Mesto Gbely
Nám. Slobody 1261, 908 45 Gbely

Zápisnica
zo zasadnutia mestského zastupiteľstva,
konaného dňa 25.04.2008 v obradnej sieni MsÚ
Prítomní: viď prezenčná listina (príloha č. 1) – 12 poslancov
Zapisovateľka: Andrea Hrubšová
Primátor predložil na odsúhlasenie poslancom návrh volebnej a návrhovej
komisie.
Návrhová komisia:

RNDr. Miroslav Žilinek - predseda
Mgr. Štefan Komorný ArtD. - člen
Ing. Svetlana Ondrúšková – člen

Primátor mesta dal hlasovať za návrhovú a volebnú komisiu.
Výsledok hlasovania:
Za 12 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Štefan
Komorný, Peter Mihál, Ing. Miroslav Mihál, Milan Mikulič, Ing. Svetana
Ondrušková Miroslav Rosivač, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek,
Ing. Jozef Trčka CSc.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Primátor mesta určil overovateľov zápisnice:
Overovatelia:

Ing. Jozef Trčka CSc.
Peter Mihál

Ing. Mihál – navrhol primátorovi mesta, aby on bol overovateľom
zápisnice.
Ing. Hazlinger – uviedol, že overovateľov zápisnice už určil v súlade
s Rokovacím poriadkom.
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Primátor predložil na odsúhlasenie návrh programu:
PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Návrh VZN o odvádzaní odpadových vôd a o zneškodnení obsahu žúmp na
území mesta Gbely
4. Návrh II. zmeny rozpočtu mesta Gbely
5. Dotácie Mesta Gbely na činnosť organizácií
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Ukončenie
Hlasovanie počas rokovania MZ bude verejné – zdvihnutím ruky, v súlade
s platným Rokovacím poriadkom MZ v Gbeloch.
Primátor mesta dal hlasovať za program rokovania mestského zastupiteľstva
predložený poslancom:
Výsledok hlasovania:
Za 12 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Štefan
Komorný, Peter Mihál, Ing. Miroslav Mihál, Milan Mikulič, Ing. Svetana
Ondrušková Miroslav Rosivač, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek,
Ing. Jozef Trčka CSc.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Program rokovania MZ bol schválený.
k bodu 2

Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení vykonal primátor mesta a koštatoval, že
neboli uložené žiadne uznesenia, ukladajúce úlohy pracovníkom mesta
Gbely.
k bodu 3

VZN o odvádzaní odpadových vôd a o zneškodnení obsahu žúmp
na území mesta Gbely
Uvedený návrh rieši nakladanie s odpadovými vodami a podmienky týkajúce
sa zneškodňovania obsahu žúmp v meste Gbely, ktorým sa v súlade so zákonom
ukladá občanom povinnosť napojenia nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu
v miestach, kde je vybudovaná. V mieste, kde nie je verejná kanalizácia
vybudovaná, ukladá povinnosť vybudovania žumpy, ktorej obsah môžu vyvážať
len osoby na to oprávnené.
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Zároveň VZN ukladá povinnosť pre vlastníka nehnuteľnosti, aby archivoval
doklad o zaplatení likvidácie odpadu zo žumpy v lehote 2 rokov, aby sa mohol
pri kontrole nakladania s odpadmi preukázať kontrolným orgánom ako
s odpadom nakladal. VZN sa týka aj nakladania s odpadovými vodami
v mestskej časti Adamov.
Tento návrh bol prerokovaný v komisii pre ekonomiku, legislatívu a verejný
poriadok a v komisii pre životné prostredie.
.
Návrh na uznesenie:
MsZ vydáva:
VZN č. 1/2008 o odvádzaní odpadových vôd a o zneškodnení obsahu žúmp na
území mesta Gbely.
Výsledok hlasovania:
Za 12 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Štefan
Komorný, Peter Mihál, Ing. Miroslav Mihál, Milan Mikulič, Ing. Svetana
Ondrušková Miroslav Rosivač, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek,
Ing. Jozef Trčka CSc.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Poslanci mestského zastupiteľstva vydali VZN č. 1/2008
o odvádzaní
odpadových vôd a o zneškodnení obsahu žúmp na území mesta Gbely.
K bodu 4

