Mesto Gbely
Nám. Slobody 1261, 908 45 Gbely

Zápisnica
zo zasadnutia mestského zastupiteľstva,
konaného dňa 29.6.2009 v obradnej sieni MsÚ
Prítomní: viď prezenčná listina (príloha č. 1) – 11 poslancov
Ospravedlnený: Mgr. Štefan Komorný ArtD.
Primátor mesta dal hlasovať za program rokovania mestského zastupiteľstva
predložený poslancom, ktorých bolo v tomto čase prítomných 11.
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa
v materskej škole, Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2008 o určení výšky
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského
klubu detí, ktorého zriaďovateľom je Mesto Gbely, Návrh Dodatku č. 1
k VZN č. 4/2008 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka
na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej
jedálni, Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 5/2008 o výške príspevku zákonného
zástupcu dieťaťa resp. plnoletého žiaka na čiastočnú úhradu nákladov
spojených so štúdiom na základnej umeleckej škole, zriadenej Mestom
Gbely.
4. Návrh III. zmeny rozpočtu Mesta Gbely na rok 2009
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Gbely na obdobie
II. polrok 2009 a správa o výsledkoch kontroly k 21.6.2009
6. Majetkové prevody
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Ukončenie
p. Rosivač – požiadal o presunutie bodu rôzne časť dotácie pre TJ Nafta za
bod rozpočet, nakoľko musí, odísť skôr z dôvodov účasti na zasadanie TJ
Nafta.
Primátor mesta dal hlasovať za pozmeňujúci návrh poslanca Miroslava
Rosivača o presune časti bodu rôzne – dotácia pre TJ Nafta – za bod
rozpočet.
Výsledok hlasovania:
Za 11 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Ing. Miroslav
Mihál, Mgr. Peter Mihál, Milan Mikulič, Pavol Nemec, Miroslav Rosivač,
Ing. Svetlana Ondrušková, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek, Ing.
Jozef Trčka CSc.
Proti: 0
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Zdržal sa: 0
Program rokovania MZ bol schválený.
Hlasovanie počas rokovania MZ bude verejné – zdvihnutím ruky, v súlade
s platným Rokovacím poriadkom MZ v Gbeloch.
Primátor mesta určil zapisovateľku zápisnice:
Zapisovateľka: Bc. Andrea Hrubšová
Primátor mesta určil overovateľov zápisnice:
Overovatelia: Ing. Kornel Činovský
Mgr. Peter Mihál
Primátor predložil na odsúhlasenie poslancom návrh zloženia návrhovej
komisie. Prítomných poslancov počas hlasovania 11.
Návrhová komisia:

RNDr. Miroslav Žilinek - predseda
Miroslav Rosivač - člen
Pavol Nemec – člen

Výsledok hlasovania:
Za 11 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Ing. Miroslav
Mihál, Mgr. Peter Mihál, Milan Mikulič, Pavol Nemec, Miroslav Rosivač,
Ing. Svetlana Ondrušková, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek, Ing.
Jozef Trčka CSc.
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.
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K bodu 3

Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 2/2008 O výške príspevku za pobyt
dieťaťa v materskej škole, návrh dodatku č. 1 k VZN č. 3/2008 O
určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
na činnosť školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je Mesto
Gbely, návrh dodatku č. 1 k VZN č. 4/2008 O výške príspevku
zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu
nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni, návrh
dodatku č. 1 k VZN č. 5/2008 O výške príspevku zákonného
zástupcu dieťaťa resp. plnoletého žiaka na čiastočnú úhradu
nákladov spojených so štúdiom na základnej umeleckej škole,
zriadenej Mestom Gbely.
Poslanci obdržali v písomnej forme materiál týkajúci sa poplatkov v školských
zariadeniach, ktoré boli určené v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove
a vzdelávaní formou VZN s účinnosťou od 1. septembra 2008.
Na základe žiadostí vedenia ZŠ s MŠ predkladáme poslancom návrh na úpravu
príspevku v materskej škole a v školskom klube a to:
V materskej škole .................... z 9,96 € na 12,- €
v šk.klube...................................z 4,98 € na
7,- €.
Riaditeľka ZUŠ žiada o úpravu príspevku pri individuálnej príprave a skupinovej
príprave na celé eurá a pri prípravke na 3,5 €.
Úprava príspevku v školskej jedálni je daná zákonom, vyplýva z aktualizácie
finančných pasiem, ktoré vydalo Ministerstvo školstva a výška príspevku musí
byť uvedená na 3 desatinné miesta – ide o jednotkovú cenu.
Všetky návrhy dodatkov VZN o poplatkoch v školských zariadeniach boli
predmetom rokovania komisie pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok,
členovia ktorej odporúčajú poslancov prijať nasledovné uznesenia:
Primátor prečítal návrhy na uznesenia:
MsZ vydáva:
Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2008 O výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej
škole.
MsZ vydáva:
Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2008 O určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je
Mesto Gbely
MsZ vydáva:
Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2008 O výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa
resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej
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jedálni.
MsZ vydáva:
Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2008 O výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa
resp. plnoletého žiaka na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom na
základnej umeleckej škole, zriadenej Mestom Gbely.
Primátor otvoril diskusiu poslancov k tomuto bodu rokovania.
V diskusii vystúpil poslanec Ing. Miroslav Mihál, ktorý poukázal na zdražovanie
poplatkov najmä v školskom klube a v materskej škole. Poplatky v školskom
klube a materskej škole by sa nemali zvyšovať, nakoľko máme všetci záujem na
tom, aby deti navštevovali tieto zariadenia. Avšak so zvyšovaním poplatkov
v ZUŠ súhlasím, nakoľko je to nadštandardné vzdelávanie detí. Poslanec uviedol,
že vyššie uvedené návrhy uznesení nepodporí.
Keďže už neboli žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy, primátor dal
hlasovať za všetky prečítané uznesenia spolu:
Výsledok hlasovania:
Za 10 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Peter Mihál,
Milan Mikulič, Pavol Nemec, Miroslav Rosivač, Ing. Svetlana Ondrušková,
Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek, Ing. Jozef Trčka CSc.
Proti 1 poslanec: Ing. Miroslav Mihál
Zdržal sa: 0
K bodu 4

