Mesto Gbely
Nám. Slobody 1261, 908 45 Gbely

Zápisnica
zo zasadnutia mestského zastupiteľstva,
konaného dňa 6.4.2009 v obradnej sieni MsÚ
Prítomní: viď prezenčná listina (príloha č. 1) – 10 poslancov
Ospravedlnená: Ing. Svetlana Ondrušková
Primátor mesta dal hlasovať za program rokovania mestského zastupiteľstva
predložený poslancom, ktorých bolo v tomto čase prítomných 10.
Výsledok hlasovania:
Za 10 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Ing.
Miroslav Mihál, Mgr. Peter Mihál, Milan Mikulič, Pavol Nemec, Miroslav
Rosivač, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek, Ing. Jozef Trčka
CSc.
Proti: 0
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: Milan Mikulič
Ing. Dana Vaňková
Primátor predložil na odsúhlasenie poslancom návrh zloženia návrhovej
komisie. Prítomných poslancov počas hlasovania 10.
Návrhová komisia:

RNDr. Miroslav Žilinek - predseda
Mgr. Štefan Komorný ArtD. - člen
Ing. Miroslav Mihál – člen
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Výsledok hlasovania:
Za 10 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Ing.
Miroslav Mihál, Mgr. Peter Mihál, Milan Mikulič, Pavol Nemec, Miroslav
Rosivač, 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 bolo
uložené uznesenie o zverejnení výberového konania na obsadenie miesta
hlavnéhoj kontrolóra Mesta Gbely. Výberové konanie bolo zverejnené na
úradnej tabuli, internete a v týždenníku Záhorák. Toto uznesenie bolo splnené.
K bodu 3

Voľba hlavného kontrolóra Mesta Gbely
Vzhľadom k tomu, že poslanci na svojom zasadaní dňa ....... rozhodli o spôsobe
a vykonaní voľby hlavného kontrolóra mesta Gbely, bolo vypísané výberové
konanie na obsadenie tohto miesta. Na Mestský úrad Gbely bola doručená jedna
prihláška na kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra a to od Ing. Márie
Polákovej.
V súlade so schváleným postupom voľby hlavného kontrolóra, bola komisionálne
obálka s prihláškou otvorená a skontrolovaná, či obsahuje všetky požadované
doklady. Kandidátka na hlavného kontrolóra splnila požiadavky vzdelania
a doložila všetky požadované doklady. Na zasadnutí sa uskutočnila voľba hlavnej
kontrolórky v súlade so schváleným spôsobom vykonania voľby a to verejným
hlasovaním zdvihnutím ruky.
Primátor uskutočnil voľbu hlavného kontrolóra nasledovným spôsobom: „Kto je
za to, aby hlavným kontrolórom mesta Gbely bola Ing. Mária Poláková, nech
zdvihne ruku“.
Výsledok hlasovania:
Za 9 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Mgr.
Peter Mihál, Milan Mikulič, Pavol Nemec, Miroslav Rosivač, Ing. Dana
Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek, Ing. Jozef Trčka CSc.
Proti 1 poslanec: Ing. Miroslav Mihál
Zdržal sa: 0
Za hlavnú kontrolórku Mesta Gbely bola zvolená Ing. Mária Poláková, bytom
Gbely, Jurigova 1493.
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K bodu 4

