Mesto Gbely
Nám. Slobody 1261, 908 45 Gbely

Zápisnica
zo zasadnutia mestského zastupiteľstva,
konaného dňa 29.3.2010 v obradnej sieni MsÚ
Prítomní: viď prezenčná listina (príloha č. 1) – 9 poslancov
Ospravedlnení: Ing. Kornel Činovský
p. Pavol Nemec
RNDr. Miroslav Žilinek
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Záverečný účet Mesta Gbely za rok 2009, výrok audítora, stanovisko hlavnej
kontrolórky Mesta Gbely
4. Dotácie pre rok 2010
5. Majetkové prevody
6. Návrh III. zmeny rozpočtu Mesta Gbely na rok 2010
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Ukončenie
Poslanec Ing. Mihál – sa opýtal, prečo nie je do programu zaradený návrh na
zmenu VZN – Rokovací poriadok, nakoľko na predchádzajúcom zasadaní MsZ
predložil poslancom návrh zmeny rokovacieho poriadku.
Ing.Hazlinger uviedol, že vysvetlenie podá po kontrole uznesenia.
Primátor mesta dal hlasovať za predložený program rokovania mestského
zastupiteľstva predložený poslancom, ktorých bolo v tom čase prítomných 7.
Výsledok hlasovania:
Za 6 poslancov: Janka Dermeková, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Mgr. Peter
Mihál, Milan Mikulič, Ing. Dana Vaňková, Ing. Jozef Trčka CSc.,
Proti: 0
Jeden poslanec – Ing. Miroslav Mihál nehlasoval.
Program rokovania MZ bol schválený.
Hlasovanie počas rokovania MsZ bude verejné – zdvihnutím ruky, v súlade
s platným Rokovacím poriadkom MsZ v Gbeloch.
Primátor mesta určil zapisovateľku zápisnice:
Zapisovateľka: Bc. Andrea Hrubšová
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Primátor mesta určil overovateľov zápisnice:
Overovatelia: Mgr. Štefan Komorný ArtD.
p. Milan Mikulič
Primátor predložil na odsúhlasenie poslancom návrh zloženia návrhovej
komisie. Prítomných poslancov počas hlasovania 7.
Návrhová komisia:

Ing. Dana Vaňková - predseda
Miroslav Rosivač - člen
Ing. Jozef Trčka CSc. – člen

Výsledok hlasovania:
Za 6 poslancov: Janka Dermeková, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Mgr. Peter
Mihál, Milan Mikulič, Ing. Dana Vaňková, Ing. Jozef Trčka CSc.,
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Jeden poslanec – Ing. Miroslav Mihál nehlasoval.
k bodu 2

Kontrola plnenia uznesení
Primátor mesta vyzval Ing. Natašu Londarevovú prednostku MsÚ, aby vykonala
kontrolu plnenia uznesení. Bolo konštatované, že neboli prijaté žiadne
uznesenia, ktorými by sa uložili úlohy.
Ing. Hazlinger - vyzval hlavnú kontrolórku Mesta Gbely, aby prítomných
oboznámila s využívaním autobusu v ZŠsMŠ Gbely – ako odpoveď na otázku
vznesenú na minulom zasadaní poslancov MsZ Gbely.
Ing. Poláková uviedla, že rozpočtové organizácie sú oslobodené od daní. Keďže
náhodilé využívanie školského autobusu aj pre iné osoby nenapĺňa znaky
podnikania v súlade s § 2 Obchodného zákonníka t.j. ŽS s MŠ Gbely
nepodniká. Záverom uviedla, že nebol porušený žiadny zákon.
Primátor dodal, že mesto má stanovisko z Ministerstva dopravy, pôšt
a telekomunikácií SR, že sa v danom prípade nejedná o podnikateľskú činnosť.
Ing. Hazlinger následne zodpovedal aj na otázku poslanca Ing. Miroslava
Mihála ohľadom zaradenia do programu rokovania MsZ návrh na zmenu VZN
Rokovací poriadok MsZ Gbely. Uviedol, že návrh poslanca nemohol byť
zaradený do rokovania MsZ okrem iného i z dôvodu, že návrh nariadenia,
o ktorom má rokovať MsZ, musí zverejniť mesto jeho vyvesením na úradnej
tabuli v meste najmenej 15 dní pred rokovaním MsZ o návrhu nariadenia.
Následne objasnil aj otázku týkajúcu sa bodu rôzne. Uviedol, že v súlade s
Rokovacím poriadkom MsZ Gbely § 1 ods.2 o tomto rozhodli poslanci
hlasovaním.
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Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku bude predložený i z dôvodu novely
zákona o obecnom zriadení platnej od 1.4.2010.
Počet poslancov sa zvýšil na 8 príchodom poslanca Miroslava Rosivača.
K bodu 3

