Mesto Gbely
Nám. Slobody 1261, 908 45 Gbely

Zápisnica
zo zasadnutia mestského zastupiteľstva,
konaného dňa 10.12.2012 v obradnej sieni MsÚ
Prítomní: viď prezenčná listina (príloha č. 1) – 10 poslancov
Ospravedlnení:

p. Pavol Nemec
Ing. Svetlana Ondrušková
Ing. Mária Poláková – hlavná kontrolórka

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Návrh na IV. zmenu rozpočtu Mesta Gbely v roku 2012
4. Návrh VZN o dani z nehnuteľností
5. Návrh VZN o miestnych daniach
6. Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
7. Návrh VZN o dotácii na dieťa v škole a v školskom zariadení
8. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2003 o záväzných častiach
Územného plánu mesta Gbely v znení neskorších zmien a doplnkov
9. Návrh rozpočtu na rok 2013, programový rozpočet Mesta Gbely 2013, viacročný
rozpočet 2014 - 2015, Správa hlavnej kontrolórky k viacročnému rozpočtu Mesta
Gbely
10. Plán práce hlavnej kontrolórky mesta Gbely na 1. polrok 2013
11. Majetkové prevody
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Ukončenie
Primátor mesta dal hlasovať za predložený program rokovania
mestského
zastupiteľstva predložený poslancom, ktorých bolo v tom čase prítomných 10.
Hlasovanie počas rokovania MsZ bolo verejné – zdvihnutím ruky, v súlade
s platným Rokovacím poriadkom MsZ v Gbeloch.
Výsledok hlasovania:
Za 10 poslancov: Iveta Ambrová, Mgr. Dana Beňová, Ing. Kornel Činovský, Janka
Dermeková, Mgr. Ondrej Kollár, doc. Mgr. Štefan Komorný ArtD., Milan
Mikulič, Ing. Ľubomír Papánek, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek,
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Primátor mesta určil zapisovateľku zápisnice:
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Zapisovateľka: Mgr. Andrea Hrubšová
Primátor mesta určil overovateľov zápisnice:
Overovatelia:

p. Milan Mikulič
Ing. Dana Vaňková

Primátor predložil na odsúhlasenie poslancom návrh zloženia návrhovej komisie.

Návrhová komisia: RNDr. Miroslav Žilinek - predseda
Ing. Ľubomír Papánek - člen
Mgr.Ondrej Kollár - člen
Výsledok hlasovania:
Za 10 poslancov: Iveta Ambrová, Mgr. Dana Beňová, Ing. Kornel Činovský, Janka
Dermeková, Mgr. Ondrej Kollár, doc. Mgr. Štefan Komorný ArtD., Milan
Mikulič, Ing. Ľubomír Papánek, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek,
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 uviedla, že bolo uložená úloha zistiť,
aké je % vysporiadaných pozemkov v lokalite Cunín. Odpoveď 58 %.

k bodu 3

Návrh IV. zmeny rozpočtu Mesta Gbely na rok 2012
Poslanci obdržali písomný návrh IV. zmeny rozpočtu mesta. Ide o zmeny zreálnenia
príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu v súlade s jeho predpokladanou skutočnosťou
plnenia a čerpania. Na svojom zasadaní členovia komisie pre ekonomiku, legislatívu
a verejný poriadok okrem iného odporučili prijať poslancom uznesenie týkajúce sa
finančného príspevku pri narodení dieťaťa vo výške 30,- € namiesto v ecného daru,
ktorý sme doteraz dávali, odporučili aj zvýšenie dotácie pre TJ Nafta z dôvodu úhrady
faktúr za uskutočnenú prepravu športovcov za roky 2009 až 2011, ktoré neboli
uhradené predchádzajúcim vedením TJ a zostali ako záväzky, hoci doprava bola
skutočne vykonaná.
Primátor prečítal návrh na uznesenie:
Návrh na uznesenie:
MsZ schvaľuje:
Výšku finančného príspevku pri narodení dieťaťa vo výške 30,- €.
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MsZ schvaľuje:
Poskytnutie dotácie pre občianske združenie TJ Nafta Gbely vo výške 2 610,- € na
vyrovnanie neuhradených faktúr za dopravu v rokoch 2009 – 2011.

