Mesto Gbely
Nám. Slobody 1261, 908 45 Gbely

Zápisnica
zo zasadnutia mestského zastupiteľstva,
konaného dňa 7.9.2009 v obradnej sieni MsÚ
Prítomní: viď prezenčná listina (príloha č. 1) – 8 poslancov
Ospravedlnení: Ing. Kornel Činovský
Mgr. Štefan Komorný ArtD.
Mgr. Peter Mihál
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Návrh na udelenie Ceny mesta Gbely a Ceny primátora mesta Gbely
4. Plnenie programového rozpočtu Mesta Gbely k 30.6.2009
5. Návrh IV. zmeny rozpočtu Mesta Gbely na rok 2009
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Ukončenie
Primátor mesta dal hlasovať za program rokovania mestského zastupiteľstva
predložený poslancom, ktorých bolo v tom čase prítomných 8.
Výsledok hlasovania:
Za 8 poslancov: Ing. Miroslav Mihál, Milan Mikulič, Pavol Nemec,
Miroslav Rosivač, Ing. Svetlana Ondrušková, Ing. Dana Vaňková, RNDr.
Miroslav Žilinek, Ing. Jozef Trčka CSc.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Program rokovania MZ 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: Pavol Nemec
Ing. Jozef Trčka CSc.
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Primátor predložil na odsúhlasenie poslancom návrh zloženia návrhovej
komisie. Prítomných poslancov počas hlasovania 8.
Návrhová komisia:

RNDr. Miroslav Žilinek - predseda
Ing. Svetlana Ondrušková - člen
Ing. Miroslav Mihál – člen

Výsledok hlasovania:
Za 8 poslancov: Ing. Miroslav Mihál, Milan Mikulič, Pavol Nemec, Miroslav
Rosivač, Ing. Svetlana Ondrušková, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav
Žilinek, Ing. Jozef Trčka CSc.
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

Návrh na udelenie Ceny mesta Gbely a Ceny primátora mesta
Gbely
V súlade so štatútom mesta Gbely boli v termíne do 31.07.2009 predložené na
Mestský úrad návrhy na udelenie ocenení a to cena mesta Gbely a cena primátora
mesta Gbely.
Na cenu mesta Gbely bol navrhnutí nasledovní občania:
1. Ladislav Dúbrava in memoriam – rodák z Gbelov -pedagóg, vysokoškolský a
stredoškolský učiteľ, uznávaná vedecká osobnosť v oblasti vodných tokov – s jeho
menom je spojené riešenie praktických problémov v Gabčíkove, jedným
z najúchvatnejších vodných diel v Európe.
Ladislavovi Dúbravovi sa 3. apríla 2009 dostalo posmrtne aj spoločenského uznania
ako pedagóga. Minister školstva SR prepožičal Gymnáziu v Dunajskej Strede, kde
L. Dúbrava učil, názov Gymnázium Ladislava Dúbravu.
Za jeho celoživotné dielo navrhujeme udeliť rodákovi z mesta Gbely - Ladislavovi
Dúbravovi cenu Mesta Gbely in memoriam.