Záverečný účet Mesta Gbely za rok 2009, výrok audítora,
stanovisko hlavnej kontrolórky Mesta Gbely
Poslanci obdržali písomný materiál „Záverečný účet Mesta Gbely za rok 2009“.
Materiál obsahuje výrok audítora, ktorý uvádza, že účtovná závierka poskytuje
pravdivý a objektívny pohľad na finančnú situáciu mesta k 31. decembru 2009
a výsledky jeho hospodárenia za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu sú
v súlade so Zákonom o účtovníctve.
Hlavná kontrolórka vo svojom stanovisku odporúča MsZ schváliť Záverečný účet
mesta a celoročné hospodárenie za rok 2009 bez výhrad.
Uvedený materiál bol prerokovaný v komisii pre ekonomiku, legislatívu a verejný
poriadok, ktorá ho odporučila poslancom MsZ schváliť.
Primátor vyzval Ing. Máriu Polákovú, hlavnú kontrolórku Mesta Gbely, aby
prítomných poslancov i občanov oboznámila so stanoviskom hlavnej kontrolórky.
Primátor prečítal návrh na uznesenie a otvoril diskusiu:
MsZ berie na vedomie:
rozbor rozpočtového hospodárenia Mesta Gbely za rok 2009.
MsZ berie na vedomie:
stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2009.
MsZ berie na vedomie:
správu audítora za rok 2009.
MsZ berie na vedomie:
Hodnotiacu správu k programovému rozpočtu Mesta Gbely za rok 2009
MsZ schvaľuje:
Záverečný účet Mesta za rok 2009 a Celoročné hospodárenie Mesta za rok 2009
bez výhrad.
MsZ schvaľuje:
použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške
327 270,23 €.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor dal
hlasovať za uznesenia.
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Výsledok hlasovania:
Za 7 poslancov: Janka Dermeková, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Mgr. Peter
Mihál, Milan Mikulič, Miroslav Rosivač, Ing. Dana Vaňková, Ing. Jozef Trčka
CSc.,
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Jeden poslanec – Ing. Miroslav Mihál nehlasoval.
K bodu 4

Dotácie pre rok 2010
V zmysle VZN č. 1/2006 O poskytovaní dotácií bol predložený poslancom
mestského zastupiteľstva návrh na poskytnutie dotácií v roku 2010.
Všetci žiadatelia splnili podmienky na poskytnutie dotácie v roku 2010. Zoznam
žiadateľov, účel a návrh výšky jednotlivých dotácií bolo prerokované na komisii
pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok. Členovia komisie odporúčajú
schváliť zoznam žiadateľov, účel a výšku jednotlivých dotácií podľa návrhu.
Primátor prečítal návrh na uznesenie a otvoril diskusiu.
MsZ schvaľuje:
Výšku finančných dotácií pre jednotlivé organizácie pre rok 2010 z rozpočtu mesta,
ktorých zoznam, výška a účel je uvedený v tabuľkovej prílohe tohto uznesenia
a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor dal
hlasovať za uznesenia.
Výsledok hlasovania:
Za 8 poslancov: Janka Dermeková, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Mgr. Peter
Mihál, Ing. Miroslav Mihál, Milan Mikulič, Miroslav Rosivač, Ing. Dana
Vaňková, Ing. Jozef Trčka CSc.,
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 5

