Mesto Gbely
Nám. Slobody 1261, 908 45 Gbely

Zápisnica
zo zasadnutia mestského zastupiteľstva,
konaného dňa 08.08.2008 v obradnej sieni MsÚ
Prítomní: viď prezenčná listina (príloha č. 1) – 8 poslancov
Ospravedlnení: Ing. Kornel Činovský, RNDr. Miroslav Žilinek,
Ing. Mária Poláková
Zapisovateľka: Andrea Hrubšová
Primátor predložil na odsúhlasenie poslancom návrh zloženia návrhovej
komisie.
Návrhová komisia:

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

Ing. Mihál – na začiatok by som rád vedel, akého typu je dnes zasadnutie
mestského zastupiteľstva? Riadne? Mimoriadne? Sú tam zašmodrchané
projekty. Na minulom zasadnutí MsZ sme si odsúhlasili návrh termínov
riadneho rokovania MsZ.
Ing. Hazlinger – každý poslanec MsZ dostal materiál k dnešnému zasadnutiu,
kde je jednoznačne napísané, že ide o riadne zasadnutie MsZ i keď poslanci
MsZ zobrali na vedomie plán zasadnutí, primátor mesta môže zvolávať riadne
zasadnutia MsZ naviac, voči naplánovaným zasadnutiam.
Primátor mesta dal hlasovať za členov návrhovej komisie.
Výsledok hlasovania:
Za 7 poslancov: Mgr. Štefan Komorný ArtD., Ing. Miroslav Mihál, Mgr.
Peter Mihál, Milan Mikulič, Miroslav Rosivač, Ing. Dana Vaňková, Ing.
Jozef Trčka CSc.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Primátor mesta určil overovateľov zápisnice:
Overovatelia: Mgr. Peter Mihál
Ing. Jozef Trčka, CSc.
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Primátor predložil poslancom na odsúhlasenie zmenu programu na žiadosť
Ing. Michaličkovej – riaditeľky RRA Skalica, ktorá bola prizvaná k podaniu
informácie ohľadom oboznámenia sa so zámerom vypracovania integrovania
stratégie rozvoja územia mikroregiónu Záhoria:
PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Rôzne
4. Spolufinancovanie Mesta Gbely pri podaných žiadostiach o granty
5. Vydanie všeobecne záväzných nariadení z dôvodu prijatia nového
školského zákona
6. Diskusia
7. Ukončenie
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 7 poslancov: Mgr. Štefan Komorný ArtD., Ing. Miroslav Mihál, Mgr.
Peter Mihál, Milan Mikulič, Miroslav Rosivač, Ing. Dana Vaňková, 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

Rôzne
Primátor mesta vyzval Ing. Michaličkovú, riaditeľku Regionálnej rozvojovej
agentúry Skalica, aby oboznámila prítomných poslancom i občanov so
zámerom vypracovania Integrovanej stratégie rozvoja územia mikroregiónu
Záhoria. Partnerstvo pre Horné Záhorie je nástrojom na podporu územia.
V minulosti partnerstvo vykonalo zber údajov o jednotlivých obciach a mestách.
Zatiaľ údaje nie sú dopracované tak, aby sme mohli požiadať Ministerstvo
poľnohospodárstva SR o grant, ale vyššie uvedené ministerstvo požiadame
o finan. prostriedky na dopracovanie a implementáciu integrovanej stratégie
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rozvoja územia mikroregiónu Záhoria. Pokiaľ by združenie Partnerstvo pre
Horné Záhorie bolo úspešné a získa finan. prostriedky, podporí verejný sektor,
súkromný sektor a podnikateľov, aby mohli predložiť žiadosti na projekty
v období 2007 – 2013.
Pokiaľ združenie získa finan. prostriedky z Ministerstva pôdohospodárstva SR,
bude pre verejnosť i zástupcov obcí a miest pripravená kampaň na získanie
informácií.
Primátor prečítal návrh na uznesenie:
MsZ v Gbeloch potvrdzuje:
oboznámenie sa so zámerom vypracovania Integrovanej stratégie rozvoja
územia mikroregiónu Partnerstvo pre Horné Záhorie.
Ing. Vaňková sa spýtala: ak sa podaria získať finan. prostriedky, v akom období
sa bude projekt realizovať?
Ing. Michaličková – do 30.6. tohto roku sa mal predložiť projekt a do 30.10. by
sme mali vedieť výsledky. Je dôležité pochopiť princíp. Je potrebné si
zadefinovať 3 priority a máme predpísané regule z Ministerstva
poľnohospodárstva SR pre konečných prijímateľov.
Ing. Vaňková sa spýtala, či stratégiu bude každý člen spracovávať sám?
Ing. Michaličková- na to máme ľudí, musíme v prvom rade vzdelávať našich
pracovníkov. Zatiaľ sa neuskutočnili analýzy na obciach. Robili sme len
stretnutia na regionálnej úrovni. Musí tam byť zahrnutý verejný sektor,
súkromný sektor.
Počet poslancov sa zvýšil na 8, nakoľko prišla poslankyňa Ing. Svetlana
Ondrušková a hlavná kontrolórka mesta Gbely Ing.Mária Poláková.
Mgr. Mihál Peter – aká je šanca, že dostaneme finan. prostriedky?
Ing. Michaličková – záleží na tom ako je zadefinovaný strategický a logický
rámec. Je dosť veľká pravdepodobnosť, že uspejeme na stratégiu a na
implementáciu.
Financie sa budú prerozdeľovať aj na chod združenia
Partnerstvo pre Horné Záhorie aj na projekty spolupráce. Ministerstvo
pôdohospodárstva SR je jedným z priestorov, kde môžeme získať financie.
Združenie môže požiadať i o finan. prostriedky z Ministerstva životného
prostredia SR. Projekty, ktoré podáme budú vychádzať z problémov, ktoré budú
zahrnuté v stratégii združenia Partnerstvo pre Horné Záhorie.
Primátor dal hlasovať o predloženom návrhu na uznesenie:
Výsledok hlasovania:
Za 7 poslancov: Mgr. Štefan Komorný ArtD., Ing. Miroslav Mihál, Mgr.
Peter Mihál, Milan Mikulič, Miroslav Rosivač, Ing. Dana Vaňková, Ing.
Jozef Trčka CSc.
Proti: 0
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Zdržala sa 1 poslankyňa: Ing. Svetlana Ondrušková
Poslanci mestského zastupiteľstva potvrdili oboznámenie sa so zámerom
vypracovania Integrovanej stratégie rozvoja územia mikroregiónu Partnerstvo
pre Horné Záhorie.
K bodu 4

