Mesto Gbely
Nám. Slobody 1261, 908 45 Gbely

Zápisnica
zo zasadnutia mestského zastupiteľstva,
konaného dňa 12.12.2011 v obradnej sieni MsÚ
Prítomní: viď prezenčná listina (príloha č. 1) – 11 poslancov
Ospravedlnený: Ing. Ľubomír Papánek
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. V. a VI. zmena rozpočtu Mesta Gbely
4. VZN o dani z nehnuteľnosti
5. VZN o miestnych daniach
6. VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
7. VZN o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania
8. VZN o určení výšky dotácie na prevádzku, mzdy na žiaka škôl a školských
zariadení na území mesta Gbely
9. VZN - prevádzkový poriadok cintorína
10. Vnútorný predpis – Rozpočtové pravidlá mesta Gbely
11. Návrh programového rozpočtu na roky 2012 – 2014
12. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Gbely na obdobie
1. polrok 2012
13. Rôzne
14. Diskusia
15. Ukončenie
mestského
Primátor mesta dal hlasovať za predložený program rokovania
zastupiteľstva predložený poslancom, ktorých bolo v tom čase prítomných 11.
Hlasovanie počas rokovania MsZ bolo verejné – zdvihnutím ruky, v súlade
s platným Rokovacím poriadkom MsZ v Gbeloch.
Výsledok hlasovania:
Za 11 poslancov: Iveta Ambrová, Mgr. Dana Beňová, Ing. Kornel Činovský,
Janka Dermeková, Mgr. Ondrej Kollár, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Milan
Mikulič, Pavol Nemec, Ing. Svetlana Ondrušková, Ing. Dana Vaňková, RNDr.
Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Primátor mesta určil zapisovateľku zápisnice:
1

Zapisovateľka: Mgr. Andrea Hrubšová
Primátor mesta určil overovateľov zápisnice:
Overovatelia:

p. Milan Mikulič
p. Pavol Nermec

Primátor predložil na odsúhlasenie poslancom návrh
komisie.

zloženia návrhovej

Návrhová komisia: RNDr. Miroslav Žilinek - predseda
Ing. Dana Vaňková – člen
Ing. Svetlana Ondrušková - člen
Výsledok hlasovania:
Za 11 poslancov: Iveta Ambrová, Mgr. Dana Beňová, Ing. Kornel Činovský,
Janka Dermeková, Mgr. Ondrej Kollár, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Milan
Mikulič, Pavol Nemec, Ing. Svetlana Ondrušková, 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 konštatovala, že na poslednom
zasadnutí MsZ neboli uložené žiadne úlohy.
k bodu 3

V. a VI. zmena rozpočtu Mesta Gbely
□ V. zmena rozpočtu mesta Gbely
V. zmena rozpočtu bola uskutočnená v rámci schválených kompetencií primátora
a to presun finančných prostriedkov v rámci kapitálového rozpočtu – položky
vybudovanie boxov na ul. Záhumenice vo výške 7.800 € do položky rekonštrukcie
miestnych komunikácií. Dôvodom k tejto zmene bola skutočnosť, že o vybudovanie
boxov na smetné nádoby mesto požiadalo v rámci žiadosti o grant II. etapa
budovania zberného dvora.
V dôsledku tohto rozpočtového opatrenia primátora nedošlo k zvýšeniu ani
príjmovej, ani výdavkovej časti rozpočtu.
Materiál bol prerokovaný v komisii pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok,
ktorej členovia komisie odporúčajú poslancom vziať na vedomie V. zmenu rozpočtu
mesta na rok 2011.
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Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor
konštatoval, že mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie:
V. zmenu rozpočtu mesta na rok 2011, ktorú vykonal rozpočtovým opatrením
primátor mesta v zmysle uznesenia MsZ č. 234/2008 a § 14, ods. 2 písm. a) zákona
č. 583/2004 O rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších
zmien a doplnkov. Primátor mesta rozpočtovým opatrením presunul v rámci
kapitálového rozpočtu, Programu č. 7. Komunikácie a verejné priestranstvá,
z podprogramu č. 7.2. Správa a údržba verejných priestranstiev, z položky Boxy na
ul. Záhumenice čiastku 7.800,- € do podprogramu 7.1.Správa a údržba pozemných
komunikácií, do položky Rekonštrukcie miestnych komunikácií, odstavných plôch
a chodníkov čiastku 7.800,- €.
□ VI. zmena rozpočtu mesta Gbely
Poslanci obdržali v písomnej forme návrh VI. zmeny rozpočtu mesta Gbely v roku
2011, ktorá vychádza zo skutočného čerpania rozpočtu, ako aj zo skutočnosti, že
príjmová časť – podielové dane zo štátneho rozpočtu – nebola zo strany štátu
naplnená. Z tohto dôvodu upresňujeme príjmy a výdavky rozpočtu mesta.
V kapitálovom rozpočte v príjmoch boli upravené položky v súlade s výsledkami
výberového konania na predaj pozemkov – garáže a stavebné pozemky, znížil sa
v príjmovej časti rozpočet o čiastky spojené s grantmi – časový nesúlad medzi
vyúčtovaním a ukončením rekonštrukcie ZUŠ a presun akcie – rekonštrukcia DPS
n.o. na rok 2012.V bežnom rozpočte bola znížená podielová daň o 36 tis. € na
základe očakávanej skutočnosti. Vo výdavkovej časti boli navrhnuté presuny
a úpravy v rámci jednotlivých programov a podprogramov. Rozpočet je vyrovnaný.
Uvedený materiál bol prerokovaný v komisii pre ekonomiku, legislatívu a verejný
poriadok, členovia ktorej odporučili poslancom prijať nasledovné uznesenie:
MsZ schvaľuje:
VI. zmenu rozpočtu mesta Gbely na rok 2011. Neoddeliteľnou súčasťou tohto
uznesenia je komentár k VI. zmene rozpočtu.
Rozpočet Mesta Gbely po VI. zmene rozpočtu:
Bežné príjmy spolu
Kapitálové príjmy spolu
Príjmy z finančných operácií

2 574 924 Bežné výdavky spolu
594 187 Kapitálové výdavky spolu
151 787 Výdavky z finančných operácií