Majetkové prevody
Počet poslancov sa zvýšil na 9 príchodom poslankyne Ing. Svetlany Ondruškovej.
 1. Žiadosť Petra Šmidu o odpredaj pozemku
Dňa 19.3.2010 požiadal p. Peter Šmida, bytom Majerky 1376, 908 45 Gbely
o odpredaj pozemku časti zapísaného v LV č. 2070 pre obec a k. ú. Gbely par. č.
„E“ 125/1 – orná pôda, diel 1 o výmere 22 m2 a par. č. „E“ 1553 – ostatné plochy,
diel 3 o výmere 200 m2, podľa priloženého návrhu geom. plánu č. 242-009/2010 zo
dňa 5.3.2010. Jedná sa o usporiadanie predzáhradky pred rodinným domom.
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V odpredávanom pozemku sa nenachádzajú žiadne inžinierske siete.
Žiadosť pána Petra Šmidu bola prerokovaná v Komisii pre ekonomiku, legislatívu
a verejný poriadok a v Komisii pre investičné a stavebné veci, ktoré odporúčajú
poslancom MsZ odpredať pozemok žiadateľovi za cenu 3,32 €/m².
Primátor prečítal návrh na uznesenie a otvoril diskusiu:
MsZ schvaľuje:
Odpredaj časti pozemku vo vlastníctve mesta Gbely v zmysle § 9a, ods. 8, písm. b.
zákona č. 138/1991 Zb. O majetku obcí, zapísaného v LV č. 2070 pre obec a k. ú.
Gbely par. č. „E“ 125/1 – orná pôda, diel 1 o výmere 22 m2 a par. č. „E“ 1553 –
ostatné plochy, diel 3 o výmere 200 m2, podľa priloženého návrhu geom. plánu č.
242-009/2010 zo dňa 5.3.2010 p Petrovi Šmidovi, bytom Gbely, Majerky 1376 za
cenu 3,32 €/m2
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor dal
hlasovať za uznesenie.