2. Mgr. Štefan Komorný ArtD. - kameraman, fotograf a odborník na filmové
technológie, rodák a občan mesta Gbely, ktorý sa zaslúžil o propagáciu
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a zviditeľnenie mesta Gbely najmä aktívnou účasťou a výrobou celého radu
propagačných materiálov a kompozícií.
Učiteľ na vysokej škole si popri vlastnej práci nachádza čas a priestor na to, aby
fotograficky zdokumentoval takmer všetky spoločenské podujatia, ktoré sa v meste
organizujú.
Za významný prínos v rozvoji kultúry a propagácii mesta Gbely mu navrhujeme
udeliť cenu mesta Gbely
3. Ľubomír Pfeffer - predseda základnej organizácie Drobnochovateľov, ktorý sa
významným spôsobom zaslúžil o šírenie dobrého mena mesta Gbely nielen jeho
aktívnou činnosťou pri organizovaní výstav drobného zvieratstva, ale najmä pri
práci s mládežou, ktorú dokázal nadchnúť tak, že mladí drobnochovatelia získavajú
najvyššie ocenenia nielen ako chovatelia, ale aj ako úspešní riešitelia vedomostných
súťaží v jednotlivých súťažných oboroch drobnochovu.
Pod jeho vedením spolu s členmi výboru máme v meste aktívnu spoločenskú
organizáciu, ktorá šíri dobré meno mesta Gbely nielen na Slovensku, ale aj za
hranicami.
Za významný prínos v rozvoji a propagácii mesta Gbely mu navrhujeme udeliť cenu
mesta Gbely.
4. Ivan Matula - drobnochovateľ, tajomník základnej organizácie, organizovaný od
roku 1984 a takmer od tejto doby je tajomníkom ZO. Štvornásobný majster SR
v chove viedenských modrých králikov, držiteľ titulu medzinárodný šampión
a majster Českej republiky v chove viedenských modrých králikov, držiteľ
európskej ceny z Brna a mnohých ďalších ocenení, Pán Ivan Matula je držiteľom
zlatej plakety za rozvoj Slovenského chovateľstva, ktorý udeľuje republiková rada
Slovenského zväzu drobnochovateľov.
Za významný prínos v rozvoji a propagácii mesta Gbely mu navrhujeme udeliť cenu
mesta Gbely.
5. Ing. Jozef Eisner - dlhoročný aktívny člen Telovýchovnej jednoty Nafta Gbely,
ktorý významnou mierou prispieva k rozvoju športu – najmä futbalu – v meste
Gbely. Pod jeho rukami - po skončení vlastnej aktívnej činnosti ako hráča – v roli
trénera – vyrástli mnohí mladí reprezentanti mesta vo futbale.
Ing. Jozef Eisner je v súčasnosti trénerom A mužstva futbalistov mužov, ktorí sa
prebojovali do 4 futbalovej ligy.
Za významný prínos v rozvoji a propagácii mesta Gbely mu navrhujeme udeliť cenu
mesta Gbely.
6. Ján Bolebruch - dlhoročný aktívny spolupracovník na poli kultúry, ktorý sa
v poslednom období významnou mierou zaslúžil o rozvoj a zvýšenie kvality
dychovej hudby folklórneho súboru Gbelan.
Je jedným z tých, ktorí nehladiac na svoj vlastný čas a osobné voľno sa venuje
rozvoju mladých talentov – hudobníkov, ale aj mladých spevákov ľudovej piesne.
Za významný prínos v rozvoji a propagácii mesta Gbely mu navrhujeme udeliť cenu
mesta Gbely.
7. Stanislav Labuda, - za humánny čin darcovstvo krvi. Počet odberov 40.
8. Vladimír Masaryk, - za humánny čin darcovstvo krvi. Počet odberov 43.
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9. Jozef Žáček, - za humánny čin darcovstvo krvi. Počet odberov 41.
10. Ľubor Ženiš, - za humánny čin darcovstvo krvi. Počet odberov 40.
11. Ján Nemec - v tomto roku sa Ján Nemec dožíva 85 rokov a počas svojho
plodného života sa veľmi aktívne zapájal najmä do kultúrneho života obce.
V kultúre začal pracovať ešte v organizácii Sokol. Divadelných postáv stvárnil
pomenej, ale s divadlom bol vždy veľmi úzko spojený. Na divadelné predstavenia
zabezpečoval materiály, stavby scén, hlavne náročné výzdoby na plesové sezóny,
ktoré si divadelníci sami aj technicky realizovali.
Ján Nemec bol tajomníkom základnej organizácie Červeného kríža a potom aj
dlhodobým predsedom. Patril medzi zakladateľov Záhradkárskej osady a stavby
Domu záhradkarov.
Za rozvoj kultúry v meste Gbely navrhujem udeliť Jánovi Nemcovi cenu Mesta
Gbely.
Na Cenu primátora mesta Gbely bol navrhnutý:
Jakub Gašo - športovec – hokejbalista – ktorý získal v roku 2008 striebornú
medailu na Majstrovstvách sveta juniorov. Za túto športovú aktivitu bol spolu so
spoluhráčmi prijatý a ocenený predsedom vlády SR. V súčasnosti je aktívnym
hráčom hokejbalového mužstva Skalica, ktoré hrá Slovenskú extraligu.
Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy, primátor
dal hlasovať za predložený návrh:
1. Udelenie Ceny mesta Gbely a finančnú odmenu vo výške 100,- €
nasledovným občanom:
 In memoriam Ladislav Dúbrava – rodák z Gbelov
 Mgr. Štefan Komorný ArtD., bytom Gbely, Jilemníckeho 730
 Ľubomír Pfeffer, bytom Gbely, Štúrova 852
 Ivan Matula, bytom Gbely, Ružova 1081
 Ing. Jozef Eisner, bytom Gbely, M. Nešpora 589
 Ján Bolebruch, bytom Gbely, Naftárska 948
 Stanislav Labuda, bytom Gbely, Naftárska 981
 Vladimír Masaryk, bytom Gbely, Čsl. armády 1508
 Jozef Žáček, bytom Gbely, Naftárska 978
 Ľubor Ženiš, bytom Gbely, M. Nešpora 583
 Ján Nemec, bytom Gbely, prof. Čarského 244
2. Udelenie Ceny primátora mesta Gbely a finančnú odmenu 67 €:
Jakubovi Gašovi, bytom Gbely, M. Nešpora 590.
Výsledok hlasovania:
Za 8 poslancov: Ing. Miroslav Mihál, Milan Mikulič, Pavol Nemec, Miroslav
Rosivač, Ing. Svetlana Ondrušková, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav
Žilinek, Ing. Jozef Trčka CSc.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 4

