Mesto Gbely
Nám. Slobody 1261, 908 45 Gbely

Zápisnica
zo zasadnutia mestského zastupiteľstva,
konaného dňa 10.9.2012 v obradnej sieni MsÚ
Prítomní: viď prezenčná listina (príloha č. 1) – 9 poslancov
Ospravedlnení: Ing. Kornel Činovský
p. Janka Dermeková
Ing. Svetlana Ondrušková
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Monitorovacia správa za I. polrok 2012 k programovému rozpočtu Mesta Gbely
4. Návrh VZN o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na
čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
5. Návrh VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
6. Dodatok č. 1 k VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a
školských zariadení na území mesta Gbely
7. Návrh na III. zmenu rozpočtu Mesta Gbely v roku 2012
8. Návrh na udelenie ocenení Mesta Gbely
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Ukončenie
Primátor mesta dal hlasovať za predložený program rokovania
mestského
zastupiteľstva predložený poslancom, ktorých bolo v tom čase prítomných 8.
Hlasovanie počas rokovania MsZ bolo verejné – zdvihnutím ruky, v súlade
s platným Rokovacím poriadkom MsZ v Gbeloch.
Výsledok hlasovania:
Za 8 poslancov: Mgr. Dana Beňová, Iveta Ambrová, Mgr. Ondrej Kollár, doc. Mgr.
Štefan Komorný ArtD., Milan Mikulič, Ing. Ľubomír Papánek, RNDr. Miroslav
Žilinek, Ing. Dana Vaňková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Primátor mesta určil zapisovateľku zápisnice:
Zapisovateľka: Mgr. Andrea Hrubšová
Primátor mesta určil overovateľov zápisnice:
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Overovatelia:

Mgr. Ondrej Kollár
doc. Mgr. Štefan Komorný, ArtD.

Primátor predložil na odsúhlasenie poslancom návrh zloženia návrhovej komisie.

Návrhová komisia: RNDr. Miroslav Žilinek - predseda
Ing. Ľubomír Papánek - člen
p. Milan Mikulič - člen

Výsledok hlasovania:
Za 8 poslancov: Mgr. Dana Beňová, Iveta Ambrová, Mgr. Ondrej Kollár, doc. Mgr.
Štefan Komorný ArtD., Milan Mikulič, Ing. Ľubomír Papánek, RNDr. Miroslav
Žilinek, Ing. Dana Vaňková
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

Monitorovacia správa za I. polrok 2012 k programovému rozpočtu
Mesta Gbely
Poslanci obdržali tento materiál v písomnej forme, kde v komentári sa konštatuje, že
Mesto Gbely v priebehu prvého polroka 2012 priebežne plnilo prijaté ciele v rámci
jednotlivých programov. Bolo konštatované, že ciele v rámci jednotlivých programov
sú stanovené reálne a dá sa predpokladať ich naplnenie do konca roka 2012. Materiál
prerokovali členovia komisie pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok.
Primátor prečítal návrh na uznesenie.
MsZ berie na vedomie:
Monitorovaciu správu programového rozpočtu Mesta Gbely za prvý polrok 2012.
Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania. Keďže neboli vznesené žiadne
pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor konštatoval, že poslanci zobrali na
vedomie monitorovaciu správu programového rozpočtu Mesta Gbely za prvý polrok
2012.
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K bodu 4

Návrh VZN o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp.
žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady
v školskej jedálni
Poslanci obdržali v materiáloch návrh VZN, v ktorom bolo navrhnuté spolu s členmi
komisie pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok zavedenie poplatku vo výške
0,1 € za obed pre žiaka a dieťa, a 0,70 € pre zamestnanca a ostatné osoby, ako
čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov spojených s výrobou tohto obedu.
Primátor prečítal návrh na uznesenie:
MsZ vydáva:
VZN O výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu
nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni.
Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania. Keďže neboli vznesené žiadne
pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor dal hlasovať za prečítané uznesenie.
Výsledok hlasovania:
Za 8 poslancov: Mgr. Dana Beňová, Iveta Ambrová, Mgr. Ondrej Kollár, doc. Mgr.
Štefan Komorný ArtD., Milan Mikulič, Ing. Ľubomír Papánek, RNDr. Miroslav
Žilinek, Ing. Dana Vaňková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 5