Spolufinancovanie Mesta Gbely pri podaných
žiadostiach o granty
Poslanci MsZ obdržali v písomnej forme predmety žiadostí o grant. Všetky
návrhy boli prerokované s členmi komisie pre ekonomiku, legislatívu a verejný
poriadok, ktorí odporúčajú poslancom MsZ návrhy schváliť tak ako sú
predložené.
•

Rekonštrukcia verejného osvetlenia

Podľa auditu verejného osvetlenia, je rekonštrukcia sústavy verejného
osvetlenia nevyhnutná z dôvodu zlého technického stavu sústavy svietidiel,
ktorá nie je schopná plniť svoju funkciu, nespĺňa požadované parametre
osvetlenia a náležitý stupeň bezpečnosti, čo sa týka hlavne elektrických
rozvádzačov. Stav rozvádzačov je havarijný, použité prístroje sú zastaralé.
Jednotlivé rozvadzače nie sú rovnomerne zaťažované.
Podľa projektu by malo ísť o výmenu svietidiel, rozvádzačov a výložníkov
svietidiel, čo privedie k úspore elektrickej energie použitím nových úspornejších
typov svetelných zdrojov, t.j. následne i úspore finančných prostriedkov. Úspora
nákladov na prevádzku by mala predstavovať cca 30%.
Podľa podkladov, na základe ktorých sa pripravuje žiadosť na čerpanie
finančných prostriedkov z grantovej schémy Nórskeho kráľovstva, sa konkrétna
čiastka spolufinancovania bude schvaľovať MsZ až po pridelení grantu, kedy
bude určená celková výška oprávnených výdavkov, ktoré budú mestu
poskytnuté.
Avšak, v prípade, ak žiadosti o grant by poskytovateľ grantu vyhodnotil
niektorý výdavok ako tzv. neoprávnený výdavok /čo sa pri takej veľkej stavbe
môže stať/, tak tento výdavok bude musieť vyfinancovať mesto. /napr. pri
žiadosti o fin. prostriedky na rekonštrukciu budovy ZŠ ako neoprávnené nám
poskytovateľ grantu uviedol zateplenie bytu školníka, hoci je súčasťou budovy.
To znamená, že mesto bude musieť túto pomernú časť nákladov uhradiť nad
sumu spolufinancovania./
Ing. Mihál – s akou spoločnosťou ideme robiť rekonštrukciu. V materiáloch je
uvedená firma CEVO Bratislava, ktorá vykonala audit. V materiály je uvedené,
že verejné osvetlenie nevyhovuje z dôvodu bezpečnosti. To sú veľmi vážne
veci, je potrebné opatrne narábať s materiálom.
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Ja neviem, čo je napísané v audite. Píšeme ku koncu materiálu, že
spolufinancovanie je 5 % oprávnených a neoprávnených nákladov.
Mgr. Kvaltínová –
neoprávnené náklady.

