Mesto Gbely
Nám. Slobody 1261, 908 45 Gbely

Zápisnica
zo zasadnutia mestského zastupiteľstva,
konaného dňa 12.3.2012 v obradnej sieni MsÚ
Prítomní: viď prezenčná listina (príloha č. 1) – 10 poslancov
Ospravedlnené: Mgr. Dana Beňová
Ing. Svetlana Ondrušková
Ing. Nataša Londarevová
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Záverečný účet mesta Gbely za rok 2011, stanovisko hlavného kontrolóra
k záverečnému účtu, Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu mesta Gbely
4. I. zmena rozpočtu mesta Gbely
5. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Gbely za rok 2011
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Ukončenie
mestského
Primátor mesta dal hlasovať za predložený program rokovania
zastupiteľstva predložený poslancom, ktorých bolo v tom čase prítomných 8.
Hlasovanie počas rokovania MsZ bolo verejné – zdvihnutím ruky, v súlade
s platným Rokovacím poriadkom MsZ v Gbeloch.
Výsledok hlasovania:
Za 8 poslancov: Iveta Ambrová, Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr.
Ondrej Kollár, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Milan Mikulič, Ing. Ľubomír
Papánek, RNDr. Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Primátor mesta určil zapisovateľku zápisnice:
Zapisovateľka: Mgr. Andrea Hrubšová
Primátor mesta určil overovateľov zápisnice:
Overovatelia:

p. Milan Mikulič
Ing. Ľubomír Papánek
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Primátor predložil na odsúhlasenie poslancom návrh
komisie.

zloženia návrhovej

Návrhová komisia: RNDr. Miroslav Žilinek - predseda
p. Iveta Ambrová - člen
Ing. Kornel Činovský - člen
Výsledok hlasovania:
Za 8 poslancov: Iveta Ambrová, Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr.
Ondrej Kollár, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Milan Mikulič, Ing. Ľubomír
Papánek, RNDr. Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0
k bodu 2

Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu uznesení písomne pripravila
prednostka Mestského úradu Ing.
Londarevová. Konštatuje, že na ostatnom zasadnutí poslancov MsZ Gbely neboli
prijaté žiadne uznesenia, ktorými by boli uložené úlohy.
k bodu 3

Záverečný účet mesta Gbely za rok 2011, stanovisko hlavného
kontrolóra
k záverečnému
účtu,
Hodnotiaca
správa
k programovému rozpočtu mesta Gbely
Primátor mesta vyzval Ing. Máriu Polákovú, hlavnú kontrolórku mesta, aby
prítomných poslancov i občanov oboznámila so stanoviskom k záverečnému účtu
mesta Gbely, s ktorým súvisí i správa audítora ako i hodnotiaca správa
k programovému rozpočtu mesta Gbely.
Materiály boli prerokované na Komisii pre ekonomiku a verejný poriadok, ktorej
členovia odporúčajú poslancom prijať nižšie uvedené uznesenia.
Príchodom poslanca Pavla Nemca sa počet poslancov zvýšil na 9.
Primátor prečítal návrh na uznesenia.
MsZ berie na vedomie:
rozbor rozpočtového hospodárenia Mesta Gbely za rok 2011.
MsZ berie na vedomie:
stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2011.
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MsZ berie na vedomie:
správu audítora za rok 2011.
MsZ berie na vedomie:
Hodnotiacu správu k programovému rozpočtu Mesta Gbely za rok 2011.
MsZ schvaľuje:
Záverečný účet Mesta Gbely za rok 2011 a Celoročné hospodárenie Mesta Gbely za
rok 2011 bez výhrad.
MsZ schvaľuje:
použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške
86 942,47 €.
Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor dal
hlasovať za prečítané uznesenia.
Výsledok hlasovania:
Za 9 poslancov: Iveta Ambrová, Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr.
Ondrej Kollár, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Milan Mikulič, Pavol Nemec, Ing.
Ľubomír Papánek, RNDr. Miroslav Žilinek.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 4