Výsledok hlasovania:
Za 9 poslancov: Janka Dermeková, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Mgr. Peter
Mihál, Ing. Miroslav Mihál, Milan Mikulič, Ing. Svetlana Ondrušková, Miroslav
Rosivač, Ing. Dana Vaňková, Ing. Jozef Trčka CSc.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
 1. Odkúpenie pozemkov na ulici Záhumenice pod ihriskami
Na ulici Záhumenice v Gbeloch medzi jednotlivými bytovými domami bolo
v minulosti zriadené detské ihrisko a pieskovisko s lavičkami, ktoré si vzhľadom na
časový odstup od jeho zriadenia vyžadujú rekonštrukciu. V súvislosti s tým je
snahou mesta majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod týmito objektmi.
Pre tento účel boli vyhotovené geometrické plány so zameraním pozemkov. Mesto
Gbely postupne oslovuje jednotlivých vlastníkov týchto pozemkov na odpredaj ich
častí pozemkov za cenu 3,32 €/m2.
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie a otvoril diskusiu:
MsZ schvaľuje:
Kúpu pozemkov od vlastníkov za cenu 3,32€/m2. Neoddeliteľnou súčasťou je
tabuľková príloha č. 2a a 2b.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor dal
hlasovať za uznesenie.
Výsledok hlasovania:
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Za 9 poslancov: Janka Dermeková, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Mgr. Peter
Mihál, Ing. Miroslav Mihál, Milan Mikulič, Ing. Svetlana Ondrušková, Miroslav
Rosivač, Ing. Dana Vaňková, Ing. Jozef Trčka CSc.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
 Prenájom plynárenského zariadenia
Mesto Gbely predložilo ponuku spoločnosti SPP – distribúcia a.s. na odkúpenie
novovybudovaného plynárenského zariadenia v IBV Majerky. Uvedená organizácia
nemá v tomto období záujem o jeho kúpu a preto predložila Mestu Gbely návrh na
nájom plynárenského zariadenia.
Uvedený materiál bol prerokovaný v komisii pre ekonomiku, legislatívu a verejný
poriadok, členovia ktorej odporúčajú poslancom prijať nasledovné uznesenie:
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie a otvoril diskusiu.
MsZ schvaľuje:
Prenájom plynárenského zariadenia:
Plynovody: PE D 50 – 220,01 m, PE D 40 – 229,65 m
Uzáver: KHP D 50 – 1 ks
Pripojovacie plynovody (31 ks)_ PE D 25 – 200,30 m
GK DN 1“ – 31 ks
vrátane ostrého prepoja
ktoré sa nachádza pod zemským povrchom pod pozemkami v k. ú. Gbely, lokalita
Majerky, pozemok parcela číslo: 107/2, 107/15,107/17,101/3,116/1,114/1
spoločnosti SPP – distribúcia, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35 910
739 na dobu neurčitú za 788,30 Eur/ rok
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor dal
hlasovať za uznesenie.
Výsledok hlasovania:
Za 9 poslancov: Janka Dermeková, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Mgr. Peter
Mihál, Ing. Miroslav Mihál, Milan Mikulič, Ing. Svetlana Ondrušková, Miroslav
Rosivač, Ing. Dana Vaňková, Ing. Jozef Trčka CSc.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
 vybudovanie expozície histórie mesta Gbely a naftárskeho priemyslu
Mestské kultúrne zariadenie a Mesto Gbely si ako jednu zo svojich priorít určili
vybudovanie stálej expozície, ktorá by obyvateľom a návštevníkom mohla priblížiť
históriu mesta.
Preto bolo navrhnuté, aby sa v priestoroch Základnej umeleckej školy v Gbeloch na
treťom nadzemnom podlaží vytvoril priestor expozície, kam by sa exponáty, ktoré
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sa v súčasnosti nachádzajú v bývalom naftárskom múzeu ako aj exponáty, ktoré
vlastní mesto umiestnili. Organizačne bude chod expozície zabezpečovať Mestské
kultúrne zariadenie. Na realizáciu uvedeného projektu požiadalo Mestské kultúrne
zariadenie Gbely o grant Nafta a.s., z prostriedkov ktorej by sa v priestoroch
Základnej umeleckej školy uskutočnili stavebné úpravy, ktoré budú pozostávať
z kompletnej rekonštrukcie ústredného vykurovania – demontáže jestvujúcich
rozvodov a radiátorov, osadenia plynového kotla, rekonštrukcie potrubia, radiátorov
a armatúr, pripojenia plynu. Celý priestor bude po osadení nových PVC podláh
vymaľovaný a ako zabezpečovací prvok budú slúžiť mreže.
Na základe vyššie uvedeného bolo potrebné, aby bola uzatvorená nájomná zmluva
medzi správcom predmetnej nehnuteľnosti – ZUŠ Gbely a príspevkovou
organizáciou MsKZ Gbely. V súlade s VZN o nakladaní s majetkom mesta, je
k uzatvoreniu takejto zmluvy potrebný súhlas MsZ.
Uvedený návrh prerokovali členovia komisie pre ekonomiku, legislatívu a verejný
poriadok, ktorí odporúčajú poslancom návrh uznesenia schváliť.
Primátor prečítal návrh na uznesenie a otvoril diskusiu.
MsZ schvaľuje:
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa VZN č. 1/2010 Zásady hospodárenia
s majetkom mesta nájom nebytových priestorov – tretie nadzemné podlažie
v školskej budove na ul. Čsl.armády č. 1207 na dobu neurčitú s výškou nájmu 1,- €
uzatvorenú medzi ZUŠ Gbely – ako prenajímateľ a MsKZ Gbely ako nájomca.
MsZ schvaľuje:
Vybudovanie expozície histórie mesta Gbely a naftárskeho priemyslu v priestoroch
tretieho nadzemného podlažia v budove na ul. Čsl.armády č. 1207.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor dal
hlasovať za uznesenia.
Výsledok hlasovania:
Za 8 poslancov: Janka Dermeková, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Mgr. Peter
Mihál, Milan Mikulič, Ing. Svetlana Ondrušková, Miroslav Rosivač, Ing. Dana
Vaňková, Ing. Jozef Trčka CSc.
Proti 1 poslanec: Ing. Miroslav Mihál
Zdržal sa: 0
 Predaj stavebných pozemkov v IBV Majerky
Poslanci MsZ obdržali v písomnej forme materiál týkajúci sa predaja stavebných
pozemkov v IBV Majerky. Doterajší spôsob predaja – formou výberového konania,
dražbou nie je možný z dôvodu legislatívnych zmien, bol predložený na
prerokovanie zámer predaja všetkých voľných stavebných pozemkov formou
obchodnej verejnej súťaže.
Uvedený návrh bol prerokovaní členmi komisie pre ekonomiku, legislatívu, verejný
poriadok, ktorí odporučili poslancom schváliť návrh na uznesenia.
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie a otvoril diskusiu.
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MsZ schvaľuje:
Zámer predať nehnuteľnosti v k.ú. Gbely, stavebné pozemky parc. č.:
por.č.

