Mesto Gbely

Nám. Slobody 1261, 908 45 Gbely

Zápisnica

zo zasadnutia mestského zastupiteľstva,
konaného dňa 11.6.2012 v obradnej sieni MsÚ
Prítomní: viď prezenčná listina (príloha č. 1) – 12 poslancov
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Kontrola uznesení
Výročná správa Domu pokojnej staroby n.o. Gbely za rok 2011
Návrh VZN o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb
II. zmena rozpočtu Mesta Gbely na rok 2012
Rôzne
Diskusia
Ukončenie

Primátor mesta dal hlasovať za predložený program rokovania mestského
zastupiteľstva predložený poslancom, ktorých bolo v tom čase prítomných 12.
Hlasovanie počas rokovania MsZ bolo verejné – zdvihnutím ruky, v súlade
s platným Rokovacím poriadkom MsZ v Gbeloch.
Výsledok hlasovania:
Za 12 poslancov: Iveta Ambrová, Mgr. Dana Beňová, Ing. Kornel Činovský,
Janka Dermeková, Mgr. Ondrej Kollár, doc. Mgr. Štefan Komorný ArtD., Milan
Mikulič, Pavol Nemec, Ing. Svetlana Ondrušková, Ing. Ľubomír Papánek, Ing.
Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Primátor mesta určil zapisovateľku zápisnice:
Zapisovateľka: Mgr. Andrea Hrubšová
Primátor mesta určil overovateľov zápisnice:
Overovatelia:

p. Milan Mikulič
p. Pavol Nemec
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Primátor predložil na odsúhlasenie poslancom návrh
komisie.

zloženia návrhovej

Návrhová komisia: RNDr. Miroslav Žilinek - predseda
Ing. Svetlana Ondrušková - člen
Ing. Ľubomír Papánek - člen
Výsledok hlasovania:
Za 12 poslancov: Iveta Ambrová, Mgr. Dana Beňová, Ing. Kornel Činovský,
Janka Dermeková, Mgr. Ondrej Kollár, doc. Mgr. Štefan Komorný ArtD., Milan
Mikulič, Pavol Nemec, Ing. Svetlana Ondrušková, Ing. Ľubomír Papánek, Ing.
Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0
k bodu 2

Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu uznesení vykonala prednostka Mestského úradu Ing. Londarevová.
Konštatovala, že na ostatnom zasadnutí poslancov MsZ Gbely neboli prijaté žiadne
uznesenia, ktorými by boli uložené úlohy.
k bodu 3

Výročná správa Domu pokojnej staroby n.o. Gbely za rok 2011
Poslanci obdržali v materiáloch výročnú správu o činnosti DPS n.o. Gbely, ktorá
bola prerokovaná aj v komisii pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok, ako aj
v komisii sociálnej a zdravotnej, ktorej členovia odporučili poslancom prijať
nasledovný návrh na uznesenie:
MsZ berie na vedomie:
Výročnú správu o činnosti DPS n.o. Gbely za rok 2011.
Primátor mesta vyzval Ing. Blaženu Chocholáčkovú - riaditeľku, aby v krátkosti
informovala prítomných poslancov i občanov o výročnej správe.
Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania. Keďže neboli vznesené žiadne
pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor konštatoval, že
MsZ berie na vedomie Výročnú správu DPS n.o. Gbely za rok 2011.
K bodu 4

Návrh VZN o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb
Členovia dvoch komisií – a to: komisie pre sociálne a zdravotné veci a komisie pre
ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok prerokovali na svojich zasadaniach návrh
VZN o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb.
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Návrh VZN je spracovaný v súlade s platným zákonom o poskytovaní sociálnych
služieb, ktorý ukladá Mestskému zastupiteľstvu formou VZN stanoviť výšku,
spôsob úhrady poplatkov za poskytované sociálne služby v termíne do 30.júna 2012.
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie:
MsZ vydáva:
VZN o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb.
Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania.
Do diskusie sa prihlásil poslanec Pavol Nemec, ktorý sa spýtal na výšku
ekonomicky oprávnených nákladov v našom sociálnom zariadení.
Ing. Chocholáčková odpovedala, že ekonomicky oprávnené náklady v roku 2011 sú
611 €.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor dal
hlasovať za prečítané uznesenie.
Výsledok hlasovania:
Za 12 poslancov: Iveta Ambrová, Mgr. Dana Beňová, Ing. Kornel Činovský,
Janka Dermeková, Mgr. Ondrej Kollár, doc. Mgr. Štefan Komorný ArtD., Milan
Mikulič, Pavol Nemec, Ing. Svetlana Ondrušková, Ing. Ľubomír Papánek, Ing.
Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 5