I. zmena rozpočtu mesta Gbely
Poslanci obdržali v písomnej forme návrh na I. zmenu rozpočtu. S týmto bodom
programu úzko súvisí návrh na dotácie pre rok 2012, ktorý poslanci obdržali
v písomnej forme. Výšku dotácií pre jednotlivé organizácie navrhli členovia komisie
pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok, pričom navrhli aj zvýšenie čiastky
v rozpočte mesta Gbely o 5 tis. €, pretože pôvodná výška rozpočtu na dotácie je len
vo výške 15 tis. €.
Príchodom poslankyne Ing. Dany Vaňkovej sa počet poslancov zvýšil na 10.
Primátor prečítal návrh na uznesenia:
MsZ schvaľuje:
Výšku finančných dotácií pre jednotlivé organizácie pre rok 2012 z rozpočtu mesta,
ktorých zoznam, výška a účel je uvedený v tabuľkovej prílohe tohto uznesenia
a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.
MsZ schvaľuje:
I. zmenu rozpočtu mesta Gbely na rok 2012. Neoddeliteľnou súčasťou tohto
uznesenia je komentár k I. zmene rozpočtu.
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Rozpočet Mesta Gbely po I. zmene rozpočtu:
Bežné výdavky spolu
Kapitálové výdavky spolu
Výdavky z finančných operácií

2 524 751 Bežné príjmy spolu
884 012 Kapitálové príjmy spolu
381 178 Príjmy z finančných operácií

2 677 548
1 016 485
95 908

Celkom

3 789 941

3 789 941

Rozdiel

0

MsZ schvaľuje:
Použitie rezervného fondu vo výške 34 450 € na úhradu investičnej faktúry za
rekonštrukciu budovy ZUŠ z roku 2011, uhradenú v januári 2012
(spolufinancovanie mesta), projektovú dokumentáciu, zakúpenie prídavného
zariadenia za traktor, ostatné kapitálové výdavky, splátku istín a zvýšenie
základného imania spoločnosti Správa mestského majetku Gbely.
MsZ schvaľuje:
Zvýšenie základného imania spoločnosti Správa mestského majetku Gbely, spol.
s r.o., IČO: 362 683 99, sídlo Naftárska 2104, Gbely o čiastku 17.500,- €.
Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania. Keďže neboli vznesené žiadne
pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor dal hlasovať za prečítané uznesenie.
Výsledok hlasovania:
Za 9 poslancov: Iveta Ambrová, Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr.
Ondrej Kollár, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Milan Mikulič, Pavol Nemec, Ing.
Ľubomír Papánek, RNDr. Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržala sa 1 poslankyňa: Ing. Dana Vaňková
K bodu 5

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Gbely za
rok 2011
Poslanci správu o vykonaných kontrolách obdržali v písomnej forme.
Primátor prečítal návrh na uznesenie:
MsZ berie na vedomie:
Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2011.
Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor
konštatoval, že správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky poslanci zobrali na
vedomie.