odpovedala, každý projekt obsahuje oprávnené aj

Ing. Mihál – prečo je v uznesení napísané spolufinancovanie podprojektu vo
výške rozdielu medzi celkovými výdavkami podprojektu (oprávnené +
neoprávnené výdavky) a výškou NFP a v materiáloch je napísané
spolufinancovanie 5 %.
Mgr. Kvaltínová – výšku budú poslanci schvaľovať až po schválení grantu na
verejné osvetlenie.
Ing. Mihál – navrhujem v náväznosti na ostatné uznesenia, aby bolo schválené
spolufinancovanie vo výške 5 % celkových nákladov podprojektu. Môžeme tam
schovať aj neoprávnené náklady.
Mgr. Kvaltínová – uznesenia musíme schvaľovať také aké sú kritéria
v jednotlivých výzvach.
Ing. Mihál – koľko mesto žiada na rekonštrukciu a modernizáciu verejného
osvetlenia mesta Gbely.
Ing. Hazlinger – rôzne výzvy majú rôzne podmienky predkladania žiadosti,
preto aj uznesenia, ktoré poslanci schvaľujú sú rôzneho znenia. Necháme
uznesenie tak ako je navrhnuté alebo sa necháme účelovo zvyklať poslancom
a naša žiadosť bude zamietnutá. Neoprávnené náklady v žiadnej výzve nie sú
zadefinované na všetky možné prípady: A to tak ako napríklad nemôže byť
zahrnutý ako pri rekonštrukcii ZŠsMŠ byt školníka. Až po predložení žiadosti
nám bol tento byt školníka zamietnutý. Toto je typický príklad, že sa nedajú
zadefinovať všetky oprávnené náklady. Nikto z mestského úradu si nevymyslel
podmienky. Výška grantu by mala byť cca 5 mil. Sk. Mesto Skalica robilo cez
leasing rekonštrukciu verejného osvetlenia za niekoľko mil. Sk. My sme čakali,
až vyjde výzva, aby sme mohli požiadať o grant. Mesto Skalica si nemôže
spätne uplatniť žiadosť na tento grant.
Mgr. Kvaltínová – chcem sa vrátiť ešte k neoprávneným nákladom ako je napr.
pri rekonštrukcii ZŠsMŠ byt školníka. Museli sme odpočítať rekonštrukciu
fasády, ako aj odpočítať výmenu okien na bytu školníka.
Ing. Trčka – navrhujem, aby v materiáloch bola vypustená veta, kde je napísané
5 % neoprávnených výdavkov.
Ing. Mihál – čo s tým budeme robiť, navrhujem napísať nový papier
a ospravedlniť sa. Netrápi nás veta, že verejné osvetlenie je z dôvodu
bezpečnosti neschopné?
Ing. Hazlinger – máme takýto audit, nemáme právo zasahovať do auditu.
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Ing. Mihál – prečo nezainvestujeme finan. prostriedky na opravu verejného
osvetlenia ako na nákup kamerového systému. Aspoň najnutnejšie veci riešme
hneď a odstráňme závady.
Ing.Hazlinger- zdravie občanov nie je v žiadnom prípade v ohrození.
Ing. Ondrušková – bezpečnosť musíme rozoznávať dvojakým spôsobom a to
bezpečnosť a spoľahlivosť. Ja si myslím, že v audite nejde o bezpečnosť, ale
o spoľahlivosť.
Primátor predložil poslancom návrh na uznesenie:
MsZ schvaľuje:
a/ Predloženie žiadosti o poskytnutie NFP v rámci blokového grantu
Modernizácia verejného osvetlenia na realizáciu podprojektu „Rekonštrukcia a
modernizácia verejného osvetlenia mesta Gbely“.
b/ Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP.
c/ Spolufinancovanie podprojektu vo výške rozdielu medzi celkovými
výdavkami podprojektu /oprávnené + neoprávnené výdavky) a výškou NFP.
Výsledok hlasovania:
Za 8 poslancov: Mgr. Štefan Komorný ArtD., Ing. Miroslav Mihál, Mgr.
Peter Mihál, Milan Mikulič, Ing. Svetlana Ondrušková, Miroslav Rosivač,
Ing. Dana Vaňková, Ing. Jozef Trčka CSc.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Poslanci mestského zastupiteľstva schválili predloženie žiadosti o poskytnutie
NFP v rámci blokového grantu Modernizácia verejného osvetlenia na
realizáciu podprojektu „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia
mesta Gbely“.
Poslanci mestského zastupiteľstva schválili zabezpečenie realizácie projektu
po schválení žiadosti o NFP.
Poslanci mestského zastupiteľstva schválili spolufinancovanie podprojektu vo
výške rozdielu medzi celkovými výdavkami podprojektu /oprávnené +
neoprávnené výdavky) a výškou NFP.

