Mesto Gbely
Nám. Slobody 1261, 908 45 Gbely

Zápisnica
zo zasadnutia mestského zastupiteľstva,
konaného dňa 10.11.2008 v obradnej sieni MsÚ
Prítomní: viď prezenčná listina (príloha č. 1) – 11 poslancov
Ospravedlnená: Ing. Svetlana Ondrušková
Primátor mesta dal hlasovať za program rokovania mestského zastupiteľstva
predložený poslancom, ktorých bolo v tomto čase prítomných 9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Kontrola uznesení
Návrh na VI. zmenu rozpočtu mesta Gbely
Návrh VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
na území mesta Gbely
Návrh VZN mesta Gbely, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2003 zo dňa
23.4.2003 o záväzných častiach územného plánu mesta Gbely
Majetkové prevody
Rôzne
Diskusia
Ukončenie

Výsledok hlasovania:
Za 9 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Ing.
Miroslav Mihál, Mgr. Peter Mihál, Milan Mikulič, Miroslav Rosivač, Pavol
Nemec, Ing. Dana Vaňková, 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
Mgr. Štefan Komorný ArtD.
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Primátor predložil na odsúhlasenie poslancom návrh zloženia návrhovej
komisie. Prítomných poslancov počas hlasovania 9.
Návrhová komisia:

Ing. Dana Vaňková - predseda
Ing. Jozef Trčka CSc. - člen
Ing. Miroslav Mihál – člen

Výsledok hlasovania:
Za 9 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Ing.
Miroslav Mihál, Mgr. Peter Mihál, Milan Mikulič, Miroslav Rosivač, Pavol
Nemec, 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
neboli uložené žiadne uznesenia, ukladajúce úlohy pracovníkom mesta
Gbely.
K bodu 3

Návrh VI. zmeny rozpočtu mesta Gbely v roku 2008
Primátor mesta vyzval Ing. Gabrielu Kováčovú, vedúcu ekonomického odboru,
aby prítomným poslancom i občanom predniesla návrh VI. zmeny rozpočtu
mesta Gbely v roku 2008.
Primátor mesta otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania. Keďže neboli žiadne
pripomienky, primátor predložil návrh na uznesenie:
MsZ schvaľuje:
VI. zmenu rozpočtu mesta Gbely v roku 2008. Neoddeliteľnou súčasťou tohto
uznesenia je tabuľková príloha s komentárom k jednotlivým zmenám.
MsZ schvaľuje:
Dotáciu právnickej osobe – TJ Nafta Gbely vo výške 100 tis. Sk s účelom –
zabezpečenie osláv 80. výročia TJ Nafta Gbely

2

Výsledok hlasovania:
Za 9 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Mgr. Štefan Komorný ArtD. Ing.
Miroslav Mihál, Mgr. Peter Mihál, Milan Mikulič, Miroslav Rosivač, Pavol
Nemec, Ing. Dana Vaňková, Ing. Jozef Trčka CSc.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Poslanci mestského zastupiteľstva schválili VI. zmenu rozpočtu mesta Gbely
v roku 2008. Neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia je tabuľková príloha
s komentárom k jednotlivým zmenám.
Poslanci mestského zastupiteľstva schválili dotáciu právnickej osobe – TJ Nafta
Gbely vo výške 100 tis. Sk s účelom – zabezpečenie osláv 80. výročia TJ Nafta
Gbely
K bode 4
Návrh VZN o pravidlách času predaja a času prevádzky služieb na
území mesta Gbely
Materiál bol upravený na základe pripomienok a návrhov poslancov
a odkonzultovaný s právnikmi.
Členovia komisie pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok odporúčajú
poslancom MsZ návrh VZN o pravidlách času predaja a času prevádzky služieb
schváliť.
V rámci diskusie vystúpili:
Ing. Mihál – vo VZN chcem vysvetlenie k par. 3, kto by mal kontrolovať
prevádzky. Rozdiel medzi minulým návrhom je ten, že je tam pridané
„príslušníci polície v rozsahu § 3 zák. č. 171/1993 Z.z. o policajnom zbore
v znení zmien a doplnkov“. Ja sa pýtam na jeden príklad, ako budú
spolupracovať s mestom. Policajný zbor si dá do plánu kontrolnú činnosť?
Primátor mesta prečítal zo znenia zákona o policajnom zbore úplné znenie
par. 3.
Primátor vysvetlil, že o spoluprácu policajný zbor môže požiadať rôznou
formou, písomne, emailom alebo telefonicky.
Ing. Mihál – Ja súhlasím s VZN, ale navrhujem doplniť: „na základe
vyžiadanie kontroly primátorom alebo povereným zamestnancom mesta“.
Ing. Londarevová – informovala poslancov o VZN, v ktorom podľa zákona
o obecnom zriadení sa určuje čas obchodu a čas prevádzky a ostatné údaje sú
informačného charakteru, t.j. vymedzuje sa okruh podnikateľov, ktorých sa
toto VZN týka, informuje sa, kto môže vykonávať kontrolu, aká je maximálna
výška pokuty za nedodržanie VZN a pod..
Počet poslancov sa zvýšil na 10, prišiel RNDr. Miroslav Žilinek.
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Mgr. Peter Mihál – k návrhu Ing. Miroslava Mihála uviedol: ak by sme dali do
VZN, že kontrolu môže polícia vykonávať len na požiadanie primátora, bolo by
to obmedzujúce. Polícia, ak zistí priestupok porušenia verejného poriadku, spíše
záznam a odovzdá ho primátorovi a ten môže uložiť pokutu.
Počet poslancov sa zvýšil na 11, prišla pani Janka Dermeková.
Keďže neboli žiadne ďalšie pripomienky, primátor mesta predložil návrh na
uznesenie.
MsZ vydáva:
VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území
mesta Gbely.
Výsledok hlasovania:
Za 9 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Mgr. Štefan Komorný ArtD. Mgr. Peter
Mihál, Milan Mikulič, Miroslav Rosivač, Pavol Nemec, Ing. Dana Vaňková,
RNDr. Miroslav Žilinek, Ing. Jozef Trčka CSc.
Proti: 0
Zdržali sa 2 poslanci: Janka Dermeková, Ing. Miroslav Mihál
Poslanci mestského zastupiteľstva vydali VZN o pravidlách času predaja a času
prevádzky služieb na území mesta Gbely.
K bodu 5