Návrh na II. zmenu rozpočtu mesta Gbely
Poslancom MsZ bol zaslaný návrh na II. zmenu rozpočtu mesta Gbely.
Materiál bol prerokovaný v komisii pre ekonomiku, legislatívu a verejný
poriadok, ktorý odporúčajú poslancom MsZ prijať navrhované uznesenia.
Primátor mesta vyzval Ing. Gabrielu Kováčovú, vedúcu ekonomického
oddelenia, aby prítomných poslancov oboznámila s návrhom na II. zmenu
rozpočtu mesta.
Návrh na uznesenie:
MsZ schvaľuje:
II. zmenu rozpočtu Mesta Gbely v roku 2008.
Neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia je tabuľková príloha s komentárom
k jednotlivým zmenám.
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MsZ schvaľuje:
Poskytnutie dotácie DPS n.o. Gbely vo výške 192 tis. Sk na nákup dopravného
prostriedku, ktorá bude poskytnutá z rozpočtu mesta Gbely v roku 2009. Táto
dotácia bola v roku 2008 prijatá ako nevyčerpaná so žiadosťou o poskytnutie
v roku 2009.
p. Dermeková sa spýtala na zabezpečovací systém služobného auta Fábia.
Ing. Hazlinger – auto Škoda je najviac kradnuté auto na Slovensku
a mechanické zabezpečenie do prevodovky je jedno z najlepších systémov.
Ing. Mihál – uviedol, že nebude hlasovať za II. zmenu rozpočtu mesta
Gbely. Zároveň požiadal o vysvetlenie niektorých položiek. Otázky sa týkali
nákupu pozemkov v lokalite Piesky, kamerový systém, získaných
prostriedkov z grantov TTSK, vzdelávania pracovníkov, Záhoráckej
olympiáde. Odpovedala mu Ing. Kováčová. Do diskusie sa zapojili
i poslanci Ing. Vaňková, RNDr. Žilinek, Peter Mihál, Trčka.
Návrh na uznesenie:
MsZ schvaľuje:
II. zmenu rozpočtu Mesta Gbely v roku 2008.
Neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia je tabuľková príloha s komentárom
k jednotlivým zmenám.
MsZ schvaľuje:
Poskytnutie dotácie DPS n.o. Gbely vo výške 192 tis. Sk na nákup dopravného
prostriedku, ktorá bude poskytnutá z rozpočtu mesta Gbely v roku 2009. Táto
dotácia bola v roku 2008 prijatá ako nevyčerpaná so žiadosťou o poskytnutie
v roku 2009.
Výsledok hlasovania:
Za 11 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Štefan
Komorný, Peter Mihál, Milan Mikulič, Ing. Svetana Ondrušková Miroslav
Rosivač, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek, Ing. Jozef Trčka CSc.
Proti 1 poslanec: Ing. Miroslav Mihál
Zdržal sa: 0
Poslanci mestského zastupiteľstva schválili II. zmenu rozpočtu Mesta Gbely
v roku 2008. Neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia je tabuľková príloha
s komentárom k jednotlivým zmenám
Poslanci mestského zastupiteľstva schválili poskytnutie dotácie DPS n.o.
Gbely vo výške 192 tis. Sk na nákup dopravného prostriedku, ktorá bude
poskytnutá z rozpočtu mesta Gbely v roku 2009. Táto dotácia bola v roku 2008
prijatá ako nevyčerpaná so žiadosťou o poskytnutie v roku 2009.
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K bodu 5

Dotácie mesta Gbely na činnosť organizácií
V zmysle VZN č. 1/2006 O poskytovaní dotácií bol predložený poslancom
mestského zastupiteľstva návrh na poskytnutie dotácií v roku 2008 právnickým
osobám, ktorých zakladateľom je mesto, právnickým osobám, fyzickým
osobám - podnikateľom, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta,
alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta, alebo poskytujú
služby obyvateľom mesta a to na podporu všeobecne prospešných služieb,
všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu
podnikania a zamestnanosti.
Všetci žiadatelia splnili podmienky na poskytnutie dotácie v roku 2008, tzn.
majú vyúčtované dotácie z minulých rokov, nemajú nedoplatky na miestnych
dania a poplatkoch a predložili písomnú žiadosť o poskytnutie dotácie v roku
2008 s uvedením účelu.
Zoznam žiadateľov, účel a návrh výšky jednotlivých dotácií bolo prerokované
na komisii pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok. Členovia komisie
odporúčajú schváliť zoznam žiadateľov, účel a výšku jednotlivých dotácií.
Ing. Mihál – navrhol, aby väčšia dotácia bola daná TJ NAFTA Gbely a menšia
hokejbalovému klubu.
Ing. Hazlinger – spôsob riešenia rekonštrukcie tribúny a oslavy 80. výročia
založenia TJ NAFTA Gbely bude riešený po majetkovom usporiadaní areálu
štadióna.
Návrh na uznesenie:
MsZ schvaľuje:
Výšku finančných dotácií pre jednotlivé organizácie pre rok 2008 z rozpočtu
mesta, ktorých zoznam, výška a účel je uvedený v tabuľkovej prílohe tohto
uznesenia a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.
MsZ schvaľuje:
Ponechať rezervu vo výške 52 tis. Sk pre primátora na schvaľovanie dotácie
v zmysle VZN č. 1/2006 o poskytovanie dotácií § 4 bod 1 a.
Výsledok hlasovania:
Za 11 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Štefan
Komorný, Peter Mihál, Milan Mikulič, Ing. Svetana Ondrušková Miroslav
Rosivač, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek, Ing. Jozef Trčka CSc.
Proti : 0
Zdržal sa 1 poslanec: Ing. Miroslav Mihál
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Poslanci mestského zastupiteľstva schválili výšku finančných dotácií pre
jednotlivé organizácie pre rok 2008 z rozpočtu mesta, ktorých zoznam, výška
a účel je
uvedený v tabuľkovej prílohe tohto uznesenia a tvorí jeho
neoddeliteľnú súčasť.
Poslanci mestského zastupiteľstva schválili ponechať rezervu vo výške 52 tis.
Sk pre primátora na schvaľovanie dotácie v zmysle VZN č. 1/2006
o poskytovanie dotácií § 4 bod 1 a.
K bodu 6