4

Plnenie programového rozpočtu Mesta Gbely k 30.6.2009
Poslanci odbržali v písomnej forme materiál – čerpanie programového rozpočtu za
I.polrok 2009, súčasťou ktorého je i stanovisko hlavnej kontrolórky.
Primátor vyzval Ing. Polákovú – hlavnú kontrolórku mesta Gbely, aby predniesla
prítomným poslancom i občanom stanovisko k plneniu programového rozpočtu
Mesta Gbely k 30.6.2009.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy, primátor
prečítal návrh na uznesenie:

MsZ berie na vedomie:
Čerpanie programového rozpočtu mesta Gbely za obdobie I. polroka 2009
a stanovisko hlavnej kontrolórky k čerpaniu programového rozpočtu mesta Gbely.
V diskusii vystúpili:
Ing. Mihál sa spýtal na dopad ekonomickej krízy v meste Gbely a ako sa dotkne
ekonomiky mesta odchod firmy Nafta z mesta Gbely.
Ing. Kováčová – uviedla, že pri zostavovaní rozpočtu na rok 2009 sa vychádzalo
z príjmov podielových daní v roku 2008, čím sa položky na strane príjmov
nezvyšovali a z tohto dôvodu sa nemohli zvýšiť ani výdavky na strane druhej.
Položky na strane príjmov v roku 2009 sú plnené na 56 % a výdavky sú nižšie ako
50 %.
Ing. Hazlinger – odpovedal poslancovi na druhú otázku - sťahovanie firmy Nafta sa
mesta nedotkne, nakoľko príjmy zo štátneho rozpočtu do rozpočtu mesta nezávisia
od sídla spoločnosti. Dane z nehnuteľností, ktoré sa nachádzajú v k.ú. Gbely je
povinný platiť vlastník.
K bodu 5