2 507 091
622 564
191 243

Celkom

3 320 898 Celkom

3 320 898

Rozdiel
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MsZ schvaľuje:
Čerpanie RF v roku 2011 vo výške 150 294,- € na úhradu splátky istín, na nákup
budov a pozemkov, na spolufinancovanie grantov a zakúpenie dopravného
prostriedku – autobus.
Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor dal
hlasovať za prečítané uznesenia.
Výsledok hlasovania:
Za 11 poslancov: Iveta Ambrová, Mgr. Dana Beňová, Ing. Kornel Činovský,
Janka Dermeková, Mgr. Ondrej Kollár, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Milan
Mikulič, Pavol Nemec, Ing. Svetlana Ondrušková, Ing. Dana Vaňková, RNDr.
Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 4

VZN o dani z nehnuteľnosti
Poslanci obdržali v písomnej forme návrh VZN o dani z nehnuteľností, ktorý bol
v súlade so zákonom zverejnený 25.11.2011. Predložený návrh obsahuje zvýšenie
sadzieb daní z nehnuteľností, výnos ktorého bude použitý na vykrytie výpadku
z podielových daní zo štátneho rozpočtu.
V súlade so zákonom o obecnom zriadení a rokovacím poriadkom MsZ – bolo
možné v 11-dennej lehote podať pripomienky, návrhy, zmeny k predloženému
návrhu VZN. Predkladateľ VZN konštatuje, že v danom termíne nepostúpili žiadne
pripomienky, návrhy k zverejnenému návrhu VZN. Návrh VZN o dani
z nehnuteľností, ktorý stanovuje výšku sadzieb daní v meste Gbely bol prerokovaný
v komisii pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok, členovia ktorej navrhujú
poslancom schváliť nasledovné uznesenie:
MsZ vydáva:
VZN o dani z nehnuteľností.
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, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Milan
Mikulič, Pavol Nemec, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržala sa 1 poslankyňa: Ing. Svetlana Ondrušková
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K bodu 5

VZN o miestnych daniach
Návrh VZN o miestnych daniach je spracovaný ako dodatok č.2 k prijatému VZN
č.3/2009
V rámci tohto VZN mesto vyberá štyri miestne dane:
• daň za psa
• daň za užívanie verejného priestranstva
• daň za nevýherné hracie prístroje a
• daň za predajné automaty.
V návrhu dodatku je zmena pri sadzbe za užívanie verejného priestranstva, kde sa
sadzba zvyšuje z 0,033 na 0,1 €/m2/deň. Zavádza sa aj nová sadzba za užívania
verejného priestranstva – a to užívanie priestranstva na umiestnenie kontajnera TKO
– týka sa to najmä podnikateľských subjektov. Členovia komisie pre ekonomiku,
legislatívu a verejný poriadok prerokovali návrh dodatku k VZN a odporúčajú
prijať nasledovné uznesenie:
MsZ vydáva:
Dodatok č.2 k VZN č. 3/2009 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 11 poslancov: Iveta Ambrová, Mgr. Dana Beňová, Ing. Kornel Činovský,
Janka Dermeková, Mgr. Ondrej Kollár, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Milan
Mikulič, Pavol Nemec, Ing. Svetlana Ondrušková, Ing. Dana Vaňková, RNDr.
Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 6

VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
Po prehodnotení nákladov spojených s likvidáciou tuhého komunálneho odpadu
v meste, kam patria náklady spojené s odvozom popolníc, kontajnerov, likvidácia
čiernych skládok, odvoz separovaných častí odpadu, prevádzka zberného dvora sme
konštatovali, že náklady postupne vzrastajú a ich výšku nestačia pokrývať finančné
prostriedky získané za poplatky za likvidáciu TKO, za poplatky, ktoré platí
prevádzkovateľ skládky TKO Cunín a príjmy z recyklačného fondu. Preto bol
vypracovaný návrh VZN, v ktorom sa zvyšuje poplatok za likvidáciu TKO na
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čiastku 0,0576 €/deň, čo je za rok 21,02 €, so zaokrúhlením na 21 €/ rok. Posledná
úprava poplatku bola v roku 2008 – 18,25 €/rok. Tento návrh bol prerokovaný
v komisii pre životné prostredie a ekonomickej komisii, ktorej členovia odporučili
poslancom prijať nasledovné uznesenie.
MsZ vydáva:
VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 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 11 poslancov: Iveta Ambrová, Mgr. Dana Beňová, Ing. Kornel Činovský,
Janka Dermeková, Mgr. Ondrej Kollár, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Milan
Mikulič, Pavol Nemec, Ing. Svetlana Ondrušková, Ing. Dana Vaňková, RNDr.
Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 7

VZN o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania
V súlade s novým zákonom o ovzduší č. 137/2010 Z.z. vypracovali pracovníci
Mesta Gbely predložený návrh VZN, ktorý len dáva do súladu skôr prijaté VZN
s platnou úpravou. Sadzby poplatkov, ktoré vyrubuje Mesto Gbely, sa nezmenili.
Materiál bol prerokovaný v komisii pre životné prostredie a v komisii pre
ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok, členovia ktorých odporučili poslancom
schváliť nasledovné uznesenie.
MsZ vydáva:
VZN o ochrane ovzdušia a o poplatkoch
prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania.

za

znečisťovanie

ovzdušia

Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor dal
hlasovať za prečítané uznesenie.
Výsledok hlasovania:
Za 11 poslancov: Iveta Ambrová, Mgr. Dana Beňová, Ing. Kornel Činovský,
Janka Dermeková, Mgr. Ondrej Kollár, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Milan
Mikulič, Pavol Nemec, Ing. Svetlana Ondrušková, Ing. Dana Vaňková, RNDr.
Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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K bodu 8

VZN o určení výšky dotácie na prevádzku, mzdy na žiaka škôl a
školských zariadení na území mesta Gbely
V súlade so zákonom č. 596/2003 Z.z. je zriaďovateľ škôl a školských zariadení
povinný stanoviť vo VZN výšku dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl
a školských zariadení. Keďže výška závisí od počtu detí, každý rok sa musí prijať
nové VZN. V meste Gbely sa výška stanovila na základe reálnych potrieb škôl
a školských zariadení. Materiál bol prerokovaný v komisii pre ekonomiku,
legislatívu a verejný poriadok, členovia ktorej odporučili poslancom prijať
nasledovné uznesenie:
MsZ vydáva:
VZN 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, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Milan
Mikulič, Ing. Svetlana Ondrušková, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav
Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa 1 poslanec: Pavol Nemec
K bodu 9