II. zmena rozpočtu mesta Gbely
Poslanci obdržali materiál týkajúci sa II. zmeny rozpočtu Mesta Gbely, ktorý bol
prerokovaný v komisii pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok, členovia
ktorej odporučili poslancom prijať nasledovné uznesenie:
MsZ schvaľuje:
II. zmenu rozpočtu mesta Gbely na rok 2012. Neoddeliteľnou súčasťou tohto
uznesenia je komentár k II. zmene rozpočtu.
Rozpočet Mesta Gbely po II. zmene rozpočtu:
2 551 751 Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
908 512 Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Výdavky z finančných
Príjmy z finančných
381 178 operácií
operácií
Celkom
3 841 441
Rozdiel

2 677 548
1 043 485
120 408
3 841 441
0
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MsZ schvaľuje:
Použitie rezervného fondu vo výške 24.500 € na obstaranie nehnuteľného majetku
a na úhradu investičných nákladov pri rekonštrukcii DPS n.o. Gbely.
Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania. Keďže neboli vznesené žiadne
pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor dal hlasovať za prečítané uznesenia.
Výsledok hlasovania:
Za 12 poslancov: Iveta Ambrová, Mgr. Dana Beňová, Ing. Kornel Činovský,
Janka Dermeková, Mgr. Ondrej Kollár, doc. Mgr. Štefan Komorný ArtD., Milan
Mikulič, Pavol Nemec, Ing. Svetlana Ondrušková, Ing. Ľubomír Papánek, Ing.
Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 6

Rôzne


Majetkové prevody
Poslanci obdržali v písomnej forme návrh na usporiadanie pozemku od občana mesta
pána Kubíka. Ide o pozemok vo vlastníctve mesta, ktorý doposiaľ užívali ako
predzahrádku pred rodinným domom. Členovia komisie pre investičnú výstavbu
a stavebné veci a komisie pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok odporúčajú
poslancom prijať nasledovné uznesenie:
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 – diel „4“ o výmere 119 m2, z ktorého vzniká parcela č.
2573/5 záhrada o výmere 119 m2 (podľa GP č. 3/2012 – vyhotovil GEOZA, Ing.
Stanislav Začal, Gbely, overený Správou katastra Skalica dňa 29.3.2012 pod č.
91/2012) v zmysle § 9a, ods. 8, písm. b.) zákona č. 138/1991 Zb. O majetku obcí
v z.n.p. pánovi Alojzovi Kubíkovi, Krátka 517, 908 45 Gbely za cenu 3,32 €/m2.
Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania. Keďže neboli vznesené žiadne
pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor dal hlasovať za prečítané uznesenie.
Výsledok hlasovania:
Za 12 poslancov: Iveta Ambrová, Mgr. Dana Beňová, Ing. Kornel Činovský, Janka
Dermeková, Mgr. Ondrej Kollár, doc. Mgr. Štefan Komorný ArtD., Milan Mikulič,
Pavol Nemec, Ing. Svetlana Ondrušková, Ing. Ľubomír Papánek, Ing. Dana
Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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prenájom pozemkov v Adamove
V tomto bode rokovania poslanci obdržali materiál týkajúci sa prenájmu pozemkov
v mestskej časti Adamov – v blízkosti vodnej plochy – kde sa upresnili výmery
pozemkov, ktoré nájomcovia užívajú a zároveň sa upravil poplatok za vývoz TKO.
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenia, ktoré odporučili prijať členovia dvoch
skôr spomenutých komisií.
MsZ schvaľuje:
Prenájom časti pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 9,
písm. c.) zákona č. 138/1991 Zb. O majetku obcí v z.n.p., zapísaného v LV č. 2070
pre obec a k.ú. Gbely par. č. 3519/38 ostatné plochy o výmere 160 m2 pánovi
Silvestrovi Vismekovi, ul. Skuteckého 415, 900 61 Gajary, IČO: 40159141 za
účelom umiestnenia a užívania bufetu a lodenice v mestskej časti Adamov na dobu
určitú – 10 rokov za cenu 963,- € ročne.Dôvodom hodným osobitného zreteľa pri
prenájme pozemkov v mestskej časti Adamov v zmysle § 9a, ods. 9, písm. c.) zákona
č. 138/1991 Zb. O majetku obcí v z.n.p. je skutočnosť, že nájomca v mestskej časti
Adamov rozvojom svojho podnikania plní aj samosprávnu funkciu mesta v zmysle § 4
ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, utvárajúc podmienky pre rozvoj
turizmu a rekreácie.
MsZ schvaľuje:
Prenájom časti pozemku, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 9,
písm. c.) zákona č. 138/1991 Zb. O majetku obcí v z.n.p., zapísaného v LV č. 2070
pre obec a k.ú. Gbely par. č. 3517/5 ostatné plochy o výmere 100 m2 pánovi
Andrejovi Kovalovskému, Gbely, ul. M. Nešpora č. 592, IČO: 43935931, za účelom
umiestnenia a užívania bufetu v mestskej časti Adamov na dobu neurčitú, za cenu
642,- € ročne.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa pri prenájme pozemkov v mestskej časti
Adamov v zmysle § 9a, ods. 9, písm. c.) zákona č. 138/1991 Zb. O majetku obcí v
z.n.p. je skutočnosť, že nájomca v mestskej časti Adamov rozvojom svojho
podnikania plní aj samosprávnu funkciu mesta v zmysle § 4 ods. 3 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení, utvárajúc podmienky pre rozvoj turizmu a rekreácie.
MsZ schvaľuje:
Prenájom časti pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 9,
písm. c.) zákona č. 138/1991 Zb. O majetku obcí v z.n.p., zapísaného v LV č. 2070
pre obec a k.ú. Gbely par. č. 3517/6 ostatné plochy o výmere 110 m2 pánovi Jozefovi
Horinkovi, Gbely, ul. Potočná č. 14/5, IČO: 45 562 598, za účelom umiestnenia
a užívania bufetu v mestskej časti Adamov na dobu neurčitú, za cenu 642,- € ročne.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa pri prenájme pozemkov v mestskej časti
Adamov v zmysle § 9a, ods. 9, písm. c.) zákona č. 138/1991 Zb. O majetku obcí v
z.n.p. je skutočnosť, že nájomca v mestskej časti Adamov rozvojom svojho
podnikania plní aj samosprávnu funkciu mesta v zmysle § 4 ods. 3 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení, utvárajúc podmienky pre rozvoj turizmu a rekreácie.
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Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania. Keďže neboli vznesené žiadne
pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor dal hlasovať za prečítané uznesenia.
Výsledok hlasovania:
Za 12 poslancov: Iveta Ambrová, Mgr. Dana Beňová, Ing. Kornel Činovský, Janka
Dermeková, Mgr. Ondrej Kollár, doc. Mgr. Štefan Komorný ArtD., Milan Mikulič,
Pavol Nemec, Ing. Svetlana Ondrušková, Ing. Ľubomír Papánek, Ing. Dana
Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0