•

Zberný dvor

Zákon o odpadoch ukladá povinnosť obciam riešiť od roku 2010 zabezpečenie
zberu a spracovanie ostatných zložiek komunálneho odpadu. (papier, plasty,
sklo, kovy a biologicky rozložiteľný odpad).
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V súčasných priestoroch zberného dvora realizácia povinností vyplývajúcich zo
zákona o odpadoch nie je z kapacitných dôvodov možná, preto mesto pristúpilo
k tomu, že zabezpečilo vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie
centrálneho zberného dvora, ktorého koncepcia je založená na separácii odpadov
a takto vytvára predpoklady pre optimálne využívanie surovín.
Navrhované zberné miesto odpadov by malo byť umiestnené v lokalite tzv.
Piesky.
V novom zbernom mieste odpadov sa bude nachádzať:
• Sklad pre nebezpečné odpady – len niektoré druhy a to: farby, laky, lepidlá,
živice, tonery do tlačiarne, biologicky ľahko rozložiteľné syntetické a motorové
oleje, mazacie prevodové oleje, olejové filtre, brzdové kvapaliny, rozpúšťadlá,
pesticídy, žiarivky, batérie a akumulátory, vyradené elektrické a elektronické
zariadenia.
• Prístrešok pre zhromažďovanie odpadov – súbor ostatných odpadov, t.j.
drevo a zmiešané odpady z drobných stavieb, papier, lepenka, textílie,
opotrebované pneumatiky, obaly z kovov a kompozitné obaly /epoxidvystužený plast/ , plasty, kovy a pod.
• Váha
• Obslužné plochy
• Sociálne plochy.
V areáli sa tiež počíta i s budúcim možným rozšírením na kompostáreň.
Predpokladané náklady na realizáciu zberného dvora odpadov Gbely sú vo
výške 22.482.000,- Sk vrátane DPH. Spolufinancovanie je vo výške 5%, t.j.
1.124.150,- Sk.
Celkové oprávnené náklady na realizáciu zberného dvora zahŕňajú aj výdavky
spojené s
• vybudovaním prípojky vodovodu
• prístupovej komunikácie v dĺžke 220 m šírky 6 metrov.
Podľa informácií z Ministerstva životného prostredia SR, ktoré je riadiacim
orgánom pre operačný program životné prostredie - ide o oprávnený výdavok,
nakoľko tento priamo súvisí s realizáciou stavby.
Navrhovaná trasa komunikácie je v súlade s územným plánom mesta
a navrhovaným obchvatom mesta.
Keďže je otvorená grantová schéma na získanie finančných prostriedkov v EÚ
na vybudovanie zberného dvora bol predložený návrh poslancom na schválenie.
Ing. Trčka – sa spýtal, či je nedostatočný súčasný zberný dvor.
Ing. Hazlinger – kapacitne náš súčasný zberný dvor nie je schopný zabezpečiť
zber ďalších zložiek komunálneho odpadu. Zároveň budú jestvujúce haly
využité na uskladnenie posypového materiálu na zimu. Najväčšiu čiastku
z celého grantu predstavuje prístupová komunikácia t.j. 220 m , ktorou sa
môžeme dostať po posledný pozemok na Pieskach. Podľa územného plánu ide
o priemyselnú zónu.
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Ing. Vaňková – sa spýtala, či zberný dvor bude na pozemkoch mesta Gbely a či
mesto má povinnosť zo zákona vytvoriť zberný dvor.
Ing. Londarevová – je to zo zákona. Mesto musí preukázať, kde skladuje odpad.
Ing. Mihál – spýtal sa na kompostáreň, či sa nemôže zahrnúť do grantu. Zákon
o odpadoch ukladá, že mesto má povinnosť vytvoriť kompostáreň. A čo
s odpadom ako sú konáre zo stromov?
Ing. Hazlinger –
s prevádzkovaním kompostárne sa priestorovo počíta
v zbernom dvore, ale časovo nie je možné ju zapracovať do žiadosti o grant. Na
kompostáreň je potrebné vypracovať EIA a to sa nedá časovo stihnúť.
Ing. Mihál – kedy vyšla výzva?
Mgr. Kvaltínová – výzva vyšla 22.5. a odovzdanie žiadosti je 22.8.
Ing. Trčka – bola by škoda, keby sme nepredložili žiadosť na dotáciu.
Ing. Ondrušková sa spýtala, či v tomto zbernom dvore sa budú uskladňovať
i nebezpečné a kapalné odpady.
Ing. Hazlinger – Vymenoval druhy nebezpečného odpadu, ktorý podľa projektu
bude uložený na zbernom dvore.
Primátor predložil návrh na uznesenie:
MsZ schvaľuje:
Predloženie žiadosti o NFP v rámci Operačného programu Životné prostredie,
prioritná os 4 – Odpadové hospodárstvo, Operačný cieľ. 4.1 Podpora aktivít
v oblasti separovaného zberu, na realizáciu projektu „Zberný dvor odpadov
Gbely“, ktorý je realizovaný pre mesto Gbely a ktorý je v súlade s Programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta.
MsZ schvaľuje:
Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP.
MsZ schvaľuje:
Financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na
projekt (22.483.000,- Sk) t.j. vo výške 1.124.150,- Sk, t.j. 37.314,94 €.
MsZ schvaľuje:
Spôsob financovania projektu z vlastných zdrojov.
Výsledok hlasovania:
Za 8 poslancov: Mgr. Štefan Komorný ArtD., Ing. Miroslav Mihál, Mgr.
Peter Mihál, Milan Mikulič, Ing. Svetlana Ondrušková, Miroslav Rosivač,
Ing. Dana Vaňková, Ing. Jozef Trčka CSc.
Proti: 0
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Zdržal sa: 0
Poslanci mestského zastupiteľstva schválili predloženie žiadosti o NFP v rámci
Operačného programu Životné prostredie, prioritná os 4 – Odpadové
hospodárstvo, Operačný cieľ. 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného
zberu, na realizáciu projektu „Zberný dvor odpadov Gbely“, ktorý je
realizovaný pre mesto Gbely a ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho
a sociálneho rozvoja mesta.
Poslanci mestského zastupiteľstva schválili zabezpečenie realizácie projektu
po schválení žiadosti o NFP.
Poslanci mestského zastupiteľstva schválili financovanie projektu vo výške 5
% z celkových oprávnených výdavkov na projekt (22.483.000,- Sk) t.j. vo výške
1.124.150,- Sk, t.j. 37.314,94 €.
Poslanci mestského zastupiteľstva schválili spôsob financovania projektu
z vlastných zdrojov.
•