4

K bodu 6

Rôzne
•

Majetkové prevody

Poslanci obdržali v písomnej forme návrh na majetkové prevody. Materiál
obsahoval usporiadanie pozemku vlastníkov
chatky v lokalite Adamov a
pokračovanie v usporiadaní pozemkov v lokalite Cunín.
Materiál bol prerokovaný členmi dvoch komisií a to v Komisii pre investičnú
výstavbu a stavebné veci a v Komisii pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok,
ktorí odporúčajú poslancom prijať nasledovné uznesenia:
Primátor prečítal postupné návrhy na uznesenia.
MsZ schvaľuje:
Odpredaj častí pozemku zapísaného na LV č. 3849 pre obec a k.ú. Gbely reg. „E“
KN par. č. 9842 – diel „4“ o výmere 18 m2 a diel „3“ o výmere 39 m2 (podľa GP č.
134/90-5/93 – vyhotovil GEOZA, Ing. Stanislav Začal, Gbely, overený Správou
katastra Skalica dňa 22.10.1993 pod č. 553/93) v zmysle § 9a, ods. 8, písm. b.)
zákona č. 138/1991 Zb. O majetku obcí v z.n.p. manželom Ferdinandovi Zajíčkovi
a manželke Anne, Ružová 1115, 908 45 Gbely za cenu 3,32 €/m2.
Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania. Keďže neboli vznesené žiadne
pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor dal hlasovať za prečítané uznesenie.
Výsledok hlasovania:
Za 10 poslancov: Iveta Ambrová, Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr.
Ondrej Kollár, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Milan Mikulič, Pavol Nemec, Ing.
Ľubomír Papánek, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržala sa: 0
MsZ schvaľuje:
Zámenu pozemkov registra „E“ KN v zmysle § 9a, ods. 8, písm. e.) zákona č.
138/1991 Zb. O majetku obcí v z.n.p. par. č. 8093/1 orná pôda o výmere 7859 m2
v podiele 1/2, zapísaný v LV č. 4833 pre obec a k.ú. Gbely, ktorý je vo vlastníctve
p. Jozefíny Bolebruchovej, rod. Formánkovej, Hudecova 1471, 908 45 Gbely
v dohodnutej cene 880 Eur za pozemok par. č. 7520/1 orná pôda o výmere 3622 m2
v celosti, zapísaný v LV č. 3849 pre obec a k.ú. Gbely, ktorý je vo vlastníctve Mesta
Gbely v dohodnutej cene 780 Eur. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je
vytvorenie predpokladov pre realizáciu zámeru vybudovania areálu za účelom jeho
športového využitia. Zamieňaný pozemok par. č. 7520/1 je pre potreby mesta
nevyužiteľný.
Mesto Gbely sa zaväzuje vyplatiť p. Jozefíne Bolebruchovej, rod. Formánkovej
rozdiel v dohodnutej cene zamieňaných nehnuteľností vo výške 100 Eur.
Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania. Keďže neboli vznesené žiadne
pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor dal hlasovať za prečítané uznesenie.
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Výsledok hlasovania:
Za 10 poslancov: Iveta Ambrová, Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr.
Ondrej Kollár, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Milan Mikulič, Pavol Nemec, Ing.
Ľubomír Papánek, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržala sa: 0
Ďalší návrh na uznesenie sa týkal pozemku v lokalite Cunín, ktorý však nemôže
mesto zameniť, lebo , ako je uvedené v dôvodovej správe - „V zmysle § 23 ods. 1
zákona č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva
k pozemkom nie je možné, aby v extraviláne vznikali rozdelením pozemkov menšie
pozemky ako 2000 m2. Preto Mesto Gbely, pre usporiadanie týchto pozemkov
v lokalite Cunín, muselo ponúknuť odkúpenie podielov spoluvlastníčok. Uvedené
spoluvlastníčky z tohto dôvodu súhlasia s odpredajom ich podielov. Každá zo
spoluvlastníčok súhlasila s odpredajom svojho podielu 1/5 pozemku Mestu Gbely za
cenu 200 Eur.“
Primátor mesta prečítal návrhy na uznesenia, ktoré spolu súvisia:
MsZ schvaľuje:
Kúpu spoluvlastníckeho podielu 1/5 pozemku zapísaného na LV č. 5876 pre obec
a k.ú. Gbely reg. „E“ KN par. č. 8093/35 orná pôda o výmere 4354 m2 od pani
Rozálie Kovalovskej, rod. Kovalovskej, Potočná 71, 908 45 Gbely za cenu 200 Eur.
MsZ schvaľuje:
Kúpu spoluvlastníckeho podielu 1/5 pozemku zapísaného na LV č. 5876 pre obec
a k.ú. Gbely reg. „E“ KN par. č. 8093/35 orná pôda o výmere 4354 m2 od pani
Márie Brunovskej, rod. Kovalovskej, Potočná 71, 908 45 Gbely za cenu 200 Eur.
MsZ schvaľuje:
Kúpu spoluvlastníckeho podielu 1/5 pozemku zapísaného na LV č. 5876 pre obec
a k.ú. Gbely reg. „E“ KN par. č. 8093/35 orná pôda o výmere 4354 m2 od pani
Márie Kovalovskej, rod. Knotkovej, Čsl. armády 1163, 908 45 Gbely za cenu 200
Eur.
Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania. Keďže neboli vznesené žiadne
pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor dal hlasovať za prečítané uznesenie.
Výsledok hlasovania:
Za 10 poslancov: Iveta Ambrová, Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr.
Ondrej Kollár, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Milan Mikulič, Pavol Nemec, Ing.
Ľubomír Papánek, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržala sa: 0
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•

