Mesto Gbely
Nám. Slobody 1261, 908 45 Gbely

Zápisnica
zo zasadnutia mestského zastupiteľstva,
konaného dňa 8.8.2013 v obradnej sieni MsÚ
Prítomní: viď prezenčná listina (príloha č. 1) – 9 poslancov
Ospravedlnení:

Ing. Svetlana Ondrušková
Ing. Dana Vaňková
Ing. Mária Poláková
Ing. Kornel Činovský

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z fondov EU
4. Rôzne
5. Diskusia
6. Ukončenie
Primátor mesta dal hlasovať za predložený program rokovania
mestského
zastupiteľstva predložený poslancom, ktorých bolo v tom čase prítomných 9.
Hlasovanie počas rokovania MsZ bolo verejné – zdvihnutím ruky, v súlade s platným
Rokovacím poriadkom MsZ v Gbeloch.
Výsledok hlasovania:
Za 9 poslancov: Iveta Ambrová, Mgr. Dana Beňová, Janka Dermeková, Mgr. Ondrej
Kollár, doc. Mgr. Štefan Komorný ArtD., Milan Mikulič, Pavol Nemec, Ing.
Ľubomír Papánek, RNDr. Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Primátor mesta určil zapisovateľku zápisnice:
Zapisovateľka: Mgr. Andrea Hrubšová
Primátor mesta určil overovateľov zápisnice:
Overovatelia:

p. Pavol Nemec
Ing. Ľubomír Papánek

Primátor predložil na odsúhlasenie poslancom návrh zloženia návrhovej komisie.
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Návrhová komisia: RNDr. Miroslav Žilinek - predseda
p. Milan Mikulič - člen
doc.Mgr.Štefan Komorný ArtD. - člen
Výsledok hlasovania:
Za 9 poslancov: Iveta Ambrová, Mgr. Dana Beňová, Janka Dermeková, Mgr. Ondrej
Kollár, doc. Mgr. Štefan Komorný ArtD., Milan Mikulič, Pavol Nemec, Ing.
Ľubomír Papánek, RNDr. Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0

k bodu 2

Kontrola plnenia uznesení
Prednostka Mestského úradu Ing. Londarevová konštatovala, že na ostatnom zasadnutí
poslancov MsZ Gbely neboli prijaté žiadne uznesenia, ktorými by boli uložené úlohy.

K bodu 3

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z fondov EU
Mesto Gbely v rámci výzvy 12/FMP z Operačného programu cezhraničnej spolupráce
SR - ČR 2007 - 2013 - fond mikroprojektov - Aktivita – propagačné a prezentačné
aktivity podporujúce atraktivity cestovného ruchu v prihraničnom území - vypracovalo
projekt žiadosti o nenávratný finančný príspevok . Názov projektu : "Spoznávajme
spoločne prihraničné regióny“. Žiadateľom je Mesto Gbely, hlavný cezhraničný
partner obec Tvrdonice. Mesto Gbely spolu s obcou Tvrdonice v rámci tohto projektu
chce spoločne prostredníctvom informačných tabúľ a výroby propagačných materiálov
sprostredkovať návštevníkom regiónu informácie o atraktivite spoločného územia,
možnosti toto územie využívať formou aktívneho oddychu – vodnej turistiky,
cykloturistiky, pešej turistiky. Propagačné materiály budú obsahovať informácie
o blízkych turistických cieľoch, vzdialenosti od miesta tabúľ, vzdialenosti miest medzi
sebou atď...
Predložený návrh bol prerokovaný per-rollan v komisii pre ekonomiku, legislatívu
a verejný poriadok, členovia ktorej odporúčajú poslancom prijať nasledovné uznesenie:
MsZ schvaľuje:
a/
Predloženie žiadosti o NFP v súlade s Operačným programom cezhraničnej
spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013 a s regionálnou
dokumentáciou Fondu mikroprojektov na realizáciu projektu „Spoznávajme spoločne
prihraničné regióny“.
b/

c/

Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP.

