Mesto Gbely
Nám. Slobody 1261, 908 45 Gbely

Zápisnica
zo zasadnutia mestského zastupiteľstva,
konaného dňa 9.2.2009 v obradnej sieni MsÚ
Prítomní: viď prezenčná listina (príloha č. 1) – 8 poslancov
Ospravedlnení: Janka Dermeková
RNDr. Miroslav Žilinek
Ing. Mária Poláková
Ing. Svetlana Ondrušková
Primátor mesta dal hlasovať za program rokovania mestského zastupiteľstva
predložený poslancom, ktorých bolo v tomto čase prítomných 8.
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Návrh VZN „Požiarny poriadok mesta“ a návrh „Organizačný poriadok Mestského
hasičského zboru“
4. a/ Správa o činnosti hlavnej kontrolórky za II. polrok 2008
b/ Návrh plánu činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2009
5. Návrh uznesenia „O spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra v meste Gbely“
6. Schválenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
7. Majetkové prevody
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Ukončenie
Výsledok hlasovania:
Za 8 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Mgr. Peter
Mihál, Milan Mikulič, Pavol Nemec, Miroslav Rosivač, Ing. Dana Vaňková, Ing.
Jozef Trčka CSc.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Program rokovania MsZ 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: Miroslav Rosivač
Ing. Jozef Trčka CSc.
Primátor predložil na odsúhlasenie poslancom návrh zloženia návrhovej
komisie. Prítomných poslancov počas hlasovania 8.
Návrhová komisia:

Ing. Dana Vaňková - predseda
Milan Mikulič - člen
Mgr. Štefan Komorný ArtD. – člen

Výsledok hlasovania:
Za 8 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Mgr. Peter
Mihál, Milan Mikulič, Pavol Nemec, Miroslav Rosivač, Ing. Dana Vaňková, 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 uznesenia, ukladajúce úlohy pracovníkom mesta Gbely.
K bodu 3

Návrh VZN Požiarny poriadok Mesta Gbely a Organizačný poriadok
Mestského hasičského zboru
Poslanci obdržali návrhy obidvoch materiálov v písomnej forme, kde okrem iného bolo
uvedené, že Mestu Gbely bolo odporučené doterajší vnútorný predpis – smernicu prijať na
rokovaní poslancov MsZ ako Všeobecne záväzné nariadenie, ktoré vymedzuje práva
a ukladá povinnosti na jednej strane Mestskému zastupiteľstvu, primátorovi, Mestskému
úradu, Mestskému hasičskému zboru, jej veliteľovi, preventivárovi požiarnej ochrany, ale
aj fyzickým osobám – občanom a aj podnikateľským subjektom, ktorí sú povinní v súlade
so zákonom č. 314/2001 Z.z. v znení zmien a doplnkov plniť úlohy vyplývajúce zo
zákona o ochrane pred požiarmi a vyplývajúce z tohto VZN.
Uvedené materiály boli prerokované na zasadaní členov komisie pre ekonomiku,
legislatívu a verejný poriadok, ktorí odporúčajú poslancom MsZ Gbely prijať nasledovné
uznesenia:
MsZ vydáva:
VZN „Požiarny poriadok Mesta Gbely.

MsZ schvaľuje:
„Organizačný poriadok Mestského hasičského zboru Gbely“.
V diskusii vystúpil Ing. Jozef Trčka CSc. a vyzval veliteľa hasičského zboru, aby
prítomným občanom i poslancom vysvetlil spaľovanie porastov, ktoré je zapracované
v Požiarnom poriadku Mesta Gbely.
Pán Papánek vysvetlil, že v tomto VZN Požiarny poriadok Mesta Gbely je zapracované,
že občania, môžu spaľovať porasty len v suchom stave a za priaznivých poveternostných
podmienok.
Keďže neboli žiadne ďalšie pripomienky, primátor mesta dal hlasovať za predložené
návrhy na uznesenia.
Výsledok hlasovania:
Za 8 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Mgr. Peter Mihál,
Milan Mikulič, Pavol Nemec, Miroslav Rosivač, Ing. Dana Vaňková, Ing. Jozef Trčka
CSc.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 4

