Mesto Gbely
Nám. Slobody 1261, 908 45 Gbely

Zápisnica
zo zasadnutia mestského zastupiteľstva,
konaného dňa 14.07.2008 v obradnej sieni MsÚ
Prítomní: viď prezenčná listina (príloha č. 1) – 12 poslancov
Zapisovateľka: Andrea Hrubšová
Primátor predložil na odsúhlasenie poslancom návrh zloženia návrhovej
komisie.
Návrhová komisia:

RNDr. Miroslav Žilinek - predseda
Ing. Dana Vaňková - člen
Milan Mikulič – člen

Primátor mesta dal hlasovať za členov návrhovej komisie.
Výsledok hlasovania:
Za 12 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Štefan
Komorný ArtD., Ing. Miroslav Mihál, Mgr. Peter Mihál, Milan Mikulič, Pavol
Nemec, Ing. Svetlana Ondrušková, Miroslav Rosivač, Ing. Dana Vaňková,
RNDr. Miroslav Žilinek, Ing. Jozef Trčka CSc.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Primátor mesta určil overovateľov zápisnice:
Overovatelia:

Ing. Svetlana Ondrušková
Mgr. Štefan Komorný ArtD.

Primátor predložil na odsúhlasenie návrh programu:
PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Návrh IV. Zmeny rozpočtu Mesta Gbely
4. Návrh VZN Štatút mesta Gbely
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie 2. polroka 2008
6. Majetkové prevody
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Ukončenie
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Hlasovanie počas rokovania MZ bude verejné – zdvihnutím ruky, v súlade
s platným Rokovacím poriadkom MZ v Gbeloch.
Primátor mesta dal hlasovať za program rokovania mestského zastupiteľstva
predložený poslancom:
Výsledok hlasovania:
Za 12 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Štefan
Komorný ArtD., Ing. Miroslav Mihál, Mgr. Peter Mihál, Milan Mikulič, Pavol
Nemec, Ing. Svetlana Ondrušková, Miroslav Rosivač, Ing. Dana Vaňková,
RNDr. Miroslav Žilinek, Ing. Jozef Trčka CSc.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Program rokovania MZ bol schválený.
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 IV. zmeny rozpočtu Mesta Gbely
Primátor mesta vyzval pani Jureňovú účtovníčku mesta Gbely, aby prítomným
poslancom i občanom predniesla návrh na IV. zmenu rozpočtu mesta Gbely.
Ing. Činovský – spýtal sa na účelový dar vo výške 44 tis. Sk v príjmoch a na 40 tis.
Sk vo výdavkoch.
p. Jureňová – vysvetlila, že od nášho bývalého občana sme dostali 44 tis. Sk, ktoré
boli v plnej výške prijaté do príjmov a na strane výdavkoch navrhujeme zvýšiť
pôvodný rozpočet o 40 tis. Sk na opravu krížov.
Ing. Činovský sa spýtal na Bratislavskú vodárensku spoločnosť, prečo je tam treba
zaplatiť 880 tis. Sk.
Ing. Hazlinger – zo zákona je povinnosť platiť poplatky aj za odvádzanie dažďovej
vody z verejného priestranstva. Stále ešte rokujeme s BVS Bratislava, avšak do
rozpočtu sme dali výšku z faktúry, ktorú žiada BVS uhradiť.
Ing. Činovský – je potrebné s týmto počítať i do budúcnosti?
Ing. Hazlinger – legislatíva postupne pritvrdzuje a BVS má nárok na úhradu
faktúry. Síce chodia nám faktúry za odvod dažďovej vody za verejné priestranstvo,
ale neustále sa snažíme rokovať s BVS a preto tieto faktúry zatiaľ neuhrádzame.
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Ing. Mihál – prečo teda hlasujeme za 880 tis. Sk, keď ešte rokujeme s BVS.
Ing.Hazlinger- suma, ktorá je uvedená v rozpočte je na základe faktúry.
Ing.Mihál – príjmy berieme z rezervného fondu sú 1.664 tis. Sk a na projektovú
dokumentáciu je vyčlenená čiastka 900 tis. Sk, zostávajúca suma vo výške 764 tis.
Sk je na rekonštrukciu stavieb, ktoré nie sú popísané v predloženom rozpočte.
Ing. Hazlinger – v minulosti
bol tento rezervný fond použitý
rekonštrukcie škôl. Ide o navýšenie.

