚ

Overovatelia:
Milan Mikulič
Ing. Dana Vaňková

Ing. Jozef Hazlinger
primátor mesta