Návrh IV. zmeny rozpočtu Mesta Gbely na rok 2009
Súčasťou tejto zmeny je najmä zaradenie prijatých grantov do rozpočtu t.j. do
príjmovej a výdavkovej časti, návrh na schválenie čerpania kontokorentného úveru
na preklenutie časového nesúladu medzi potrebou úhrady za vykonané práce na
rekonštrukcii objektov ZŠ s MŠ Gbely a refundáciou nákladov z ministerstva
výstavby, a návrh na kúpu nového školského autobusu. V súlade s VZN o nakladaní
s majetkom je potrebné aj osobitné uznesenie k obstaraniu tohto hnuteľného
majetku.
Poslanci už v predchádzajúcom období prijali rozhodnutie o tom, že zabezpečenie
stability, rozvoja a kvality výučby na základnej škole budeme zabezpečovať aj tým,
že deti z okolitých obcí budeme do Gbelov dovážať školským autobusom. Keďže
starý autobus je technicky už zastaralý, vznikla po čase potreba nákupu nového
dopravného prostriedku.
Pre tento účel sa podarilo získať dve výrazné finančné dotácie a to:
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- dotácia z Úradu vlády SR vo výške 33.194,- €
- dotácia od Nadácia SPP vo výške 19.916,- €. ( spolu 53.110,- €.)
Členovia komisie pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok odporúčajú
poslancom, aby autobus bol zakúpený na splátky, počas 36 mesiacov.
Primátor prečítal návrh na uznesenie:

MsZ schvaľuje:
Čerpanie kontokorentu vo výške 663.000,- € na zabezpečenie predfinancovania
spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie max. v sume
nenávratného finančného príspevku poskytnutého na základe zmluvy uzatvorenej
medzi mestom a riadiacim orgánom podľa osobitného predpisu.
MsZ schvaľuje:

Nákup dopravného prostriedku – školský autobus – na splátky, s dobou splácania 36
mesiacov.
MsZ schvaľuje:

Založenie dopravného prostriedku v prospech spoločnosti SG Equipment Finance
Czech Republic s.r.o. – organizačná zložka so sídlom Hodžovo nám. 1A, 811 06
Bratislava 1, Slovenská republika.
MsZ schvaľuje:

Zverenie dopravného prostriedku – školský autobus do správy rozpočtovej
organizácii Základná škola s materskou školou, Gbely.
MsZ schvaľuje:
IV. zmenu rozpočtu Mesta Gbely v roku 2009. Neoddeliteľnou súčasťou tohto
uznesenia je komentár k jednotlivým zmenám a tabuľková príloha.
V diskusii vystúpili:
p. Nemec, ktorý sa spýtal o koľko budú preplatené splátky autobusu.
Ing. Kováčová o 9.359 €.
Ing. Mihál – mal otázku, prečo sme pristúpili ku kúpe nového školského autobusu,
či je urobená dostatočná analýza nákladov na terajšiu prevádzku autobusu, či je
urobená analýza počtu dopravovaných detí. Zároveň uviedol, že na kúpu autobusu je
potrebné robiť výberové konanie. Poslanec taktiež uviedol, že za tento návrh nebude
hlasovať.
Ďalej pán poslanec žiadal vysvetliť, prečo mesto potrebuje kontokorentný úver.
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Ing. Kováčová – v meste prebieha realizácia stavebných prác financovaných z
niekoľko grantov, čím vzrastá potreba finančných prostriedkov na ich úhradu.
Z dôvodu časového nesúladu medzi potrebou finančných prostriedkov na úhradu za
vykonané práce je potrebné získať finančné zdroje z kontokorentného úveru.
Ing. Hazlinger – v materiály, ktorý poslanci obdržali v písomnej forme je i finančná
analýza príjmov a výdavkov súvisiacich s prevádzkou školského autobusu, ako aj
využitie autobusu a počty prepravovaných detí.
Keďže neboli vznesené žiadne návrhy, ani pripomienky primátor mesta dal hlasovať
za predložené uznesenia:
Výsledok hlasovania:
Za 7 poslancov: Milan Mikulič, Pavol Nemec, Miroslav Rosivač, Ing. Svetlana
Ondrušková, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek, Ing. Jozef Trčka
CSc.
Proti: 0
Zdržal sa 1 poslanec: Ing. Miroslav Mihál
K bodu 6