VZN - prevádzkový poriadok cintorína
Podľa zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve je potrebné v meste vydať formou
VZN prevádzkový poriadok pre pohrebisko. Prevádzkovateľom pohrebiska v našom
meste je podnikateľský subjekt – fyzická osoba pán Anton Valachovič. Návrh
prevádzkového poriadku pohrebiska určuje podľa vyššie citovaného zákona rozsah
služieb poskytovaných na pohrebisku, povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového
miesta, pri udržiavaní poriadku a čistoty na pohrebisku, tleciu dobu, spôsob vedenia
evidencie pohrebiska a pod.Poslanci obdržali návrh VZN v písomnej forme.
Materiál bol prerokovaný členmi komisie pre ekonomiku, legislatívu a verejný
poriadok, ktorí odporučili prijať nasledovné uznesenie:
MsZ vydáva:
VZN Prevádzkový poriadok pre pohrebisko v meste 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 11 poslancov: Iveta Ambrová, Mgr. Dana Beňová, Ing. Kornel Činovský,
Janka Dermeková, Mgr. Ondrej Kollár, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Milan
Mikulič, Pavol Nemec, Ing. Svetlana Ondrušková, Ing. Dana Vaňková, RNDr.
Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 10

Vnútorný predpis – Rozpočtové pravidlá mesta Gbely
Primátor vyzval Ing. Gabrielu Kováčovú, vedúcu ekonomického odboru, aby
prítomných oboznámila s vnútorným predpisom – Rozpočtové pravidlá mesta
Gbely.
Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor
konštatoval, že mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie vnútorný predpis –
Rozpočtové pravidlá mesta Gbely.
K bodu 11

Návrh programového rozpočtu na roky 2012 – 2014
Poslanci obdržali tento materiál v písomnej forme a aj na CD, ako aj stanovisko
hlavnej kontrolórky k návrhu programového rozpočtu na roky 2012 – 2014. Vyzval
Ing. Máriu Polákovú, aby oboznámila prítomných s materiálom.
Primátor prečítal návrh na uznesenie:
MsZ schvaľuje:
Programový rozpočet na rok 2012.
Neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia je tabuľková príloha a textová časť
programového rozpočtu.
MsZ schvaľuje:
Použitie rezervného fondu mesta v roku 2012 na kapitálové výdavky –
spolufinancovanie grantov, projektovú dokumentáciu a na finančné operácie splátku istín vo výške 29 100,- €.
MsZ berie na vedomie:
Rozpočty mesta na roky 2013 a 2014.
MsZ berie na vedomie:
Správu hlavnej kontrolórky k viacročnému rozpočtu mesta Gbely na roky 2012-
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2014.
Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania.
Do rozpravy sa prihlásil poslanec Ing. Kollár, ktorý sa spýtal, či bude programový
rozpočet zverejnený na internete.
Ing. Kováčová odpovedala, že všetky rozpočty sú uverejnené na internetovej stránke
mesta.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor dal
hlasovať za prečítané uznesenia.
Výsledok hlasovania:
Za 11 poslancov: Iveta Ambrová, Mgr. Dana Beňová, Ing. Kornel Činovský,
Janka Dermeková, Mgr. Ondrej Kollár, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Milan
Mikulič, Pavol Nemec, Ing. Svetlana Ondrušková, Ing. Dana Vaňková, RNDr.
Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Krátkodobý úver
Súčasťou tohto bodu rokovania bol návrh na prefinancovanie existujúceho
krátkodobého úveru. Vyzval Ing. Gabrielu Kováčovú, vedúcu ekonomického
odboru, aby prítomných oboznámila s týmto materiálom. Členovia komisie pre
ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok odporučili poslancom prijať nasledovné
uznesenie:
MsZ schvaľuje :
prijatie úveru od veriteľa - Československej obchodnej banky, a.s. Michalská 18,
815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140 vo výške istiny 600.000,- EUR + príslušenstvo
( zmluvne dohodnutý úrok vo výške 1M EURIBOR + marža 1,85%p.a., poplatky,
príp.úroky z omeškania), s maximálnou dobou splatnosti 3 roky, ktorý bude
zabezpečený vlastnou blankozmenkou Mesta Gbely, za účelom splatenia
kontokorentného úveru v Dexii Banka Slovensko, a.s., za účelom financovania
projektu rekonštrukcie a prístavby Domu pokojnej staroby a financovania projektu
rozvoja dopravnej infraštruktúry a dostupnosti pohraničia, ako aj za účelom
predfinancovania a refinancovania spoločných programov Slovenskej republiky a
Európskej únie.
Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania.
Do rozpravy sa prihlásil poslanec Pavol Nemec, ktorý sa spýtal, koľko mesto ušetrí
na poplatky.
Ing. Kováčová – odpovedala, že ide o sumu cca 6 000 €.
Keďže neboli vznesené iné pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor dal
hlasovať za prečítané uznesenie.
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Výsledok hlasovania:
Za 11 poslancov: Iveta Ambrová, Mgr. Dana Beňová, Ing. Kornel Činovský,
Janka Dermeková, Mgr. Ondrej Kollár, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Milan
Mikulič, Pavol Nemec, Ing. Svetlana Ondrušková, Ing. Dana Vaňková, RNDr.
Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 12

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Gbely
na obdobie 1. polrok 2012
Primátor mesta vyzval hlavnú kontrolórku Ing. Máriu Polákovú, aby prítomných
oboznámila s návrhom plánu kontrolnej činnosti, ktorý poslanci dostali v písomnej
forme.
Primátor prečítal návrh na uznesenie:
MsZ schvaľuje:
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie I. polroka 2012.
Keďže neboli vznesené iné pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor dal
hlasovať za prečítané uznesenie.
Výsledok hlasovania:
Za 11 poslancov: Iveta Ambrová, Mgr. Dana Beňová, Ing. Kornel Činovský,
Janka Dermeková, Mgr. Ondrej Kollár, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Milan
Mikulič, Pavol Nemec, Ing. Svetlana Ondrušková, Ing. Dana Vaňková, RNDr.
Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 13