Záverečný účet, výrok audítora, správa hlavnej kontrolórky
Mesta Gbely k záverečnému účtu za rok 2008
Vedúca ekonomického oddelenia na základe vykonaného auditu, stanoviska hlavnej
kontrolórky k záverečnému účtu predložila poslancom na rokovanie materiál
„Záverečný účet mesta Gbely za rok 2008“.
Hospodársky rok 2008 Mesto Gbely skončilo s prebytkom rozpočtu vo výške
6.243.961,63 Sk.
Materiál obsahuje výrok audítora, ktorý uvádza, že účtovná závierka poskytuje
pravdivý a objektívny pohľad na finančnú situáciu mesta k 31. decembru 2008
a výsledky jeho hospodárenia za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu v súlade
so Zákonom o účtovníctve.
Hlavná kontrolórka vo svojom stanovisku odporúča MsZ schváliť Záverečný
účet mesta a celoročné hospodárenie za rok 2008 bez výhrad.
Uvedený materiál bol prerokovaný v komisii pre ekonomiku, legislatívu
a verejný poriadok, ktorá ho odporučila poslancom MsZ schváliť.
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie:
MsZ berie na vedomie :
Rozbor rozpočtového hospodárenia Mesta Gbely za rok 2008
MsZ berie na vedomie :
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2008.
MsZ berie na vedomie :
Správu audítora za rok 2008.
MsZ schvaľuje :
Záverečný účet mesta za rok 2008 a Celoročné hospodárenie Mesta za rok 2008
bez výhrad.
MsZ schvaľuje :
Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške
6.243.961,63 Sk
Keďže neboli žiadne pripomienky, primátor mesta dal hlasovať za predložené
návrhy na uznesenia.
Výsledok hlasovania:
Za 10 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Ing.
Miroslav Mihál, Mgr. Peter Mihál, Milan Mikulič, Miroslav Rosivač, Pavol
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Nemec, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek, Ing. Jozef Trčka CSc.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 5

Prvá zmena rozpočtu Mesta Gbely
Poslanci obdržali v písomnej forme návrh na prvú zmenu rozpočtu mesta
Gbely na rok 2009, ktorá sa dotýka najmä v príjmovej a výdavkovej časti –
doplnenie o granty, ktoré mesto získalo na vybudovanie cyklotrasy Gbely – Adamov
s odpočívadlom a mobiliárom, prijatie nevyčerpaného bežného transféru
príspevkovej organizácie za rok 2008, zvýšenie položky na dotácie z mesta
v prípade, ak poslanci MsZ odsúhlasia, aby mesto Gbely prispelo čiastkou 0,5 € na 1
obyvateľa mesta do tzv. Centrálneho krízového
fondu, ktorý na základe
Memoranda o partnerstve a spolupráci s regionálnymi združeniami miest a obcí
v Trnavskom kraji s vyšším územným celkom zriadil TTSK.
Účelom fondu je sústreďovať finančné prostriedky a poskytovať ich pri
likvidácii následkov živelných pohrôm, havárií a mimoriadnych udalostí na území
obcí trnavského samosprávneho kraja. Základným účelom fondu je princíp
solidarity a vzájomnej pomoci. Nárok na čerpanie prostriedkov pre odstránenie škôd
pri vzniku mimoriadnych situácií bude poskytovaný obciam a mestám, ktoré
uhradili finančný príspevok na účet fondu.
Členovia komisie pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok odporučili
poslancom MsZ vyčleniť v 1. zmene rozpočtu mesta na rok 2009 dotáciu do
Centrálneho krízového fondu, ktorý vedie a spravuje TTSK.
Následne, po prerokovaní materiálu týkajúceho sa výdavkov a príjmov z činnosti
kina za rok 2008, odporučili členovia komisie pre ekonomiku, legislatívu a verejný
poriadok, aby sa ukončilo premietanie v objekte kina a presunula sa táto činnosť do
budovy Domu kultúry.
Primátor prečítal návrh na uznesenie:
MsZ schvaľuje:
Finančnú dotáciu do Centrálneho krízového fondu vo výške 2.567 € za rok 2009.
MsZ súhlasí:
S ukončením premietania filmov v budove kina na ul. SNP 1215 v Gbeloch.
MsZ ukladá:
Vedúcej MsKZ zabezpečiť premietanie filmov v budove Domu kultúry Gbely.
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MsZ schvaľuje:
Prvú zmenu rozpočtu Mesta Gbely v roku 2009 s nasledovnými príjmami
a výdavkami:
Bežné výdavky spolu
Kapitálové výdavky spolu
Výdavky z finančných operácií