Návrh na odvolanie konateľa v SMM Gbely

SMM s.r.o. Gbely je založená Mestom Gbely, poslanci ktorého schválili za konateľov
spoločnosti Ing. Gabrielu Kováčovú a Mgr. Máriu Karasovú, ktorá na základe vlastnej
žiadosti rozviaže pracovný pomer so SMM s.r.o. Gbely k dátumu 31.8.2012. Keďže
pani Mgr. Karasová vykonáva aj funkciu riaditeľky SMM – Dom kultúry – bude
potrebné vyhlásiť výberové konanie na miesto riaditeľa.
Na základe vyššie uvedeného členovia komisie pre ekonomiku, legislatívu a verejný
poriadok odporučili poslancom prijať nasledovné uznesenia:
MsZ schvaľuje:
Odvolanie konateľa Správy mestského majetku Gbely spol. s r.o. pani Mgr. Máriu
Karasovú.
MsZ schvaľuje:
Za druhého konateľa Správy mestského majetku Gbely spol. s r.o. pani Ing. Natašu
Londarevovú.
Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania. Keďže neboli vznesené žiadne
pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor dal hlasovať za prečítané uznesenia.
Výsledok hlasovania:
Za 12 poslancov: Iveta Ambrová, Mgr. Dana Beňová, Ing. Kornel Činovský, Janka
Dermeková, Mgr. Ondrej Kollár, doc. Mgr. Štefan Komorný ArtD., Milan Mikulič,
Pavol Nemec, Ing. Svetlana Ondrušková, Ing. Ľubomír Papánek, Ing. Dana
Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0