Rôzne
⇒

Majetkové prevody

Poslanci obdržali v písomnej forme návrhy na odpredaj nehnuteľností – pozemkov
pre občanov, ktorí si chcú usporiadať majetkové pomery – neusporiadané pozemky
pod svojími nehnuteľnosťami a to: p.Peter Gerža s manželkou a pán Vladimír
Kovalovský s manželkou.
Zároveň bolo predložené na odsúhlasenie odpredaj pozemkov v časti „Pieska“, kde
žiadatelia – pán Hyža s manželkou a firma Montpetrol spol. s r.o. Gbely požiadali
o odpredaj pozemkov, nakoľko splnili podmienky Zmluvy o budúcej zmluve –
vystavanie hrubej stavby. Manželia Hyžových súčasne požiadali o odpredaj
pozemku tesne spojeného s ich v lokalite Pieska na rozšírenie svojich
podnikateľských aktivít.
Pán Ferdinand Jurkovič, Gbely požiadal o odpredaj voľného pozemku v lokalite
Pieska za účelom vybudovania autoservisu.
V tomto prípade sa jedná
o odsúhlasenie uzatvorenia Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve .
Uvedené žiadosti boli prerokované v komisii pre ekonomiku, legislatívu a verejný
poriadok a v komisii pre investičné a stavebné veci, ktorých členovia odporučili
odpredaje schváliť.
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie:
MsZ schvaľuje:
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Odpredaj nehnuteľnosti zapísanej v LV č. 2070 pre obec a k.ú. Gbely parc. č.
1702 záhrady o výmere 562 m2 p. Petrovi Geržovi a manželke Helene, rod.
Pavlačičovej, Hlavná 577/23, 900 31 Stupava za cenu 3,32 €/m2.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy, primátor
mesta dal hlasovať za predložený návrh na uznesenie:
Výsledok hlasovania:
Za 7 poslancov: Ing. Miroslav Mihál, Milan Mikulič, Pavol Nemec, Miroslav
Rosivač, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek, Ing. Jozef Trčka CSc.
Proti: 0
Zdržala sa 1 poslankyňa: Ing. Svetlana Ondrušková