2 350 879 Bežné príjmy spolu
1 817 622 Kapitálové príjmy spolu
157 074 Príjmy z finančných operácií

2 376 264
1 199 046
756 831

Celkom

4 325 575

4 332 141

Prebytok

6 566

Neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia je komentár k jednotlivým zmenám.
V diskusii vystúpili:
p. Nemec požiadal o preformulovanie uznesenia týkajúce sa premietania filmov.
„MsZ ukladá vedúcej MsKZ zabezpečiť digitálnu projekciu filmov v budove
Domu kultúry Gbely.“
Ing. Mihál navrhol hlasovať za jednotlivé uznesenia samostatne, pretože uznesenia
spolu nesúvisia. Požiadal o vysvetlenie ako bude nakladané s majetkom
s premietacím zariadením v kine. Ďalej sa spýtal čo to bude za digitálna projekcia
a z akých zdrojov bude financovaná. A či bude adekvátna náhrada za pôvodné kino.
Ing. Hazlinger uviedol, že je pripravené hlasovanie za jednotlivé uznesenia
samostatne.
Ďalej vysvetlil, že už dva roky v dome kultúry funguje digitálna projekcia, na ktorú
Mesto Gbely získalo finančné prostriedky od firmy NAFTA a.s. Gbely vo výške 1
mil. Sk. Táto digitálna projekcia sa využíva napríklad na Hody, pre žiakov ZŠsMŠ.
K tejto digitálnej projekcii sa zabezpečí len nosič či už VHS alebo DVD.
Zatiaľ sa neuvažovalo o nakladaní s premietacím zariadením z kina. Určite to bude
predložené do komisie pre ekonomiku, legislatívu a verený poriadok a budú
informovaní i poslanci.
Ing. Mihál – je to adekvátna náhrada za pôvodné premietacie zariadenie v kine, keď
sme vložili investičné prostriedky do terajšieho systému premietania.
Ing. Hazlinger – za šesť rokov môjho pôsobenia vo funkcii primátora mesta Gbely
neprišlo k žiadnej modernizácii v premietacom zariadení v kine. Čítacie zariadenia
sú zastarané a museli by sme do nich investovať. V dome kultúry je vybudovaná
moderná technika, o ktorej bližšie môže poinformovať poslanec Mgr. Štefan
Komorný ArtD., ktorý je kompetentný v tejto oblasti a bol pri výbere dodávateľa
tohto zariadenia.
Mgr. Komorný ArtD. – v kine je zastarala technika. Finančné prostriedky, ktoré
Mesto Gbely investovalo do vybudovania digitálnej projekcie v dome kultúry môže
zúročiť tým, že do budúcna po určitých úpravách sa môžu premietať 3D filmy.
Digitálna projekcia sa presadzuje aj vo veľkých kinách.
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Ing. Trčka CSc. – ekonomické ukazovatele, vysoké prevádzkové náklady a potreba
nových investícii priviedli k tomu, aby bolo premietanie v kine ukončené
a presunuté do domu kultúry.
Ing. Mihál – v minulosti sme odhlasovali špeciálne polohovateľné kreslá, čo je
s nimi?
Ing. Hazlinger – to bol len návrh na vytvorenie klubového kina v malej miestnosti
domu kultúry z rozpočtu mesta Gbely a poslanci to neodsúhlasili a preto sme
pristúpili k vybudovaniu digitálnej projekcie vo veľkej sále domu kultúry
z prostriedkov spoločnosti NAFTA a.s. Gbely.
Ing. Činovský – chcem sa spýtať, či už funguje Centrálny krízový fond.
Ing. Hazlinger – viac ako polovica miest a obcí v Trnavskom kraji odsúhlasili
finančný príspevok na tento fond. Prvotný impulz bol od starostu z obce Topolníky,
ktorý mal v meste živelnú pohromu „veternú víchricu“, ktorá zničila domy, obecný
úrad a pod. Vtedy predseda TTSK okamžite vyčlenil zo svojej rezervy finančné
prostriedky vo výške 300 tis. Sk.(príloha list od predsedu TTSK)
Keďže neboli už vznesené žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy, primátor
mesta dal hlasovať za jednotlivé uznesenia.
MsZ schvaľuje:
Finančnú dotáciu do Centrálneho krízového fondu zriadeného TTSK vo výške
2.567 € za rok 2009.
Výsledok hlasovania:
Za 10 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Ing.
Miroslav Mihál, Mgr. Peter Mihál, Milan Mikulič, Pavol Nemec, Miroslav
Rosivač, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek, Ing. Jozef Trčka CSc.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
MsZ súhlasí:
S ukončením premietania filmov v budove kina na ul. SNP 1215 v Gbeloch.
Výsledok hlasovania:
Za 10 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Ing.
Miroslav Mihál, Mgr. Peter Mihál, Milan Mikulič, Pavol Nemec, Miroslav
Rosivač, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek, Ing. Jozef Trčka CSc.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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MsZ ukladá:
Vedúcej MsKZ zabezpečiť digitálnu projekciu v budove Domu kultúry Gbely.
Výsledok hlasovania:
Za 10 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Ing.
Miroslav Mihál, Mgr. Peter Mihál, Milan Mikulič, Pavol Nemec, Miroslav
Rosivač, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek, Ing. Jozef Trčka CSc.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
MsZ schvaľuje:
Prvú zmenu rozpočtu Mesta Gbely v roku 2009 s nasledovnými príjmami
a výdavkami:
Bežné výdavky spolu
Kapitálové výdavky spolu
Výdavky z finančných operácií