Správa o činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2008
Návrh plánu činnosti hlavnej kontrolórky na obdobie I. polroka 2009
Na zasadaní komisie pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok predložila hlavná
kontrolórka správu o činnosti a zároveň aj návrh plánu činnosti hlavnej kontrolórky na
obdobie I. polroka 2009. Členovia komisie odporučili primátorovi mesta doplniť smernicu pre
verejné obstarávanie o stanovenie pravidiel rokovania o cene.
Primátor mesta pre informáciu prítomných poslancov i občanov uviedol, že na Mestskom
úrade Gbely v súčasnom období 3 pracovníci majú odbornú spôsobilosť pre verejné
obstarávanie a tak ako konštatovala v svojej správe hlavná kontrolórka, verejné obstarávania
zákaziek s nízkou hodnotou boli uskutočnené v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z.
o verejnom obstarávaní. Uvedení pracovníci doplnili smernicu o verejnom obstarávaní
o stanovenie pravidiel rokovania o cene.
Členovia komisie odporučili poslancom MsZ prijať nasledovné uznesenia:
MsZ berie na vedomie:
Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2008
MsZ schvaľuje:
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na obdobie I. polroka 2009.
Keďže neboli žiadne pripomienky, primátor mesta dal hlasovať za predložené návrhy na
uznesenia.

Výsledok hlasovania:
Za 8 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Mgr. Peter Mihál,
Milan Mikulič, Pavol Nemec, Miroslav Rosivač, Ing. Dana Vaňková, Ing. Jozef Trčka
CSc.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 5

O spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra Mesta Gbely
Vzhľadom k tomu, že terajšej hlavnej kontrolórke Mesta Gbely končí dňa 27.05.2009 šesť
ročné funkčné obdobie, je potrebné vykonať v súlade so zákonom o obecnom zriadení voľbu
hlavného kontrolóra na ďalšie obdobie.
K tomuto je potrebné, aby poslanci rozhodli o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra,
ktorého návrh obdržali písomne.
Uvedený návrh bol prerokovaný v komisii pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok
členovia ktorej navrhujú nasledovné:
•
•
•
•
•

stanoviť pracovný úväzok hlavného kontrolóra - 0,2.
spôsob voľby –verejným hlasovaním poslancov
kvalifikačné predpoklady kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra – vysokoškolské
vzdelanie druhého stupňa
náležitosti prihlášky kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra – v súlade so zákonom
o obecnom zriadení.
vyhlásenie dátumu uskutočnenia voľby hlavného kontrolóra – na najbližšom rokovaní
poslancov MsZ – t.j. 6.4.2009

Primátor mesta predložil návrh na uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje:
Pracovný úväzok hlavného kontrolóra Mesta Gbely – 0,2.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje:
spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra Mesta Gbely podľa predloženého materiálu.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje:
náležitosti prihlášky kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra Mesta Gbely podľa
predloženého materiálu.
Mestské zastupiteľstvo vyhlasuje
deň konania voľby hlavného kontrolóra Mesta Gbely na 06. apríla 2009, v zmysle §18a/
ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov
Mestské zastupiteľstvo ukladá:
prednostke Mestského úradu zverejniť vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra
Mesta Gbely najmenej 40 dní pred dňom konania voľby hlavného kontrolóra Mesta Gbely
na úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým.

Keďže neboli žiadne pripomienky, primátor mesta dal hlasovať za predložené návrhy na
uznesenia.
Výsledok hlasovania:
Za 8 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Mgr. Peter Mihál,
Milan Mikulič, Pavol Nemec, Miroslav Rosivač, Ing. Dana Vaňková, Ing. Jozef Trčka
CSc.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 6

Schválenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
•

Projekt: Modernizácia verejného osvetlenia v meste Gbely

V rámci vyhlásených výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
Mesto Gbely predkladá projekt: „Modernizácia verejného osvetlenia v meste Gbely“, kde
riadiacim orgánom je Ministerstvo hospodárstva.
Jedná sa o výmenu existujúcich svietidiel a svetelných zdrojov za energeticky menej náročné,
úprava, výmena a inštalácia nových elektrorozvadzačov, kompletná rekonštrukcia VO na
Naftárskej ulici – a to prekládka vzdušného vedenia do zeme vrátane výmeny svietidiel.
Maximálna výška, ktorú môžeme žiadať na uvedený projekt je 250.000 €. Spolufinancovanie
5%.
Uvedený návrh bol prerokovaný v komisii pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok,
členovia odporúčajú poslancom prijať nasledovné uznesenia:
MsZ schvaľuje:
a/ Predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2. Konkurencie schopnosť a hospodársky
rast na realizáciu projektu „Modernizácia verejného osvetlenia v meste Gbely“, ktorý je
realizovaný pre Mesto Gbely
b/ Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP.
c/ Financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo
výške 12 500 €.
V diskusii vystúpili:
Ing. Kornel Činovský, ktorý sa spýtal na interval schvaľovania žiadostí.
Ing. Hazlinger - zhruba polroka trvá vyhodnocovací proces. Všetky žiadosti doteraz sa
predkladali na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR a po prvý krát predkladáme
žiadosť na Ministerstvo hospodárstva SR.
Keďže neboli vznesené žiadne iné pripomienky, primátor mesta dal hlasovať za predložené
návrhy uznesenia.

Výsledok hlasovania:
Za 8 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Mgr. Peter Mihál,
Milan Mikulič, Pavol Nemec, Miroslav Rosivač, Ing. Dana Vaňková, Ing. Jozef Trčka
CSc.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
•

Projekt : Hasičská zbrojnica Gbely – rekonštrukcia a prístavba

Ministerstvo výstavby otvorilo grantovú schému v opatrení 4.2. Infraštruktúra
nekomerčných záchranných služieb, v rámci ktorej Mesto Gbely podáva žiadosť o grant na
rekonštrukciu Hasičskej zbrojnice, ktorá bola odporučená aj Riaditeľstvom hasičského
a záchranného zboru okresu Skalica.
V rámci tejto rekonštrukcie by sa mali uskutočniť práce na vybudovaní nových sociálnych
zariadení, odpočinková miestnosť, garáž, školiaca miestnosť, sklad phm, sušiareň hadíc, čo
predstavuje štandard vybavenosti hasičských zbrojníc.
Členovia komisie pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok po prerokovaní uvedeného
návrhu odporúčajú poslancom MsZ prijať nasledovné uznesenia:
MsZ schvaľuje:
a/ Predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 4.2 ROP na realizáciu projektu „Hasičská
zbrojnica Gbely – rekonštrukcia a prístavba“, ktorý je realizovaný pre Mestský hasičský
zbor Gbely a ktorý je v súlade s materiálom „Plošné rozmiestnenie síl a prostriedkov
Hasičského a záchranného zboru a obecných hasičských zborov – sídla hasičských staníc
a hasičských zbrojníc“, ktorý bol prerokovaný vládou SR dňa 27.2.2008
b/ Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP.
c/ Financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo
výške 13.277,57 €.
V diskusii vystúpili:
Pavol Nemec sa spýtal na čo je tento projekt určený.
Ing. Hazlinger – v minulosti sa robila rekonštrukcia strechy, lebo zatekalo. V tomto projekte
by sa strecha nerušila. S návrhom rekonštrukcie súhlasí i stavebná komisia. S touto
rekonštrukciou súvisí i ďalšie uznesenie v bode rôzne - kúpa pozemkov. Pred dvomi rokmi
hasičský a záchranný zbor predkladal na Ministerstva vnútra SR návrh, aby v Skalickom
okrese boli 3 hasičské zbrojnice Gbely, Radošovce, Skalica. O tento projekt sa bude uchádzať
Skalica aj Radošovce.
Keďže neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky, primátor mesta dal hlasovať za
predložené návrhy uznesenia:

Výsledok hlasovania:
Za 8 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Mgr. Peter Mihál,
Milan Mikulič, Pavol Nemec, Miroslav Rosivač, Ing. Dana Vaňková, Ing. Jozef Trčka
CSc.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 7