Návrh III. zmeny rozpočtu Mesta Gbely
Poslanci obdržali v písomnej forme návrh materiálu týkajúci sa III. zmeny rozpočtu
na rok 2009. Materiál obsahoval štyri body, ktoré boli najprv prerokované a potom
sa pristúpilo k prerokovaniu návrhu III.zmeny rozpočtu na rok 2009.
a/ Zvýšenie cien za separáciu odpadu v roku 2009
V tomto roku v dôsledku finančnej krízy začali problémy s odberom separovaných
zložiek odpadu, ktorého likvidáciu pre Mesto Gbely na základe výberového konania
vykonáva spoločnosť VEPOS Skalica, ktorý u niektorých komodít musí
odberateľom zaplatiť cenu za likvidáciu, hoci v minulom roku sa tieto vykupovali za
odplatu. Z tohto dôvodu spoločnosť VEPOS predložila nový návrh zmluvy na
zvýšenie poplatku za odvoz a likvidáciu separovaných zložiek TKO.
Mesto nemá v danom prípade možnosť výberu iného odberateľa vyseparovaných
zložiek TKO, avšak mesto ráta s tým, že po vybudovaní nového zberného dvora na
Pieskach, kde bude umiestnený lis na plasty a malé dopravné vozidlo, zviezli by sa
sem najmä plasty, kde by ich pracovník roztriedil na číre a farebné, tieto zlisoval
a odviezli by sa už len nalisované bloky, čím by sa ušetrili peniaze za dopravu
kukavozom spoločnosti VEPOS.
Uvedený materiál bol prerokovaný členmi dvoch komisií – komisie pre životné
prostredie a komisie pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok, ktorých
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členovia odporúčajú neprerušiť zber vyseparovaných zložiek TKO a upraviť
rozpočet mesta Gbely o čiastku + 10.655,- €.
Primátor otvoril k vyššie uvedenému bodu diskusiu.
V diskusii vystúpili:
Ing. Mihál, ktorý sa spýtal, či ide o 100 % zvýšenie.
Ing. Kováčová odpovedala, že v rozpočte máme schválenú čiastku 24.895 € a z tejto
čiastky je 10.000 € na separovaný zberný dvor a 14.000 € na zvoz komunálneho
odpadu firmou VEPOS.
Z čiastky schválenej v rozpočte nám zostalo 5.000 €, ktoré je potrebné zvýšiť
o 15.000 €.
RNDr. Žilinek – vysvetlil, že požiadal o predloženie cenových ponúk od iných
firiem a kalkuláciu firmy Vepos. Od 1.1.2010 je schválený zákon o povinnosti obci
separovať odpad. Veď mesto nemôžeme mať zahádzané odpadom.
Ing. Mihál – aká je výpovedná lehota s firmou VEPOS.
p. Kudolániová – výpovedná lehota je 3 mesiace.
Ing. Hazlinger – vysvetlil, že z podobnými čiastkami sa začínalo pred niekoľkými
rokmi. Ľudia sa naučili triediť odpad, preto je nemysliteľné, aby sme odstúpili od
takejto veci. Keby sme poľavili, tak sa nám bude ťažko občanov učiť znovu
separovať.
b/ Zvýšenie transféru pre MŠ
Zástupkyňa pre materskú školu predložila návrh na zvýšenie transféru pre materskú
školu z dôvodu, že sa zvýšil počet dvojročných detí, ktoré budú MŠ navštevovať od
1.9.2009.
V žiadosti o zvýšenie transféru bolo uvedené nasledovné:
Materská škola pri ZŠsMŠ v Gbeloch má k 1.9.2009 prihlásených 117 detí, z toho
20 detí, mladšie ako tri roky, s tým, že k 1.9.2009 nastúpi do škôlky 13 detí - všetky
dvojročné a ostatných sedem nastúpi do škôlky v priebehu školského roka.
K 1.9.2010 nebude z týchto dvojročných detí ani jedno, ktoré nebude mať tri roky,
tzn. dovŕšia vek troch rokov do 1.9.2010 a v podielových daniach zriaďovateľ
nedostane dvojnásobný normatív ani na jedno dieťa!
Na základe uvedeného je nesúlad medzi školským zákonom a zákonom č. 668/2004
Z.z., o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve na základe ktorého
zriaďovateľovi sú prideľované podielové dane. V rámci tohto zákona je na dieťa
umiestnené v materskej škole koeficient 0,31 a na dieťa do troch rokov koeficient
0,61. Ďalej je týmto zákonom definovaný pojem „dieťa do troch rokov“ – čo je
dieťa, ktoré dovŕši vek troch rokov najskôr k 1.9.nasledovného kalendárneho roka,
čo znamená, že dieťa, ktoré sa narodilo 15.7.2007 a je umiestnené v MŠ je
považované za dieťa nad tri roky, pretože k 1.9.2010 dosiahne vek troch rokov.
Z uvedeného vyplýva, že v rámci rozdeľovania podielových daní na toto dieťa
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nebude zvýšený koeficient z 0,31 na 0,61, ale riaditeľ školy v zmysle vyhlášky
a školského zákona je povinný dať k týmto deťom tri učiteľky.
Materská škola doteraz využívala aktivačné práce, pomocnú pracovníčku na ½
úväzku, ktorá bola financovaná z ÚPSVsR. Od 1.2.2009 bola ukončená zmluva na
výkon aktivačných prác, avšak táto pracovná sila naďalej vykonáva prácu – pomáha
pri vydávaní stravy a ostatných pomocných prácach v areáli materskej školy.
Na základe vyššie uvedeného žiadame zriaďovateľa o vykrytie potreby tretej
učiteľky v triede najmladších detí a vykrytie ½ pomocnej pracovnej sily v kuchyni
vo výške 8.046 €.
Uvedený materiál bol za prítomnosti zástupkyne školy prerokovaný členmi komisie
pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok, ktorí odporúčajú poslancom prijať
v návrhu na III. zmenu rozpočtu zvýšenie transféru pre MŠ vo výške +8.046,- €.
Primátor otvoril k vyššie uvedenému bodu diskusiu.
V diskusii vystúpili:
p. Dermeková, ktorá sa spýtala na zvýšenie transféru, na aké obdobie je táto čiastka
vypočítaná.
p. Frólová – táto čiastka je napočítaná do konca kalendárneho roka.
RNDr. Žilinek – vysvetlil, že do konca roka, keď materská škola vyčerpá finančné
prostriedky nebudú mať peniaze na platy. Prišlo k tomuto zvýšeniu preto, lebo sa
zmenil normatív pre deti.
c/ zvýšenie Transféru pre ZŠ
Na mesto Gbely sa obrátilo vedenie ZŠ s MŠ so žiadosťou o dofinancovanie
zvýšených nákladov, ktoré škole vznikli najmä v súvislosti so zvýšením počtu
žiakov, ktorí budú od 1. septembra tohto roka navštevovať školský klub detí.
Doteraz boli otvorené 2 oddelenia pri počte zapísaných 69 detí. Keďže sa očakáva