na projekty

Ing. Mihál – pýtam sa, načo sa použije 764 tis. Sk.
Ing. Londarevová – ide o vyrovnaný rozpočet, vyrovnávame kapitálové aj bežné
výdavky a rozdiel je vykrývaný z rezervného fondu.
Ing. Mihál – vysvetlite mi na akú rekonštrukciu stavieb to bude použité.
Ing. Londarevová – nie je tam dobrý názov.
Ing. Mihál – malo by sa s tým niečo robiť.
RNDr. Žilinek – je to chyba vo formulácii. Je to vlastne na vyrovnanie rozpočtu.
Navrhujem, predefinovať v komentári k rozpočtu použitie rezervného fondu na
úhradu kapitálových a bežných výdavkov.
Ing. Mihál – ak v rozpočte názov rekonštrukcia stavieb nepatrí,
a ospravedlňte sa. Kto to písal?

dajte to preč

Ing. Hazlinger – písala to vedúca odboru Ing. Kováčová.
RNDr. Žilinek – dávam návrh, aby v texte v časti príjmov bola uvedená veta
„Čerpanie rezervného fondu + 1.664 tis. Sk“.
Ing. Mihál – nakoľko podľa rozpočtu budú prebiehať výberové konania na
dodávateľa, ja sa hlásim do výberovej komisie, čo súvisí s kapitálovými
výdavkami. Chcem navrhnúť, aby som bol menovaný primátorom do komisie
verejného obstarávania, mám preukaz spôsobilosti. Je možné mňa navrhnúť do
takejto komisie? Nikdy nevieme kto tam je, aký bol výber dodávateľa transparentný.
Chcem sa zúčastniť takejto komisie.
Ing. Mihál – pán primátor môžem dostať odpoveď, či ma menuješ do komisie.
Ing. Hazlinger – je to v kompetencii primátora mesta.
Ing. Mihál – chcem zapísať do zápisnice, že žiadam o písomnú odpoveď, prečo
môžem alebo nemôžem byť účastný v komisii na verejné obstarávanie.
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Primátor dal hlasovať za uznesenie s tým, že komentár k zmene rozpočtu bude
upravený podľa návrhu RNDr. Žilinka a aj za uznesenie a zverenie rekonštrukcie
atletického oválu do správy ZŠ s MŠ.
MsZ schvaľuje:
IV. zmenu rozpočtu mesta Gbely na rok 2008. Neoddeliteľnou súčasťou tohto
uznesenia je tabuľková príloha s komentárom k jednotlivým zmenám.
MsZ schvaľuje:
Zverenie majetku mesta Gbely – rekonštrukcia atletického oválu v areáli ZŠ s MŠ
Gbely do správy ZŠ s MŠ Gbely, Pionierska 697, 908 45 Gbely v celkovej hodnote
4.511.368,04 Sk k 1.8.2008.
Výsledok hlasovania:
Za 12 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Štefan
Komorný ArtD., Ing. Miroslav Mihál, Mgr. Peter Mihál, Milan Mikulič, Pavol
Nemec, Ing. Svetlana Ondrušková, Miroslav Rosivač, Ing. Dana Vaňková,
RNDr. Miroslav Žilinek, Ing. Jozef Trčka CSc.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Poslanci mestského zastupiteľstva schválili IV. zmenu rozpočtu mesta Gbely na
rok 2008. Neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia je tabuľková príloha
s komentárom k jednotlivým zmenám.
Poslanci mestského zastupiteľstva schválili zverenie majetku mesta Gbely –
rekonštrukcia atletického oválu v areáli ZŠ s MŠ Gbely do správy ZŠ s MŠ Gbely,
Pionierska 697, 908 45 Gbely v celkovej hodnote 4.511.368,04 Sk k 1.8.2008.
K bodu 4

Návrh VZN Štatút mesta Gbely
Nakoľko prišlo k legislatívnym zmenám v zákonoch, poslanci mestského
zastupiteľstva obdržali v písomnej forme návrh VZN Štatút mesta Gbely.
Keďže nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, primátor dal hlasovať za
predložený návrh VZN č. 1/2008 Štatút mesta Gbely.
MsZ vydáva:
VZN č. 1/2008 Štatút mesta Gbely.
Výsledok hlasovania:
Za 12 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Štefan
Komorný ArtD., Ing. Miroslav Mihál, Mgr. Peter Mihál, Milan Mikulič, Pavol
Nemec, Ing. Svetlana Ondrušková, Miroslav Rosivač, Ing. Dana Vaňková,
RNDr. Miroslav Žilinek, Ing. Jozef Trčka CSc.
Proti: 0
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Zdržal sa: 0
Poslanci mestského zastupiteľstva schválili vydanie VZN č. 1/2008 Štatút mesta
Gbely.
K bodu 5