Návrh VZN mesta Gbely, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2003
zo dňa 23.4.2003 o záväzných častiach územného plánu mesta Gbely
Poslanci MsZ obdržali vopred písomne tento návrh, v komentári ktorého sa uvádza:
Poslanci MsZ Gbely na zasadaní v mesiaci september 2008 prijali uznesenie č.212
ktorým súhlasili s postupom obstaraním Zmien a doplnkov č.1/2008 Územného
plánu Mesta Gbely a spracovaním urbanistickej štúdie lokality Majerky.
Na základe tohto uznesenia, pracovníci Mesta Gbely podľa pokynov osoby odborne
spôsobilej na obstaranie Zmien a doplnkov Územného plánu Mesta Gbely - Ing.
Jozefa Hlavatého zabezpečili všetky práce spojené s realizáciou obstarania
predmetných Zmien a doplnkov....
Uvedený návrh na VZN bol prerokovaný v komisii pre ekonomiku, legislatívu
a verejný poriadok a v komisii pre investičnú výstavbu, stavebné veci a územné
plánovanie, členovia ktorých odporúčajú uvedený návrh VZN schváliť.
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Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie:
MsZ vydáva:
VZN mesta Gbely, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2003 zo dňa 23.4.2003 o
záväzných častiach územného plánu mesta Gbely.
Primátor otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania.
Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky, dal hlasovať za predložený návrh
na uznesenie.
Výsledok hlasovania:
Za 11 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Štefan
Komorný ArtD., Ing. Miroslav Mihál, Mgr. Peter Mihál,
Milan Mikulič,
Miroslav Rosivač, Pavol Nemec, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek,
Ing. Jozef Trčka CSc.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Poslanci mestského zastupiteľstva v Gbeloch vydali VZN mesta Gbely, ktorým sa
mení a dopĺňa VZN č. 1/2003 zo dňa 23.4.2003 o záväzných častiach územného
plánu mesta Gbely.
K bodu 6