Rôzne
a) zverenie majetku – stavebné úpravy na ul. Čsl. armády do správy ZUŠ Gbely
Primátor mesta vyzval Ing. Gabrielu Kováčovú, aby prítomných oboznámila s týmto
materiálom.
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie a otvoril rozpravu pre poslancov.
MsZ schvaľuje:
Zverenie majetku mesta Gbely – Stavebné úpravy školy na ul. Čsl. armády v Gbeloch
v obstarávacej cene 594 975,79 € a hnuteľný majetok v obstarávacej cene 5 920,66 €
do správy príspevkovej organizácii ZUŠ Gbely, Čsl. armády 1207, IČO: 378 408 51
k 15.12.2011.
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Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor dal
hlasovať za prečítané uznesenie.
Výsledok hlasovania:
Za 11 poslancov: Iveta Ambrová, Mgr. Dana Beňová, Ing. Kornel Činovský, Janka
Dermeková, Mgr. Ondrej Kollár, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Milan Mikulič,
Pavol Nemec, Ing. Svetlana Ondrušková, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav
Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0
b) Návrh úpravy
mestom

výšky

poplatkov/príspevkov

vybraných/poskytovaných

Primátor mesta vyzval Ing. Gabrielu Kováčovú, vedúcu ekonomického odboru, aby
v krátkosti oboznámila prítomných občanov s materiálom, ktorý bol písomne
predložený poslancom.
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie a otvoril rozpravu k tomuto bodu
rokovania:
MsZ schvaľuje:
výšku poplatkov a príspevkov nasledovne:
Výška v €

poplatok za hlásenie
hlásenie jubilantom
Príspevok pri pohrebe
CENA MESTA príspevok
CENA PRIMÁTORA príspevok

3,50
7,00

33,00
100,00
70,00

Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor dal
hlasovať za prečítané uznesenie.
Výsledok hlasovania:
Za 11 poslancov: Iveta Ambrová, Mgr. Dana Beňová, Ing. Kornel Činovský, Janka
Dermeková, Mgr. Ondrej Kollár, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Milan Mikulič,
Pavol Nemec, Ing. Svetlana Ondrušková, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav
Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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c) delegovanie zástupcov do Rady školy pri ZŠsMŠ, CVČ
V súlade so zákonom č. 596/2003 Z.z. v znení zmien a doplnkov O štátnej správe
v školstve a školskej samospráve § 25 odst. 12 písm. h) odvolal primátor mesta Gbely
z Rady školy pri ZŠ s MŠ Gbely Mgr. Lenku Bolfovú, ktorá sa stala zamestnankyňou
danej školy. V súlade s vyššie citovaným zákonom § 25 odst. 5 delegoval primátor
mesta Gbely do Rady školy pri ZŠ s MŠ Gbely Mgr. Andreu Hrubšovú, ktorá
spolupracuje s vedením školy pri riešení problémov spojených s dochádzkou detí do
školy, sociálnej odkázanosti rodičov žiakov školy, poskytovaní sociálnych dávok
deťom zo sociálne slabších rodín a podobne.
V súvislosti so zriadením Centra voľného času Gbely je zriaďovateľ zodpovedný za
ustanovenie Rady školy pri CVČ Gbely, to znamená, že organizuje voľby členov rady
školy z členov pedagogického zboru, rodičov detí CVČ Gbely, ako aj deleguje
zástupcu do Rady školy.
Na základe vyššie uvedeného podľa zákona č. 596/2003 Z.z. v znení zmien
a doplnkov O štátnej správe v školstve a školskej samospráve § 25 odst. 5 delegoval
primátor mesta Gbely do Rady školy pri CVČ Gbely pána Vladimíra Vajayho,
Vladimíra Švrčka ml. Materiál bol prerokovaný na komisii pre ekonomiku, členovia
ktorej odporúčajú prijať nasledovné uznesenie:
MsZ berie na vedomie:
Delegovanie do Rady školy pri ZŠ s MŠ Gbely Mgr. Andreu Hrubšovú.
Delegovanie do Rady školy pri CVČ Gbely pána Vladimíra Vajayho, Vladimíra
Švrčka ml.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky, primátor mesta konštatoval, že mestské
zastupiteľstvo zobralo vyššie uvedené uznesenie na vedomie.
d) Zrušenie príspevkovej organizácie MsKZ – prevod pod obchodnú
organizáciu SMM s.r.o. Gbely
Poslanci obdržali písomný materiál týkajúci sa transformácie príspevkovej
organizácie MsKZ do obchodnej spoločnosti v súvislosti s legislatívnymi
podmienkami spojenými s dodržovaním zákona o rozpočtových pravidlách a zákona
o DPH. Tento materiál bol prerokovaný v komisii pre ekonomiku, legislatívu
a verejný poriadok, členovia ktorej odporučili poslancom prijať nasledovné uznesenia:
MsZ schvaľuje:
Zrušenie príspevkovej organizácie MsKZ Gbely, so sídlom 908 45 Gbely, ul.
Naftárska 2104/2, IČO: 36089702 k 31.12.2011.
MsZ berie na vedomie:
že kultúrne a športové aktivity v zmysle § 4 ods.3 písm. h) zák. č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení bude od 1.1.2012 vykonávať obchodná spoločnosť Správa
mestského majetku Gbely, spol. s.r.o., IČO: 362 683 99.
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MsZ schvaľuje:
Na dobu neurčitú prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku, ktorý je v správe
príspevkovej organizácie a ktorého zoznam tvorí prílohu č. 1 tohto uznesenia z
dôvodu hodného osobitného zreteľa za 1€/ rok. obchodnej spoločnosti Správa
mestského majetku Gbely, spol. s r.o., IČO: 362 683 99. Dôvodom hodného
osobitného zreteľa je skutočnosť, že Mesto Gbely presúva majetok z príspevkovej
organizácie MsKZ, ktorej je zriaďovateľom, do obchodnej spoločnosti SMM spol.
s.r.o. Gbely, ktorého je zakladateľom - pre plnenie samosprávnych úloh mesta Gbely.
MsZ schvaľuje:
za druhého konateľa Správy mestského majetku Gbely spol. s r.o. Mgr. Máriu
Karasovú.
MsZ schvaľuje:
zmenu sídla spoločnosti Správa mestského majetku Gbely spol. s r.o. :
Správa mestského majetku Gbely, spol. s r.o.
Naftárska 2104/2
908 45 Gbely
Primátor mesta otvoril k tomuto bodu rokovania rozpravu. Keďže neboli vznesené
žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor mesta dal hlasovať za vyššie
uvedené uznesenia.
Výsledok hlasovania:
Za 11 poslancov: Iveta Ambrová, Mgr. Dana Beňová, Ing. Kornel Činovský, Janka
Dermeková, Mgr. Ondrej Kollár, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Milan Mikulič,
Pavol Nemec, Ing. Svetlana Ondrušková, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav
Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0
e) Majetkové prevody
□ Poslanci obdržali v písomnej forme materiál týkajúci sa majetkových prevodov,
ktorý bol prerokovaný v komisii pre investičnú výstavbu a stavebné veci a v komisii
pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok, členovia ktorej odporučili poslancom
prijať nasledovné uznesenia:

MsZ schvaľuje:
Odpredaj stavebného pozemku č. 15, pozemok reg. „C“ KN parc.č. 116/13 ostatné
plochy o výmere 638 m2, zapísaný 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.) pánovi
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Ondrejovi Vaňkovi a manželke Hane, Záhumenice 1593/47, 908 45 Gbely.
Ide o odpredaj stavebného pozemku budúcemu kupujúcemu, ktorý splnil podmienky
výberového konania – výstavba základov rodinného domu.
Primátor mesta otvoril k tomuto bodu rokovania rozpravu. Keďže neboli vznesené
žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor mesta dal hlasovať za vyššie
uvedené uznesenia.
Výsledok hlasovania:
Za 1O poslancov: Iveta Ambrová, Mgr. Dana Beňová, Ing. Kornel Činovský, Janka
Dermeková, Mgr. Ondrej Kollár, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Milan Mikulič, Ing.
Svetlana Ondrušková, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Poslanec Pavol Nemec nehlasoval, nakoľko sa vzdialil z rokovacej miestnosti.
□ Primátor prečítal ďalší návrh na uznesenie o odpredaji časti pozemku.
MsZ schvaľuje:
Odpredaj časti pozemku zapísaného na LV č. 2070 pre obec a k. ú. Gbely reg. „E“ KN
par. č. 1556/1 ostatné plochy – diel „4“ o výmere 595 m2 (podľa GP č. 6/2011 zo dňa
23.9.2011– 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. manželom Ladislavovi
Rozborilovi a manželke Ľubici, rod. Hanákovej, Prof. Čárskeho 246/55, 908 45 Gbely
za cenu 3,32 €/m2.
Primátor mesta otvoril k tomuto bodu rokovania rozpravu. Keďže neboli vznesené
žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor mesta dal hlasovať za vyššie
uvedené uznesenie.
Výsledok hlasovania:
Za 1O poslancov: Iveta Ambrová, Mgr. Dana Beňová, Ing. Kornel Činovský, Janka
Dermeková, Mgr. Ondrej Kollár, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Milan Mikulič,
Pavol Nemec, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržala sa 1 poslankyňa: Ing. Svetlana Ondrušková
□ Primátor prečítal návrh na uznesenie k odpredaju časti pozemku za záhradou
medzi pozemkom pani Lucii Pilárikovej a garážami.

MsZ schvaľuje:
Odpredaj časti pozemku zapísaného na LV č. 2070 pre obec a k. ú. Gbely reg. „E“ KN
par. č. 5825/24 orná pôda o výmere približne 36 m2 (presná výmera bude určená
geometrickým plánom) v zmysle § 9a, ods. 8, písm. b.) zákona č. 138/1991 Zb.
O majetku obcí v z.n.p. pani Lucii Pilárikovej, M. Nešpora 633, 908 45 Gbely za cenu
3,32 €/m2.
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Primátor mesta otvoril k tomuto bodu rokovania rozpravu. Keďže neboli vznesené
žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor mesta dal hlasovať za vyššie
uvedené uznesenie.
Výsledok hlasovania:
Za 11 poslancov: Iveta Ambrová, Mgr. Dana Beňová, Ing. Kornel Činovský, Janka
Dermeková, Mgr. Ondrej Kollár, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Milan Mikulič,
Pavol Nemec, Ing. Svetlana Ondrušková, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav
Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0
□ Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie o odpredaji časti pozemku, kde ide
o oplotenie záhrady bývalého rodinného domu.
MsZ schvaľuje:
Odpredaj časti pozemku zapísaného na LV č. 3849 pre obec a k. ú. Gbely reg. „E“ KN
par. č. 6322/1 trvalé trávne porasty o výmere približne 44 m2 (presná výmera bude
určená geometrickým plánom) v zmysle § 9a, ods. 8, písm. b.) zákona č. 138/1991 Zb.
O majetku obcí v z.n.p. firme UNIGASS, spol. s r.o., Naftárska 986, 908 45 Gbely,
IČO: 34 107 126 za cenu 3,32 €/m2.
Primátor mesta otvoril k tomuto bodu rokovania rozpravu. Keďže neboli vznesené
žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor mesta dal hlasovať za vyššie
uvedené uznesenie.
Výsledok hlasovania:
Za 11 poslancov: Iveta Ambrová, Mgr. Dana Beňová, Ing. Kornel Činovský, Janka
Dermeková, Mgr. Ondrej Kollár, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Milan Mikulič,
Pavol Nemec, Ing. Svetlana Ondrušková, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav
Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0
□ Primátor prečítal návrh na uznesenie, v ktorom ide o pozemky vo vlastníctve
mesta pri rodinnom dome manželov Veselých a manželia Veselý sú vlastníkmi časti
pozemkov pod miestne komunikácie v meste Gbely. Zámena pozemkov bola
odporučená členmi dvoch komisií, komisie pre výstavbu a komisie ekonomickej, ktorí
odporučili poslancom schváliť uznesenie