k septembru počet prihlásených detí v počte 75 – 80 a školský zákon určuje, že
učiteľka na jednom oddelení môže mať najviac 25 detí, je potrebné zvýšiť počet
učiteliek o jednu na ½ pracovný úväzok. Takéto zvýšenie predstavuje nárast
finančných prostriedkov od zriaďovateľa vo výške 2.300 €.
Členovia komisie pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok odporúčajú
poslancom v rámci zmeny rozpočtu zvýšiť transfér pre ZŠ o uvedenú sumu.
Primátor otvoril k vyššie uvedenému bodu diskusiu. Keďže neboli žiadne otázky,
primátor mesta pristúpil k ďalšiemu bodu.
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d/ analýza zvýšenia počtu zamestnancov Mestského úradu Gbely
Už niekoľko rokov sa počet administratívnych zamestnancov MsÚ Gbely prakticky
nemenil. Boli urobené organizačné zmeny, ktoré viedli k zlúčeniu viacerých funkcií
v rámci zvyšovania prenesených kompetencií zo štátu na mesto, boli prijatí dvaja
operátori kamerového systému – ktorých mzdy sú financované z prostriedkov
Úradu práce Senica.
Potreba navýšenia počtu administratívnych kapacít vychádza z riadiacich
a koordinačných úloh spojených s prenosom kompetencií v oblasti sociálnych
služieb, kde zákonom NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách boli na obce
prenesené úlohy spojené s riešením najmä nepriaznivej sociálnej situácie, krízovej
situácie občanov, problémami a ich riešením občanov v sociálne znevýhodňujúcom
prostredí, zabezpečením umiestnenia občanov do zariadenia sociálnych služieb,
komunitného plánovania sociálnych služieb a pod.
V súvislosti s presunom kompetencií zo štátu na mesto v oblasti sociálnych vecí sa
podstatným spôsobom zvýšil počet občanov, ktorí sa so svojimi problémami
v dôsledku straty zamestnania, zlej ekonomickej situácie, zlých rodinných pomerov
– nezhôd medzi manželmi, nárastom detí z tzv. znevýhodneného prostredia
v hmotnej núdzi – vedie k potrebe vytvorenia nového pracovného miesta na MsÚ,
ktoré však musí byť obsadené pracovníkom s príslušným vzdelaním, ale aj so
silným sociálnym cítením a ochotou nájsť riešenie pre občana.
Oblasť sociálnych vecí doteraz rieši v rámci kumulovanej pracovnej náplni
Bc.Andrea Hrubšová, ktorá bola navrhnutá na presun z pozície sekretárky na budúce
novovytvorené pracovné miesto a na miesto sekretárky prijať novú pracovnú silu,
kde požadujeme stredoškolské odborné vzdelanie ukončené maturitou.
Nárast finančných prostriedkov do konca roka 2009 predstavuje čiastku vo výške
3.787,- €.
Uvedený návrh bol prerokovaný v komisii pre ekonomiku, legislatívu a verejný
poriadok, ktorí odporúčajú poslancom prijať.
Primátor prečítal návrh na uznesenie:
MsZ schvaľuje:
Vytvorenie pracovného miesta – Referent pre sociálne veci.
V diskusii vystúpili:
Ing. Mihál – to je vrchol vytvárame teplé miesta pre svojich. Je nám to tak potrebné.
Je to materiál pani Londarevovej. Keď v materiály sa vypisuje, ktorý pracovník čo
robí napr. p. Brunovský má pracovnú náplň na tri riadky a v technických službách
máme len 2 traktoristov a 2 pracovníkov na kosenie.
Neviem, prečo v materiály je uvedené, že v druhých mestách to zabezpečujú
technické služby. Referent sociálnych vecí je šitý na pani Hrubšovú? Aký bude mať
plat? Je to spojené so sekretárkou? Na miesto sekretárky bude výberové konanie?
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Pol dňa mi to dalo, než som si prečítal aj medzi riadkami. Aké vzdelanie musí mať
referent sociálnych vecí a ako bude platená. Prečo vytvárame miesto, veď to miesto
už máme. Je to nesystémové a v súčasnosti nevhodné. Kde na to zoberieme peniaze.
Nemôžem s týmto návrhom súhlasiť.
RNDr. Žilinek – my sme tu 6 rokov poslanci, ty si poslancom dlhšie, stačí len
porovnať koľko práce bolo vtedy, koľkí ju robili a koľko povinností zo zákona
prešlo zo štátu na mesto.
Ing. Hazlinger – navrhujem vytvoriť miesto referent sociálnych vecí. S prácou pani
Hrubšovej som spokojný. Spolupracuje so zariadeniami ako je DPS n.o. Gbely,
ZŠsMŠ, ŠZŠ. Ak bude súhlasiť bude presunutá na pozíciu referent soc. vecí.
Ing. Mihál – sa pýtal, či to je stredoškolské miesto a kde bude platovo zaradená.
Ing. Hazlinger – referent soc. vecí bude zaradený do platovej triedy, ktorá tomu
zodpovedá podľa katalógu činností.
Keďže neboli žiadne iné pripomienky ani pozmeňujúci návrh, primátor mesta dal
hlasovať za vyššie uvedené uznesenie:
Výsledok hlasovania:
Za 10 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Peter Mihál,
Milan Mikulič, Pavol Nemec, Miroslav Rosivač, Ing. Svetlana Ondrušková, Ing.
Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek, Ing. Jozef Trčka CSc.
Proti 1 poslanec: Ing. Miroslav Mihál,
Zdržal sa: 0
d/ Návrh na III. zmenu rozpočtu Mesta Gbely na rok 2009
Tým, že boli prerokované veci spojené so zmenou rozpočtu a to:
• zvýšenie cien za separáciu odpadu v roku 2009
• zvýšenie transféru pre MŠ
• zvýšenie transféru pre školský klub detí
• vytvorenie nového pracovného miesta na MsÚ Gbely
bol predložený poslancom návrh na III. zmenu rozpočtu Mesta Gbely na rok 2009.
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie:
MsZ schvaľuje:
III. zmenu rozpočtu Mesta Gbely v roku 2009. Neoddeliteľnou súčasťou tohto
uznesenia je komentár k jednotlivým zmenám.
Keďže neboli žiadne iné pripomienky ani pozmeňujúci návrh, primátor mesta dal
hlasovať za uvedené uznesenie:
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Výsledok hlasovania:
Za 11 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Ing. Miroslav
Mihál, Mgr. Peter Mihál, Milan Mikulič, Pavol Nemec, Miroslav Rosivač, Ing.
Svetlana Ondrušková, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek, Ing. Jozef
Trčka CSc.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 7