Návrh zmien a doplnkov č. 01/2012 Územného plánu mesta Gbelyurbanistická štúdia lokalita Medlenova

V územnom pláne mesta Gbely spracovanom projekčnou kanceláriou AUREX a.s.
Bratislava v roku 2003 je navrhnutých niekoľko lokalít na rozvoj bytovej výstavby
v meste Gbely. V roku 2008 Mesto Gbely zakúpilo pozemky určené na výstavbu
rodinných domov v jednej z týchto lokalít, konkrétne za ulicou Majerky (v
súčasnosti má nová ulica názov Lesná) a následne MsZ schválilo vypracovanie
urbanistickej štúdie pre výstavbu domov v tejto časti mesta. V súčasnosti sú predané
takmer všetky pozemky z celkového počtu 30.
Po viacerých rokoch rokovania s Lesy SR š.p. sa podarilo dospieť k obojstrannej
dohode a v zmysle uznesenia č. 102/2011 zo dňa 12.9.2011 bola uzatvorená
zámenná zmluva, čím Mesto Gbely získalo do svojho vlastníctva dňa 20.2.2012
pozemky na ulici Medlenova. Spolu s pozemkami, ktoré už Mesto Gbely v tejto
lokalite vlastnilo, sa takto scelila ďalšia časť pozemkov mesta, ktorú je možné
v zmysle ÚPN mesta Gbely zastavať rodinnými domami.
Aby bolo možné v tejto lokalite začať s výstavbou, je potrebné vytvoriť na túto
činnosť i legislatívne podmienky. Podľa záväznej časti platného územného plánu
mesta Gbely je nevyhnutné spracovať pre každú lokalitu územný plán zóny.
Nakoľko proces spracovania a schvaľovania územného plánu zóny je pomerne
časovo a administratívne náročný a s ohľadom na to, že sa jedná o monofunkčné, nie
rozsiahle zóny (výstavba cca 10 rodinných domov) bolo navrhnuté:
1. Zrealizovať zmenu územného plánu – záväznej časti: B.3, kapitola 3.6
Koncepcia tvorby podrobnejšej dokumentácie mesta Gbely, bod 27 spracovanie
územného plánu zóny, dokumentácia obytnej zóny Medlenova, nahradiť:
„spracovanie urbanistickej štúdie obytnej zóny Medlenova“
2. Spracovať urbanistickú štúdiu na lokalitu Medlenova, ktorá nahradí územný
plán zóny, pričom po schválení tejto štúdie, ktorá slúži ako územnoplánovací
podklad, nebude nutné v tejto lokalite realizovať územné konania, ale len
stavebné konania na jednotlivé objekty.
Zmeny a doplnky č. 01/2012 Územného plánu mesta Gbely – centrum
(Švermova)
Ďalšou potrebou v zmene Územného plánu mesta Gbely je podrobnejšie doriešenie
regulatívov územného rozvoja a funkčného využitia územia v časti centra mesta
konkrétne ulica Švermova. V roku 2011 vznikla požiadavka vlastníka nehnuteľnosti
na ulici Švermovej vybudovať prevádzku stavebnín zmenou užívania rodinného
domu, s pravdepodobným využívaním aj záhrady ako plochy na uskladnenie tovaru.
Mesto Gbely túto žiadosť zamietlo v súlade s platným územným plánom, nakoľko
v tejto lokalite nie sú prípustné prevádzky „ ... ktoré negatívnymi vplyvmi priamo, či
nepriamo zasahujú obytné objekty alebo objekty a priestory využívané verejnosťou“
alebo „všetky druhy činností, ktoré svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. zápachom,
hlukom, prašnosťou, zvýšeným výskytom hlodavcov a pod.) priamo alebo nepriamo