MsZ schvaľuje:
IV. zmenu rozpočtu mesta Gbely na rok 2012. Neoddeliteľnou súčasťou tohto
uznesenia je komentár k IV. zmene rozpočtu.
Rozpočet Mesta Gbely po IV. zmene rozpočtu:
Bežné príjmy spolu
Kapitálové príjmy spolu
Príjmy z finančných operácií

3 96 789 Bežné výdavky spolu
636 526 Kapitálové výdavky spolu
611 770 Výdavky z finančných operácií
4 345 085

3 017 266
963 238
364 581
4 345 085

Rozdiel

0

Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania. Keďže neboli vznesené žiadne
pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor dal hlasovať za prečítané uznesenia.
Výsledok hlasovania:
Za 10 poslancov: Iveta Ambrová, Mgr. Dana Beňová, Ing. Kornel Činovský, Janka
Dermeková, Mgr. Ondrej Kollár, doc. Mgr. Štefan Komorný ArtD., Milan
Mikulič, Ing. Ľubomír Papánek, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek,
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 4

Návrh VZN o dani z nehnuteľností
Dňa 29.11.2011 bola v Národnej rade SR schválená novela zákona č. 582/2004
Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady , ktorá nadobudla účinnosť dňa 1.12.2012. Predmetom tejto novely
je okrem iného aj nové zoskupenie druhov pozemkov, zníženie rozpätia medzi
najnižšou a najvyššou sadzbou dane, nový spôsob podávania daňového priznania
a pod. Mesto Gbely nenavrhuje zvýšenie žiadnej sadzby dane z nehnuteľností.
Materiál bol prerokovaný v komisii pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok,
členovia ktorej odporúčajú poslancom prijať nasledovné uznesenie:

MsZ vydáva:
VZN O dani z nehnuteľností.
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Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania. Keďže neboli vznesené žiadne
pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor dal hlasovať za prečítané uznesenie.
Výsledok hlasovania:
Za 10 poslancov: Iveta Ambrová, Mgr. Dana Beňová, Ing. Kornel Činovský, Janka
Dermeková, Mgr. Ondrej Kollár, doc. Mgr. Štefan Komorný ArtD., Milan
Mikulič, Ing. Ľubomír Papánek, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek,
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 5

Návrh VZN o miestnych daniach
Poslancom mestského zastupiteľstva bol predložený návrh Všeobecne záväzného
nariadenia O miestnych daniach, ktoré je upravené v zmysle novely zákona č.
582/2004 Z.z. o miestnych daniach účinnej od 1.12.2012., ktorá zavádza spoločné
priznanie a rozhodnutie k štyrom miestnym daniam a to k dani z nehnuteľností, k dani
za psa, k dani za nevýherné hracie prístroje a k dani za predajné automaty. Daň za
užívanie verejného priestranstva sa naďalej vyrubuje samostatným rozhodnutím.
Členovia komisie pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok prerokovali návrh
všeobecne záväzného nariadenia O miestnych daniach a odporúčajú poslancom MsZ
prijať nasledovné uznesenie:

MsZ vydáva:
VZN O miestnych daniach.
Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania. Keďže neboli vznesené žiadne
pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor dal hlasovať za prečítané uznesenie.
Výsledok hlasovania:
Za 10 poslancov: Iveta Ambrová, Mgr. Dana Beňová, Ing. Kornel Činovský, Janka
Dermeková, Mgr. Ondrej Kollár, doc. Mgr. Štefan Komorný ArtD., Milan
Mikulič, Ing. Ľubomír Papánek, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek,
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 6

Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavené odpady
Podľa doteraz platného VZN bol paušálny poplatok za TKO vo výške 21,- € za rok.
Náklady spojené so zberom a likvidáciou komunálneho odpadu a náklady na
separovaný zber sa za posledné obdobia sústavne zvyšujú, čo je zapríčinené aj
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zvýšenými nákladmi na prevádzku zberného dvora a likvidáciu čiernych skládok.
Podľa prepočtu je náklad cca 33,- € na jedného obyvateľa ročne.
(Do nákladov spojených s nakladaním s odpadmi na území mesta je zarátané:
- Zvoz ASA v meste 2x za mesiac
- zvoz Adamov 2x za mesiac + v mesiacoch jún – september 4x za
mesiac
- čierne skládky
- separovaný zber papiera, plastov a skla po meste,
- separovaný zber – zberný dvor odpadov
- objemný odpad v zbernom dvore odpadov
- režijné náklady na zbernom dvore odpadov (elektrina, vývoz žumpy, drobné
opravy)
- nákup vriec na separovaný zber )
Tieto náklady sú v rozpočte mesta vykrývané príjmami za poplatky, ktoré zaplatia
občania; poplatky, ktoré zaplatia právnické osoby; príjmom z recyklačného fondu a aj
poplatkom za uloženie odpadov na skládku odpadov. Keďže v katastrálnom území
mesta Gbely v lokalite Cunín je vybudovaná skládka odpadov, je prevádzkovateľ
skládky podľa zákona povinný odvádzať na účet Mesta Gbely poplatok za uloženie
odpadu na skládku. Výška poplatku závisí od množstva uloženého odpadu na
skládku. Plánuje sa jej uzatvorenie a rekultivácia. Z tohto dôvodu predpokladáme, že
v roku 2013 bude príjem z poplatku za uloženie odpadu na skládku Cunín podstatne
nižší a v nasledujúcich rokoch žiadny. Taktiež spoločnosť A.S.A Zohor, ktorá
vykonáva v meste Gbely zber TKO, avizovala, že plánuje zvyšovať cenu o 5 – 8%,
nakoľko od roku 2009 sa cena za vývoz nezmenila. Najmä z týchto dôvodov bolo
navrhnuté výšku poplatku za komunálny odpad na rok 2013 zvýšiť na
osobu/zamestnanca/nehnuteľnosť a kalendárny deň zo súčasných 0,0576 € na 0,0658
€/deň čo je za rok 24,- €.
Novela zákona č. 582/82004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady nedovoľuje, aby poslanci MsZ schválili
vo VZN úľavy na poplatku pre osoby staršie ako 70 rokov, držiteľov preukazu ZŤP,
osobe v hmotnej núdzi tak, ako tomu bolo doposiaľ. Zákon uvádza len možnosť
odstránenia tvrdosti zákona individuálnou žiadosťou občana. V prípade študentov
alebo pracujúcich v zahraničí a študentov na území Slovenskej republiky, ktorí sú
ubytovaný v mieste štúdia sa poplatok zníži ak preukážu, že sa v zdaňovacom období
viac ako 90 dní nezdržiavajú alebo nezdržiavali na území mesta. Doklady, ktoré
preukazujú oprávnenosť podania žiadosti zostávajú bezo zmeny. Uvedený návrh VZN
prerokovali členovia komisie pre životné prostredie, poľovníctvo a rybárstvo, vodné a
lesné hospodárstvo a členovia komisie pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok,
ktorí odporučili poslancom prijať nasledovné uznesenie:
MsZ vydáva:
VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania.
p. Papánek – sa informoval, či mesto oslovilo aj iné firmy na odvoz TKO:
Ing. Hazlinger – vysvetlil, že na základe prieskumu najlacnejšia firma je ASA Zohor.
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Ďalšími firmami v skalickom okrese je VPP Holíč a VEPOS Skalica.
RNDr. .Žilinek - navrhol, aby sa urobil v prípade zvýšenia ceny od A.S.A. do
budúcnosti nový prieskum trhu.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor dal
hlasovať za prečítané uznesenie.
Výsledok hlasovania:
Za 10 poslancov: Iveta Ambrová, Mgr. Dana Beňová, Ing. Kornel Činovský, Janka
Dermeková, Mgr. Ondrej Kollár, doc. Mgr. Štefan Komorný ArtD., Milan
Mikulič, Ing. Ľubomír Papánek, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek,
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 7