2 350 879 Bežné príjmy spolu
1 817 622 Kapitálové príjmy spolu
157 074 Príjmy z finančných operácií

2 376 264
1 199 046
756 831

Celkom

4 325 575

4 332 141

Prebytok

6 566

Neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia je komentár k jednotlivým zmenám.
Výsledok hlasovania:
Za 10 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Ing.
Miroslav Mihál, Mgr. Peter Mihál, Milan Mikulič, Pavol Nemec, Miroslav
Rosivač, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek, Ing. Jozef Trčka CSc.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 6

Dodatok k VZN o chove zvierat
Vo VZN č. 3/2002 o chove zvierať sú v III. časti upravené aj práva
a povinnosti chovateľov a držiteľov psov a vo IV. Časti sú upravené výšky pokút za
porušenie ustanovení o chove psov.
Zákonom č. 282/2002 Z.z. sa špeciálne upravujú podmienky držania psov, pričom
sa týmto špeciálnym zákonom upravujú aj v § 7 skutkové podstaty priestupkov
a taktiež výšky pokút za spáchané priestupky.
Keďže VZN č. 3/2002 upravilo v § 11 výšku pokuty len podľa zákona č. 372/1990
Z. z. o priestupkoch je potrebné toto ustanovenie doplniť o priestupky a výšky
pokuty v súlade so špeciálnym
zákonom č. 282/2002 Z.z. o niektorých
podmienkach držania psov.
Primátor prečítal návrh na uznesenie:
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MsZ vydáva:
Dodatok č. 1 k VZN mesta Gbely č. 3/2002 o chove zvierat.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky primátor mesta dal hlasovať za
prečítané uznesenie.
Výsledok hlasovania:
Za 10 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Ing.
Miroslav Mihál, Mgr. Peter Mihál, Milan Mikulič, Pavol Nemec, Miroslav
Rosivač, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek, Ing. Jozef Trčka CSc.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 7