Nemčina v materskej škole

Mesto Skalica ako líder tohto projektu predkladá projekt, v ktorom sa budú
žiadať finančné prostriedky na výučbu jazyka nemeckého v materskej škole
v Skalici, v Petrovej Vsi a v Gbeloch.
Každá materská škola má vypracovaný svoj vlastný rozpočet nákladov, projekt
sa bude realizovať v období 3 a pol roka.
Spolufinancovanie každého zo zriaďovateľov dotknutých materských škôl bude
vo výške 5% oprávnených nákladov.
V prípade úspešnosti tohto projektu, budú získané finančné zdroje nielen na
úhradu mzdových nákladov pre lektorov, ale aj na vybavenie materskej školy.
Primátor mesta predložil návrh na uznesenie:
MsZ schvaľuje:
a/ Predloženie žiadosti o NFP v rámci Operačného programu cezhraničná
spolupráca medzi Rakúskom a Slovenskom 2007 – 2013 na realizáciu projektu
„Nemčina v materských školách“, ktorý bude realizovaný v ZŠ s MŠ Gbely
a ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta.
MsZ schvaľuje:
b/ Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP.
MsZ schvaľuje:
c/ Financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na
projekt t.j. vo výške 50.882,-Sk, t.j. 1.689,- €.
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Výsledok hlasovania:
Za 8 poslancov: Mgr. Štefan Komorný ArtD., Ing. Miroslav Mihál, Mgr.
Peter Mihál, Milan Mikulič, Ing. Svetlana Ondrušková, Miroslav Rosivač,
Ing. Dana Vaňková, Ing. Jozef Trčka CSc.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Poslanci mestského zastupiteľstva schválili predloženie žiadosti o NFP v rámci
Operačného programu cezhraničná spolupráca medzi Rakúskom
a Slovenskom 2007 – 2013 na realizáciu projektu „Nemčina v materských
školách“, ktorý bude realizovaný v ZŠ s MŠ Gbely a ktorý je v súlade
s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta.
Poslanci mestského zastupiteľstva schválili zabezpečenie realizácie projektu
po schválení žiadosti o NFP.
Poslanci mestského zastupiteľstva schválili financovanie projektu vo výške 5%
z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo výške 50.882,-Sk, t.j.
1.689,- €.
K bodu 5

Vydanie všeobecne záväzných nariadení z dôvodu prijatia
nového školského zákona
Podľa doterajších právnych predpisov, najmä zákona č. 596/2003 o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve, bolo v kompetencii riaditeľky školy
určovať poplatky za pobyt dieťaťa v MŠ, v školskej jedálni a pod.
Zákon č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní – tzv. školský zákon – uložil
povinnosť obci schváliť výšku príspevkov Všeobecne záväznými nariadeniami.
Preto riaditeľka ZŠ s MŠ Mgr. Soňa Dolníková, zástupkyňa riaditeľky – p.
Mária Škrovanková, riaditeľka ZUŠ – Mgr. Andrea Budajová – Hrnčiríková
a pracovníci Mesta Gbely na spoločnom rokovaní pripravili návrhy všeobecne
záväzných nariadení, ktoré v prvej rade vychádzali z návrhov riaditeliek škôl.
Poslanci uvedený návrh obdržali v písomnej forme. Návrhy VZN boli
prerokované s členmi komisie pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok,
ktorí odporúčajú poslancom prijať VZN tak, ako sú navrhované.
Ing. Mihál – navrhol pozmeňujúce návrhy k niektorým všeobecne záväzným
nariadeniam:
- So zvýšenými poplatkami v základnej umeleckej škole súhlasím.
- Vo VZN č. 3/2008 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov na činnosť školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je Mesto
Gbely navrhujem znížiť výšku mesačného príspevku na 120,- Sk.
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-