Majetkové prevody
Poslanci obdržali v písomnej forme návrh materiálu týkajúci sa majetkových
prevodov, v ktorých v jednej časti sa jedná o predaj pozemkov žiadateľom, ktorí sa
písomne obrátili na Mesto Gbely o usporiadanie pozemkov v majetku mesta, na
ktorých sú väčšinou už vybudované ich stavby.
Súčasťou tohto materiálu je aj návrh, ktorý bol prerokovaný v komisii pre
ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok a v komisii pre investičnú výstavbu,
stavebné veci a územné plánovanie, v ktorom navrhujú poslancom MsZ schváliť
odpredaj pozemkov v majetku mesta Gbely, ktoré sa nachádzajú pod cestným
telesom križovatky ulíc Naftárska, Medlenova, Jilemnického, Hurbanova za
symbolickú 1,- SK pre Trnavský samosprávny kraj, ktorý je žiadateľom o grant na
rekonštrukciu komunikácií z grantovej schémy MV a RR SR.
Zároveň bol predložený návrh aj na odkúpenie pozemkov od súkromných osôb do
majetku mesta Gbely a to pozemok v lokalite budúcej výstavby rodinných domov –
„Kúcanka“ – z dôvodu potreby rozšírenia miestnej komunikácie.
Primátor prečítal návrh na uznesenie:
MsZ schvaľuje:
Odpredaj pozemkov par. č. C 2479/2 o výmere 122 m2, par. č. C 2480/3 o výmere
49 m2, par. č. C 2570/2 o výmere 386 m2 Trnavskému samosprávnemu kraju, za
cenu 1,- Sk.
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MsZ schvaľuje:
Odpredaj pozemku par. č. E 1005 diel „11“ o výmere 12 m2, diel „12“ o výmere 38
m2 pani Emílii Petránkovej, bytom Gbely, Mirka Nešpora 619, za cenu 100,- Sk/m2.
MsZ schvaľuje:
Odpredaj pozemku par. č. E 5453/51 diel „8“ o výmere 6 m2, diel „9“ o výmere 116
m2, pani Viere Pracharovej, trvale bytom Gbely, Hviezdoslavova 897, za cenu 100,Sk/m2.
MsZ schvaľuje:
Odpredaj pozemku par. č. C 2300/2 o výmere 53 m2 pani Oľge Imrichovej, bytom
Gbely, Švermova 125, za cenu 100,- Sk/m2.
MsZ schvaľuje:
Odkúpenie pozemku par. č. 101/3 o výmere 170 m2 od Ľubomíra Zajíčka a manž.
Evy, trvale bytom Gbely, Záhumenice 1397/31 za cenu 100,- Sk/m2.
Primátor otvoril diskusiu k majetkovým prevodom. Nakoľko neboli pripomienky
dal hlasovať za všetky návrhy uznesení majetkových prevodov spolu.
Výsledok hlasovania:
Za 11 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Štefan
Komorný ArtD., Ing. Miroslav Mihál, Mgr. Peter Mihál,
Milan Mikulič,
Miroslav Rosivač, Pavol Nemec, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek,
Ing. Jozef Trčka CSc.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Poslanci mestského zastupiteľstva schválili:
Odpredaj pozemkov par. č. C 2479/2 o výmere 122 m2, par. č. C 2480/3 o výmere
49 m2, par. č. C 2570/2 o výmere 386 m2 Trnavskému samosprávnemu kraju, za
cenu 1,- Sk.
Odpredaj pozemku par. č. E 1005 diel „11“ o výmere 12 m2, diel „12“ o výmere 38
m2 pani Emílii Petránkovej, bytom Gbely, Mirka Nešpora 619, za cenu 100,Sk/m2.
Odpredaj pozemku par. č. E 5453/51 diel „8“ o výmere 6 m2, diel „9“ o výmere
116 m2, pani Viere Pracharovej, trvale bytom Gbely, Hviezdoslavova 897, za cenu
100,- Sk/m2.
Odpredaj pozemku par. č. C 2300/2 o výmere 53 m2 pani Oľge Imrichovej, bytom
Gbely, Švermova 125, za cenu 100,- Sk/m2.

6

Odkúpenie pozemku par. č. 101/3 o výmere 170 m2 od Ľubomíra Zajíčka a manž.
Evy, trvale bytom Gbely, Záhumenice 1397/31 za cenu 100,- Sk/m2.
K bodu 7

Rôzne
V tomto materiály poslanci obržali informatívny materiál – vnútorný predpis
„Rozpočtové pravidlá mesta Gbely“, ktorý bol vypracovaný z dôvodu novely zák. č.
583/2004 Z.z. , podľa ktorej mesto musí vypracovať už pre rok 2009 tzv.
programový rozpočet.
V súvislosti s novelou zákona č.369/1990 o obecnom zriadení, § 11 ods. 4 –
Obecné zastupiteľstvo – novela upravila v tomto paragrafe a odstavci písm. b, kde
sa uvádza:
„... v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta.“
Z tohto dôvodu bol predložený návrh na uznesenie, ktoré bolo členmi komisie pre
ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok odporučené poslancom MsZ ku
schváleniu:
Primátor prečítal návrh na uznesenia:
MsZ berie na vedomie:
Vnútorný predpis „Rozpočtové pravidlá mesta Gbely“
MsZ poveruje:
Primátora mesta Gbely vykonávať zmeny rozpočtu mesta v priebehu celého
rozpočtového roka, pričom týmto rozpočtovým opatrením nie je možné meniť
celkový objem rozpočtovaných príjmov a výdavkov. Uvedená právomoc sa týka
bežného aj kapitálového rozpočtu.
Primátor mesta môže schváliť zmeny rozpočtu rozpočtovými opatreniami v rámci
schváleného rozpočtu:
a) v rámci programu a jeho častí do výšky 500.tis. Sk kumulovane za rok,
b) medzi programami do výšky 500.tis. Sk kumulovane za rok.
Primátor otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania.
Ing. Činovský - chcel vysvetliť návrh na uznesenie, kde MsZ poveruje primátora
mesta v priebehu celého roka presúvať v rámci programu a podprogramu finan.
prostriedky.
Ing. Kováčová – zmeny v rozpočte schvaľuje MsZ . V zákone nastali zmeny t.j.
MsZ môže poveriť primátora mesta presunúť finan. prostriedky v programe
a podprograme vo výške 500 tis. Sk. Celkový objem finan. prostriedkov v rozpočte
nemôže zmeniť, môže finan. prostriedky len presúvať.
Ing. Hazlinger – v roku 2006 ste ma tak isto
možnosť presunu finan. prostriedkov.