Návrh na rozšírenie predmetu podnikania

Mesto Gbely v súčasnosti realizuje projekt „Rieka Morava nás nerozdeľuje ale spája“,
spolufinancovaný z prostriedkov EÚ, ktorej prínosom pre mesto bude rozšírenie
poskytovaných služieb v mestskej časti Adamov, ako je požičovňa bicyklov, preprava
loďkou po rieke Morava, propagácia mestskej časti Adamov a iné.
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Činnosti ako je požičovňa bicyklov nie sú samosprávne funkcie obce v zmysle zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, Mesto by bolo preto povinné na tieto činnosti
zriadiť živnosť a mať registračnú pokladnicu. Nakoľko Mesto má založenú obchodnú
spoločnosť Správa mestského majetku Gbely (ďalej len SMMG) bolo odporučené
poslancom MsZ schváliť rozšírenie predmetu podnikania spoločnosti SMMG o voľnú
živnosť „Prevádzka malých plavidiel“ a „Prenájom hnuteľných vecí“. SMMG by
následne, na základe Zmluvy o prevádzkovaní, vykonávala vyššie uvedené služby.
Členovia komisie pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok odporučili poslancom
MsZ prijať nasledovné uznesenie:
MsZ schvaľuje:
Rozšírenie predmetu podnikania spoločnosti Správa mestského majetku Gbely, IČO:
36268399 o voľnú živnosť „ Prevádzka malých plavidiel“ a „Prenájom hnuteľných
vecí“.
Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania.
Do diskusie sa prihlásil poslanec Ing. Kornel Činovský, ktorý sa informoval, či musia
mať prevádzkovatelia plavidiel kurz.
Ing. Hazlinger – predbežne máme dohodu s dvomi záujemcami o vykonávanie
prevádzkovania plavidiel. Obidvaja bývajú v Adamove. Koncom mesiaca júl 2012 by
mali mať ukončený kurz.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor dal
hlasovať za prečítané uznesenie.
Výsledok hlasovania:
Za 12 poslancov: Iveta Ambrová, Mgr. Dana Beňová, Ing. Kornel Činovský, Janka
Dermeková, Mgr. Ondrej Kollár, doc. Mgr. Štefan Komorný ArtD., Milan Mikulič,
Pavol Nemec, Ing. Svetlana Ondrušková, Ing. Ľubomír Papánek, Ing. Dana
Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0
 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie 2. polroka 2012
Poslanci obdržali v písomnej forme návrh kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na
2.polrok 2012.
Primátor prečítal návrh na uznesenie:
MsZ schvaľuje:
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za obdobie 2. polroka 2012.
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 12 poslancov: Iveta Ambrová, Mgr. Dana Beňová, Ing. Kornel Činovský, Janka
Dermeková, Mgr. Ondrej Kollár, doc. Mgr. Štefan Komorný ArtD., Milan Mikulič,
Pavol Nemec, Ing. Svetlana Ondrušková, Ing. Ľubomír Papánek, Ing. Dana
Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0


Návrh na odmenu hlavnej kontrolórky

V súlade so zákonom o obecnom zriadení bol poslancom predložený návrh na
odmenu hlavnej kontrolórky za rok 2011, ktorý bol prerokovaný v komisii pre
ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok, členovia ktorej odporúčajú poslancom
prijať nasledovný návrh na uznesenie:
MsZ schvaľuje:
Odmenu hlavnej kontrolórke Mesta Gbely za rok 2011 vo výške 30 % zo súčtu
mesačných platov hlavnej kontrolórky v roku 2011.
Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania. Keďže neboli vznesené žiadne
pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor dal hlasovať za prečítané uznesenie.
Výsledok hlasovania:
Za 12 poslancov: Iveta Ambrová, Mgr. Dana Beňová, Ing. Kornel Činovský, Janka
Dermeková, Mgr. Ondrej Kollár, doc. Mgr. Štefan Komorný ArtD., Milan Mikulič,
Pavol Nemec, Ing. Svetlana Ondrušková, Ing. Ľubomír Papánek, Ing. Dana
Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0