MsZ schvaľuje:
Zámenu časti pozemku zapísaného na LV č. 2070 pre obec a k. ú. Gbely reg. „E“ KN
par. č. 1558/1 ostatné plochy – diel „6“ o výmere 25 m2 a diel „7“ o výmere 59 m2
(podľa GP č. 7/2005 zo dňa 24.6.2005– vyhotovil GEOZA, Ing. Stanislav Začal,
Gbely) v zmysle § 9a, ods. 8, písm. b.) zákona č. 138/1991 Zb. O majetku obcí
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v z.n.p. pánovi Blažejovi Veselému a manželke Jane, rod. Rosivačovej, Mládeže 568,
908 45 Gbely v hodnote 3,32 €/m2 za časť pozemku zapísaného na LV č. 896 pre obec
a k. ú. Gbely reg. „E“ KN par. č. 962 záhrada o výmere 21 m2 (podľa GP č. 7/2005 zo
dňa 24.6.2005– vyhotovil GEOZA, Ing. Stanislav Začal, Gbely) v bezpodielovom
spoluvlastníctve manželov pána Blažeja Veselého a manželky Jany, rod. Rosivačovej,
Mládeže 568, 908 45 Gbely a za spoluvlastnícky podiel ½ pozemku zapísaného na LV
č. 7512 pre obec a k. ú. Gbely reg. „E“ KN par. č. 5217/1 orná pôda o výmere 77 m2
vo vlastníctve pána Blažeja Veselého, Mládeže 568, 908 45 Gbely oba v hodnote 0,66
€/m2 v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Gbeloch č. 32/2007 zo dňa
5.3.2007.
Primátor mesta otvoril k tomuto bodu rokovania rozpravu. Keďže neboli vznesené
žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor mesta dal hlasovať za vyššie
uvedené uznesenie.
Výsledok hlasovania:
Za 11 poslancov: Iveta Ambrová, Mgr. Dana Beňová, Ing. Kornel Činovský, Janka
Dermeková, Mgr. Ondrej Kollár, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Milan Mikulič,
Pavol Nemec, Ing. Svetlana Ondrušková, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav
Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0
□ Primátor prečítal návrh na uznesenie o odpredaji časti pozemku. Ide o pozemok
pri vstupe na pozemok rodinného domu manželov Pémových.
MsZ schvaľuje:
Odpredaj časti pozemku zapísaného na LV č. 2070 pre obec a k. ú. Gbely reg. „E“ KN
par. č. 1556/1 ostatné plochy o výmere približne 4,2 m2 (presná výmera bude určená
geometrickým plánom) v zmysle § 9a, ods. 8, písm. b.) zákona č. 138/1991 Zb.
O majetku obcí v z.n.p. pánovi Petrovi Pémovi a manželke Martine, rod. Knotkovej,
Kollárova 409/17, 908 45 Gbely za cenu 3,32 €/m2.
Primátor mesta otvoril k tomuto bodu rokovania rozpravu. Keďže neboli vznesené
žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor mesta dal hlasovať za vyššie
uvedené uznesenie.
Výsledok hlasovania:
Za 11 poslancov: Iveta Ambrová, Mgr. Dana Beňová, Ing. Kornel Činovský, Janka
Dermeková, Mgr. Ondrej Kollár, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Milan Mikulič,
Pavol Nemec, Ing. Svetlana Ondrušková, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav
Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0
□ Mesto Gbely pokračuje s usporiadaním pozemkov v lokalite Cunín z dôvodu
možného budúceho vybudovania bikrosovej dráhy na týchto pozemkoch. Boli
oslovení ďalší vlastníci pozemkov v tejto lokalite, ktorí súhlasili so zámenou
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pozemkov.
Primátor prečítal návrh na uznesenia, ktoré odporučili poslancom prijať členovia
komisie pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok a členovia komisie pre
investičnú výstavbu a stavebné veci.:
MsZ schvaľuje:
Zámenu pozemkov registra „E“ KN v zmysle § 9a, ods. 8, písm. e.) zákona č.
138/1991 Zb. O majetku obcí v z.n.p. par. č. 8093/3 orná pôda o výmere 4822 m2
v celosti, zapísaný v LV č. 3743 pre obec a k.ú. Gbely, ktorý je vo vlastníctve p.
Vladimíra Rozborila, Štefánikova 400, 908 45 Gbely v dohodnutej cene 1688 Eur za
pozemok par. č. 9735 trvalé trávne porasty o výmere 4384 m2 v celosti, zapísaný v LV
č. 3849 pre obec a k.ú. Gbely, ktorý je vo vlastníctve Mesta Gbely v dohodnutej cene
1588 Eur. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je vytvorenie predpokladov pre
realizáciu zámeru vybudovania areálu za účelom jeho športového využitia. Zamieňaný
pozemok par. č. 9735 je pre potreby mesta nevyužiteľný. Mesto Gbely sa zaväzuje
vyplatiť p. Vladimírovi Rozborilovi rozdiel v dohodnutej cene zamieňaných
nehnuteľností vo výške 100 Eur.
Zámenu pozemkov registra „E“ KN v zmysle § 9a, ods. 8, písm. e.) zákona č.
138/1991 Zb. O majetku obcí v z.n.p. par. č. 8093/8 orná pôda o výmere 4784 m2
v celosti, zapísaný v LV č. 5858 pre obec a k.ú. Gbely, ktorý je vo vlastníctve p.
Ferdinanda Lorenca, Medlenova 609, 908 45 Gbely v dohodnutej cene 1674 Eur za
pozemok par. č. 4143 orná pôda o výmere 5136 m2 v celosti zapísaný v LV č. 3849
pre obec a k.ú. Gbely, ktorý je vo vlastníctve Mesta Gbely v dohodnutej cene 1574
Eur. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je vytvorenie predpokladov pre realizáciu
zámeru vybudovania areálu za účelom jeho športového využitia. Zamieňaný pozemok
par. č. 4143 je pre potreby mesta nevyužiteľný. Mesto Gbely sa zaväzuje vyplatiť p.
Ferdinandovi Lorencovi rozdiel v dohodnutej cene zamieňaných nehnuteľností vo
výške 100 Eur.
Zámenu pozemkov registra „E“ KN v zmysle § 9a, ods. 8, písm. e.) zákona č.
138/1991 Zb. O majetku obcí v z.n.p. par. č. 8093/4 orná pôda o výmere 4665 m2,
zapísaný v LV č. 5855 pre obec a k.ú. Gbely, ktorý je vo vlastníctve p. Jána Kollára,
Štefánikova 1275, 908 45 Gbely, konkrétne jeho spoluvlastníckeho podielu ½
v dohodnutej cene 816 Eur za pozemok par. č. 4447 vodné plochy o výmere 2518 m2
v celosti zapísaný v LV č. 3849 pre obec a k.ú. Gbely, ktorý je vo vlastníctve Mesta
Gbely v dohodnutej cene 716 Eur. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je vytvorenie
predpokladov pre realizáciu zámeru vybudovania areálu za účelom jeho športového
využitia. Zamieňaný pozemok par. č. 4447 je pre potreby mesta nevyužiteľný. Mesto
Gbely sa zaväzuje vyplatiť p. Jánovi Kollárovi rozdiel v dohodnutej cene
zamieňaných nehnuteľností vo výške 100 Eur.