MsZ schvaľuje:
Odpredaj častí nehnuteľnosti zapísanej v LV č. 2070 pre obec a k.ú. Gbely parc. č.
6436/1 trvalé trávnaté porasty o výmere 8 495 m2
- diel „15“ o výmere 36 m2
- diel „16“ o výmere 12 m2
- diel „17“ o výmere 26 m2
- diel „18“ o výmere 72 m2
- diel „23“ o výmere 40 m2
- diel „24“ o výmere 33 m2
podľa geometrického plánu č. 12/2009 zo dňa 6.8.2009 p. Vladimírovi
Kovalovskému a manželke Mgr. Anne Kovalovskej, rod. Brunovskej, Čsl. armády
1156, 908 45 Gbely za cenu 3,32 €/m2.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy, primátor
mesta dal hlasovať za predložený návrh na uznesenie:
Výsledok hlasovania:
Za 8 poslancov: Ing. Miroslav Mihál, Milan Mikulič, Pavol Nemec, Ing.
Svetlana Ondrušková, Miroslav Rosivač, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav
Žilinek, Ing. Jozef Trčka CSc.
Proti: 0
Zdržala sa: 0
MsZ schvaľuje:
Uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na odpredaj pozemku par. č.
754/13 ostatné plochy o výmere 2838 m2 v časti „Pieska“, za rovnakých
podmienok schválených uznesením MsZ č. 234/2004 zo dňa 7.5.2004, firme
AUTOKLAMPIAR Ferdinand Jurkovič, Čsl. armády 1531/97, 908 45 Gbely,
IČO: 33034818 za cenu 1,66 €/m2.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy, primátor
mesta dal hlasovať za predložený návrh na uznesenie:
Výsledok hlasovania:
Za 8 poslancov: Ing. Miroslav Mihál, Milan Mikulič, Pavol Nemec, Ing.
Svetlana Ondrušková, Miroslav Rosivač, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav
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Žilinek, Ing. Jozef Trčka, CSc.
Proti: 0
Zdržala sa: 0
MsZ schvaľuje:
Odpredaj pozemku zapísaného v LV č. 2070 pre obec a k.ú. Gbely par. č. 754/15
ostatné plochy o výmere 1747 m2 v časti „Pieska“ p. Jánovi Hyžovi a manželke
Zuzane, Potočná 80/10, 908 45 Gbely, nakoľko podmienka Zmluvy o budúcej
kúpnej zmluve - vystavanie hrubej stavby - bola splnená.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy, primátor
mesta dal hlasovať za predložený návrh na uznesenie:
Výsledok hlasovania:
Za 8 poslancov: Ing. Miroslav Mihál, Milan Mikulič, Pavol Nemec, Ing.
Svetlana Ondrušková, Miroslav Rosivač, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav
Žilinek, Ing. Jozef Trčka CSc.
Proti: 0
Zdržala sa: 0
MsZ schvaľuje:
Odpredaj pozemku zapísaného v LV č. 2070 pre obec a k.ú. Gbely par. č. 754/18
ostatné plochy o výmere 797 m2 v časti „Pieska“, p. Jánovi Hyžovi a manželke
Zuzane, Potočná 80/10, 908 45 Gbely za cenu 1,66 €/m2.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy, primátor
mesta dal hlasovať za predložený návrh na uznesenie:
Výsledok hlasovania:
Za 8 poslancov: Ing. Miroslav Mihál, Milan Mikulič, Pavol Nemec, Ing.
Svetlana Ondrušková, Miroslav Rosivač, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav
Žilinek, Ing. Jozef Trčka CSc.
Proti: 0
Zdržala sa: 0
MsZ schvaľuje:
Odpredaj pozemkov zapísaných v LV č. 2070 pre obec a k.ú. Gbely par. č.
754/6 ostatné plochy o výmere 3207 m2, par. č. 754/7 ostatné plochy o výmere
3006 m2, par. č. 754/8 ostatné plochy o výmere 3007 m2 v časti „Pieska“ firme
Montpetrol, spol. s r.o., Petroveská 187, 908 45 Gbely, nakoľko podmienka
Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve - vystavanie hrubej stavby - bola splnená.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy, primátor
mesta dal hlasovať za predložený návrh na uznesenie:
Výsledok hlasovania:
Za 8 poslancov: Ing. Miroslav Mihál, Milan Mikulič, Pavol Nemec, Ing.
Svetlana Ondrušková, Miroslav Rosivač, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav
Žilinek, Ing. Jozef Trčka, CSc.
Proti: 0
9