číslo
pozemku

číslo parcely

výmera v m2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

02
03
04
17
18
19
20
22
23
24
25
27
28
29
30
Spolu

116/4+111/2
116/3+113/3
116/2+114/4+113/2
116/17
116/16
116/15+114/12
114/11
116/18+114/14
116/19
116/20
116/21
116/23
116/24
116/25
116/26

295+338
338+328
19+367+306
634
638
535+103
646
610+96
714
644
790
744
739
735
642

spolu v
m2
633
666
692
634
638
638
646
706
714
644
790
744
739
735
642

formou verejnej obchodnej súťaže, za minimálnu cenu 17,uznesenia č. 323/2009 zo dňa 29.6.2009.

€/m² v zmysle

MsZ schvaľuje:
Pokyny a podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj stavebných pozemkov
v lokalite IBV Majerky, vo vlastníctve Mesta Gbely. Pokyny a podmienky tvoria
neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.
MsZ schvaľuje:
Predsedu ekonomickej komisie, vedúcu ekonomického odboru, prednostu
mestského úradu a pokladníka mestského úradu za členov výberovej komisie pri
predaji majetku formou verejnej obchodnej súťaže.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor dal
hlasovať za uznesenia.
Výsledok hlasovania:
Za 9 poslancov: Janka Dermeková, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Mgr. Peter
Mihál, Ing. Miroslav Mihál, Milan Mikulič, Ing. Svetlana Ondrušková, Miroslav
Rosivač, Ing. Dana Vaňková, Ing. Jozef Trčka CSc.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
 využitie priestorov budovy kina
Poslanci na svojom zasadnutí dňa 7. septembra 2009 prerokovali materiál týkajúci
sa využitia priestorov budovy kina. O ukončení premietania rozhodli poslanci ešte
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6. apríla 2009 uznesením č. 294. Členovia komisie pre ekonomiku, legislatívu
a verejný poriadok oboznámili prítomných poslancov so svojím návrhom, aby
priestory budovy kina boli využité najmä na spoločenské alebo športové účely.
Budova kina je v súčasnosti pre mesto neupotrebiteľná, preto predkladáme
poslancom MsZ návrh na riešenie využitia možným predajom budovy mestského
kina formou obchodnej verejnej súťaže /§ 281 až 288 Obchodného zákonníka/.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže mesto uverejní minimálne na 30 dní pred
uzávierkou na podávanie návrhov do obchodnej verejnej súťaže, za podmienok,
ktoré tvoria prílohu tohto materiálu. Kúpna zmluva bude uzatvorená
s navrhovateľom, ktorý predloží podnikateľský zámer v oblasti športových a voľno
časových aktivít s najvyššou navrhnutou kúpnou cenou.
Inzerát na odpredaj budovy bude uverejnený v denníku Hospodárske noviny
a týždenníku Záhorák a na internetovej stránke mesta a na úradnej tabuli mesta.
Aby boli pokryté všetky oblasti života v meste, sú do výberovej komisie navrhnutí
predsedovia všetkých komisií pri MsZ Gbely.
Predaj budovy mestského kina formou obchodnej verejnej súťaže bol prerokovaný
v komisii pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok a členovia komisie
odporúčajú poslancom MsZ predložený návrh schváliť.
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie a otvoril diskusiu.
MsZ schvaľuje:
Zámer predať nehnuteľnosť v k.ú. Gbely, budova mestského kina, súpisné číslo
1215 na ulici SNP v Gbeloch a pozemok zastavaný budovou, ako aj časť priľahlého
pozemku určeného na parkovanie pred budovou výmera ktorých bude určená novým
geometrickým plánom, formou verejnej obchodnej súťaže, za podmienok, ktoré
tvoria prílohu tohto uznesenia.
MsZ schvaľuje:
Ing. Kornela Činovského, Pavla Nemca, Ing. Svetlanu Ondruškovú, Ing. Danu
Vaňkovú, RNDr. Miroslava Žilinka za členov výberovej komisie pri predaji
majetku nehnuteľností kina a pozemkov - formou verejnej obchodnej súťaže.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor dal
hlasovať za uznesenia.
Výsledok hlasovania:
Za 7 poslancov: Mgr. Štefan Komorný ArtD., Mgr. Peter Mihál, Milan Mikulič,
Ing. Svetlana Ondrušková, Miroslav Rosivač, Ing. Dana Vaňková, Ing. Jozef
Trčka CSc.
Proti 1 poslanec: Ing. Miroslav Mihál
Zdržala sa 1 poslankyňa: Janka Dermeková
K bodu 6
 Návrh III. zmeny rozpočtu Mesta Gbely na rok 2010
Poslanci obdržali návrh III. zmeny rozpočtu v písomnej forme. Primátor mesta
vyzval Ing. Kováčovú, aby v krátkosti oboznámila i prítomných občanov s jeho
obsahom.
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Primátor prečítal návrh na uznesenie a otvoril diskusiu.
MsZ schvaľuje:
III. zmenu rozpočtu Mesta Gbely na rok 2010. Neoddeliteľnou súčasťou je
komentár k III. zmene rozpočtu.
Rozpočet Mesta Gbely po III. zmene rozpočtu:
Bežné výdavky spolu