Majetkové prevody
Poslanci obdržali v písomnej forme návrh materiálu týkajúci sa majetkových prevodov.
Uvedený materiál bol prerokovaný členmi komisie pre výstavbu a komisie pre ekonomiku,
legislatívu a verejný poriadok a odporúčajú tieto uznesenia schváliť:
MsZ schvaľuje odpredaj:
Pozemku zapísaného v LV č. 2070 pre obec a kat. úz. Gbely parc. č. 2983/2 – záhrada
o výmere 223 m2 p. Emilovi Švrčkovi a manž. Anne rod. Kovalovskej, Mládeže 646/28,
908 45 Gbely za cenu 3,32 €/m2.
MsZ schvaľuje odpredaj:
Pozemkov zapísaných v LV č. 2070 pre obec a kat. úz. Gbely parc. č. 5825/24 – orná
pôda, diel „4“ o výmere 30 m2 a parc. č. 1558/1 – ostatné plochy, diel „3“ o výmere 59
m2, obidva podľa geometrického plánu č. 14/2008 zo dňa 29.3.2008 pánovi Petrovi
Kilimajerovi a manž. Zuzane rod. Čarskej, M. Nešpora 1372, 908 45 Gbely za cenu 3,32
€ /m2.
MsZ schvaľuje odpredaj:
Pozemku zapísaného v LV č. 2070 pre obec a kat. úz. Gbely parc. č. 410/3 zastavané
plochy a nádvoria - diel „1“ o výmere 26 m2 podľa geometrického plánu č. 208/08 zo dňa
24.11.2008 p. Pavlovi Eisnerovi a manž. Miroslave, rod. Horinkovej, Jurigova 1492, 908
45 Gbely za cenu 3,32 €/m2.
MsZ schvaľuje odpredaj:
Pozemku zapísaného v LV č. 2070 pre obec a kat. úz. Gbely parc. č. 6192/1 – ostatné
plochy – diel „3“ o výmere 42 m2 podľa geometrického plánu č. 31/2006 zo dňa
23.11.2006 pani Anastázii Masárovej, rod. Okasovej, Kpt. Nálepku 824/17, 908 45 Gbely
za cenu 3,32 €/m2.
MsZ schvaľuje:
odkúpenie časti pozemku p.č. 1419 o výmere určenej novým geometrickým plánom od
predávajúcej Viery Karnošovej, rod. Hrebíčkovej za cenu 3,32 €/m² za účelom stavebných
úprav a prístavby hasičskej zbrojnice.

MsZ schvaľuje:
Predaj časti pozemku kupujúcej Viere Karnošovej, rod. Hrebíčkovej za cenu 3,32 €/m²:
1. časti pozemku p.č. 22/1 o výmere cca 30 m² – priľahlej k rodinnému domu na ul.
Medlenovej č. súpisné 732 v Gbeloch - presná výmera ktorého bude určená novým
geometrickým plánom,
2. časti pozemku p.č. 22/1 o výmere 20 m² a
3. časti pozemku p.č. 1558/1 o výmere 85m² zastavaná rodinným domom na ul.
Medlenovej č.súpisné 732 v Gbeloch.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky, primátor dal hlasovať za predložené návrhy
uznesenia:
Výsledok hlasovania:
Za 8 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Mgr. Peter Mihál,
Milan Mikulič, Pavol Nemec, Miroslav Rosivač, Ing. Dana Vaňková, Ing. Jozef Trčka
CSc.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 8

Rôzne
•

Návrh termínov konania zasadnutí poslancov MsZ Gbely

Poslanci obdržali v tomto bode rokovania od členov komisie pre ekonomiku, legislatívu
a verejný poriadok návrh termínov konania zasadaní poslancov MsZ v Gbeloch v roku 2009,
ktorí odporúčajú, aby sa v mesiacoch júl a august z dôvodov čerpania dovoleniek zasadania
MsZ nekonali.
Zároveň navrhujú, aby počet riadnych rokovaní poslanocov MsZ Gbely bol z tohto dôvodu
v roku 2009 – 7 krát , a to:
V pondelok o 18.oo hod v dňoch:
•
•
•
•
•
•
•

09.02.2009
06.04.2009
25.05.2009
29.06.2009
07.09.2009
02.11.2009
14.12.2009

Návrh na uznesenie:
MsZ berie na vedomie:
Termíny riadneho rokovania MsZ v Gbeloch na obdobie do konca roka 2009.