V návrhu Vo VZN č. 4/2008 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa
resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady
v školskej jedálni navrhujem znížiť výšku stravnej jednotky v jednotlivých
kategóriách o 4,- Sk. Máme predsa záujem, aby sa chodili stravovať deti do
školskej jedálne a nie, aby sme im predávali žemle z DPS a colu.

-

K VZN o výške príspevku v MŠ nemám pripomienky, len otázku kedy sa
menili poplatky v MŠ.

Ing. Hazlinger – do základnej umeleckej školy chodia rôzne deti. Niektoré
skončia skôr, niektoré pokračujú ďalej až do ukončenia štúdia v ZUŠ.
Ing. Hazlinger – Ministerstvo školstva SR vydalo tabuľky, kde určilo v akých
výškach za stravnú jednotku sa máme pohybovať.
p. Škrovánková – naposledy sa menili ceny v ZŠ a v MŠ v roku 2002.
Primátor sa opýtal Ing. Mihála či má pozmeňujúci návrh k VZN č. 2/2008
o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole.
Ing.Mihál nemám pripomienky.
Primátor dal hlasovať o návrhu VZN č. 2/2008
MsZ vydáva:
VZN č. 2/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole.
Výsledok hlasovania:
Za 8 poslancov: Mgr. Štefan Komorný ArtD., Ing. Miroslav Mihál, Mgr.
Peter Mihál, Milan Mikulič, Ing. Svetlana Ondrušková, Miroslav Rosivač,
Ing. Dana Vaňková, Ing. Jozef Trčka CSc.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Poslanci mestského zastupiteľstva vydali VZN č. 2/2008 o výške príspevku
za pobyt dieťaťa v materskej škole.
Primátor sa opýtal Ing. Mihála, aký je pozmeňujúci poslanca k VZN č.
3/2008 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
na činnosť školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je Mesto Gbely.
Poslanec Ing. Mihál navrhol výšku poplatku 120,- Sk.
Primátor mesta dal hlasovať o pozmeňujúcom návrhu poslanca.
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Výsledok hlasovania:
Za 1 poslanec: Ing. Miroslav Mihál
proti 6 poslancov: Mgr. Štefan Komorný ArtD., Mgr. Peter Mihál, Milan
Mikulič, Ing. Svetlana Ondrušková, Ing. Dana Vaňková, Ing. Jozef Trčka
CSc.
Zdržal sa 1 poslanec: Miroslav Rosivač
Poslanci mestského zastupiteľstva neschválili pozmeňujúci návrh vo VZN
č. 3/2008 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov na činnosť školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je Mesto
Gbely.
Primátor mesta dal hlasovať o pôvodnom návrhu na VZN č. 3/2008 o určení
výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť
školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je Mesto Gbely.
Výsledok hlasovania:
Za 7 poslancov: Mgr. Štefan Komorný ArtD., Mgr. Peter Mihál, Milan
Mikulič, Ing. Svetlana Ondrušková, Miroslav Rosivač, Ing. Dana Vaňková,
Ing. Jozef Trčka CSc.
Proti 1 poslanec: Ing. Miroslav Mihál
Zdržal sa: 0
Poslanci mestského zastupiteľstva vydali VZN č. 3/2008 o určení výšky
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského
klubu detí, ktorého zriaďovateľom je Mesto Gbely.
Primátor mesta vyzval poslanca Ing. Mihála, či má pozmeňujúci návrh k VZN č.
4/2008 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na
čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni.
Ing. Mihál navrhol zmenu vo výške stravného a to nasledovne:
Veková skupina od 2 do 6 rokov
Veková skupina od 6 do 11 rokov
Veková skupina od 11 do 15 rokov
Zamestnanci a ostatné fyzické osoby