Návrh VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
Tento materiál sa týka zmien spojených s novelou školského zákona, ktorou bola
zrušená maximálna výška mesačného príspevku, a preto poslancom bol predložený
návrh na úpravu príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov
materskej školy z pôvodných 12,99 EUR na 15,00 EUR.
Príspevok je povinný uhrádzať zákonný zástupca dieťaťa, ktorému riaditeľ školy vydá
rozhodnutie o prijatí k 1.9. príslušného školského roka, s výnimkou uvedenou v § 28
ods. 6 a 7 zákona č. 245/2008 Z.z. v z.n.p. Uvedený návrh podala riaditeľka ZŠ s MŠ
spolu so zástupkyňou pre materskú školu a bol prerokovaný členmi komisie pre
ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok, ktorí odporúčajú poslancom prijať
nasledovné uznesenie:
MsZ vydáva:
VZN O výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania. Keďže neboli vznesené žiadne

3

pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor dal hlasovať za prečítané uznesenie.
Výsledok hlasovania:
Za 8 poslancov: Mgr. Dana Beňová, Iveta Ambrová, Mgr. Ondrej Kollár, doc. Mgr.
Štefan Komorný ArtD., Milan Mikulič, Ing. Ľubomír Papánek, RNDr. Miroslav
Žilinek, Ing. Dana Vaňková
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 6

Dodatok č. 1 k VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Gbely
Na základe požiadavky riaditeľstva ZŠ s MŠ a na základe vyššieho počtu krúžkov
v Centre voľného času od 1.9.2012 bol predložený návrh na úpravu dotácie na dieťa
materskej školy a žiaka Centra voľného času Gbely, ktorá je premietnutá aj v návrhu III.
zmeny rozpočtu Mesta Gbely. Uvedený materiál bol prerokovaný v komisii pre
ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok, ktorí odporúčajú poslancom prijať
uznesenie.
Primátor prečítal návrh na uznesenie.
MsZ vydáva:
dodatok č. 1 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 8 poslancov: Mgr. Dana Beňová, Iveta Ambrová, Mgr. Ondrej Kollár, doc. Mgr.
Štefan Komorný ArtD., Milan Mikulič, Ing. Ľubomír Papánek, RNDr. Miroslav
Žilinek, Ing. Dana Vaňková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 7

Návrh na III. zmenu rozpočtu Mesta Gbely v roku 2012
Poslanci obdržali v písomnej forme III. zmenu rozpočtu. Materiál bol prerokovaný v
komisii pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok, ktorí odporúčajú poslancom
prijať uznesenie.
Primátor prečítal návrh na uznesenie.
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MsZ schvaľuje:
III. zmenu rozpočtu mesta Gbely na rok 2012. Neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia
je komentár k III. zmene rozpočtu.
Rozpočet Mesta Gbely po III. zmene rozpočtu:
3 119 130
3 008 825
Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
1 091 486 Kapitálové výdavky spolu
957 618
Kapitálové príjmy spolu
120 408Výdavky z finančných operácií
364 581
Príjmy z finančných operácií
4 331 024
4 331 024
Rozdiel
0
Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania. Keďže neboli vznesené žiadne
pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor dal hlasovať za prečítané uznesenie.
Výsledok hlasovania:
Za 8 poslancov: Mgr. Dana Beňová, Iveta Ambrová, Mgr. Ondrej Kollár, doc. Mgr.
Štefan Komorný ArtD., Milan Mikulič, Ing. Ľubomír Papánek, RNDr. Miroslav
Žilinek, Ing. Dana Vaňková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 8