Rôzne
Dotácia pre TJ Nafta Gbely
Na základe žiadosti organizácie TJ Nafta Gbely a na základe odporúčania členov
komisie pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok bol predložený poslancom
MsZ návrh na schválenie dotácie organizácii TJ Nafta Gbely vo výške 1.330,- € na
činnosť.
Uvedená dotácia bude poskytnutá z rezervy na dotácie, kde bolo prijaté uznesenie,
že primátor bude rozhodovať o použití finančných prostriedkov tejto rezervy.
Keďže navrhovaná výška dotácie je viac ako tisíc €, je potrebný súhlas poslancov
MsZ.
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie:
MsZ schvaľuje:
Finančnú dotáciu pre organizáciu TJ Nafta Gbely vo výške 1.330,- €.
V diskusii vystúpili:
p. Rosivač – poslanci MsZ schválili organizácii TJ Nafta Gbely dotáciu vo výške
10.000 €. Na túto dotáciu nie sme sami. Organizácia TJ Nafta Gbely zastrešuje
oddiely ako sú: futbalisti, aerobik 15 – 20 tis. Sk, šachist 15 tis. Ski , volejbalisti 8 –
13 tis. Sk a na našu spotrebu nám zostane 300 €. V organizácii pre nás pracuje 1
hospodárka a 2 hospodári. Z dotácie nám nezostáva nič. Preto som požiadal mestské
zastupiteľstvo o zvýšenie dotácie. Futbalisti postúpili do 4. ligy, čo je pre mesto
veľký prínos. Chcem Vás požiadať o zvýšenie dotácie na 2.660 €. S mestom má TJ
Nafta Gbely zmluvu o nájme. Za akcie ako je gbelská paráda, augustiáda a podobne
nemáme za prenájom štadióna žiadny príjem. TJ Nafta Gbely vychováva 150 až 180
detí.
Ing. Mihál – pripojujem sa k žiadosti o zvýšenie dotácie na 2.660 €. Argumenty sú
vecné. Zobrali sme im aj garáž, preto navrhujem, aby sa im vyhovelo. Keď dávame
inde peniaze, môžeme im poskytnúť dotáciu.
RNDr. Žilinek – ako predseda komisie pre ekonomiku, legislatívu a verejný
poriadok chcem opraviť, komisia navrhla 1330 €. Ja akceptujem pripomienky, ale
pri schvaľovaní dotácie sme prijali koncenzus, že nebudeme navyšovať. Mesto sa
podieľalo na rekonštrukcii štadióna 1.250 tis. Sk.
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Keď budú výdavky v lige, môže si TJ zažiadať napríklad na zimnú prípravu.
p. Nemec – bolo by dobré, aby sa pán Rosivač zúčastnil zasadnutia komisie pre
ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok.
Ing. Mihál – mohli pána Rosivača prizvať.
Ing. Hazlinger – keď predložila ZŠ s MŠ žiadosť o zvýšenie finan. prostriedkov
prišla pani Frólová, zástupkyňa riaditeľky a vysvetlila prítomným členom komisie
svoju požiadavku.
Ing. Mihál – vedel si pán Rosivač termín komisie?
p. Rosivač – áno, vedel som.
Keďže neboli žiadne iné otázky, primátor dal najprv hlasovať za pozmeňujúci návrh
poslanca Miroslava Rosivača a to v znení:
MsZ schvaľuje dotáciu pre TJ Nafta Gbely vo výške 2.660 €.
Výsledok hlasovania:
Za 4 poslanci: Janka Dermeková,
Ing. Miroslav Mihál, Ing. Svetlana
Ondrušková, Miroslav Rosivač
Proti 5 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Mgr. Peter Mihál, Milan Mikulič, Ing.
Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek, Ing. Jozef Trčka CSc.
Zdržal sa 1 poslanec: Pavol Nemec
Primátor mesta dal hlasovať za pôvodný návrh uznesenia.
Výsledok hlasovania:
Za 7 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Mgr. Peter Mihál, Milan Mikulič, Ing.
Svetlana Ondrušková, Ing.Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek, Ing. Jozef
Trčka CSc.
Proti 3 poslanci: Janka Dermeková, Ing. Miroslav Mihál, Miroslav Rosivač
Zdržal sa 1 poslanec: Pavol Nemec
Počet poslancov sa znížil na 10, odišiel Miroslav Rosivač.
K bodu 5