30,- Sk
25,- Sk
27,- Sk
30,- Sk

Primátor dal hlasovať o pozmeňujúcom návrhu Ing. Mihála.
Výsledok hlasovania:
Za 1 poslanec: Ing. Miroslav Mihál
proti 6 poslancov: Mgr. Štefan Komorný ArtD., Mgr. Peter Mihál, Milan
Mikulič, Ing. Svetlana Ondrušková, Ing. Dana Vaňková, Ing. Jozef Trčka
CSc.
Zdržal sa 1 poslanec: Miroslav Rosivač
Poslanci mestského zastupiteľstva neschválili pozmeňujúci návrh vo VZN č. .
4/2008 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na
čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni.
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Primátor mesta dal hlasovať o pôvodnom návrhu na vydanie VZN č. 4/2008
o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú
úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni.
Výsledok hlasovania:
Za 7 poslancov: Mgr. Štefan Komorný ArtD., Mgr. Peter Mihál, Milan
Mikulič, Ing. Svetlana Ondrušková, Miroslav Rosivač, Ing. Dana Vaňková,
Ing. Jozef Trčka CSc.
Proti 1 poslanec: Ing. Miroslav Mihál
Zdržal sa: 0
Poslanci mestského zastupiteľstva vydali VZN č. 4/2008 o výške príspevku
zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov
a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni.
Primátor mesta sa opýtal poslanca Ing. Mihála, či má pozmeňujúci návrh
k VZN č. 5/2008 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp.
plnoletého žiaka na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom na
základnej umeleckej škole zriadenej Mestom Gbely.
Ing. Mihál – nemám pozmeňujúce návrhy.
Primátor mesta dal hlasovať za pôvodný návrh na vydanie VZN č. 5/2008
o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. plnoletého žiaka na
čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom na základnej umeleckej
škole zriadenej Mestom Gbely.
Výsledok hlasovania:
Za 8 poslancov: Mgr. Štefan Komorný ArtD., Ing. Miroslav Mihál, Mgr.
Peter Mihál, Milan Mikulič, Ing. Svetlana Ondrušková, Miroslav Rosivač,
Ing. Dana Vaňková, Ing. Jozef Trčka CSc.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Poslanci mestského zastupiteľstva vydali VZN č. 5/2008 o výške príspevku
zákonného zástupcu dieťaťa resp. plnoletého žiaka na čiastočnú úhradu
nákladov spojených so štúdiom na základnej umeleckej škole zriadenej
Mestom Gbely.
k bodu 6

Diskusia
Ing. Hazlinger si zobral slovo a poinformoval prítomných poslancov
i občanov, že ZOOZ PBGN SR pri Nafta Gbely vyhlásila súťaž na odpredaj
starej časti KD, ktorej sa zúčastnilo i mesto Gbely. ZOOZ PBGN SR pri
Nafta Gbely písomne oznámila mestu Gbely nasledovné: „Dňa 31.7.2008
komisia vyhodnotila ponuky na odpredaj Kultúrneho domu Gbely (stará
časť). Oznamujeme Vám, že Vaša ponuka na odkúpenie nebola vybratá ako
najúspešnejšia.“
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p. Rosivač – navrhuje, aby na zasadnutí mestského zastupiteľstva sa používal
mikrofón, pretože nás ako poslancov nepočujú občania, ktorí prišli na
zasadnutie MsZ.
p. Vávra – dodal, že by bolo vhodné, aby boli zakúpené nové stoly pre
poslancov, pretože lavice s obrusmi nie sú vhodné.
p. Vlková – požiadala, či by nebolo možné na cintoríne pri Dome smútku
urobiť prístrešok.
Ing. Hazlinger – poďakoval za myšlienku, áno už na pracovnej porade
necháme urobiť jednoduchú štúdiu na prestrešenie. Dostane sa návrh
poslancom.
Ing. Mihál – podotkol, že dnešné zasadnutie je riadne zasadnutie MsZ. O čom
to svedčí? O chaotickej práci pracovníkov MsÚ. Čo robili doteraz, keď
správu o zbernom dvore napísali 4.8.2008 a zasadnutie bolo 8.8.2008.
Ja Vás vyzývam na systémovosť práce. Keby som mal materiály aspoň cez
víkend.
Chcem sa vyjadriť k zápisnici. Chcem, aby zápisnica bola
oddeľovaná odrážkami.
• Opýtal som sa pani kontrolórky na grant pre každé dieťa.
Predtým než bol schválený grant mali poslanci schváliť projekt. Žiadam
písomne zosúladiť, kedy bol projekt realizovaný, kedy bol schválený. Mám
dôvodné podozrenie na porušenie zákona.
•

Zriaďovacia listina nášho právneho subjektu ZŠ s MŠ Gbely. Žiadam
dostať informáciu o zriaďovateľskej listine

•

V záveroch z rokovania MsZ dňa 3.12.2007 sú rovnaké dve uznesenia,
žiadam ospravedlniť sa a zaujať stanovisko

•

Žiadam predložiť správu neziskovej organizácie DPS Gbely.