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie 2.
polroka 2008
Primátor mesta vyzval Ing. Polákovú hlavnú kontrolórku mesta Gbely, aby
prítomným poslancom i občanom predniesla návrh plánu kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky na obdobie 2. polroka 2008 a správu o výsledkoch kontroly k
30.6.2008.
Ing. Mihál – dodal, že v pláne kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky chýba
analýza pohľadávok k 30.6.2008. Chcem hodnotiť prácu hlavnej kontrolórky. Je to
zlé a začalo to byť slabé i v kontrolnej činnosti. Kontrolórka mesta podlieha
mestskému zastupiteľstvu, nie je podružný orgán primátora mesta a prednostky
MsÚ, volia ju poslanci MsZ.
14.3. som napísal list pani kontrolórke, kde som upozornil na nedostatky práce pani
kontrolórky. Upozornil som na nepredkladanie 1 krát ročne správu hlavnej
kontrolórky mestskému zastupiteľstvu. Bohužiaľ táto správa nebola predložená v
termíne, kontrolórka by možno predložila správu, ale primátor porušil zákon
a zvolal zasadnutie MsZ o 3 dni neskôr. Porušili zákon č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení. Predložená správa za rok 2007 neobsahuje kontroly v bode 1.
Pani kontrolórka mi odpísala, že ďakuje za upozornenie a kontrola bude vykonaná
v 1. polroku 2008. Táto kontrola nie je uvedená ani v správe k 30.6.2008. Ďalej
som upozornil kontrolórku na porušovanie zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení, par. 18 ods. 2 písmeno c. Predmetom kontroly sú aj právnické osoby,
ktoré nakladajú s majetkom obce. Nakoľko majetok mesta je v užívaní DPS do
dnešného dňa tam nikto neurobil kontrolu. Kontrolórka nevie ani čo má robiť.
Kontrolórka mi napísala zaradím do plánu. Vy ste osoba, ktorá zodpovedá
mestskému zastupiteľstvu. Kontrolu majetku obce zvereného do majetku inej
organizácie nemáte ani zahrnuté v pláne.
Ing. Poláková – mám tam kontrola vo vybraných organizáciách. To je aj DPS
Gbely.
Ing. Trčka CSc. – kontrola vo vybraných organizáciách to znamená, že tam patrí aj
DPS.
Ing. Mihál – chcem upozorniť, že zákon je niekoľko krát porušený. 27.3 mi pani
kontrolórka priznávate, že bol porušený zákon. Na riadnom MsZ som upozornil, že
kontrolórka sa musí zúčastňovať na MsZ. Primátor mesta neospravedlnil
kontrolórku na minulom zasadnutí MsZ. Podľa zákona kontrolórka musí byť na
každom zasadnutí MsZ.
Ing. Mihál – navrhujem napísať vytykací list, kde bude upozornená na
zanedbávanie práce a v budúcnosti následne môže prísť k odvolaniu.
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Ing. Poláková – ja som Vám napísala, že správa sa vykonáva a predkladá 1 x za
rok. Možno sme sa nepochopili. Správu som predložila v riadnom čase, bohužiaľ
zastupiteľstvo bolo za 63 dní. Kontrolu v organizáciách som nevykonala z dôvodu,
lebo som bola 1 mesiac služobne mimo Slovenska. V rámci, že to robím na
skrátený pracovný úväzok si myslím, že to robím dobre. Viacej hodín, ak treba
pracuje sa potom na plný pracovný úväzok.
Ing. Mihál – máte možnosť pracovný úväzok ukončiť.
Ing. Hazlinger- zastupiteľstvo sa na jar zvolalo preto neskôr, pretože boli jarné
prázdniny a väčšina poslancov bola mimo mesta, preto som zasadnutie zvolal o 3
dni neskôr. Hlavná kontrolórka má poradný hlas a môže sa zúčastňovať i komisií.
Pani kontrolórka bola mimo Slovenska, preto sa nezúčastnila zasadnutia MsZ.
Podľa mňa si prácu vykonáva dobre.
Ing. Mihál – kto robí demagógiu si ty. Pán primátor porušil si zákon.
Primátor prečítal návrh na uznesenia:
MsZ berie na vedomie:
Správu o činnosti hlavnej kontrolórky k 30.6.2008.
MsZ schvaľuje:
Plán práce hlavnej kontrolórky na II. polrok 2008.
Ing. Mihál – navrhujem dať hlasovať o mojom návrhu:
MsZ ukladá primátorovi napísať vytýkací list o porušení zákona pani Ing.
Polákovej.
Ing. Londarevová - mestské zastupiteľstvo podľa zákona nemôže uložiť
primátorovi úlohu. Legislatívne je to nemožné.
Ing. Vaňková – poslanec má právo predložiť návrh MsZ avšak nemôže mestské
zastupiteľstvo uložiť primátorovi, môže uložiť úlohu prednostke MsÚ alebo hlavnej
kontrolórke mesta.
Bolo by dobré, aby sa hlasovalo, či pani kontrolórke napísať vytýkací list.
Ing. Mihál – predkladám návrh na uznesenie. MsZ súhlasí so zaslaním vytýkacieho
listu Ing. Polákovej hlavnej kontrolórke mesta z dôvodu porušenia zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení par. 12 odst. 1, par. 18f písm.c), par. 18d odst. 2
písm.c.
Primátor dal hlasovať o návrhu poslanca Ing. Mihála.
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Výsledok hlasovanie:
Za 1 poslanec: Ing. Miroslav Mihál
Proti 9 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Štefan
Komorný ArtD., Mgr. Peter Mihál, Milan Mikulič, Ing. Svetlana Ondrušková,
Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek, Ing. Jozef Trčka CSc.
Zdržali sa 2 poslanci: Pavol Nemec, Miroslav Rosivač
Poslanci mestského zastupiteľstva neodsúhlasili návrh Ing. Mihála napísať
vytýkací list Ing. Polákovej hlavnej kontrolórke mesta.
Primátor mesta konštatoval, že:
MsZ berie na vedomie:
Správu o činnosti hlavnej kontrolórky k 30.6.2008.
Primátor mesta dal hlasovať o predloženom návrhu uznesenia:
MsZ schvaľuje:
Plán práce hlavnej kontrolórky na II. polrok 2008 doplnený o analýzu pohľadávok
k 30.6.2008.
Výsledok hlasovania:
Za 11 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Štefan
Komorný ArtD., Peter Mihál, Milan Mikulič, Pavol Nemec, Ing. Svetlana
Ondrušková, Miroslav Rosivač, 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 správu o činnosti hlavnej
kontrolórky k 30.6.2008.
Poslanci mestského zastupiteľstva schválili plán práce hlavnej kontrolórky na II.
polrok 2008 doplnený o analýzu pohľadávok k 30.6.2008.
k bodu 6