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Gbely
na obdobie II. polroka 2009 a Správa o výsledkoch kontroly
k 21.6.2009
V súlade so zákonom o obecnom zriadení je potrebné, aby poslanci prerokovali
a schválili plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na obdobie II. polroka tohto
roku.
Uvedený návrh bol prerokovaný členmi komisie pre ekonomiku, legislatívu
a verejný poriadok, ktorí odporúčajú poslancom schváliť.
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Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie:
MsZ schvaľuje:
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Gbely na obdobie II. polroka
2009.
MsZ berie na vedomie:
Správu o výsledkoch kontroly k 21.6.2009.
Primátor mesta vyzval Ing. Máriu Polákovú, aby v krátkosti oboznámila
i prítomných občanov s obsahom návrhu plánu kontrolnej činnosti a zároveň
predložila správu o výsledkoch kontroly za I.polrok 2009, nakoľko materiále úzko
spolu súvisia.
Primátor otvoril diskusiu poslancov.
Ing. Mihál – chcem sa spýtať pani kontrolórky, prečo nechce dodržiavať par. 18 bod
d) zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení, kde je uvedené, že bude kontrolovať
právnické osoby. Robíte mi to naschvál? Vy to bojkotujete! Je to v zákone jasne
dané.
Ing. Poláková - v správe za rok 2008 bola kontrolovaná organizácia DPS n.o.
Gbely, v roku 2004 bola kontrolovaná ZŠsMŠ Gbely, v roku 2007 MsKZ Gbely.
Ing. Mihál – kedy bol majetok kontrolovaný v reštaurácii Delta?
Ing. Poláková – poslanci mi môžu dať návrh do plánu kontrolnej činnosti na II.
polrok 2009.
Ing. Vaňková - na ekonomickej komisii sme o pláne rokovali, ako poslanec máš
právo navrhnúť. Pani kontrolórka predložila návrh a do II. polroku 2009 si
zapracovala kontrolu v s.r.o. Správu mestského majetku. Môžeme ako poslanci jej
navrhnúť a ona to vykoná. Ak vidíš potrebu skontrolovať reštauráciu Delta, tak to
bude. Pani kontrolórka si plní zodpovedne svoje povinnosti.
Ing. Mihál – to, že mám poznámky, nedehonestujem prácu. V minulosti som
navrhol, aby si vybrala nejaký majetok a vykonala to. Mám na to právo. Voči
pracovníkom nemám nič.
Ing. Hazlinger – pani kontrolórka vykonáva poctivo svoju prácu a zodpovedne.
K bodu 6