Stanovenie platu primátora

Dňa 1. júna 2011 nadobudol účinnosť zákon č. 154/2011 Z.z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov. V roku 2012 a každý
nasledujúci rok pokiaľ bude platiť právna úprava zavedená zákonom č. 154/2011 Z.z.,
t.j. § 4 odst. 4 zák. NRSR č. 253/1994 Z.z. je daná právna povinnosť plat starostu
opätovne raz ročne prerokovať v obecnom zastupiteľstve. Základný plat primátora je
stanovený ako súčin priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve
vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok
a násobku stanoveného podľa počtu obyvateľov.
Priemerná mesačná mzda 2011..................786,Násobok zo zákona ................................... 2,34
Základná mzda zo zákona.........................1.839,24€
Mzda po zvýšení o 70%............................ 3.127,- €
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Primátor prečítal návrh na uznesenie:
MsZ schvaľuje:
Plat primátora Mesta Gbely stanoveného podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z.
o právnom postavení a platových pomerov starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov zvýšený o 0,7 násobok v súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994
Z.z. o právnom postavení a platových pomerov starostov obcí a primátorov miest
v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.6.2012.
Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania.
Do diskusie sa prihlásil poslanec Mgr. Ondrej Kollár, ktorý uviedol, že na zasadnutí
komisie nesúhlasil s výškou stanoveného platu primátora a nesúhlasí ani na rokovaní
MsZ.
Ing. Vaňková - pri rokovaní všetkých komisií sa vyhotovuje zápisnica, kde je
napísané kto a ako hlasoval. Na rokovaní MsZ sa nezvykne hovoriť ako, ktorý
poslanec hlasoval v komisii. Tu hlasujeme každý za seba. Názory sú rôzne, každý
poslanec môže prísť s návrhom. Z Vašej strany je nesúhlas so stanovením platu
primátora, ale nikdy ste nepovedali, čo urobil zlého, čo by mohol zlepšiť, čo neurobil.
Určite všetci vieme koľko projektov sa v zastupiteľstve schvaľovalo, dnes je veľmi
zložité získať finančné prostriedky na grant. Je dobré, že máte aj názory od občanov,
ale bolo by dobré, aby aj občania povedali, čo primátor urobil, neurobil alebo čo
urobil zle.
Keďže neboli vznesené žiadne iné pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor
dal hlasovať za prečítané uznesenie.
Výsledok hlasovania:
Za 9 poslancov: Mgr. Dana Beňová, Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, doc.
Mgr. Štefan Komorný ArtD., Milan Mikulič, Pavol Nemec, Ing. Svetlana
Ondrušková, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
Proti 1 poslanec: Mgr. Ondrej Kollár
Zdržali sa 2 poslanci: Iveta Ambrová, Ing. Ľubomír Papánek


Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri ZUŠ Gbely

Poslanci obdržali materiál týkajúci sa delegovania zástupcov zriaďovateľa do Rady
školy pri ZUŠ Gbely, ktorej končí funkčné obdobie v júni 2012.
Primátor prečítal návrh na uznesenie:
MsZ berie na vedomie:
delegovanie doc. Mgr. Štefana Komorného ArtD., a Pavla Nemca do Rady školy pri
Základnej umeleckej škole, ul. Čsl., 908 45 Gbely.
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 12 poslancov: Iveta Ambrová, Mgr. Dana Beňová, Ing. Kornel Činovský, Janka
Dermeková, Mgr. Ondrej Kollár, doc. Mgr. Štefan Komorný ArtD., Milan Mikulič,
Pavol Nemec, Ing. Svetlana Ondrušková, Ing. Ľubomír Papánek, Ing. Dana
Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0


Návrh plánu zasadnutí poslancov MsZ Gbely v II. polroku 2012

Poslanci obdržali v materiáloch návrh plánu zasadnutia poslancov MsZ Gbely v II.
polroku 2012. Návrh bol prerokovaný v komisii pre ekonomiku, legislatívu a verejný
poriadok, ktorej členovia navrhujú poslancom prijať nasledovný návrh na uznesenie:
MsZ schvaľuje:
Plán zasadnutí poslancov MsZ Gbely v II. polroku 2012:
10. septembra 2012
10. decembra 2012.
Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania. Keďže neboli vznesené žiadne
pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor dal hlasovať za prečítané uznesenie.
Výsledok hlasovania:
Za 12 poslancov: Iveta Ambrová, Mgr. Dana Beňová, Ing. Kornel Činovský, Janka
Dermeková, Mgr. Ondrej Kollár, doc. Mgr. Štefan Komorný ArtD., Milan Mikulič,
Pavol Nemec, Ing. Svetlana Ondrušková, Ing. Ľubomír Papánek, Ing. Dana
Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0