Majetkové prevody
Poslanci MsZ dostali písomný materiál k majetkovým prevodom, týkajúci sa
žiadostí občanov o usporiadanie pozemkov pod rodinné domy, pozemky
v záhrade. Uvedený materiál prerokovala komisia výstavby a komisia pre
ekonomiku, obidve ich odporúčajú ku schváleniu – t.j. odpredaj pozemkov
žiadateľom za cenu 100,- Sk/m2 a odpredaj pozemku v lokalite Piesky za cenu
50,- Sk/m2 a rovnakých podmienok schválených uznesením MsZ č. 234/2004 zo
dňa 7.5.2004.
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Primátor prečítal návrh na uznesenie:
MsZ schvaľuje odpredaj:
Pozemku par. č. E 1558/1 diel „10“ o výmere 16 m2, diel „11“ o výmere 26 m2,
podľa geometrického plánu č. 53/08 firme IVERO s.r.o. so sídlom Železničná 4,
Hlohovec za cenu 100,- Sk/m2.
MsZ schvaľuje odpredaj:
Pozemku par. č. E 1558/1 diel „14“ o výmere 47 m2, diel „15“ o výmere 40 m2
pani Márii Šedivej, bytom Gbely, M. Nešpora 586/17, pani Ľubici Žákovej,
bytom Gbely, Záhumenice 667, pánovi Miroslavovi Šedivému, bytom Gbely, M.
Nešpora 586/17, podľa geometrického plánu č. 7/2007 zo dňa 21.3.2007 za cenu
100,- Sk/m2.
MsZ schvaľuje odpredaj:
Pozemku par. č. E 5350 diel „36“ o výmere 60 m2 pani Jaroslave Matulovej,
bytom Gbely, Ružova 1081, podľa geometrického plánu č. 18/2008 zo dňa
8.4.2008 za cenu 100,- Sk/m2,.
MsZ schvaľuje:
uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na odpredaj pozemku v časti
„Pieska“ za rovnakých podmienok schválených uznesením č. MsZ č. 234/2004 zo
dňa 7.5.2004:
par. č. C 754/9 o výmere 3023 m2 v lokalite Piesky pánovi Jurajovi Hnátovi,
bytom Gbely, prof. Čarského 1594 za cenu 50,-Sk/m2.
MsZ schvaľuje odpredaj:
Časti pozemku par. č. E 1433 diel „1“ o výmere 56 m2, diel „2“ o výmere 59 m2
pánovi Vladimírovi Krňovi, bytom Gbely, Medlenova 790, pani Ivete Hájkovej,
bytom Gbely, Medlenova 790 Gbely, pánovi Vladimírovi Krňovi st., bytom
Gbely, Medlenova 790, podľa geometrického plánu č. 26/2008 zo dňa 18.6.2008
za cenu 100,- Sk/m2.
Keďže nikto z prítomných poslancov nemá pripomienky k navrhnutým uzneseniam
primátor dal hlasovať o všetkých majetkových prevodoch súčasne.