Majetkové prevody

Mesto Gbely vlastní pozemky v lokalite Gbely-Majerky, ktoré sú
v súčasnosti pripravované na novú IBV. Tieto pozemky však susedia s pozemkami
p.č. 108/1, 110/1, 112, na ktorých sú postavené tri existujúce rodinné domy (s.č.
1474, 1473 a 766). Vlastníci týchto rodinných domov si však v minulosti oplotili
okrem svojich pozemkov aj časť pozemkov, ktoré v súčasnosti vlastní Mesto
Gbely a využívajú ich ako dvor, či záhradku k ich rodinným domom.
Nakoľko týmito záhradkami zaberajú značnú časť pozemkov, určených na
novú IBV, pristúpilo Mesto Gbely k riešeniu, že približne polovica, v súčasnosti
nimi využívaných záhrad, im bude odpredaná za cenu 5,00 €/m2 a zvyšná časť
bude vyprataná a využitá k zámeru novej IBV. Ak by sa im odpredali celé
záhrady, tak ako ich majú v súčasnosti oplotené, Mesto Gbely by stratilo možnosť
ponúknuť pozemky určené na výstavbu 4 nových rodinných domov, čo by malo za
následok zvýšenie ceny pre ostatné stavebné pozemky. Všetky tri rodiny súhlasia
s návrhom majetkových prevodov Mesta Gbely.
Členovia komisie pre investičnú výstavbu a komisie pre ekonomiku,
legislatívu a verejný poriadok prerokovali návrh majetkových prevodov a
odporúčajú poslancom MZ schváliť odpredaj pozemkov.
Primátor prečítal návrh na uznesenie:
MsZ schvaľuje:
Odpredaj časti pozemku zapísaného v LV č. 2070 pre obec a k. ú. Gbely, p.č.
5613/22, diel „8“, novovytvorené p.č. 109/1 záhrada o výmere 346 m2 podľa GP
č. 37/2008 zo dňa 3.3.2009, Ing. Jánovi Hrušeckému a manželke Dane
Hrušeckej, rod. Štvrteckej, bytom Gbely, Medlenova 1474, za cenu 5,00 €/m2 po
splnení nasledovných podmienok:
Kupujúci sú povinní vypratať pozemky, novovytvorené p.č. 109/4 a 109/5
záhrada o výmere 278 m2 a 91 m2, z ktorých budú odstránené všetky prístrešky,
oplotenia, stroje a uskladnený materiál. Na hranici pozemku p.č. 109/1 a par. č.
109/4, 109/5 bude kupujúcimi, na ich vlastné náklady, vybudované nové
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oplotenie o výške max. 1,8 m bez vstupných brán umožňujúcich vstup na
pozemky 109/4 a 109/5. Po splnení týchto podmienok bude uzatvorená kúpnopredajná zmluva.

MsZ schvaľuje:
Odpredaj časti pozemku zapísaného v LV č. 2070 pre obec a k. ú. Gbely, p.č.
5613/22, diel „6“, novovytvorené p.č. 111/1 záhrada o výmere 314 m2 podľa GP
č. 37/2008 zo dňa 3.3.2009, Jozefe Šurinovej, rod. Kocúrikovej v 4/6-nách,
Lukášovi Rehákovi v 1/6-ne, Lucii Rehákovej v 1/6-ne, všetci bytom Gbely,
Medlenova 1473, za cenu 5,00 €/m2 po splnení nasledovných podmienok:
Kupujúci sú povinní vypratať pozemok novovytvorené p.č. 111/2 záhrada
o výmere 338 m2, z ktorého budú odstránené všetky prístrešky, oplotenia, stroje
a uskladnený materiál. Na hranici pozemku p.č. 111/1 a par. č. 111/2 bude
kupujúcimi, na ich vlastné náklady, vybudované nové oplotenie o výške max.
1,8 m bez vstupných brán umožňujúcich vstup na pozemok 111/2. Po splnení
týchto podmienok bude uzatvorená kúpno-predajná zmluva.