Poslanci mestského zastupiteľstva zobrali na vedomie termíny riadneho rokovania MsZ
v Gbeloch na obdobie do konca roka 2009.

•

Uvoľnenie z členstva komisie pre sociálne a zdravotné veci

Poslanci obdržali písomný materiál týkajúci sa osobnej žiadosti členky komisie pre sociálne
a zdravotné veci p. Evy Komáčkovej o uvoľnenie z členstva v tejto komisie z dôvodov
pracovnej zaťaženosti.
Návrh na uznesenie.
MsZ odvoláva:
Na vlastnú žiadosť pani Evu Komáčkovú, bytom Gbely, Mládeže 649 z komisie pre sociálne
a zdravotné veci.
Výsledok hlasovania:
Za 8 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Mgr. Peter Mihál,
Milan Mikulič, Pavol Nemec, Miroslav Rosivač, Ing. Dana Vaňková, Ing. Jozef Trčka
CSc.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
•

Návrh na odmenu hlavnej kontrolórke

Na zasadaní komisie pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok bol odporučený
návrh na odmenu za prácu hlavnej kontrolórke Mesta Gbely Ing. Márii Polákovej a to
v súlade so zákonom č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení vo výške 30% z ročného platu.
Primátor prečítal návrh na uznesenie:
MsZ schvaľuje:
Odmenu hlavnej kontrolórke Mesta Gbely Ing. Márii Polákovej za prácu v roku 2008 vo
výške 30% z ročného platu.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy, primátor mesta dal
hlasovať za predložený návrh uznesenia.
Výsledok hlasovania:
Za 8 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Mgr. Peter Mihál,
Milan Mikulič, Pavol Nemec, Miroslav Rosivač, Ing. Dana Vaňková, Ing. Jozef Trčka
CSc.
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 9

Diskusia
V diskúsii vystúpili:
Ing. Hazlinger – vyzval poslanca pána Pavla Nemca, aby prítomných pozval na predstavenie
„Nedzela na Záhorí“.
p. Nemec – „Večer poézie“ sa uskutoční 25.3.2009 o 19.00 hodine v Kine a divadelné
predstavenie bude 26.3.2009 v Dome kultúry Gbely. Predstavenie začína o 19.00 hodine.
Ing. Činovský sa spýtal, aký sa očakáva dopad finančnej krízy na Mesto Gbely.
Ing. Hazlinger –v súčasnom období prebiehajú rokovania ZMOS s predstaviteľmi vlády SR.
p. Nemec - poukázal na poškodené chodníky na ulici Naftárskej a taktiež na ulici Švermovej,
kde sa buduje nový rodinný dom a ťažké nákladné autá pri prevoze materiálu ničia chodník.
Ing. Hazlinger – v tomto prípade rozhoduje stavebný úrad pri povolení stavby a aj pri
kolaudácii stavby. Ak stavebník nedá všetko do poriadku, nebude mu stavba skolaudovaná.
p. Vávra sa spýtal na prevádzkovanie materskej školy pri jej rekonštrukcii.
Ing. Hazlinger – organizačné zabezpečenie je v kompetencie riaditeľky ZŠ a zástupkyne pre
materskú školu.
p. Papánek – informoval sa na cyklotrasu z Farského do Adamova.
Ing. Hazlinger – mesto Gbely získalo grant na vybudovanie cyklotrasy z Farského do
Adamova. Cesta sa bude spevňovať.
p. Rosivač sa informoval, či by nebolo možné sociálne zariadenia v Adamove nechať
otvorené do 24.00 hodiny.
Ing. Hazlinger – je to všetko o peniazoch. Aj keď sú sociálne zariadenia otvorené, nie všetci
návštevníci ich využívajú.
Keďže neboli ďalšie príspevky do diskusie, primátor mesta ju ukončil. Poďakoval
prítomným za účasť a ukončil riadne zasadnutie MZ.
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