Návrh na udelenie ocenení Mesta Gbely
Po prerokovaní návrhov na udelenie ocenení Mesta Gbely – cena Mesta Gbely a cena
primátora Mesta Gbely v komisii pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok, bol
predložený materiál v písomnej forme aj poslancom, kde je ku každému navrhovanému
občanovi v stručnosti popísaný popis činnosti a dôvody pre udelenie ceny. Členovia
vyššie uvedenej komisie odporúčajú poslancom prijať uznesenie.
Primátor prečítal návrh na uznesenie:
MsZ schvaľuje:
Udelenie Ceny Mesta Gbely a finančnú odmenu vo výše 100 € nasledovným občanom:
 Ferdinand Jureňa, nar. 16.6.1947, bytom Gbely, SNP 1240 za reprezentáciu
mesta Gbely v oblasti vinárstva
 Štefan Kovárik, nar. 3.8.1941, bytom Gbely, SNP 1257 za reprezentáciu mesta
Gbely v oblasti vinárstva
 doc. PhMr. Marta Hurbánková, PhD., nar. 30.9.1947, bytom Bratislava IV –
Lamač, Studenohorská 2064/31 za prácu v oblasti vedy a výskumu v zdravotníctve
 Milan Morava, nar. 15.2.1954 bytom Gbely, trvale bytom Gbely, Ružova 1107 za
reprezentáciu mesta Gbely v oblasti športu
 Mgr. Vladimír Kumpan, nar. 13.4.1972 bytom, Velké Bílovice, Polní 1402 za
reprezentáciu mesta Gbely v oblasti kultúry
 Ľubica Švrčková, nar. 1.11.1970, trvale bytom Gbely, Štúrova 1483 za humánny
čin darcovstvo krvi
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 Milan Mikulič, nar. 10.9.1959, trvale bytom Gbely, Naftárska 926 za humánny čin
darcovstvo krvi

MsZ schvaľuje:
Udelenie Ceny primátora mesta Gbely a finančnú odmenu vo výše 67 € pre:
Adam Ambra, nar. 27.8.1993, bytom Gbely, Záhumenice 1472 za reprezentáciu mesta
Gbely v oblasti športu.
Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania. Keďže neboli vznesené žiadne
pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor dal hlasovať za prečítané uznesenia.
Výsledok hlasovania:
Za 8 poslancov: Mgr. Dana Beňová, Iveta Ambrová, Mgr. Ondrej Kollár, doc. Mgr.
Štefan Komorný ArtD., Milan Mikulič, Ing. Ľubomír Papánek, RNDr. Miroslav
Žilinek, Ing. Dana Vaňková
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 9

Rôzne
 Majetkové prevody
V tomto bode rokovania boli predložené návrhy na odpredaj pozemkov vo vlastníctve
Mesta Gbely, ktoré sa nachádzajú pod zastavanými domami, či priľahlé pozemky,
ktoré si chcú majetkovo usporiadať. Druhý predaj sa týka pozemku na ul. Lesná,
ktorej žiadateľka splnila podmienky k jeho predaju – vybudovaním základov
rodinného domu.
Uvedené návrhy boli prerokované v dvoch komisiách, členovia ktorých odporúčajú
poslancom prijať uznesenia
Primátor prečítal návrh na uznesenia:
MsZ schvaľuje:
Odpredaj častí pozemku zapísaného na LV č. 2070 pre obec a k. ú. Gbely reg. „E“ KN
par. č. 6436/1 trvalé trávne porasty o výmere 8237 m2 – diel „24“ o výmere 54 m2,
diel „25“ o výmere 31 m2 (podľa GP č. 80/2012 zo dňa 11.4.2012– vyhotovil
POZEPO Ján Polák, Petrova Ves), v zmysle § 9a, ods. 8, písm. b.) zákona č. 138/1991
Zb. O majetku obcí v z.n.p. Jozefovi Spurnému, Smolinské 415, Miroslavovi
Spurnému, Gbely, Záhumenice 1466, Ľubici Vaškovičovej, rod. Mišičákovej, Gbely,
Naftárska 1013, Dane Bučkovej, rod. Mišičákovej, Kuklov 314, Ivane Dojčákovej,
rod. Mišičákovej, Gbely, Naftárska 981/122, každému z navrhovateľov v podiele 1/5,
za cenu 3,32 €/m2.
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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 8 poslancov: Mgr. Dana Beňová, Iveta Ambrová, Mgr. Ondrej Kollár, doc. Mgr.
Štefan Komorný ArtD., Milan Mikulič, Ing. Ľubomír Papánek, RNDr. Miroslav
Žilinek, Ing. Dana Vaňková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Primátor prečítal návrh na uznesenie:
MsZ schvaľuje:
Odpredaj stavebného pozemku č. 11, pozemok reg. „C“ KN parc. č. 116/9 ostatné
plochy o výmere 518 m2, parc.č. 114/8 ostatné plochy o výmere 120 m2, zapísané na LV
č. 2070 pre obec a katastrálne územie Gbely, na ulici Lesná v Gbeloch na základe
výsledku výberového konania (v zmysle § 9a, ods. 1, písm. a.) zákona č. 138/1991 Zb.
O majetku obcí v z.n. p.) Ing. Svetlane Ondruškovej, Halaštava 1427, 908 45 Gbely za
cenu 17 €/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 8 poslancov: Mgr. Dana Beňová, Iveta Ambrová, Mgr. Ondrej Kollár, doc. Mgr.
Štefan Komorný ArtD., Milan Mikulič, Ing. Ľubomír Papánek, RNDr. Miroslav
Žilinek, Ing. Dana Vaňková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
 Návrh na zmeny v redakčnej rade mesačníka Gbelan a v komisii pre
kultúru, šport, školstvo, cestovný ruch a granty