2 453 534

Kapitálové výdavky spolu
3 151 109
Výdavky z finančných operácií
843 095
Celkom

Bežné príjmy spolu

2 388 314

Kapitálové príjmy spolu
Príjmy z finančných operácií

3 300 639
758 785

6 447 738

6 447 738

Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor dal
hlasovať za uznesenia.

Výsledok hlasovania:
Za 9 poslancov: Janka Dermeková, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Mgr. Peter
Mihál, Ing. Miroslav Mihál, Milan Mikulič, Ing. Svetlana Ondrušková, Miroslav
Rosivač, Ing. Dana Vaňková, Ing. Jozef Trčka CSc.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
k bodu 7

Rôzne
 Návrh na prísediacich na Okresnom súde Skalica
V zmysle § 140 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a ukončením volebného obdobia bol predložený
návrh na voľbu prísediacich Okresného súdu v Skalici za mesto Gbely.
Členovia komisie pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok prekovali žiadosť
Okresného súdu Skalica na voľbu prísediacich a navrhujú poslancom MsZ Gbely
schváliť návrh na uznesenie.
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie a otvoril diskusiu.
MsZ volí:
prísediacich Okresného súdu v Skalici:
- Peter Pecha, bytom Gbely, ul. Sasinkova č. 1506
- Anna Kováriková, bytom Gbely, SNP č. 1245
- Ing. Ľubica Kováriková, bytom Gbely, SNP č. 1257
- Milan Valachovič, bytom Gbely, Družstevná č. 98.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor dal
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hlasovať za uznesenia.
Výsledok hlasovania:
Za 9 poslancov: Janka Dermeková, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Mgr. Peter
Mihál, Ing. Miroslav Mihál, Milan Mikulič, Ing. Svetlana Ondrušková, Miroslav
Rosivač, Ing. Dana Vaňková, Ing. Jozef Trčka CSc.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
 Poradovník uchádzačov o byt v nájomnom dome č. 1593
Poslanci obdržali písomný materiál, v ktorom členky komisie pre sociálne
a zdravotné veci odporúčajú poslancom schváliť navrhovaný poradovník
uchádzačov o byt.
Primátor vyzval Ing. Danu Vaňkovú, ako predsedníčku Komisie pre sociálne
a zdravotné veci, aby prítomných občanov i poslancov bližšie oboznámila
s poradovníkom uchádzačov o byt v nájomnom dome č. 1593.
Primátor prečítal návrh na uznesenie a otvoril diskusiu.
MsZ schvaľuje:
Poradovník uchádzačov o byt v nájomnom dome podľa predloženého návrhu.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor dal
hlasovať za uznesenia.
Výsledok hlasovania:
Za 9 poslancov: Janka Dermeková, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Mgr. Peter
Mihál, Ing. Miroslav Mihál, Milan Mikulič, Ing. Svetlana Ondrušková, Miroslav
Rosivač, Ing. Dana Vaňková, Ing. Jozef Trčka CSc.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
 Návrh na odvolanie Ing. Alžbety Juríkovej z komisie
Ing. Alžbeta Juríková, členka komisie pre investičnú výstavbu, stavebné veci
a územné plánovanie požiadala o odvolanie z tejto komisie.
Primátor prečítal návrh na uznesenie:
MsZ odvoláva:
na vlastnú žiadosť pani Ing. Alžbetu Juríkovú, bytom Gbely, ul. Slnečná č.1528/4
z Komisie pre investičnú výstavbu, stavebné veci a územné plánovanie.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor dal
hlasovať za uznesenia.
Výsledok hlasovania:
Za 9 poslancov: Janka Dermeková, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Mgr. Peter