Zdržala sa: 0
⇒

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Gbely

V súlade so zákonom č.448/2008 o sociálnych službách vznikla mestu potreba prijať
tzv. Kumunitný plná sociálnych služieb mesta Gbely, ktorého návrh sme poslancom
zaslali v písomnej forme.
Komunitný plán sociálnych služieb Mesta Gbely v svoje podstate analyzuje ich
stav, hodnotí potreby občanov v sociálnej oblasti a navrhuje priority pre rozvoj
v tejto sfére na nasledujúcich päť rokov.
Uvedený materiál bol prerokovaný v komisii pre sociálne a zdravotné veci
a v komisii pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok, ktorých členovia
odporúčajú poslancom tento materiál prijať. Uvedený dokument je súčasťou
a nevyhnutnou prílohou žiadosti o grant pre Dom pokojnej staroby Gbely
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie:
MsZ schvaľuje:
Komunitný plán sociálnych služieb Mesta Gbely.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy, primátor
mesta dal hlasovať za predložený návrh na uznesenie:
Výsledok hlasovania:
Za 8 poslancov: Ing. Miroslav Mihál, Milan Mikulič, Pavol Nemec, Ing.
Svetlana Ondrušková, Miroslav Rosivač, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav
Žilinek, Ing. Jozef Trčka CSc.
Proti: 0
Zdržala sa: 0
⇒ Grant na rekonštrukciu Domu pokojnej staroby budova na ul.
prof.Čárskeho.
V spolupráci s vedením Domu pokojnej staroby n.o. Gbely vypracovali pracovníci
mesta Gbely projekt na čerpanie finančných prostriedkov na rekonštrukciu
a prístavbu Domu pokojnej staroby n.o. na ul. Prof. Čárskeho.
Ide najmä o rekonštrukciu pavilónov, strechy, výmena okien, zateplenie objektu,
vybudovanie príjazdovej komunikácie a pod.
Celkové náklady projektu: 809 600 €
Spolufinancovanie: 5% - 40 480 €.
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie:
MsZ schvaľuje:
a/ Predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-2.1a-2009/01 ROP za účelom
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realizácie projektu „Rekonštrukcia a prístavba DPS Gbely“, ktorého ciele sú
v súlade s platným územným plánom obce a platným Programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.
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 40 480 €.
Počet poslancov sa znížil na 7, odišiel pán Miroslav Rosivač.
Ing. Mihál – uviedol, že si u pracovníkov MsÚ vyžiadal k nahliadnutiu materiály,
ktoré sa týkali zvýšenia rozpočtovej položky - granty o 300 tis. Sk, pričom zistili, že
zmluvy sú vystavené na Regionálnu agentúru Záhorie Holíč. Mesto Gbely si
objednalo službu za 6 projektov a zaplatilo 390 tis. Sk. Pán poslanec sa pýtal, načo
mesto objednáva poradenské služby dodávateľským spôsobom, keď máme
pracovníka mesta na granty.
Ing. Hazlinger – v našom meste sa podalo toľko projektov, že pracovníčka nemôže
stíhať sama granty vypracovať a robiť všetky analýzy spojené s predkladaním
projektov.
RNDr. Žilinek – uviedol, že mesto získalo veľa grantov, napr. aj na rekonštrukciu
základnej školy a dodávateľský spôsob riešenia tejto otázky je obvyklý.
Ing.Hazlinger – asi ťa pán poslanec mrzí, že sa nám darí a získali sme z EÚ peniaze
do Gbelov. Ja som hrdý na to, že naše mesto má schválených toľko grantov.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor
mesta dal hlasovať za predložený návrh na uznesenie.
Výsledok hlasovania:
Za 8 poslancov: Ing. Miroslav Mihál, Milan Mikulič, Pavol Nemec, Ing.
Svetlana Ondrušková, Miroslav Rosivač, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav
Žilinek, Ing. Jozef Trčka CSc.
Proti: 0
Zdržala sa: 0
⇒