8

Výsledok hlasovania:
Za 12 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Štefan Komorný
ArtD., Ing. Miroslav Mihál, Mgr. Peter Mihál, Milan Mikulič, Pavol Nemec, Ing.
Svetlana Ondrušková, Miroslav Rosivač, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav
Žilinek, Ing. Jozef Trčka CSc.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Poslanci mestského zastupiteľstva schválili:
Odpredaj pozemku par. č. E 1558/1 diel „10“ o výmere 16 m2, diel „11“ o výmere
26 m2, podľa geometrického plánu č. 53/08 firme IVERO s.r.o. so sídlom
Železničná 4, Hlohovec za cenu 100,- Sk/m2.
Odpredaj :pozemku par. č. E 1558/1 diel „14“ o výmere 47 m2, diel „15“ o výmere
40 m2 pani Márii Šedivej, bytom Gbely, M. Nešpora 586/17, pani Ľubici Žákovej,
bytom Gbely, Záhumenice 667, pánovi Miroslavovi Šedivému, bytom Gbely, M.
Nešpora 586/17, podľa geometrického plánu č. 7/2007 zo dňa 21.3.2007 za cenu
100,- Sk/m2.
Odpredaj pozemku par. č. E 5350 diel „36“ o výmere 60 m2 pani Jaroslave
Matulovej, bytom Gbely, Ružova 1081, podľa geometrického plánu č. 18/2008 zo
dňa 8.4.2008 za cenu 100,- Sk/m2,.
Uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na odpredaj pozemku v časti
„Pieska“ za rovnakých podmienok schválených uznesením č. MsZ č. 234/2004 zo
dňa 7.5.2004:
par. č. C 754/9 o výmere 3023 m2 v lokalite Piesky pánovi Jurajovi Hnátovi,
bytom Gbely, prof. Čarského 1594 za cenu 50,-Sk/m2.
Odpredaj časti pozemku par. č. E 1433 diel „1“ o výmere 56 m2, diel „2“ o výmere
59 m2 pánovi Vladimírovi Krňovi, bytom Gbely, Medlenova 790, pani Ivete
Hájkovej, bytom Gbely, Medlenova 790 Gbely, pánovi Vladimírovi Krňovi st.,
bytom Gbely, Medlenova 790, podľa geometrického plánu č. 26/2008 zo dňa
18.6.2008 za cenu 100,- Sk/m2.
K bodu 7