Primátor mesta otvoril k tomuto bodu rokovania rozpravu. Keďže neboli vznesené
žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor mesta dal hlasovať za vyššie
uvedené uznesenia.
Výsledok hlasovania:
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Za 11 poslancov: Iveta Ambrová, Mgr. Dana Beňová, Ing. Kornel Činovský, Janka
Dermeková, Mgr. Ondrej Kollár, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Milan Mikulič,
Pavol Nemec, Ing. Svetlana Ondrušková, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav
Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0
□ Na základe žiadosti pani Johany Šefčíkovej o odpredaj pozemku v areáli
futbalového štadióna , členovia komisií pre výstavbu a pre ekonomiku, odporučili
poslancom prijať nasledovné uznesenie:
MsZ schvaľuje:
Odkúpenie pozemku zapísaného v LV č. 7638 pre obec a k. ú. Gbely par. č. 5638 orná
pôda o výmere 516 m2 parcela reg. „E“ KN od pani Johany Šefčíkovej, rod.
Lorencovej, Pod hájkom 36, 909 01 Skalica v celosti za účelom majetkovoprávneho
usporiadania areálu futbalového štadiónu v Gbeloch za dohodnutú cenu 516 Eur.
Primátor mesta otvoril k tomuto bodu rokovania rozpravu. Keďže neboli vznesené
žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor mesta dal hlasovať za vyššie
uvedené uznesenie.
Výsledok hlasovania:
Za 11 poslancov: Iveta Ambrová, Mgr. Dana Beňová, Ing. Kornel Činovský, Janka
Dermeková, Mgr. Ondrej Kollár, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Milan Mikulič,
Pavol Nemec, Ing. Svetlana Ondrušková, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav
Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0
□ Predaj stavby bývalej kotolne s.č. 1388 na ulici Záhumenice a súvisiaceho
pozemku parc. č. 3183 zastavané plochy a nádvoria o výmere 97 m²
Mesto Gbely je vlastníkom stavby bývalej kotolne s.č. 1388 na ulici Záhumenice
v Gbeloch a súvisiaceho pozemku pod ňou parc. č. 3183 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 97 m². O predmetné nehnuteľnosti prejavila záujem pani Iveta Majorová,
Záhumenice 1373, 908 45 Gbely, ktorá je obyvateľkou a vlastníčkou bytu v priľahlom
bytovom dome s. č. 1373. Pani Majorová neuviedla cenu, za ktorú by nehnuteľnosti
chcela odkúpiť. Pani Majorová si je vedomá vecného bremena – plynového potrubia
s príslušným meraním, ktorý je v stavbe umiestnený. Dôvodom predaja je skutočnosť,
že stavba je len ťarchou pre mesto, je nepotrebná, okná sú zväčša porozbíjané, fasáda
i vnútorné priestory sú rokmi opotrebované a zdevastované, terajší stav budovy je
esteticky nevhodný.
Ďalším dôvodom je fakt, že stavba je zaťažená vecným bremenom v podobe plynovej
prípojky k priľahlej bytovke. V zmysle platného VZN č. 1/2011 Zásady hospodárenia
s majetkom mesta, čl. 4 predkladáme poslancom MsZ návrh na schválenie predaja
predmetných nehnuteľností formou „verejná obchodná súťaž“. S víťazom verejnej
obchodnej súťaže, bude uzatvorená kúpna zmluva. Členovia komisie pre ekonomiku,
legislatívu a verejný poriadok navrhujú minimálnu vyvolávaciu cenu za pozemok par.
č. 3183 a stavbu s.č. 1388 na 3.000 €.
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Primátor prečítal návrh na uznesenie:
MsZ schvaľuje:
spôsob predaja stavby bývalej kotolne na ulici Záhumenice s.č. 1388 a súvisiaceho
pozemku reg. „C“ parc. č. 3183 – zast.plochy a nádvoria, o výmere 97 m², zapísané na
LV č. 2070 pre obec a k. ú. Gbely verejnou obchodnou súťažou v zmysle Zásad
hospodárenia s majetkom mesta č. 1/2011, článok 4, bod B, ods. 4 písm. a) za
podmienok, ktoré tvoria prílohu tohto uznesenia.
Dôvodom predaja je skutočnosť, že náklady spojené s udržovaním stavby, resp. s jej
rekonštrukciou sú pre mesto ekonomicky neopodstatnené, stavba je pre potreby mesta
nevyužiteľná. Stavba je zaťažená vecným bremenom v podobe plynovej prípojky
k priľahlému bytovému domu.
MsZ schvaľuje:
Minimálnu vyvolávaciu cenu stavby bývalej kotolne s.č. 1388 a pozemku parc.č. 3183
zast.plochy a nádvoria o výmere 97 m² na ulici Záhumenice v Gbeloch spolu vo výške
3.000 €.
Primátor mesta otvoril k tomuto bodu rokovania rozpravu. Keďže neboli vznesené
žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor mesta dal hlasovať za vyššie
uvedené uznesenia.
Výsledok hlasovania:
Za 11 poslancov: Iveta Ambrová, Mgr. Dana Beňová, Ing. Kornel Činovský, Janka
Dermeková, Mgr. Ondrej Kollár, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Milan Mikulič,
Pavol Nemec, Ing. Svetlana Ondrušková, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav
Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0
f) Návrh termínov konania zasadnutí poslancov MsZ Gbely v I. polroku 2012
Členovia komisie pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok navrhli plán
zasadnutí MsZ a odporúčajú poslancom prijať nasledovné uznesenie:
MsZ schvaľuje:
Plán zasadnutí poslancov MsZ Gbely v I. polroku 2012:
12. marca 2012
11. júna 2012
Primátor mesta otvoril k tomuto bodu rokovania rozpravu. Keďže neboli vznesené
žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor mesta dal hlasovať za vyššie
uvedené uznesenia.
Výsledok hlasovania:
Za 11 poslancov: Iveta Ambrová, Mgr. Dana Beňová, Ing. Kornel Činovský, Janka
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Dermeková, Mgr. Ondrej Kollár, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Milan Mikulič,
Pavol Nemec, Ing. Svetlana Ondrušková, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav
Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 14