Spolufinancovanie projektu vo výške 1.200 €.
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Primátor mesta otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania.
Do diskusie sa prihlásili nasledovní poslanci:
Mgr. Kollár sa spýtal na spoluúčasť mesta na tomto projekte.
Ing. Hazlinger – vysvetlil, že spoluúčasť u tohto grantu je 5 %.
Ing. Papánek sa spýtal na využitie lodí na rieke Morave, ktoré sme získali cez grant.
Ing. Hazlinger – uviedol, že lode sa zatiaľ prevádzkujú len v sobotu a v nedeľu.
RNDr. Žilinek – navrhol, aby pracovníci MsÚ pripravili vyhodnotenie aktivít pre
poslancov využiteľnosť na rieke Morave.
Mgr. Kollár sa spýtal, ako sú využité propagačné materiály z minulých grantov.
Ing. Hazlinger vysvetlil, že sa propagačné materiály distribuovali cez mesačník Gbelan
občanom, taktiež boli použité ako propagačný materiál na Slovakia tour v Inchebe,
ďalej sú pre občanov k dispozícii vo všetkých bufetoch v Adamove a Dome kultúry.
Keďže neboli vznesené žiadne iné pripomienky, primátor dal hlasovať za predložený
návrh.
Výsledok hlasovania:
Za 9 poslancov: Iveta Ambrová, Mgr. Dana Beňová, Janka Dermeková, Mgr. Ondrej
Kollár, doc. Mgr. Štefan Komorný ArtD., Milan Mikulič, Pavol Nemec, Ing.
Ľubomír Papánek, RNDr. Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 4

Rôzne


Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri ZUŠ

V materiály, ktorí poslanci obdržali bolo podrobne uvedené, prečo boli do Rady školy
delegovaní ešte dvaja poslanci MsZ Gbely a to Ing. Kornel Činovský a Milan Mikulič.
Keďže starosta obce Kúty nevyužil ponuku zriaďovateľa ZUŠ Gbely a nenavrhol
svojich poslancov za členov Rady, urobil tak zriaďovateľ – Mesto Gbely. Skôr ako
primátor predložil návrh na uznesenie k tomuto bodu rokovania, tak prítomným
poslancom oznámil, že Rada školy uskutočnila výberové konanie na miesto riaditeľa
ZUŠ Gbely, nakoľko sa pani Andrea Hrnčiríková –Budajová k 30.júnu tohto roka
vzdala funkcie riaditeľky ZUŠ. Novou riaditeľkou, ktorú vybrali členovia Rady školy,
sa stala pani Magdaléna Rafaelisová, ktorú primátor mesta menoval do funkcie od 1.
augusta 2013.
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Primátor mesta predložil návrh na uznesenie:
MsZ berie na vedomie:
Delegovanie za členov Rady školy pri ZUŠ Gbely Ing. Kornela Činovského,
Milana Mikuliča.
Primátor mesta otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania.
Do rozpravy sa zapojili nasledovní poslanci:
Mgr. Kollár – konštatoval, že do rady školy starosta obce Kúty delegoval rodičov
za zástupcov obce Kúty. Spýtal sa prečo, nebolo toto delegovanie akceptovateľné.
Ing. Hazlinger vysvetlil, že v minulosti malo mesto Gbely a obec Kúty dohodu, že
v rade školy bude polovica rodičov za Gbely a polovica rodičov za Kúty. Taktiež
bolo dohodnuté, že 2 poslanci budú za Gbely a 2 poslanci za obec Kúty. Starosta
obce Kúty nevyužil túto možnosť, neodporučil 2 poslancov obecného
zastupiteľstva, ale obecné zastupiteľstvo Kúty delegovalo do Rady školy dvoch
rodičov z obce Kúty, čo je v rozpore so zákonom, lebo obec Kúty nie je
zriaďovateľom ZUŠ Gbely.
Keďže neboli vznesené pripomienky primátor konštatoval, že MsZ Gbely zobralo
na vedomie delegovanie za členov Rady školy pri ZUŠ Gbely Ing. Kornela
Činovského a Milana Mikuliča.



Prevádzkovanie požičovne raftov

Mesto Gbely v rámci II. etapy projektu „Rieka Morava nás nerozdeľuje, ale spája“,
v spolupráci s obcou Tvrdonice a Lanžhot vybudovalo na brehoch rieky Moravy
nástupiská a výstupiská pre uľahčenie vstupu pri splavovaní rieky na raftoch. Zároveň
boli zakúpené rafty, vesty, pádla, dopravný prostriedok – štvorkolka na prepravu raftov,
ako aj bola vybudovaná úschovňa pre rafty, ktorá sa nachádza na brehu Adamovského
jazera II. neďaleko od objektov, ktoré mesto vybudovalo ako hygienické zariadenia.
Prevádzkovanie požičovne raftov mesto začalo od 1. augusta tohto roka, pričom túto
povinnosť rieši obdobne ako v prípade prevádzkovania verejných WC. Službu
požičovne raftov na obdobie od 1. augusta 2013 do 30. septembra 2013 bude
zabezpečovať pán Silvester Vismek, prevádzkovateľ bufetov, verejného WC v tejto
časti Adamovských jazier a to za podmienok a za ceny stanovených mestom Gbely.
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie.