Návrh VZN o dotácii na dieťa v škole a v školskom zariadení
Uvedený návrh VZN obdržali poslanci v písomnej podobe vopred. Na základe
požiadaviek jednotlivých škôl a školských zariadení na rozpočet roku 2013 bolo
poslancom predložený dodatok č. 2 k VZN č. 7/2011. Zmena nastala pri školskom klube
detí a centre voľného času, kde dotácia zo štátu je napočítaná na počet detí v základnej
škole – potencionální žiaci školského klubu a pri CVČ je počet rovný počtu detí vo
veku od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom v obci k 1.1. príslušného roka, nezávisle od
toho, koľko detí navštevuje CVČ.
Primátor prečítal návrh na uznesenie:
MsZ vydáva:
Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 7/2011 O určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Gbely.
Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania. Keďže neboli vznesené žiadne
pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor dal hlasovať za prečítané uznesenie.
Výsledok hlasovania:
Za 10 poslancov: Iveta Ambrová, Mgr. Dana Beňová, Ing. Kornel Činovský, Janka
Dermeková, Mgr. Ondrej Kollár, doc. Mgr. Štefan Komorný ArtD., Milan Mikulič,
Ing. Ľubomír Papánek, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek,
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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K bodu 8

Návrh VZN – územný plán
Mesto Gbely pristúpilo k obstaraniu Územného plánu mesta Gbely – Zmeny a
doplnky č. 2 na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva Gbely č. 171/2012 zo
dňa 12.3.2012.
Navrhované zmeny predstavujú spresnenie územnoplánovacej dokumentácie na
základe konkrétnych zámerov na území mesta. Krajský stavebný úrad Trnava
odporučil Mestskému zastupiteľstvu v Gbeloch schváliť návrh zmien a doplnkov
riešenia Územného plánu mesta Gbely.
Primátor prečítal návrh na uznesenie:
MsZ schvaľuje:
Návrh Zmien a doplnkov č. 2 územného plánu mesta Gbely.
MsZ vydáva:
VZN mesta Gbely, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2003 zo dňa 23.4.2003
o záväzných častiach Územného plánu mesta Gbely v znení neskorších zmien
a doplnení.
Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania. Keďže neboli vznesené žiadne
pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor dal hlasovať za prečítané uznesenie.
Výsledok hlasovania:
Za 9 poslancov: Iveta Ambrová, Mgr. Dana Beňová, Ing. Kornel Činovský, Janka
Dermeková, Mgr. Ondrej Kollár, doc. Mgr. Štefan Komorný ArtD., Milan Mikulič,
Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek,
Proti: 0
Zdržal sa 1 poslanec: Ing. Ľubomír Papánek
K bodu 9

Návrh rozpočtu na rok 2013, programový rozpočet a viacročný
rozpočet Mesta Gbely
Poslanci obdržali materiál spojený s návrhom rozpočtu na rok 2013, ako aj programový
rozpočet a viacročný rozpočet. Súčasťou tohto materiálu je aj stanovisko hlavnej
kontrolórky. Návrh rozpočtu vychádzal zo skutočnosti, že ZMOS podpísal s vládou
memorandum o úspore verejných financií, čím nás zaviazali, aby rozpočet roku 2013
bol prebytkový. Zároveň aj na základe odporučenia členov ekonomickej komisie
navrhujeme, aby sa nájomnou zmluvou presunulo do SMM spol. s r.o. Gbely aj
technické vybavenie miestneho hospodárstva (kosačky, traktory, prístroje...), z dôvodu
efektívnejšieho nakladania s majetkom mesta.
Primátor prečítal návrh na uznesenie:

7

MsZ berie na vedomie:
Presun pracovníkov miestneho hospodárstva z mesta do obchodnej spoločnosti Správa
mestského majetku Gbely, spol s r.o., Naftárska 2104, 908 45 Gbely, IČO: 362 683 99
od 1.1.2013.
MsZ schvaľuje:
Prenájom hnuteľného majetku bližšie špecifikovaného v prílohe k tomuto uzneseniu z
dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c. zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí obchodnej spoločnosti Správa mestského majetku Gbely, spol s r.o.,
Naftárska 2104, 908 45 Gbely, IČO: 362 683 99 na dobu neurčitú za 1 ,- €/rok.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je efektívnejšie využitie majetku.
MsZ schvaľuje:
Programový rozpočet na rok 2013 vrátane programov, podprogramov a prvkov.
Neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia je tabuľková príloha a textová časť
programového rozpočtu.
MsZ berie na vedomie:
Rozpočty mesta na roky 2014 a 2015.
MsZ berie na vedomie:
Správu hlavnej kontrolórky k viacročnému rozpočtu mesta Gbely na roky 2013- 2015.
Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania. Keďže neboli vznesené žiadne
pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor dal hlasovať za prečítané uznesenia.
Výsledok hlasovania:
Za 10 poslancov: Iveta Ambrová, Mgr. Dana Beňová, Ing. Kornel Činovský, Janka
Dermeková, Mgr. Ondrej Kollár, doc. Mgr. Štefan Komorný ArtD., Milan Mikulič,
Ing. Ľubomír Papánek, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek,
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 10

Plán práce hlavnej kontrolórky na I. polrok 2013
Primátor prečítal návrh na uznesenie.
MsZ schvaľuje:
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2013.
Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania. Keďže neboli vznesené žiadne
pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor dal hlasovať za prečítané uznesenie.
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Výsledok hlasovania:
Za 10 poslancov: Iveta Ambrová, Mgr. Dana Beňová, Ing. Kornel Činovský, Janka
Dermeková, Mgr. Ondrej Kollár, doc. Mgr. Štefan Komorný ArtD., Milan Mikulič,
Ing. Ľubomír Papánek, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek,
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 11

Majetkové prevody
Členovia dvoch komisií prerokovali na svojich rokovaniach materiály týkajúce sa
majetkových prevodov, ktorí odporučili poslancom prijať nasledovné uznesenia:
MsZ schvaľuje:
Odpredaj časti pozemku zapísaného na LV č. 2070 pre obec a k.ú. Gbely reg. „E“ KN
par. č. 1558/1 ost. plochy – 24154 m2 - diel „4“, z ktorého vzniká novovzniknutý
pozemok par. č. 200/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 44 m2 a ďalej časti
pozemku reg. „C“ KN par. č. 22/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 13058 m2,
z ktorého vzniká novovzniknutý pozemok par. č. 22/18 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 82 m2 (podľa GP č. 3/2011 zo dňa 25.3.2011– vyhotovil GEOZA, Ing.
Stanislav Začal, Gbely) v zmysle § 9a, ods. 8, písm. b.) zákona č. 138/1991 Zb.
O majetku obcí v z.n.p. Viktorovi Rosivačovi a manželke Alene, rod. Iršovej, Štúrova
850, 908 45 Gbely za cenu 3,32 €/m 2.
Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania. Keďže neboli vznesené žiadne
pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor dal hlasovať za prečítané uznesenie.
Výsledok hlasovania:
Za 10 poslancov: Iveta Ambrová, Mgr. Dana Beňová, Ing. Kornel Činovský, Janka
Dermeková, Mgr. Ondrej Kollár, doc. Mgr. Štefan Komorný ArtD., Milan Mikulič,
Ing. Ľubomír Papánek, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek,
Proti: 0
Zdržal sa: 0
MsZ schvaľuje:
Odpredaj časti pozemku zapísaného na LV č. 2070 pre obec a k.ú. Gbely reg. „E“ KN
par. č. 984 orná pôda o výmere 48 m2 - diel „8“ novovzniknutý pozemok par. č. 2843/6
o výmere 7 m2; diel „9“ novovzniknutý pozemok par. č. 2843/7 o výmere 3 m2; diel
„10“ novovzniknutý pozemok par. č. 2843/8 o výmere 9 m2 (podľa GP č. 36/2012 zo
dňa 22.11.2012– vyhotovil Ing. Bohdan Šály, geodetické práce, Gbely) v zmysle § 9a,
ods. 8, písm. b.) zákona č. 138/1991 Zb. O majetku obcí v z.n.p. Márii Šípošovej, rod.
Haladejovej, Borinka 491, 900 32 Borinka, Zuzane Zelenayovej, rod. Haladejovej,
Píniová 25, 83107 Bratislava, Michalovi Haladejovi, Čajkovského 1, 917 08 Trnava,
Marekovi Haladejovi, Píniová 25, 831 07 Bratislava a Miroslave Haladejovej, rod.
Haladejovej, Rovinka 1332/A, 900 41 Rovinka, každému v podiele 1/5 za cenu 3,32
€/m2.