poverili a ani raz som nevyužil
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p. Nemec- ako to je medzi programami?
Ing. Mihál – je povinnosťou MsZ poveriť primátora mesta, alebo sme to využili pri
tejto príležitosti?
Ing. Kováčová – podľa zákona o obecnom zriadení môže MsZ poveriť primátora
vykonávať zmeny v rozpočte.
Ing. Mihál – spoločne je to v rámci podprogramu a programu 1 mil. Sk.
Ing. Kováčová – áno.
Ing. Mihál – Ja nesúhlasím, pretože je to vysoká čiastka.
Ing. Londarevová – zobrali sme prehľad z iných miesť a napr. v Senici primátor
môže presúvať 4 % z rozpočtu. Predkladáme návrh na 1 % z rozpočtu mesta.
Ing. Vaňková – táto čiastka nie je veľká a doposiaľ primátor toto poverenie
nevyužil.
Ing. Hazlinger – vedenie mesta predložilo návrh na presun vo výške 200 tis.Sk,
členovia ekonomickej komisie odporučili túto čiastku zvýšiť na 500 tis. Sk tak ako
je uvedené v návrhu na uznesenie.
Primátor mesta dal hlasovať za predložený návrh.
Výsledok hlasovania:
Za 10 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Štefan
Komorný ArtD., Mgr. Peter Mihál, Milan Mikulič, Miroslav Rosivač, Pavol
Nemec, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek, Ing. Jozef Trčka CSc.
Proti 1 poslanec: Ing. Miroslav Mihál
Zdržal sa:0
Poslanci mestského zastupiteľstva zobrali na vedomie vnútorný predpis
„Rozpočtové pravidlá mesta Gbely“.
Poslanci mestského zastupiteľstva poverili primátora mesta Gbely vykonávať
zmeny rozpočtu mesta v priebehu celého rozpočtového roka, pričom týmto
rozpočtovým opatrením nie je možné meniť celkový objem rozpočtovaných
príjmov a výdavkov. Uvedená právomoc sa týka bežného aj kapitálového rozpočtu.
Primátor mesta môže schváliť zmeny rozpočtu rozpočtovými opatreniami v rámci
schváleného rozpočtu:
a) v rámci programu a jeho častí do výšky 500.tis. Sk kumulovane za rok,
b) medzi programami do výšky 500.tis. Sk kumulovane za rok.
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K bodu 8

Diskusia
Ing. Mihál – v návrhu na uznesenie je bod 3 napísané: MsZ schvaľuje dotáciu TJ
Nafta Gbely. Ale my sme o tomto návrhu nehlasovali.
Ing. Hazlinger – o tomto návrhu bolo hlasované spolu so zmenou rozpočtu.
p. Nemec – diskutoval k tomu, že nebola skoordinovaná uzávierka železničného
prejazdu Kopčany a oprava kanalizačných vpustí na ulici Švermova. Zároveň
uviedol, že ulica Naftárska je preťažená.
Ing. Hazlinger – v územnom pláne je zahrnutý obchvat. Na tento účel nie je z EU
žiadny grant. V meste sú iné priority. Ak budeme mať vyriešené všetky problémy
v meste, môžeme sa zaoberať i týmto problémom.
p. Vávra – na ulici Švermovej bola dva týždne rozkopaná cesta.
Ing. Hazlinger – výmena poklopov je v správe BVS, nedalo sa to obmedziť.
Ing. Vaňková – stretlo sa nám to všetko naraz. Aj uzávierka priecestia v Kopčanoch
aj výmena poklopov v meste Gbely.
p. Kollár – znovu chcem upozorniť na zápach z kanalizácie na ulici Petroveskej,
Švermovej.
Ing. Hazlinger – BVS vymieňali poklopy a čistili kanalizáciu. Zápach je pri nízkom
tlaku vzduchu stále, preto sme na BVS znovu urgovali tento problém.
Primátor mesta poďakoval prítomným za účasť a ukončil riadne
zasadnutie MZ.
Gbely 12. novembra 2008
Ing. Nataša Londarevová
prednostka MsÚ

Ing. Jozef Hazlinger
primátor mesta

Overovatelia:
Milan Mikulič
Mgr. Štefan Komorný ArtD.
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