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Mihál, Ing. Miroslav Mihál, Milan Mikulič, Ing. Svetlana Ondrušková, Miroslav
Rosivač, Ing. Dana Vaňková, Ing. Jozef Trčka CSc.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
 Návrh na odmenu hlavnej kontrolórke
Poslanci obdržali v písomnej forme návrh na odmenu hlavnej kontrolórky.
Ing. Vaňková predložila pozmeňujúci návrh na uznesenie:
MsZ schvaľuje:
Odmenu hlavnej kontrolórke Mesta Gbely za rok 2009 vo výške 30 % z ročného
platu hlavnej kontrolórky Mesta Gbely.
Primátor otvoril diskusiu k tomuto bodu.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor dal
hlasovať za uznesenie.
Výsledok hlasovania:
Za 9 poslancov: Janka Dermeková, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Mgr. Peter
Mihál, Ing. Miroslav Mihál, Milan Mikulič, Ing. Svetlana Ondrušková, Miroslav
Rosivač, Ing. Dana Vaňková, Ing. Jozef Trčka CSc.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
 Návrh na podanie žiadosti o grant Cezhraničná spolupráca SK-AT 20072013
Poslanci uvedený návrh obdržali v písomnej forme. Uvedený návrh bol prerokovaný
členmi komisie pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok, ktorí poslancom
odporúčajú uvedený návrh schváliť.
Primátor mesta vyzval Mgr. Lenku Kvaltínovú, aby prítomných poslancov i
občanov oboznámila bližšie s materiálom.
Primátor prečítal návrh na uznesenia a otvoril diskusiu.
MsZ schvaľuje:
a/ Predloženie žiadosti o NFP v rámci Operačného programu Cezhraničná
spolupráca SK-AT 2007-2013, Priorita 2, Opatrenie 2.2 Dostupnosť a trvalo
udržateľný rozvoj, na realizáciu projektu „Zvyšovanie environmentálneho
povedomia verejnosti v oblasti ochrany vtáčieho územia medzinárodného
významu prostredníctvom rozvoja ekoturizmu“, ktorý je realizovaný pre mesto
Gbely a ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mesta.
b/ Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP.
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c/ Financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na
projekt t.j. vo výške 25 tis. €.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor dal
hlasovať za uznesenia.
Výsledok hlasovania:
Za 9 poslancov: Janka Dermeková, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Mgr. Peter
Mihál, Ing. Miroslav Mihál, Milan Mikulič, Ing. Svetlana Ondrušková, Miroslav
Rosivač, Ing. Dana Vaňková, Ing. Jozef Trčka CSc.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
 Informácia o autobusovom spoji č. 19 linka 206409 Gbely-LetničieŠtefanov
Z dôvodu nerentabilnosti niektorých autobusových spojov rozhodol dopravca
SKAND Skalica po dohode s TTSK, že ich zruší. Medzi takéto spoje okrem iných
patrí aj spoj č. 19 linky 206 409 Gbely – Letničie – Štefanov.Trnavský
samosprávny kraj - listom zo dňa 11.3.2010 oznámil, že opätovné zavedenie spoja
by bolo možné len za predpokladu, že mesto bude uhrádzať stratu vznikajúcu
prevádzkovaním tohto spoja. Celková strata bola vyčíslená na 5.859,85 €/ rok (
počet pracovných dní 251 * 18 km*1,297 €). Materiál – znovu zavedenie spoja bol
prerokovaný v komisii pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok a členovia
komisie neodporúčajú dotovať vyššie uvedený spoj z rozpočtu mesta, z dôvodu
nižších príjmov v položke podielové dane obcí, kde sa očakáva nižší príjem o 8%
oproti roku 2009.
k bodu 8