MsZ schvaľuje:
Odpredaj časti pozemku zapísaného v LV č. 2070 pre obec a k. ú. Gbely, p.č.
5613/22, diel „3“ o výmere 725 m2 a časti pozemku zapísaného v LV č. 2070,
p.č. 5615/1, diel „1“ o výmere 11 m2, ktoré sa zlučujú do novovytvoreného p.č.
113/1 záhrada o výmere 736 m2 podľa GP č. 37/2008 zo dňa 3.3.2009,
Miroslavovi Mihálymu a manželke Dane, rod. Hurbánkovej, bytom Gbely,
Medlenova 766, za cenu 5,00 €/m2 po splnení nasledovných podmienok:
Kupujúci sú povinní vypratať pozemky, novovytvorené p.č. 113/2 a 113/3
záhrada o výmere 306 m2 a 328 m2, z ktorých budú odstránené všetky prístrešky,
oplotenia, stroje a uskladnený materiál. Na hranici pozemku p.č. 113/1 a par. č.
113/2, 113/3 bude kupujúcimi, na ich vlastné náklady, vybudované nové
oplotenie o výške max. 1,8 m bez vstupných brán umožňujúcich vstup na
pozemky 113/2 a 113/3. Po splnení týchto podmienok bude uzatvorená kúpnopredajná zmluva.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy, primátor
mesta dal hlasovať za vyššie uvedené uznesenia.
Výsledok hlasovania:
Za 10 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Ing. Miroslav Mihál, Mgr. Peter
Mihál, Milan Mikulič, Pavol Nemec, Miroslav Rosivač, Pavol Nemec, Ing.
Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek, Ing. Jozef Trčka CSc.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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 Z dôvodu zabezpečenia optimálnosti prístupovej komunikácie do novej IBV
podľa predpísaných noriem je potrebné, aby Mesto Gbely odkúpilo časť
pozemku zapísaného v LV č. 3284 pre obec a k. ú. Gbely, par. č. 107/12
orná pôda, diel „6“ o výmere 25 m2 podľa GP č. 2/2009 zo dňa 24.3.2009,
ktorý je vo vlastníctve p. Petra Herzáňa a manželky Jany rod. Ružičkovej,
trvale bytom Gbely, Medlenova 1587/35 za cenu 3,32 €/m2.
Ako protihodnotu p. Herzáň a manželka požadujú, aby im bol odpredaný
pozemok p. č. 107/1 orná pôda o výmere 188 m2 a par. č. 107/16 orná pôda
o výmere 8 m2, taktiež za cenu 3,32 €/m2. Príloha č.3: kópia GP
s vyznačenými pozemkami.
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie:
MsZ schvaľuje:
Odkúpenie časti pozemku zapísaného v LV č. 3284 pre obec a k. ú. Gbely, par.
č. 107/12 orná pôda, diel „6“ o výmere 25 m2 podľa GP č. 2/2009 zo dňa
24.3.2009 od p. Petra Herzáňa a manželky Jany rod. Ružičkovej, trvale bytom
Gbely, Medlenova 1587/35 za cenu 3,32 €/m2.
MsZ schvaľuje:
Odpredaj pozemku par. č. 107/1 orná pôda o výmere 188 m2 a par. č. 107/16
orná pôda o výmere 8 m2 p. Petrovi Herzáňovi a manželke Jane rod.
Ružičkovej, trvale bytom Gbely, Medlenova 1587/35 za cenu 3,32 €/m2.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy, primátor
dal hlasovať za vyššie uvedené uznesenia.
Výsledok hlasovania:
Za 10 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Ing.
Miroslav Mihál, Mgr. Peter Mihál, Milan Mikulič, Pavol Nemec, Miroslav
Rosivač, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek, Ing. Jozef Trčka
CSc.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
 Dňa 6.10.2008 požiadali p. Jarmila Sabová, Kalinčiakova 3374/4, Trnava
a Marta Macánková, Mládeže 522/7, Gbely o odpredaj pozemku zapísaného
v LV č. 2070 pre obec a kat. ú. Gbely par. č. „E“ 2400/1 – ostatné plochy,
diel „10“ o výmere 122 m2 podľa GP č. 45/2008 zo dňa 11.9.2008. Pozemok
je využívaný ako časť záhrady k rodinnému domu na ulici Kollárova.
Príloha č. 4: kópia GP s vyznačením pozemku
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie:
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MsZ schvaľuje:
Odpredaj pozemku zapísaného v LV č. 2070 pre obec a kat. ú. Gbely par. č.
„E“ 2400/1 – ostatné plochy, diel „10“ o výmere 122 m2 podľa GP č.
45/2008 zo dňa 11.9.2008 p. Jarmile Sabovej, Kalinčiakova 3374/4, Trnava
a Marte Macánkovej, Mládeže 522/7, Gbely za cenu 3,32 €/m2.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy,
primátor mesta dal hlasovať za vyššie uvedené uznesenie.
Výsledok hlasovania:
Za 10 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Ing.
Miroslav Mihál, Mgr. Peter Mihál, Milan Mikulič, Pavol Nemec, Miroslav
Rosivač, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek, Ing. Jozef Trčka
CSc.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
 Dňa 5.2.2009 požiadal p. Peter Horinka a manž. Iveta, rod. Martinkovičová,
M. Nešpora 622, Gbely o odpredaj pozemku zapísaného v LV č. 2070 pre
obec a kat. ú. Gbely par. č. „E“ 1558/1 – ostatné plochy, diel „24“ o výmere
35 m2 a par. č. „E“ 5825/24 – ostatné plochy, diel „25“ o výmere 40 m2
podľa priloženého GP. Pozemky sú využívané ako časť záhrady
a predzáhradky k rodinnému domu na ulici M. Nešpora. Prílohy č. 5 a 6:
kópia GP s vyznačením pozemku
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie:
MsZ schvaľuje:
Odpredaj pozemku zapísaného v LV č. 2070 pre obec a kat. ú. Gbely par. č.
„E“ 1558/1 – ostatné plochy, diel „24“ o výmere 35 m2 a par. č. „E“ 5825/24
– ostatné plochy, diel „25“ o výmere 40 m2 podľa priloženého GP p. Petrovi
Horinkovi a manž. Ivete, rod. Martinkovičovej, M. Nešpora 622, Gbely za
cenu 3,32 €/m2.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy,
primátor mesta dal hlasovať za vyššie uvedené uznesenie.
Výsledok hlasovania:
Za 10 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Ing.
Miroslav Mihál, Mgr. Peter Mihál, Milan Mikulič, Pavol Nemec, Miroslav
Rosivač, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek, Ing. Jozef Trčka
CSc.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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Dňa 16.3.2009 požiadali p. Anna Kubofová, Štefánikova 486, Gbely a p.
Lýdia Bartošíková, Štefánikova 486, Gbely o odpredaj pozemku zapísaného
v LV č. 2070 pre obec a kat. ú. Gbely par. č. 2578/9 – zastavané plochy a
nádvoria o výmere 40 m2 podľa GP č. 4/2009 zo dňa 27.2.2009. Jedná sa
o predzáhradku k rodinnému domu na ulici Štefánikova. Príloha č. 7: kópia
GP s vyznačením pozemku