MsZ berie na vedomie:
Informáciu o začatí a spôsobe prevádzkovania požičovne raftov.
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Primátor mesta otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania.
Do rozpravy sa prihlásil poslanec Ing. Papánek, ktorý sa spýtal, kde si občania môžu
nájsť bližšie informácie o raftoch.
Ing. Hazlinger – dodal, že všetky potrebné informácie boli uverejnené v mesačníku
Gbelan a na internete mesta.
Keďže neboli vznesené žiadne iné pripomienky primátor konštatoval, že MsZ
Gbely zobralo na vedomie informáciu o začatí a spôsobe prevádzkovania
požičovne raftov.
K bodu 8

Diskusia
Prv než primátor otvoril diskusiu informoval všetkých prítomných poslancov, že dňa 1.
júla 2013 bol na mesto Gbely doručený list vo veci sťažnosti na vedenie ZUŠ Gbely.
Obsahom predmetnej sťažnosti bolo nevyplácanie príplatku za triednictvo a kritika na
zlé medziľudské vzťahy na pracovisku. Sťažnosť podali a podpísali piati učitelia ZUŠ
Gbely. V súlade so zákonom č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach v znení zmien a doplnkov
je uvedené, že na prešetrenie sťažnosti proti činnosti štatutárneho orgánu právnickej
osoby, ktorej je obec zriaďovateľom, je príslušný starosta obce. Z tohto dôvodu
primátor mesta poveril hlavnú kontrolórku mesta Ing. Polákovú, aby vykonala kontrolu
v ZUŠ Gbely. Na základe tejto kontroly bolo zrealizované odstránenie zistených
nedostatkov. Čo sa týka riešenia otázky vzťahov na pracovisku, vzťahu vedenia školy
k odborovej organizácii a podobne – tak toto je v kompetencii novej riaditeľky ZUŠ
Gbely.
Do diskusie sa prihlásili občania a to pán Vanek a pán Helt zo sídliska Záhumenice,
ktorí prišli požiadať zástupcov mesta o presun alebo zabezpečenie smetného boxa proti
zápachu a proti vyberaniu kontajnerov rómskymi spoluobčanmi na sídlisku Záhumenice
pred vchodom číslo 1465.
Ing. Hazlinger vysvetlil, že pracovníci mesta zrealizovali prieskum u občanov na
sídlisku Záhumenice s dotazom, či chcú premiestnenie boxov na sídlisku alebo nie.
V súčasnosti to ešte nie je vyhodnotené, ale určite tento návrh bude zaradený na
prerokovanie komisie pre výstavbu a stavebné veci a do komisie pre ekonomiku.
RNDr. Žilinek navrhol, aby majitelia bytov zozbierali medzi sebou finančné
prostriedky a nechali si vybudovať striešku s bránou, od ktorej by mali kľúče len
majitelia bytov.
p. Dermeková – upozornila na neporiadok a rozbité fľaše pred barom Polák, ktorý je
pravidelne v sobotu a v nedeľu.
Ing. Hazlinger uviedol, že sa v najbližších dňoch uskutoční prerokovanie priestupku
s majiteľom baru a predmetný problém rieši polícia.
Mgr. Kollár – sa spýtal na petíciu od občanov z ulice Družstevnej, ktorá sa týka
prejazdnosti nákladných áut po tejto ulici, aký bude ďalší postup.
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Ing. Hazlinger – uviedol, že problém bude prerokovaný na nasledujúcej komisii pre
výstavbu.

RNDr. Žilinek sa spýtal, či boli oslovení majiteľov rodinných domov na ulici Jurigovej,
kvôli pripojeniu na kanalizáciu, kde sa bude realizovať rekonštrukcia miestnej
komunikácie.
Ing. Hazlinger uviedol, že asi pred mesiacom boli oslovení všetci majitelia rodinných
domov, ktorí podľa informácií BVS a.s. nie sú pripojení na kanalizáciu, aby si
urýchlene zrealizovali napojenie na kanalizáciu.
Po ukončení diskusie primátor mesta zasadnutie MsZ ukončil.
Gbely 9. augusta 2013

Ing. Nataša Londarevová
prednostka MsÚ

Ing. Jozef Hazlinger
primátor mesta

Overovatelia:
Ing. Ľubomír Papánek
p. Pavol Nemec
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