Rôzne
•

Skládka Cunín – Bašty

Primátor vyzval pani Kudolániovú, aby prítomných poslancov i občanov
informovala o skládke Gbely – Bašty.
Ing. Činovský sa spýtal, aký tlak môže mesto Gbely vyvinúť na oplotenie skládky.
p. Kudolániová – ak to neoplotia po vyzvaní, môžeme celý spis postúpiť na OU ŽP
Senica.
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p. Rosivač sa spýtal ako budeme postupovať, aby sa uzatvorila skládka.
Ing. Hazlinger- blokujú uzatvorenie skládky poslanci parlamentu, nakoľko neprijali
zákona SPF. Pozemky skládka Bašty sú vo vlastníctve SPF a cirkvi. Mesto nemôže
vydať stavebné povolenie na cudzí pozemok. Arcidiecéza v Trnave postúpila
žiadosť o kúpu pozemku do Bratislavy. Ak nebudú vyriešené vlastnícke vzťahy
k pozemkom na skládke Bašty, nemôžeme vydať stavebné povolenie na jej
rekultiváciu.
RNDr. Žilinek sa spýtal, či máme monitorovaciu správu skládky za rok 2007.
p. Kudolániová dodala, že správu za rok 2007 môže prevádzkovateľ skládky Bašty
predložiť až do konca roka 2008.
RNDr. Žilinek – dôležité je, aby firma, ktorá vykonáva odber výsledkov bola
akreditovaná. Ako náhle by boli rozdielne výsledky, došli by o akreditáciu.
p. Rosivač – v minulosti som upozornil na závadnú vodu a nič sa s tým neurobilo.
Bolo mi povedané, že voda je nezávadná, ale deťom ju radšej nemáme dávať.
Ing. Hazlinger – vo vode je zvýšený výskyt železa. Od Malaciek až po Kúty sa má
nahradiť málo priemerové potrubie väčším, potom sa môžu odstrániť kútske studne.
Zatiaľ sa robia aj v okolitých obciach častejšie preplachy.
Ing. Hazlinger – požiadame OU ŽP Senica, aby nám zasielali monitorovacie správy
skládky Bašty 4 krát do roka.
p. Kudolániová – v rozhodnutí majú povinnosť predkladať správu 1 krát do roka.
Ing. Hazlinger – dáme podnet na OU ŽP, aby boli výsledky zasielané 4 krát do
roka.
p. Rosivač – navrhol, či by mesto nemohlo dať urobiť 1 x za rok vzorky a vyčleniť
finan. prostriedky z rezervy mesta.
Ing. Hazlinger – vysvetlil, že vstúpiť na cudzí pozemok môžeme len zo súhlasom
vlastníka skládky.
• Poradovník uchádzačov o byt v nájomnom dome č. 1593
Primátor mesta vyzval zástupkyňu primátora mesta a predsedníčku sociálnej
komisie Ing. Vaňkovú, aby prítomným poslancom i občanom predložila poradovník
uchádzačov o byt v nájomnom dome.
Ing. Vaňková vysvetlila, že pri zostavovaní poradovníka sa prihliadalo na počet
detí, príjem rodiny. I keď ide o sociálne byty, je dôležité, aby žiadatelia o byt mali
finančné prostriedky na platenie.
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Primátor predložil návrh na uznesenie:
MsZ schvaľuje:
Poradovník uchádzačov o byt v nájomnom dome podľa predloženého návrhu.
Výsledok hlasovania:
Za 12 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Štefan Komorný
ArtD., Ing. Miroslav Mihál, Mgr. Peter Mihál, Milan Mikulič, Pavol Nemec, Ing.
Svetlana Ondrušková, Miroslav Rosivač, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav
Žilinek, Ing. Jozef Trčka CSc.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Poslanci mestského zastupiteľstva schválili poradovník uchádzačov o byt v nájomnom
dome podľa predloženého návrhu.
• Zmena členov komisií
Z dôvodu ukončenia pracovného pomeru Ing. Jaroslava Vlka so zamestnávateľom
Mesto Gbely bola navrhnutá zmena členov komisie pre investičnú výstavbu, stavebné
veci a územné plánovania a v komisii pre životné prostredie, poľovníctvo a rybárstvo,
vodné a lesné hospodárstvo.
V obidvoch komisiách bol Ing. Jaroslav Vlk z titulu funkcie a preto bolo navrhnuté
zvoliť za člena obidvoch komisií vedúceho odboru výstavby a ŽP Ing. Ladislava Rosu.
Dňa 02.5.2008 bol doručený na mestský úrad list, v ktorom sa Ing. Ferdinand Válek
vzdal členstva v komisii pre investičnú výstavbu, stavebné veci a územné plánovanie
z dôvodu pracovnej a časovej zaneprázdnenosti.
p. Dermeková – dodala, že Ing. Vlk mal byť odvolaný už na minulom zasadnutí MsZ.
Spýtala sa, kto je Ing. Rosa. Mal by byť prítomný na zasadnutí mestského
zastupiteľstva. Pokiaľ príde na mestský úrad nový zamestnanec, mal by prísť na
mestské zastupiteľstvo.
Ing. Mihál – odkedy je zamestnaný?
Ing. Hazlinger - nie je nutné ho predstavovať.
Primátor predložil návrh na uznesenie:
MsZ odvoláva:
Ing. Jaroslava Vlka z komisie pre investičnú výstavbu, stavebné veci a územné
plánovanie a z komisie pre životné prostredie, poľovníctvo a rybárstvo, vodné a lesného
hospodárstvo.
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MsZ odvoláva:
Ing. Ferdinanda Váleka z komisie pre investičnú výstavbu, stavebné veci a územné
plánovanie.
MsZ volí:
Ing. Ladislava Rosu za člena komisie pre investičnú výstavbu, stavebné veci a územné
plánovanie a za člena komisie pre životné prostredie, poľovníctvo a rybárstvo, vodné
a lesného hospodárstvo.
Výsledok hlasovania:
Za 11 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Štefan Komorný
ArtD., Mgr. Peter Mihál, Milan Mikulič, Pavol Nemec, Ing. Svetlana Ondrušková,
Miroslav Rosivač, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek, Ing. Jozef Trčka
CSc.
Proti: 0
Zdržal sa 1 poslanec: Ing. Miroslav Mihál
Poslanci mestského zastupiteľstva odvolali Ing. Jaroslava Vlka z komisie pre
investičnú výstavbu, stavebné veci a územné plánovanie a z komisie pre životné
prostredie, poľovníctvo a rybárstvo, vodné a lesného hospodárstvo.
Poslanci mestského zastupiteľstva odvolali Ing. Ferdinanda Váleka z komisie pre
investičnú výstavbu, stavebné veci a územné plánovanie.
Poslanci mestského zastupiteľstva zvolili Ing. Ladislava Rosu za člena z komisie pre
investičnú výstavbu, stavebné veci a územné plánovanie a za člena komisie pre
životné prostredie, poľovníctvo a rybárstvo, vodné a lesného hospodárstvo.