Dňa 16.3.2009 požiadala p. Lýdia Bartošíková, Štefánikova 486, Gbely
o odpredaj pozemku zapísaného v LV č. 2070 pre obec a kat. ú. Gbely par.
č. 2578/10 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 33 m2 podľa GP č.
4/2009 zo dňa 27.2.2009. Jedná sa o predzáhradku k rodinnému domu na
ulici Štefánikova. Príloha č. 7: kópia GP s vyznačením pozemku
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie:
MsZ schvaľuje:
Odpredaj pozemku zapísaného v LV č. 2070 pre obec a kat. ú. Gbely par. č.
2578/9 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 40 m2 podľa GP č. 4/2009
zo dňa 27.2.2009 p. Anne Kubofovej, Štefánikova 486, Gbely a p. Lýdii
Bartošíkovej, Štefánikova 486, Gbely za cenu 3,32 €/m2.
MsZ schvaľuje:
Odpredaj pozemku zapísaného v LV č. 2070 pre obec a kat. ú. Gbely par. č.
2578/10 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 33 m2 podľa GP č. 4/2009 zo
dňa 27.2.2009 p. Lýdii Bartošíkovej, Štefánikova 486, Gbely za cenu 3,32 €/m2.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy, primátor
mesta dal hlasovať za vyššie uvedené uznesenia.
Výsledok hlasovania:
Za 10 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Ing.
Miroslav Mihál, Mgr. Peter Mihál, Milan Mikulič, Pavol Nemec, Miroslav
Rosivač, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek, Ing. Jozef Trčka
CSc.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 8