Majetkové prevody
V tomto bode rokovania obvykle sa prerokovávajú návrhy občanov, ktorí žiadajú
o odkúpenie pozemkov od mesta Gbely z dôvodu usporiadania svojich majetkových
práv v okolí svojich rodinných domov. Keďže poslanci mali možnosť sa oboznámiť
s uvedeným materiálom, primátor mesta prečítal jednotlivo za sebou návrhy na
uznesenie:
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•

MsZ schvaľuje:

Odpredaj časti nehnuteľnosti zapísanej v LV č. 2070 pre obec a k.ú. Gbely parc.
č. 1556/1 diel „6“ o výmere 17 m2 podľa geometrického plánu č. 11/09 zo dňa
24.4.2009 p. Monike Gajdúškovej, rod. Kovárikovej, SNP 1257, 908 45 Gbely
za cenu 3,32 €/m2.
Keďže neboli žiadne pozmeňujúce návrhy ani pripomienky, primátor mesta dal
hlasovať za uznesenie:
Výsledok hlasovania:
Za 10 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Ing. Miroslav
Mihál, Mgr. Peter Mihál, Milan Mikulič, Pavol Nemec, Ing. Svetlana
Ondrušková, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek, Ing. Jozef Trčka
CSc.
Proti: 0
Zdržal sa: 0

•

MsZ schvaľuje:

Odpredaj častí nehnuteľností zapísaných v LV č. 2070 pre obec a k.ú. Gbely
novovytvorené parc. č. 2860/17 ostatné plochy o výmere 147 m2
a novovytvorené par. č. 2864/4 ostatné plochy o výmere 76 m2 podľa návrhu
geometrického plánu č. 242-010/2009 zo dňa 3.5.2009 p. Miloslavovi Hnátovi
a manželke Alene, rod. Dermekovej, M. Nešpora 1475, 908 45 Gbely v 1/1 za
cenu 3,32 €/m2.
Keďže neboli žiadne pozmeňujúce návrhy ani pripomienky, primátor mesta dal
hlasovať za uznesenie:
Výsledok hlasovania:
Za 10 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Ing. Miroslav
Mihál, Mgr. Peter Mihál, Milan Mikulič, Pavol Nemec, Ing. Svetlana
Ondrušková, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek, Ing. Jozef Trčka
CSc.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
•

MsZ schvaľuje:

Odpredaj časti nehnuteľnosti zapísanej v LV č. 2070 pre obec a k.ú. Gbely
novovytvorené parc. č. 2860/16 ostatné plochy o výmere 168 m2 podľa návrhu
geometrického plánu č. 242-010/2009 zo dňa 3.5.2009 p. Miloslavovi Hnátovi
ml., M. Nešpora 1475, 908 45 Gbely v ½ a sl. Veronike Gučkovej, Kollárova
1478, 908 45 Gbely v ½ za cenu 3,32 €/m2.
Keďže neboli žiadne pozmeňujúce návrhy ani pripomienky, primátor mesta dal
hlasovať za uznesenie:
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Výsledok hlasovania:
Za 10 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Ing. Miroslav
Mihál, Mgr. Peter Mihál, Milan Mikulič, Pavol Nemec, Ing. Svetlana
Ondrušková, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek, Ing. Jozef Trčka
CSc.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
•

MsZ schvaľuje:

Uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na odpredaj pozemku par. č.
754/14 ostatné plochy o výmere 2548 m2 v časti „Pieska“, za rovnakých
podmienok schválených uznesením MsZ č. 234/2004 zo dňa 7.5.2004 firme
GASRONE s.r.o., Ružova 1/c, 909 01 Skalica, IČO: 44207883 za cenu 1,66
€/m2.
Keďže neboli žiadne pozmeňujúce návrhy ani pripomienky, primátor mesta dal
hlasovať za uznesenie:
Výsledok hlasovania:
Za 10 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Ing. Miroslav
Mihál, Mgr. Peter Mihál, Milan Mikulič, Pavol Nemec, Ing. Svetlana
Ondrušková, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek, Ing. Jozef Trčka
CSc.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
•

MsZ schvaľuje:

Uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na odpredaj pozemku par. č.
754/9 ostatné plochy o výmere 3023 m2 v časti „Pieska“, za rovnakých
podmienok schválených uznesením MsZ č. 234/2004 zo dňa 7.5.2004 pánovi
Jaromírovi Žilínkovi, Čsl. armády 1201, 908 45 Gbely, IČO:14090082 za cenu
1,66 €/m2.
Keďže neboli žiadne pozmeňujúce návrhy ani pripomienky, primátor mesta dal
hlasovať za uznesenie:
Výsledok hlasovania:
Za 10 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Ing. Miroslav
Mihál, Mgr. Peter Mihál, Milan Mikulič, Pavol Nemec, Ing. Svetlana
Ondrušková, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek, Ing. Jozef Trčka
CSc.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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•

MsZ schvaľuje:

Uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na odpredaj pozemku par. č.
754/10 ostatné plochy o výmere 3019 m2 v časti „Pieska“, za rovnakých
podmienok schválených uznesením MsZ č. 234/2004 zo dňa 7.5.2004 p. Ing.
Eve Romaníkovej, PE-RA pelety, M. Nešpora 631, IČO:44767471 za cenu 1,66
€/m2.
Keďže neboli žiadne pozmeňujúce návrhy ani pripomienky, primátor mesta dal
hlasovať za uznesenie:
Výsledok hlasovania:
Za 10 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Ing. Miroslav
Mihál, Mgr. Peter Mihál, Milan Mikulič, Pavol Nemec, Ing. Svetlana
Ondrušková, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek, Ing. Jozef Trčka
CSc.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
•

MsZ schvaľuje:

Odpredaj časti pozemku zapísaného v LV č. 2070 pre obec a k.ú. Gbely parc. č.
2578/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 16 m2 (presná výmera
pozemku bude určená geometrickým plánom) p. Pavlovi Marekovi, Štefánikova
466, 908 45 Gbely v ½ a p. Viere Marekovej, rod. Brunovskej, Štefánikova 466,
908 45 Gbely v ½ za cenu 3,32 €/m2.
Keďže neboli žiadne pozmeňujúce návrhy ani pripomienky, primátor mesta dal
hlasovať za uznesenie:
Výsledok hlasovania:
Za 10 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Ing. Miroslav
Mihál, Mgr. Peter Mihál, Milan Mikulič, Pavol Nemec, Ing. Svetlana
Ondrušková, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek, Ing. Jozef Trčka
CSc.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
•

Pozemky pod Dom kultúry

Na Mesto Gbely bola doručená ponuka od Odborovej organizácie pri Nafta a.s.
Gbely na odpredaj pozemkov pod budovou Domu kultúry za cenu 100,- Sk/m2.
Vlastníkom budovy Domu kultúry je Mesto Gbely, avšak pozemky pod ním neboli
majetkovo usporiadané, preto bolo navrhnuté poslancom prijať nasledovné
uznesenie, ktoré odporučili aj členovia komisie pre ekonomiku, legislatívu a verejný
poriadok:
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MsZ schvaľuje:
Odkúpenie pozemku zapísaného v LV č. 1745 pre obec a k.ú. Gbely, pozemok
p.č. 21/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1280 m2 od ZO OZ PBGN SR
pri Nafta a.s., Naftárska 965, 908 45 Gbely za cenu 3,32 €/m2.
Keďže neboli žiadne pozmeňujúce návrhy ani pripomienky, primátor mesta dal
hlasovať za uznesenie:
Výsledok hlasovania:
Za 10 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Ing. Miroslav
Mihál, Mgr. Peter Mihál, Milan Mikulič, Pavol Nemec, Ing. Svetlana
Ondrušková, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek, Ing. Jozef Trčka
CSc.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 7