9

Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania. Keďže neboli vznesené žiadne
pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor dal hlasovať za prečítané uznesenie.
Výsledok hlasovania:
Za 10 poslancov: Iveta Ambrová, Mgr. Dana Beňová, Ing. Kornel Činovský, Janka
Dermeková, Mgr. Ondrej Kollár, doc. Mgr. Štefan Komorný ArtD., Milan Mikulič,
Ing. Ľubomír Papánek, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek,
Proti: 0
Zdržal sa: 0
MsZ schvaľuje:
Kúpu spoluvlastníckeho podielu 1/2 pozemku zapísaného pod B 2 na LV č. 5855 pre
obec a kat. úz. Gbely reg. „E“ KN par. č. 8093/4 orná pôda o výmere 4665 m2 od Jána
Kollára, Štefánikova 1275, 908 45 Gbely za cenu 542 Eur.
Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania. Keďže neboli vznesené žiadne
pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor dal hlasovať za prečítané uznesenie.
Výsledok hlasovania:
Za 10 poslancov: Iveta Ambrová, Mgr. Dana Beňová, Ing. Kornel Činovský, Janka
Dermeková, Mgr. Ondrej Kollár, doc. Mgr. Štefan Komorný ArtD., Milan Mikulič,
Ing. Ľubomír Papánek, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek,
Proti: 0
Zdržal sa: 0
MsZ schvaľuje:
Kúpu časti pozemku zapísaného pod na LV č. 1987 pre obec a kat. úz. Gbely reg. „E“
KN par. č. 3557/1 orná pôda o výmere 2475 m2, diel „2“ o výmere 565 m2, ktorý sa
zlučuje s dielom „1“ vo vlastníctve Mesta Gbely o výmere 7 m2 a vzniká novoutvorený
pozemok par. č. 1769 zastavané plochy a nádvoria o výmere 572 m2 (podľa GP č.
49/2012 zo dňa 28.11.2012, vyhotovil POZEPO, Ján Polák, Petrova Ves) za cenu 2
825,- Eur.
Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania. Keďže neboli vznesené žiadne
pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor dal hlasovať za prečítané uznesenie.
Výsledok hlasovania:
Za 10 poslancov: Iveta Ambrová, Mgr. Dana Beňová, Ing. Kornel Činovský, Janka
Dermeková, Mgr. Ondrej Kollár, doc. Mgr. Štefan Komorný ArtD., Milan Mikulič,
Ing. Ľubomír Papánek, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek,
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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MsZ schvaľuje :
Prenájom časti pozemku o výmere cca 1800 m² (viď príloha) z dôvodu hodného
osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 9, písm. c.) zákona č. 138/1991 Zb. O majetku
obcí v z.n.p., vo vlastníctve Mesta Gbely, zapísaného v LV č. 2070 pre obec a kat. úz.
Gbely, par. č. 754/3 ostatné plochy o výmere 5933 m2, pánovi Martinovi Brídovi,
Lesná 1610/2, 908 45 Gbely a Martinovi Burskému, Štefánikova 1279, 908 45 Gbely na
účely využívania pre hru paintball na dobu neurčitú, za cenu 1,- €/ročne. Dôvodom
hodným osobitného zreteľa je rozvoj a podpora športu v Gbeloch.
Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania.
RNDr. Žilinek sa spýtal na príjazdovú cestu k tomuto pozemku. Zároveň navrhol, aby
zastavovanie motorových vozidiel bolo ošetrené v zmluve.
Ing.Hazlinger – vysvetlil, že prístup je možný pri zbernom dvore a že zo stavebnej
komisie bola vznesená pripomienka, aby sa aj zodpovednosť za prípadné poškodenie
okolitých záhrad zmluvne preniesla na nájomcov.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor dal
hlasovať za prečítané uznesenie.
Výsledok hlasovania:
Za 10 poslancov: Iveta Ambrová, Mgr. Dana Beňová, Ing. Kornel Činovský, Janka
Dermeková, Mgr. Ondrej Kollár, doc. Mgr. Štefan Komorný ArtD., Milan Mikulič,
Ing. Ľubomír Papánek, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek,
Proti: 0
Zdržal sa: 0
MsZ schvaľuje:
Prenájom nehnuteľného majetku – časť budovy Domu záhradkárov, parc. č. 139/2
zapísaného v LV č. 2070, pre obec a kat. úz. Gbely, súpisné číslo 778 na ulici
Medlenovej v Gbeloch o celkovej výmere 191,34 m², z dôvodu hodného osobitného
zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. O majetku obcí pánovi
Ladislavovi Šefčíkovi, ul. Halaštava č. 1429/27, 908 45 Gbely za účelom zriadenia
pálenice na dobu určitú 15 rokov za 870,- € /ročne. Dôvodom hodným osobitného
zreteľa je rozvoj a podpora podnikania osobitného druhu v meste.
Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania. Keďže neboli vznesené žiadne
pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor dal hlasovať za prečítané uznesenie.
Výsledok hlasovania:
Za 10 poslancov: Iveta Ambrová, Mgr. Dana Beňová, Ing. Kornel Činovský, Janka
Dermeková, Mgr. Ondrej Kollár, doc. Mgr. Štefan Komorný ArtD., Milan Mikulič,
Ing. Ľubomír Papánek, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek,
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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K bodu 12