Rôzne
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 2009 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
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zamestnanosti.
Všetci žiadatelia splnili podmienky na poskytnutie dotácie v roku 2009, tzn.
majú vyúčtované dotácie z minulých rokov, nemajú nedoplatky na miestnych
dania a poplatkoch a predložili písomnú žiadosť o poskytnutie dotácie v roku
2009 s uvedením účelu.
Zoznam žiadateľov, účel a návrh výšky jednotlivých dotácií
bol
prerokovaný na komisii pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok. Členovia
komisie odporúčajú schváliť zoznam žiadateľov, účel a výšku jednotlivých
dotácií podľa predloženej tabuľky.
Primátor prečítal návrh na uznesenie.

MsZ schvaľuje:
Výšku finančných dotácií pre jednotlivé organizácie pre rok 2009 z rozpočtu
mesta, ktorých zoznam, výška a účel je uvedený v tabuľkovej prílohe tohto
uznesenia a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.
MsZ schvaľuje:
Finančnú rezervu vo výške 6805 € pre primátora mesta, na poskytnutie dotácií
v zmysle VZN č. 1/2006 o poskytnutí dotácií, § 4 bod 1a).
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy, primátor
mesta dal hlasovať za vyššie uvedené uznesenia:
Výsledok hlasovania:
Za 10 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Ing.
Miroslav Mihál, Mgr. Peter Mihál, Milan Mikulič, Pavol Nemec, Miroslav
Rosivač, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek, Ing. Jozef Trčka
CSc.
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Diskusia
RNDr. Žilinek – požiadal o vyznačenie cesty smerom k cintorínu, nakoľko
občania z iných obcí majú problém nájsť cintorín. Preto navrhol označiť smer
cesty k cintorínu.
Ing. Hazlinger – táto problematika prerokovaná na porade pracovníkov mesta
Gbely a bude v blízkej dobe zrealizovaná.
p. Vávra sa spýtal, či sa bude čistiť cesta na ulici Obrancov mieru.
Ing. Rosa – v súčasnosti je technický problém na čistiacom zariadení
a pracovníci sa venujú zvozu konárov.
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Ing. Hazlinger – na ulici Obrancov mieru v súčasnej dobe prebieha výstavba 4
rodinných domov, z tohto dôvodu je cesta na tejto ulici znečistená.
p. Vávra sa spýtal na ulicu Jilemníckeho, kedy bude dokončená.
Ing. Hazlinger – termín ukončenia bol posunutý, nakoľko sme požiadali TTSK
o vybudovanie kruhového objazdu a cesta na ulici Jilemníckeho je súčasťou
kruhového objazdu, na ktoré sa žiadajú finančné zdroje z fondov EU.
p. Kollár – upozornil na neporiadok v Adamove pri rieke Morave.
Ing. Hazlinger – vysvetlil, že mesto Gbely vynakladá veľké finančné prostriedky
na odstraňovanie čiernych skládok. Keď občania nezačnú od seba, naši
pracovníci budú dookola upratovať len čierne skládky.
p. Vávra – možno by bolo vhodné osloviť chatárov v Adamove, aby si urobili
brigádu a vyčistili tento rekreačný areál.
Primátor mesta poďakoval prítomným za účasť a ukončil riadne
zasadnutie MZ.
Gbely 6. apríla 2009

Ing. Nataša Londarevová
prednostka MsÚ

Ing. Jozef Hazlinger
primátor mesta

Overovatelia:
Milan Mikulič
Ing. Dana Vaňková
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