Reštrukturalizácia úveru v Prima banka

Podľa odporúčania členov ekonomickej komisie k reštrukturalizácii existujúcich
úverov Mesta bol predložený poslancom MsZ návrh na reštrukturalizáciu jedného
úveru – a to úveru na vybudovanie telocvične, ktorý je splatný 27.11.2015, ktorého
aktuálny nesplatený zostatok je 232 357,46 €. Úver je splácaný štvrťročne, kde výška
splátky je 16 596,96 €, t.j. ročne mesto uhradí 66 387,84 €. Predpokladaný úrok za rok
2012 je odhadovaný na cca 9 103 €. Reštrukturalizáciou úveru – znížením
štvrťročných splátok, mesto nemusí vynaložiť z rozpočtu ročne 33 194 € na istine
a na druhej strane preplatí na úrokoch a poplatkoch v roku 2012 cca 1 431,- €.
Primátor prečítal návrh na uznesenie:
MsZ schvaľuje:
Reštrukturalizáciu úveru č. 14/026/03 s účelom Výstavba telocvične ZŠ, čerpaný
v Prima banka - predĺženie pôvodnej lehoty amortizácie úveru z 27.11.2015 na
27.4.2019.
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Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania.
Do diskusie sa prihlásil poslanec Ing. Ľubomír Papánek, ktorý sa spýtal, prečo mesto
robí reštrukturalizáciu a načo mesto použije peniaze.
Ing. Hazlinger - nie sme nútení pristupovať k tejto reštrukturalizácii, ale chceme si
vytvoriť rezervu finančných prostriedkov.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor dal
hlasovať za prečítané uznesenie.
Výsledok hlasovania:
Za 12 poslancov: Iveta Ambrová, Mgr. Dana Beňová, Ing. Kornel Činovský, Janka
Dermeková, Mgr. Ondrej Kollár, doc. Mgr. Štefan Komorný ArtD., Milan Mikulič,
Pavol Nemec, Ing. Svetlana Ondrušková, Ing. Ľubomír Papánek, Ing. Dana
Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0


Zvýšenie základného imania spoločnosti: Fakultná nemocnica s poliklinikou
Skalica, a.s. – informácia

Predstavenstvo Fakultnej nemocnice s poliklinikou Skalica a.s. oznámilo Mestu Gbely
plánované zvýšenie základného imania. Nakoľko mesto nemá voľné finančné
prostriedky, členovia ekonomickej komisie odporúčajú poslancom MsZ prijať
nasledovné uznesenie:
MsZ berie na vedomie:
Informáciu ohľadne zvýšenia základného imania spoločnosti Fakultná nemocnica
s poliklinikou Skalica, a.s.
Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania.
Do diskusie sa prihlásil poslanec Ing. Kornel Činovský, ktorý sa spýtal aké riziko
môže mesto očakávať do budúcnosti.
RNDr. Žilinek – na začiatku mesto vlastnilo 3 % akcií a keď minoritní vlastníci
nevložia finan. prostriedky, zníži sa podiel mesta. Mesto nepredalo akcie z dôvodu,
aby boli informácie o chode nemocnice.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor
konštatoval, že MsZ vzalo na vedomie informáciu ohľadne zvýšenia základného
imania spoločnosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. .
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K bodu 7

Diskusia
Primátor mesta otvoril ďalší bod rokovania diskusiu.
Do diskusie sa prihlásil poslanec Pavol Nemec, ktorý sa spýtal, či mesto môže riešiť
susedské spory, nakoľko počas prívalových dažďov od jeho suseda tiekla dažďová
voda a mali v sklepoch vodu. Toto bolo spôsobené tým, že sused pravdepodobne
porušil odvodňovacie kanály a všetka voda tiekla do vedľajších nehnuteľností.
Ing. Vaňková upozornila na motorkárov, ktorí jazdia po našom meste rýchlo. Dodala,
že by bolo vhodné osloviť pracovníkov polície, aby častejšie kontrolovali v našom
meste rýchlosť.
Mgr. Beňová – upozornila na túlavých psov po meste.
p. Kovalovský – upozornil, že na ulici Naftárskej po výstavbe kanalizácie občania
nemajú v studniach vodu.
Ing. Hazlinger – vysvetlil, že je extrémne suchý rok a v Adamove je tiež o 1 m nižšia
voda. Zároveň dodal, že na začiatku ulice môžu občania mať vodu a na konci ulice
zase môže občanov voda vytápať. Nedá sa preukázať, že voda nie je v studni
v dôsledku vybudovania kanalizácie.
Po ukončení diskusie primátor mesta zasadnutie MsZ ukončil a pozval prítomných
na Gbelskú parádu.
Gbely 13. júna 2012

Ing. Nataša Londarevová
prednostka MsÚ

Ing. Jozef Hazlinger
primátor mesta

Overovatelia:
p. Milan Mikulič
p. Pavol Nemec
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