Rôzne
Poslanci obdržali v písomnej forme materiál – návrh termínov konania zasadnutí MsZ
na I. polrok 2013 s týmto návrhom na uznesenie:
MsZ schvaľuje:
Plán zasadaní poslancov MsZ v Gbeloch na I. polrok 2013:
25. februára 2013
20. mája 2013.
Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania. Keďže neboli vznesené žiadne
pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor dal hlasovať za prečítané uznesenie.
Výsledok hlasovania:
Za 10 poslancov: Iveta Ambrová, Mgr. Dana Beňová, Ing. Kornel Činovský, Janka
Dermeková, Mgr. Ondrej Kollár, doc. Mgr. Štefan Komorný ArtD., Milan Mikulič,
Ing. Ľubomír Papánek, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek,
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Diskusia
Primátor mesta otvoril ďalší bod rokovania diskusiu.

p. Vávra upozornil na jamu na ceste pri štadióne na ulici Medlenovej.
Po ukončení diskusie primátor mesta zasadnutie MsZ ukončil a pozval prítomných
občanov i poslancov na vianočný koncert Vladimíra Kumpana.
Gbely 13. decembra 2012

Ing. Nataša Londarevová
prednostka MsÚ

Ing. Jozef Hazlinger
primátor mesta

Overovatelia:
Ing. Dana Vaňková
p. Milan Mikulič
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