•

Termíny konania MsZ

Bol predložený poslancom návrh termínov zasadania mestského zastupiteľstva:
8. septembra 2008 pondelok o 18.00 hodine
10. novembra 2008 pondelok o 18.00 hodine
15. decembra 2008 pondelok o 18.00 hodine
9. februára 2009 pondelok o 18.00 hodine.
Ing. Mihál v prvom rade chcem oceniť, že od roku 2003 bol prvý raz vypracovaný plán
termínov konania MsZ. Pani prednostka vie, že sa to robí aj na mestskom zastupiteľstve
v Holíči. Ale 10. november 2008 je nad 2 mesiace.
Ing. Londarevová – v Holíči dal primátor mesta odsúhlasiť konanie zastupiteľstva, tiež
v čase viac ako po 2 mesiacoch kvôli dovolenkovému obdobiu.
RNDr. Žilinek navrhol, aby do uznesenia bolo napísané: Návrh termínov riadneho
rokovania MsZ v Gbeloch na obdobie do konca 1. štvrťroku 2009.
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Keďže neboli iné pozmeňujúce názory, primátor predložil návrh na uznesenie:
MsZ berie na vedomie:
Návrh termínov konania riadneho rokovania MsZ v Gbeloch na obdobie do konca I.
štvrťroku 2009.
Poslanci zobrali na vedomie návrh termínov konania riadneho rokovania MsZ
v Gbeloch na obdobie do konca I. štvrťroka 2009.
•