Ing. Hazlinger – pán poslanec povedal si o nesystémovosti práce pracovníkov
mesta. Chcem poďakovať pracovníkom, ktorí sú prítomní na MsZ a to Mgr.
Kvaltínová, Ing. Kováčová, Ing. Rosa, p. Brunovský, ktorí aj vo svoj voľný
čas pracujú na projektoch, sledujú výzvy a snažia sa spracovávať podklady
k týmto výzvam.
Materiály každý poslanec obdržal v súlade so zákonom o obecnom zriadení
a Rokovacím poriadkom MsZ Gbely.
•

Čo sa týka výročnej správy DPS bude predložená v mesiaci september na
zasadnutí MsZ.

Ing. Hazlinger vyzval Ing. Kováčovú, aby prítomných poslancov i občanom
vysvetlila projekt Strom pre každé dieťa.
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Ing. Kováčová – finančné prostriedky na projekty sme schválili v rozpočte
na rok 2008. Projekt strom pre každé dieťa bol schválený 20.2.2008
a 20.3.2008 nám e-mailom oznámil projektový manažer, že sme boli úspešní
a môžeme realizovať projekt aj bez zmluvy. Na základe oznámenia Mesto
Gbely začalo s realizáciou projektu. V príjmovej časti vo výške 40 tis. Sk
a vo výdavkovej časti 60 tis. Sk.
Ing. Mihál – fakt je ten, že sme v rozpočte schválili čiastku na
spolufinancovanie projektov.
Mgr. Kvaltínová – nie každá schválená schéma na predkladanie projektu
potrebuje predložiť uznesenie MsZ.
Ing. Hazlinger – dodal, že na množstvo otázok ohľadom predložených VZN
nevedeli ihneď odpovedať ani pracovníci Krajského školského úradu. Preto
primátor mesta poďakoval i zástupcom škôl za prácu pri zostavovaní VZN.
p. Ružičková sa spýtala, či budú poslanci MsZ schvaľovať koncepciu
základnej školy.
Ing. Londarevová – školský vzdelávací program nepodlieha schvaľovaniu
poslancom MsZ, bude prerokovaný v rade školy.
p. Ružičková – sa spýtala, že okrem žiakov, ktorí platia za stravné lístky
v plnej výške, chodia na obedy i deti, ktoré majú úľavy.
Ing. Londarevová – ide o deti z rodín v hmotnej núdzi, ktorým prispieva
UPSVaR na stravu, školské potreby a motivačný príspevok.
p. Sedláková – v Adamove si deti vysadili stromy, teda ide o projekt Strom
pre každé dieťa. Ja Vás prosím za verejnosť, tieto stromy budú slúžiť ako
verejné WC. Po stanoch a prívesoch zostáva neporiadok a špina. Navrhla, či
by nebolo možné osloviť životné prostredie, aby prišla skontrolovať týchto
občanom. Od rybárskej chaty k Morave je to strašné.
Ing. Hazlinger – Pozemky nie sú mestské. Keď mi niekto predloží mená
alebo fotografie, že v Adamove poškodzuje majetok, alebo zanecháva
neporiadok okamžite sa to bude riešiť. Napríklad v meste Gbely sa znížil
počet vandalizmu i vďaka kamerám. Karavany sú riešené cez OU ŽP Senica,
ktorý si predvoláva týchto majiteľov a rieši ich ako priestupkové konanie.
Ing. Mihál sa spýtal, ako sú prístupné WC.
Ing. Hazlinger – sú prístupné, je tam pracovníčka a poplatok je 5,- Sk.
Ing. Mihál –nemôže pracovníčka len dozorovať a poplatok sa zruší.
Ing. Vaňková - do Adamova chodí i veľa cudzích občanov. Niektorí
občania, ani zadarmo nebudú rešpektovať čistotu. Odpady a nečistota je na
cudzích pozemkoch.
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p. Vávra – v deň zvozu odpadu za TKO opravovali komunikáciu na ulici
Obrancov mieru a keď sa nemohli pracovníci pri zbere TKO dostať až na
koniec ulice, tak ju radšej nevyviezli.
Ing. Hazlinger – je dobré, aby ste to oznámili ihneď na mestský úrad
a pracovníci zabezpečia dodatočne vývoz, ďakujem za oznam.
p. Škrovánková – po rekonštrukcii komunikácie na ulici prof. Čarského sa
neustále prepadáva cesta.
Ing. Hazlinger – tento stavebný problém preverí odbor výstavby.
Diskusia bola ukončená.
Primátor mesta poďakoval prítomným poslancom i občanom za účasť
a ukončil zasadnutie MZ.
Gbely 11. augusta 2008

Ing. Nataša Londarevová
prednostka MsÚ

Ing. Jozef Hazlinger
primátor mesta

Overovatelia:
Mgr. Peter Mihál
Ing. Jozef Trčka CSc.
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