Rôzne
a/ Výročná správa o činnosti a hospodárení DPS n.o. Gbely za rok 2008
V súlade so Štatútom neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné
služby Dom pokojnej staroby n.o. Gbely – riaditeľka neziskovej organizácie
vypracovala výročnú správu, ktorú podľa vyššie citovaného Štatútu - čl. VII, ods. 1
- predkladá i na zasadnutie Mestského zastupiteľstva.
Uvedený materiál bol prerokovaný v komisii pre ekonomiku, legislatívu a verejný
poriadok, ktorí odporúčajú poslancom MsZ návrh na uznesenie schváliť.
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie:
MsZ berie na vedomie:
Výročnú správu o činnosti a hospodárení Domu pokojnej staroby n.o. Gbely za rok
2008.
Primátor mesta vyzval Ing. Blaženu Chocholáčkovú riaditeľku DPS n.o. Gbely, aby
prítomných oboznámila s výročnou správou.
Primátor otvoril diskusiu poslancov.
V diskusii vystúpili:
p. Nemec – sa spýtal, aká je čakacia doba na umiestnenie klienta do zariadenia DPS
n.o. Gbely.
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Ing. Chocholáčková – vysvetlila, že všetky miesta sú obsadené, snažíme sa
uprednostniť najmä Gbelanov, ak náhodou nie je voľné miesto, riešime to terénnou
opatrovateľskou službou.
Ing. Mihál sa spýtal, koľko Gbelanov je v zariadeniach.
Ing. Chocholáčková – Gbelanov v obidvoch zariadeniach je asi 75 %.
Keďže neboli pozmeňujúce návrhy ani pripomienky, primátor mesta ukončil
k tomuto bodu diskusiu a výročnú správu DPS n.o. Gbely zobrali poslanci na
vedomie.
b/ Zvýšenie Základného imania Nemocnica s poliklinikou a.s. Skalica
Akciová spoločnosť Nemocnica s poliklinikou Skalica a.s. je založená Trnavským
samosprávnym krajom a samosprávou – akcionármi sú TTSK, Mesto Skalica, Holíč,
Senica, Gbely.
Mesto Gbely vstúpilo do tejto spoločnosti s 3% podielom na majetku spoločnosti –
vo finančnom vyjadrení 30 000 Sk.
Uvedená spoločnosť v roku 2009 pri zabezpečovaní chodu nemocnice sa dostávala
do platobnej neschopnosti, pričom v prípade, že a.s. vykazuje stratu hospodárenia
presahujúcu 1/3 základného imania je potrebné prijať opatrenia, ktorými môže byť
poskytnutie dotácie zakladateľmi, alebo navýšenie základného imania spoločnosti.
Dôvodom zvýšenia základného imania spoločnosti Nemocnica s poliklinikou
Skalica a.s. teda je majetkové posilnenie spoločnosti zvýšením vlastných zdrojov
spoločnosti. Zvýšenie základného imania spoločnosti sa navrhuje uskutočniť
nasledovným spôsobom:
Doterajšia výška základného imania spoločnosti je 33.200,- €.
Základné imanie spoločnosti má byť zvýšené o 2.134.378,- €, pričom jedným
z akcionárov – TTSK bude základné imanie spoločnosti zvýšené nepeňažným
vkladom v hodnote 1.408.689,- € - ocenené pozemky a druhý akcionár Mesto
Skalica zvyšuje základné imanie peňažným vkladom vo výške 725.689,- €.
Uvedený materiál bol prerokovaný členmi komisie pre ekonomiku, legislatívu
a verejný poriadok, ktorí odporúčajú poslancom MsZ prijať uznesenia.
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie:
MsZ schvaľuje:
Mesto Gbely ako akcionár spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Skalica a.s. – nemá
záujem na zvýšení svojho podielu v Nemocnici s poliklinikou Skalica a.s.
Berie na vedomie:
Zvýšenie základného imania v spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Skalica a.s.
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V diskusii vystúpili:
Ing. Mihál – čo Vás viedlo,k takémuto stanovisku.
RNDr. Žilinek – pri navyšovaní základného imania sa majoritní vlastníci dohodli
zvýšiť základné imanie. Ekonomická komisia skonštatovala, že mesto v súčasnej
dobe nemá na toto finančné prostriedky.
Ing. Hazlinger – primátor mesta Skalica nás informoval ako sa navýšenie ZI
uskutoční. Navýšenie ZI od TTSK bude len pozemkami a mesto Skalica vloží
finančné prostriedky. Táto suma nepôjde na chod nemocnice, ale na zakúpenie
nemocničných prístrojov.
Ing. Mihál – koľko miest sa stalo akcionárom NsP Skalica.
Ing. Hazlinger – Senica, Holíč, Gbely, Skalica. Ani jedno mesto okrem Skalice
nechce zvýšiť svoj vklad do ZI.
Keďže neboli žiadne pozmeňujúce návrhy ani pripomienky, primátor mesta dal
hlasovať za uznesenie:
Výsledok hlasovania:
Za 10 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Ing. Miroslav
Mihál, Mgr. Peter Mihál, Milan Mikulič, Pavol Nemec, Ing. Svetlana
Ondrušková, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek, Ing. Jozef Trčka
CSc.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
c/ Obytná zóna Gbely – Majerky – stanovenie ceny stavebných pozemkov
a určenie podmienok ich predaja.
Bol predložený poslancom MsZ návrh na určenie výšky predajnej ceny za m²
stavebného pozemku na IBV Majerky, ktoré sa budú predávať v zmysle VZN č.
2/2004 O zásadách hospodárenia s majetkom mesta formou výberového konania.
Celkový počet pozemkov: 30 pozemkov, 19.830 m². Mesto v roku 2008 na základe
uznesenia MsZ č. 164/2008 zo dňa 17.6.2008 kúpilo pozemky v lokalite Majerky za
účelom vybudovania stavebných pozemkov na predaj konečným záujemcom.
Celkové náklady na IBV Majerky spolu s prácami realizovanými v roku 2009 (plyn
+ prípojky kanalizácie – 87.434 €) predstavujú 270.088 €. Náklady na výstavbu
miestnej komunikácie, chodníkov a verejného osvetlenia odporúčame, aby znášalo
mesto.
Priemerná výmera pozemku je cca 640 m² a navrhnutá cena je 17 €/m2.
Uvedený materiál bol prerokovaný v komisiách pre ekonomiku, legislatívu
a verejný poriadok a v komisii pre stavebné a investičné veci, členovia ktorých
navrhujú poslancom prijať uznesenie.
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Primátor mesta prečítal návrhy na uznesenia:
MsZ schvaľuje:
Predaj stavebných pozemkov v lokalite IBV Majerky formou výberového konania –
dražbou v zmysle VZN č. 2/2004 O zásadách hospodárenia s majetkom mesta, čl. 4.
MsZ schvaľuje:
Podmienky predaja stavebných pozemkov IBV Majerky, ktoré sú súčasťou tohto
uznesenia.
MsZ schvaľuje:
Vyvolávaciu cenu za 1m² stavebného pozemku v lokalite IBV Majerky vo výške
17,- €/m².
Keďže neboli žiadne pozmeňujúce návrhy ani pripomienky, primátor mesta dal
hlasovať za uznesenie:
Výsledok hlasovania:
Za 10 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Ing. Miroslav
Mihál, Mgr. Peter Mihál, Milan Mikulič, Pavol Nemec, Ing. Svetlana
Ondrušková, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek, Ing. Jozef Trčka
CSc.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
d/ verejné WC Adamov
Poslanci obdržali písomný materiál týkajúci sa prevádzkovania verejných WC
v zadnej časti Adamovských jazier II, ktoré boli vybudované z prostriedkov EÚ.
Ročné náklady na prevádzku dvoch WC na Adamove v minulom roku boli vo výške
72 tis.Sk, v ktorých sú zahrnuté len mzdové náklady. Príjem bol cca 10 tis.Sk.
Pán Silvester Vismek, Gajary je ochotný prevádzkovať „zadné „ verejné WC na
Adamovských jazerách II.
Materiál bol prerokovaný členmi komisie pre ekonomiku, legislatívu a verejný
poriadok, ktorí odporúčajú poslancom prijať uznesenie.
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie:
MsZ schvaľuje:
Uzatvorenie zmluvy o výpožičke pánovi Silvestrovi Vismekovi, Gajary na dobu
neurčitú na predmet „Verejné WC Adamov – zadná časť“ , par. č. 3519/66 o výmere
64 m² s účelom prevádzkovanie verejných WC.
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V diskusii vystúpili:
p. Dermeková – ktorá sa spýtala na prevádzku pána Vismeka.
Ing. Hazlinger – pán Vismek má bufet a požičovňu lodiek, volejbalové ihrisko.
p. Dermeková – na akú dobu prenajmeme toto WC.
Ing. Hazlinger – na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace.
Keďže neboli žiadne pozmeňujúce návrhy ani pripomienky, primátor mesta dal
hlasovať za uznesenie:
Výsledok hlasovania:
Za 10 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Ing. Miroslav
Mihál, Mgr. Peter Mihál, Milan Mikulič, Pavol Nemec, Ing. Svetlana
Ondrušková, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek, Ing. Jozef Trčka
CSc.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
f/ vzdanie sa funkcie členky Komisie pre ekonomiku, legislatívu a verejný
poriadok.
Dňa 23.júna 2009 predložila pani Drahoslava Jureňová žiadosť o uvoľnenie
z členstva v Komisii pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok.
Primátor prečítal návrh na uznesenie:
MsZ odvoláva:
Na vlastnú žiadosť pani Drahoslavu Jureňovú, bytom Gbely, Naftárska 905
z Komisie pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok.
V diskusii vystúpila p. Dermeková, ktorá sa spýtala na dôvod vzdania sa funkcie
členky komisie.
Ing. Hazlinger – z časových dôvodov.
Keďže neboli žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy, primátor dal hlasovať
za predložený návrh uznesenia.
Výsledok hlasovania:
Za 10 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Ing. Miroslav
Mihál, Mgr. Peter Mihál, Milan Mikulič, Pavol Nemec, Ing. Svetlana
Ondrušková, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek, Ing. Jozef Trčka
CSc.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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Primátor mesta otvoril ďalší bod rokovania – diskusiu, do ktorej sa nikto neprihlásil.
Primátor mesta
zasadnutie MZ.

poďakoval

prítomným

za

účasť

a ukončil

riadne

Gbely 30. júna 2009

Ing. Nataša Londarevová
prednostka MsÚ

Ing. Jozef Hazlinger
primátor mesta

Overovatelia:
Ing. Kornel Činovský
Mgr. Peter Mihál
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