Diskusia
V diskusii vystúpili:
p. Dermeková sa spýtala na rozkopanú cestu na ulici Mládeže, či by bolo možné
cestu zaasfaltovať alebo niečím zasypať.
Ing. Rosa – bolo dané povolenie na rozkopávku z dôvodu havárie pre BVS a.s.,
ktorá má uložené, aby rozkopanú cestu uviedli do pôvodného stavu. Listom
upozorníme BVS, aby vykonali opravu v čo najkratšom čase.
Ing. Mihál – sa spýtal, či chodník na ulici Naftárskej bol odovzdaný mestu.
Chodník nie je dokončený, pretože pri rodinných domoch vyčnievajú fólie.
U budovy Nafta je zabudovaný stĺpik, o ktorý bol zúžený chodník. Bolo by
jednoduchšie stĺpik odstrániť a chodník rozšíriť.
Ing. Rosa – chodník je v danom mieste zúžený, nakoľko pod týmto stĺpikom vedú
telekomunikačné káble a nesmie byť na nich položený obrubník. Čo sa týka fólií pri
rodinných domoch, niektorí majitelia rodinných domov požadovali, aby fólie neboli
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odstránené z dôvodu izolácie rodinných domov.
Ing. Hazlinger – bolo by vhodné, aby pri preberacom konaní si vedúci odboru
výstavby dal podpísať od každého majiteľa rodinného domu, že si fóliu ponechá
v pôvodnom stave.
Ing. Mihál sa spýtal na priestranstvo pred reštauráciou na hradskej, či je v majetku
mesta a prečo tadiaľ nevedie chodník.
Ing. Rosa – priestranstvo pred reštauráciou je vedené ako parkovacie priestranstvo,
z tohto dôvodu sa neuvažovalo s vybudovaním chodníka v tejto časti.
p. Dermeková sa spýtala na chodník, ktorý sa buduje na ulici M. Nešpora. Občania
sa z uvedenej ulice pýtajú, či sa bude budovať aj cesta, nakoľko je chodník pre
niektorých občanov vysoko položený.
Ing. Hazlinger – cesta na ulici M. Nešpora sa bude budovať pravdepodobne v lete.
Zatiaľ nie je TTSK ukončené výberové konanie na dodávateľa prác.
Ing. Mihál sa spýtal, kto stráži budovu v Adamove.
Ing. Hazlinger – Mesto nemá ešte predmetný objekt vo vlastníctve.
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, riadne zasadanie MsZ ukončil
primátor mesta Gbely.
Gbely 30. marca 2010
Ing. Nataša Londarevová
prednostka MsÚ

Ing. Jozef Hazlinger
primátor mesta

Overovatelia:
Mgr. Štefan Komorný ArtD.
Milan Mikulič
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