Diskusia
Primátor mesta otvoril ďalší bod rokovania diskusiu.
Do diskusie sa prihlásila poslankyňa pani Iveta Ambrová, ktorá sprostredkovala dotaz
občana pána Jána Konečného, ktorý upozornil na čiernu skládku na ulici Kollárovej.
Ďalej do diskusie sa prihlásil p. Jozef Eisner – tréner futbalového oddielu „A“, ktorý
upozornil na nepriaznivú situáciu v TJ NAFTA Gbely. Futbaloví hráči nevedia, či sa
v súťaži bude pokračovať. Žiadajú mesto o informácie.
Mihál Miroslav, Križan Martin – sa spýtali, či mesto má záujem podať pomocnú ruku
aj hráčom A mužstva, ak áno akou formou.
Ing. Hazlinger – vážim si prácu trénera A mužstva pána Jozefa Eisnera. Je to dobrá
autorita, chlapci A mužstva ho rešpektujú. Je veľkým úspechom, že mesto Gbely hrá
4. ligu. Nikdy poslanci MsZ nepovedali, že nebudú podporovať A mužstvo. Mesto
zaregistrovalo Centrum voľného času, aby mohlo dostať finančné prostriedky na šport
od štátu. Do tohto centra sme prihlásili deti aj z materskej školy, aby sme mohli
získať čo najviac finančných prostriedkov a z rozpočtu mesta sme pre TJ Nafta Gbely
neubrali ani cent. V minulosti TJ Nafta Gbely zastrešovala aj volejbalový, šachový
oddiel ako aj aerobic. Tieto oddiely sa osamostatnili a žiadali mesto o dotáciu, ktorá
bola vo výške 1.500 €. MsKZ zamestnalo dvoch pracovníkov a to upratovačku, ktorá
okrem upratovania Vám perie a vydáva dresy a pána Nemca, ktorý sa stará o údržbu
trávnatej plochy. Najväčšiu sumu z celkového rozpočtu zaberá elektrická energia,
voda, plyn. V tomto roku sme na Centrum voľného času nedostali žiadnu dotáciu.
Mnohí z výboru TJ NAFTA Gbely to prezentujú, že poslanci MsZ nemajú záujem
o A mužstvo. Každé mesto a obec podporuje najmä futbalistov a hasičov. Týmto
dvom združeniam poslanci nekrátili v tomto roku dotáciu. Dotácie mesta sa schvaľujú
na začiatku roka, čomu predchádza predloženie vyúčtovania jednotlivých organizácií
mesta Gbely. Od 1.7. CVČ finančne zastrešuje futbalové oddiely – dorastencov,
starších žiakov, prípravka a deti z materskej školy a MsKZ od 1.7.2011 platí aj
náklady spojené s energiami (elektrina, voda, plyn) v areáli futbalového štadióna
a napriek tomu, dotácia zostala v nezmenenej výške. Veľa ľudí si myslí, že na mesto
chodia podielové dane aj z podnikateľskej činnosti, čo však od 1.1.2005 nie je pravda.
K nám chodia podielové dane len za obyvateľov s trvalým pobytom v našom meste.
p. Križan – s číslami, ktoré ste nám predložili, my - ako hráči - nedochádzame do
styku.
Ing. Vaňková – uviedla, že hoci sa členovia výboru TJ zúčastnili aj rokovania
ekonomickej komisie, nepredložili žiadny návrh na riešenie situácie v TJ Nafta. Je
v záujme nás poslancov, aby sa šport v meste rozvíjal. Sama som športovala a viem
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pochopiť, že bez finančných zdrojov to nie je možné.
p. Eisner – ja nedostávam žiadnu odmenu za výkon trénera a dokonca musím platiť aj
za prenájom telocvične. V kabíne sa šíria rečí, že sa nezačne jarná časť, nakoľko nie
sú peniaze.
Ing. Hazlinger – tieto otázky by ste mali smerovať na výbor TJ Nafta Gbely.
p. Ambrová – sa spýtala p. Eisnera a hráčov, či prišli na výbor a chceli, aby im výbor
predložil rozpočet A mužstva, aby hráči vedeli koľko peňazí je vyčlenených pre ich
mužstvo.
p. Ondrušek – TJ nemá sponzorov, obrátilo sa na mesto o dotáciu vo výške 20.000 €
na mesto Gbely a navrhlo, aby bolo mesto generálnym sponzorom.
RNDr. Žilinek – bol som pri všetkých rokovaniach so zástupcami výboru TJ Nafta
Gbely. Nikdy ste nežiadali, aby mesto bolo generálnym sponzorom. Ani na
poslednom stretnutí ste neprišli s návrhom riešenia. Oznámili ste nám, že
predstavitelia výboru odstúpia, ale neprišli ste s návrhom ako vyriešiť problém.
V našom meste máme vyše 10 spoločenských organizácií a rozpočet mesta
zaznamenal pokles daní, preto sa ostatným organizáciám dotácia krátila. My chceme
hľadať riešenie, ale musí to mať nejaké podmienky a pravidlá.
p. Ondrušek – to je jednoduché, stačí keď zodpoviete otázku, či prispejete na TJ alebo
nie.
p. Papánek – sa spýtal, či bol zvýšený rozpočet pre mestský hasičský zbor, nakoľko je
potrebné zakúpiť zimné pneumatiky. Ďalej sa spýtal, či môže dočerpať rozpočet
v tomto roku.
Ing. Hazlinger – rozpočet mesta bol krátený o 36 tis. € z dôvodu krátenia podielových
daní od štátu. Od nášho rozpočtu dáva viac peňazí hasičom len Skalica a Senica.
Ing. Kollár – myslím, že problémy s TJ Nafta Gbely vidí najmä v rokovaní. Dodal, že
si myslí, že TJ Nafta by mohlo fungovať aj s malými dotáciami od sponzorov.
p. Dermeková - ak chceme získať peniaze, musíme mať rozpočet. Keď dostanem
príspevok musím ho vyúčtovať. Vy ako hráči dajte rozum do hromady, spravte nový
výbor.
Ing. Vaňková – prečítala list od výboru TJ, ktorý prišiel na mesto (viď príloha).
RNDr. Žilinek – musia sa nájsť riešenia a podmienky najmä licenčné. Tieto veci
okolo toho má zistiť jeden člen komisie pre ekonomiku. Mňa mrzí, že výbor Vám
hovorí niečo iné a z listu ste videli, že predmetom komisie bolo niečo iné. Podľa listu
sa výbor vzdal, ale neviem, či sa vzdali naozaj.
p. Dermeková – v TJ Nafta Gbely je pravidlom, že vzdanie sa člena výboru sa
prerokuje na výročnej schôdzi. Tam má byť návrh na nového predsedu a členov
výboru.
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Ing. Hazlinger –technicky nie je problém uhradiť Zväzu náklady spojené
s rozhodcami.
Mgr. Beňová – hráči, vy ako členovia združenia, ste mali možnosť ísť na schôdze TJ.
RNDr. Žilinek – určite hráči o tom nevedeli, kedy sa konajú schôdze.
Ing. Hazlinger – okrem prepravy je v TJ Nafta ešte 7 tis. € neuhradená faktúra za
rekonštrukciu tribúny.
RNDr. Žilinek – robíme všetko preto, aby sme zachránili A mužstvo.
Po ukončení diskusie primátor mesta zasadnutie MsZ ukončil a poprial všetkým
pokojné sviatky.
Gbely 13. decembra 2011

Ing. Nataša Londarevová
prednostka MsÚ

Ing. Jozef Hazlinger
primátor mesta

Overovatelia:
p. Milan Mikulič
p. Pavol Nemec
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