Rôzne
 Delegovanie poslancov do rady školy
Nakoľko končí funkčné obdobie rady školy pri ZUŠ, SOUE, ŠZŠ Gbely,
riaditelia uvedených škôl požiadali mesto Gbely o delegovanie zástupcov
zriaďovateľa do ZUŠ Gbely a zástupcu obce, v ktorom je škola zriadená – t.j. do
ŠZŠ Gbely a SOUE Gbely.
V súlade so zákonom 596/2003 o štátnej správe a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladáme poslancom MsZ Gbely
návrh delegovať za členov rady školy pri:
Základná umelecká škola Gbely: Pavol Nemec, Mgr. Štefan Komorný
Špeciálna základná škola Gbely: Miroslav Rosivač
SOUE Gbely: Milan Mikulič
Návrh na uznesenie:
MsZ deleguje:
do rady školy pri:
ZUŠ Gbely: Pavol Nemec, Mgr. Štefan Komorný
Špeciálna základná škola Gbely: Miroslav Rosivač
SOUE Gbely: Milan Mikulič
Ing. Mihál – uviedol, že nemá nič proti navrhovaným poslancom, ale sa
dotazuje, prečo tento návrh bol prerokovaný na komisii pre ekonomiku.
Ing. Hazlinger – uvedený návrh bol prerokovaný v komisii pre ekonomiku,
legislatívu a verejný poriadok, nakoľko sa jedná o legislatívnu záležitosť.
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Návrh na uznesenie:
MsZ deleguje:
do rady školy pri:
ZUŠ Gbely: Pavol Nemec, Mgr. Štefan Komorný
Špeciálna základná škola Gbely:. Miroslav Rosivač
SOUE Gbely: Milan Mikulič
Výsledok hlasovania:
Za 12 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Štefan
Komorný, Ing. Miroslav Mihál, Peter Mihál, Milan Mikulič, Ing. Svetana
Ondrušková Miroslav Rosivač, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek,
Ing. Jozef Trčka CSc.
Proti : 0
Zdržal sa: 0
Poslanci mestského zastupiteľstva delegovali do rady školy pri:
ZUŠ Gbely: Pavol Nemec, Mgr. Štefan Komorný
Špeciálna základná škola Gbely:. Miroslav Rosivač
SOUE Gbely: Milan Mikulič
DISKUSIA
Primátor mesta otvoril diskusiu pre poslancov i občanov.
Ing. Mihál diskutoval k otázkam záverečného účtu, organizačnej štruktúre
Správy mestského majetku Gbely a k otázke splatenia základného imania.
Na uvedené dotazy mu odpovedala Ing. Kováčová.
Ing. Mihál – informoval prítomných o liste hlavnej kontrolórke, v ktorom
poukázal na nedodržanie par. 18 písm. e) a par. 12 zákona č. 369/1990
Zb.
p. Vlk sa dotazoval, či si občan môže prezrieť záznam s kamerového
systému. Zároveň upozornil na šírenie sa zápachu z kanalizácie.
Ing. Hazlinger – na záznam z kamier sa môžu pozrieť len pracovníci činí
v trestnom konaní. Ohľadom kanalizácie – uvedený problém je v riešení
s BVS a.s.
p. Jureňa – dotazuje sa, aký je zámer na ulici Halaštava – odvod
dažďových vôd.
p. Dermeková – vzniesla otázku, či sa robia vyhodnocovacie práce na
skládke Bašty . Zároveň upozorňuje na nevyhnutnosť oplotenia skládky.
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p. Kudolániová – vyhodnocovať vzorky je povinný majiteľ skládky. Na
potrebu oplotenia skládky bude opätovne vyzvaný vlastník skládky.
Primátor mesta ukončil diskusiu a poďakoval prítomným poslancom
i občanom za účasť a ukončil zasadnutie MZ.
Gbely 28. apríla 2008

Ing. Nataša Londarevová
prednostka MsÚ

Ing. Jozef Hazlinger
primátor mesta

Overovatelia:
Ing. Jozef Trčka CSc.
Peter Mihál
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