Návrh za člena dozornej rady Nemocnice s poliklinikou Skalica

Mestu Gbely oznámil Trnavský samosprávny kraj – ako majoritný akcionár Nemocnica
s poliklinikou Skalica a.s. – že pripravuje podklady pre zvolanie ustanovujúceho
Valného zhromaždenia akcionárov, na ktorom by akcionári mali okrem iného
konštituovať orgány akciovej spoločnosti.
Z tohto dôvodu navrhujú, aby jednotlivých akcionárov –mestá Skalica, Senica, Holíč,
Gbely v orgánoch spoločnosti zastupovali ich štatutárni zástupcovia – primátori
nasledovne:
Predstavenstvo akciovej spoločnosti : Ing. Ľubomír Parízek, Bc. Zdenko Čambal.
Dozorná rada: Ing. Stanislav Chovanec, Ing. Jozef Hazlinger.
V súlade so zákonom o Obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov podľa § 11 ods. 4
písm.l, je v kompetencii poslancov MsZ schvaľovať zástupcov obce do štatutárnych
a kontrolných orgánov obchodných spoločností.
Primátor predložil návrh na uznesenie:
MsZ schvaľuje:
Ing. Jozefa Hazlingera za člena Dozornej rady Nemocnica s poliklinikou Skalica a.s. za
Mesto Gbely.
Výsledok hlasovania:
Za 12 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Štefan Komorný
ArtD., Ing. Miroslav Mihál, Mgr. Peter Mihál, Milan Mikulič, Pavol Nemec, Ing.
Svetlana Ondrušková, Miroslav Rosivač, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav
Žilinek, Ing. Jozef Trčka CSc.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Poslanci mestského zastupiteľstva schválili Ing. Jozefa Hazlingera za člena Dozornej
rady Nemocnica s poliklinikou Skalica a.s. za Mesto Gbely.
K bodu 8

Diskusia
Ing. Mihál – upozornil som už na predchádzajúcich zasadnutiach MsZ, že v uznesení zo
dňa 3.12.2007 č. 120/07 a č. 135/2007 je pri schvaľovaní zmeny rozpočtu mesta Gbely
tá istá tabuľka.
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Na predchádzajúcom zasadnutí MsZ som upozornil, že pri schvaľovaní rozpočtu bolo
predložené poslancom spolufinancovanie v položke Strom pre každé dieťa. Upozornil
som, že projekt bol realizovaný skorej ako keď sme mali peniaze na účte mesta.
Prišlo k porušeniu zákona tým, že boli čerpanie peniaze dávno pred tým ako nám bol
grant schválený. Dávam podnet, aby kontrolórka skontrolovala, kedy sme čerpali
rozpočet. Odpoveď chcem na budúce zasadnutie.
Ďalej chcem informovať vedenie mesta, že dňa 22.1.2008 som si prezrel materiál
výberové konanie na riaditeľa ZŠsMŠ Gbely.
Preštudoval som si to a skutočne môžem konštatovať, že sa postupovalo v zmysle
zákona. Problém je len v dodatku k zriaďovateľskej listine. Navrhujem vystaviť novú
zriaďovateľskú listinu k novej zriadenej právnickej osobe.
Pýtam sa, prečo tak nebolo postupované pri výberovom konaní na riaditeľa SOUE? Na
minulom zasadnutí MsZ Skalica bola predložená správa neziskovej organizácie.
Pýtam sa, prečo nebola predložená správa neziskovej organizácie DPS Gbely, keď
v správnej rade máme také kapacity?
Na budúce zasadnutie žiadam predložiť správu neziskovej organizácie DPS Gbely.
Ing. Vaňková – chcela by upozorniť na zapáchajúcu kanalizáciu na ulici Petroveská.
Ing. Hazlinger –neustále sa snažíme upozorňovať pracovníkov BVS, aby častejšie
preplachovali túto kanalizáciu. Zatiaľ nepoznáme, kde je problém.
Ing. Vaňková – nebolo by možné cez stavebný úrad zistiť, kde je chyba?
RNDr. Žilinek – existujú sifóny, rôzne systémy.
Ing. Hazlinger – možno by pomohla hygiena, skúsime osloviť Hygiénu.
Ing. Trčka – možno by bolo dobré, aby nám bolo predložené stanovisko do 2 mesiacov.
Diskusia bola ukončená.
Primátor mesta poďakoval prítomným poslancom i občanom za účasť a ukončil
zasadnutie MZ.
Gbely 18. júla 2008

Ing. Nataša Londarevová
prednostka MsÚ

Ing. Jozef Hazlinger
primátor mesta

Overovatelia:
Ing. Svetlana Ondrušková
Mgr. Štefan Komorný ArtD.
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