Návrh na využitie priestorov budovy kina

Poslanci na svojom zasadnutí dňa 6. apríla 2009 uznesením č. 294 rozhodli, že sa
ukončí premietanie filmov v budove kina, pričom za toto rozhodnutie hlasovalo
z prítomných 10 poslancov - za 10.
Na základe tohto uznesenia prijala vedúca Domu kultúry príslušné opatrenia
a priestory kina sú v súčasnom období využívané len pre potreby folklórnej skupiny
Gbelan a najmä ako prenájom priestorov pre súkromných podnikateľov, ktorí
pricestujú do mesta a ponúkajú najmä textilný tovar, čo v zimnom období pokryje
približne náklady na vykurovanie.
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Keďže budova kina sa nachádza v centre nášho mesta a podľa vyjadrenia
projektantov, ktorí pripravili projekty na rekonštrukciu centra mesta – je z pohľadu
estetického a architektonického nie práve najvhodnejšia do centra mesta, je
potrebné zvážiť jej ďalšie využitie a smerovanie činnosti v tomto objekte, čím by sa
následne mal zmeniť aj jej vzhľad.
S uvedeným problémom sa zaoberali aj členovia komisie pre ekonomiku, legislatívu
a verejný poriadok, z diskusie ktorých vyplynul nasledovný návrh na budúce možné
využitie:
Využitie priestorov len na spoločenské alebo športové účely a z tohto pohľadu boli
dané len dva návrhy a to:
1. úprava priestorov pre hru - bowling.
2. úprava priestorov pre hru - squash /skvoš/ - loptová hra pre dvoch hráčov, ktorí
raketou odpalujú gumovú loptičku od stien hracieho priestoru.
Zároveň bolo navrhnuté, aby sa priestory budúcim záujemcom dali do dlhodobého
prenájmu, alebo predali na základe zmluvy o budúcej zmluve, po tom, ako bude
v daných priestoroch uvedený zámer vybudovaný.
Primátor mesta otvoril k tomuto bodu diskusiu.
Ing. Hazlinger – mesto dalo spracovať znalecký posudok budovy a pozemkov a ich
hodnota je 6 mil. Sk.
Riešeniu uvedenému problému, ktorý na základe pripomienok poslancov bude
prerokovaný následne i v príslušných komisiách, sa budeme venovať na
nasledujúcom zasadnutí poslancov mestského zastupiteľstva.
K bodu 7
Diskúsia
V diskusii vystúpili:
Ing. Mihál - jeden investor už bol na bowlingovú dráhu. Bol to pozemok veľa
tenisového kurtu na SOUE, bolo to odkúpené od VUC.
Ing. Vaňková – využitie takéhoto objektu nie je jednoduché. Určite privítame
podnety od občanov, pretože nám povedia, čo by v meste chceli.
p. Vlková – určite v meste chýba kúpalisko.
Ing. Hazlinger – náklady spojené s vybudovaním a prevádzkovaním kúpaliska sú
veľmi vysoké, čo bolo dôvodom aj toho, že ani mesto Skalica nebuduje nové
kúpalisko a v lete v meste neotvorilo ani to jestvujúce.
p. Vlková – upozornila na potrebu opravy cesty pri chodníku vedúcom do základnej
školy vedľa obchodov.
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p. Fleischmann – diskutoval k otázke potreby zabezpečovania prípravy grantov aj
dodávateľským spôsobom.
p. Polesňáková – uviedla, že školský autobus je v zlom technickom stave. Zároveň
požiadala poslancov MsZ, aby na budúci rok boli navrhnutí na Cenu mesta Gbely
členovia folklórného súboru Gbelan pán Marián Kondla a pán Kovalovský.
Ing. Mihál – podotkol, že rozpočet na získanie grantu na rekonštrukciu Domu
pokojnej staroby je vyčíslený na 25 mil. Sk, čím podľa jeho názoru zaťažujeme
rozpočet mesta. Ďalej pán poslanec uviedol, že podľa niektorých rodičov sú
priestory pre prevádzku materskej školy v budove bývalej ZŠ nevyhovujúce.
Ing. Hazlinger – pred ukončením školského roka 2008/2009 riaditeľka ZŠ s MŠ
navrhla spôsob riešenia výučby tak, aby sa pred koncom šk. roka presťahovali
triedy na starú školu s využitím žiakov 8 a 9 tried. V materskej škole
s presťahovaním vecí pomáhali rodičia a podnikatelia. Stravovanie je zabezpečené
aj v priestoroch Domu kultúry.
p. Sedláková – prečo mesto nezačalo skôr s rekonštrukciu školy ako obec Brodské.
Ing. Hazlinger – obec Brodské odovzdalo projekt skôr, v tomto prípade nejde o to
kto odovzdá skôr grant, ale o to, že každá obec a mesto má pridelený termín na MV
RR SR.
p. Hnátová – prečo mesto nemá verejné WC.
Ing. Mihál – sa spýtal na prístavu Domu smútku.
p. Vlková – uviedla, že víta prestrešenie Domu smútku, čo je veľmi nutné, nakoľko
ľudia pri pohrebe stoja vonku a keď prší zbytočne zmoknú.
RNDr. Žilinek – uviedol, že zastrešenie domu smútku je dobrá vec.
Nakoľko sa do diskúsie už nikto neprihlásil, riadne zasadanie MsZ ukončil
primátor mesta Gbely.
Gbely 10. septembra 2009

Ing. Nataša Londarevová
prednostka MsÚ

Ing. Jozef Hazlinger
primátor mesta

Overovatelia:
Pavol Nemec
Ing. Jozef Trčka, CSc.
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