V súvislosti s rozviazaním pracovného pomeru medzi SMM Gbely spol. s r.o. a Mgr.
Mariou Karasovou, ktorá bola zodpovednou redaktorkou mesačníka Gbelan, je
potrebné zvoliť nového zodpovedného redaktora mesačníka Gbelan. Uvedené návrhy
uznesení prerokovali členovia komisie pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok,
ktorí ich odporúčajú poslancom prijať uznesenia.
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenia:
MsZ odvoláva:
Mgr. Mariu Karasovú z redakčnej rady mesačníka Gbelan a z funkcie zodpovednej
redaktorky mesačníka Gbelan
MsZ volí:
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Mgr. Slavomíra Brutovského za zodpovedného redaktora mesačníka Gbelan.
Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania. Keďže neboli vznesené žiadne
pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor dal hlasovať za prečítané uznesenia.
Výsledok hlasovania:
Za 8 poslancov: Mgr. Dana Beňová, Iveta Ambrová, Mgr. Ondrej Kollár, doc. Mgr.
Štefan Komorný ArtD., Milan Mikulič, Ing. Ľubomír Papánek, RNDr. Miroslav
Žilinek, Ing. Dana Vaňková
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Zároveň bol predložený návrh na zmenu tajomníka v komisii pre mládež, kultúru, šport,
školstvo a granty, pričom navrhujeme, aby Mgr. Mária Karasová i naďalej zostala ako
členka tejto komisie.
Primátor prečítal návrh na uznesenia:
MsZ odvoláva:
Mgr. Máriu Karasovú z funkcie tajomníka komisie pre mládež, kultúru, šport, školstvo
a granty.
MsZ volí:
Mgr. Slavomíra Brutovského za tajomníka komisie pre mládež, kultúru, šport, školstvo
a granty.
Mgr. Máriu Karasovú za členku komisie pre mládež, kultúru, šport, školstvo a granty.
Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania. Keďže neboli vznesené žiadne
pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor dal hlasovať za prečítané uznesenia.
Výsledok hlasovania:
Za 8 poslancov: Mgr. Dana Beňová, Iveta Ambrová, Mgr. Ondrej Kollár, doc. Mgr.
Štefan Komorný ArtD., Milan Mikulič, Ing. Ľubomír Papánek, RNDr. Miroslav
Žilinek, Ing. Dana Vaňková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
 Oblastná organizácia cestovného ruchu ZÁHORIE
V súlade so zákonom č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších
predpisov niekoľko obcí a miest Záhoria pripravuje zriadenie Oblastnej organizácie
cestovného ruchu ZÁHORIE, ktorej hlavným zámerom je vytvoriť zo Záhoria
významnú navštevovanú turistickú destináciu.
V súvislosti s rozvojom rekreačnej zóny Adamov, budovaním cyklistických chodníkov,
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splavňovaním rieky Morava, sme toho názoru, že Mesto Gbely by malo byť jedným zo
zakladateľov tejto organizácie, aby aj prostredníctvom nej sa mohlo zúčastňovať na
marketingových aktivitách spojených s propagáciou tejto významnej gbelskej prírodnej
lokality. Sídlom Oblastnej organizácie cestovného ruchu ZÁHORIE bude obec
Smrdáky, ktorá je významným turistickým, rekreačným a kúpeľným strediskom na
Záhorí. Založenie takejto organizácie je spojené aj s počtom ubytovaných návštevníkov
danej destinácie. Podľa § 14 zák. č. 91/2010 Z.z. Oblastnú organizáciu môže založiť
najmenej 5 obcí, pričom súhrn počtu prenocovaných návštevníkov v ubytovacích
zariadeniach na území zakladajúcich obcí v prechádzajúcom kalendárnom roku musí
dosiahnuť najmenej 50-tisíc prenocovaní.
Podľa tohto kritéria bude poskytovaná aj dotácia zo štátneho rozpočtu.
Počet poslancov sa zvýšil na 9 príchodom p. Pavla Nemca.
Primátor prečítal návrh na uznesenia:
MsZ schvaľuje:
1) Vznik Oblastnej organizácie cestovného ruchu Záhorie.
2) Vstup Mesta Gbely do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Záhorie.

Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania.
Do diskusie sa prihlásil poslanec RNDr. Žilinek, ktorý sa spýtal, kto všetko by mal
vstúpiť do tejto organizácie.
Ing. Hazlinger - Senica, Skalica, Smrdáky, Holíč - založenie takejto organizácie je
viazané na počet prenocovaných hostí v danej lokalite – najmenej 50 tisíc za rok.
p. Nemec – kde by sa mohli ubytovať návštevníci v našom meste.
Ing. Hazlinger – možnosť je v Poľovníckej reštaurácii, Stredná odborná škola
elektrotechnická, ubytovanie v Adamove p. Vismek.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor dal
hlasovať za prečítané uznesenia.
Výsledok hlasovania:
Za 9 poslancov: Mgr. Dana Beňová, Iveta Ambrová, Mgr. Ondrej Kollár, doc. Mgr.
Štefan Komorný ArtD., Milan Mikulič, Pavol Nemec, Ing. Ľubomír Papánek, RNDr.
Miroslav Žilinek, Ing. Dana Vaňková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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Diskusia
Primátor mesta otvoril ďalší bod rokovania diskusiu.

p. Masaryk – poukázal na prejazd nákladných aut a traktorov so silážou cez ulicu
Družstevnú. Tým, že nákladné autá nemajú upevnenú siláž plachtami, táto sa uvoľňuje
a tým znečisťuje celú ulicu.
Ing. Hazlinger vyjadrenie sa.

situácia je v riešení. Požiadali sme kompetentné orgány o ich

p. Ambrová – sa spýtala na budovu reštaurácie Delta, či súčasný prenajímateľ ukončil
nájom a mesto má nového záujemcu o túto budovu.
Ing. Hazlinger – občas opakujeme inzerát ohľadom predaja budovy reštaurácie Delta.
Ak preukáže o budovu záujem nový záujemca, budeme s ním rokovať.
Mgr. Kollár sa spýtal na technický stav budovy – reštaurácia Delta.
Ing. Hazlinger – súčasný prenajímateľ udržuje budovu v prevádzkyschopnom stave.
Po ukončení diskusie primátor mesta zasadnutie MsZ ukončil a pozval prítomných
občanov i poslancov na gbelské hodové slávnosti.
Gbely 13. septembra 2012

Ing. Nataša Londarevová
prednostka MsÚ

Ing. Jozef Hazlinger
primátor mesta

Overovatelia:
Mgr. Ondrej Kollár
doc. Mgr. Štefan Komorný, ArtD.
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