obmedzujú využitie susedných pozemkov využívaných verejnosťou“.
Takého prevádzky svojim charakterom tovaru, zásobovania a manipuláciou
s tovarom môžu výrazne zasahovať do pohody bývania v okolitých rodinných
domoch a negatívne ovplyvňovať ich primerané užívanie.
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Proti možnosti povolenia uvedenej prevádzky bola podaná i petícia občanov.
Mesto Gbely rešpektuje už vybudované prevádzky. Aby povoľovanie predajní
a výrobných prevádzok bolo v súlade s verejným záujmom, je potrebné doplniť
Územný plán mesta Gbely o podrobnejšiu špecifikáciu v regulatívoch pre bloky 130
a 131 mapy č. 5 „Návrh regulatívov funkčného a priestorového usporiadania“.
Stavebná uzávera ulica Švermova - informácia
V súvislosti s obstarávaním Zmien a doplnkov č. 01/2012 Územného plánu mesta
Gbely, ktoré majú stanoviť bližšie zastavovacie podmienky pri revitalizácii mesta, v
rámci ktorej príde k celkovej urbanistickej prestavbe verejných plôch a s tým
súvisiacich prekládok a úprav distribučných rozvodov inžinierskych sietí,
komunikácií, parkovísk, vjazdov, dopravného značenia, drobnej architektúry,
odvodnenia ulice a pod., Mesto Gbely, požiadalo o vydanie územného rozhodnutia
o stavebnej uzávere na ulicu Švermovu. Stavebná uzávera bude platná do doby
schválenia Zmien a doplnkov č. 01/2012 Územného plánu mesta Gbely.
Uvedený materiál bo prerokovaný v dvoch komisiách, Komisia pre investície
a stavebné veci a v komisii pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok, členovia
ktorých odporúčajú poslancom prijať nasledovné uznesenia:
MsZ berie na vedomie:
Dôvodovú správu k spracovaniu Zmien a doplnkov č. 01/2012 Územného plánu
mesta Gbely a urbanistickej štúdie obytnej zóny Medlenova.
MsZ súhlasí:
1. s obstaraním Zmien a doplnkov č. 01/2012 Územného plánu mesta Gbely so
zameraním na centrum mesta – ulica Švermova a časť ulice Medlenova (smerom
od domu s. č. 801 po budovu pálenice)
2. so spracovaním urbanistickej štúdie obytnej zóny Medlenova
3. s postupom Mesta Gbely pri podaní žiadosti na vydanie územného rozhodnutia
o stavebnej uzávere v centre mesta Gbely (ulica Švermova) do doby schválenia
Zmien a doplnkov č. 01/2012 ÚPN mesta Gbely.
Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania.
Do diskusie sa prihlásil poslanec Ing. Kollár, ktorý sa spýtal, či bude rokovanie
s majiteľmi dvoch rodinných domov, ktoré sú umiestnené pri pálenici v lokalite
výstavby nových rodinných domov.
Ing. Hazlinger – s majiteľmi neprebehli zatiaľ rokovania. Ak by sme sa s majiteľmi
nedohodli, bude zakreslený jestvujúci stav. Mesto vlastnilo pozemky pri ceste
a ostatné boli vo vlastníctve štátneho podniku Lesy.
Ďalej sa do diskusie prihlásil poslanec Ing. Ľubomír Papánek, ktorý sa spýtal, či
mesto vlastní i pozemky z ulice Štúrovej a či na týchto pozemkoch bude tiež
výstavba rodinných domov.
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Ing. Hazlinger – pozemok na ulici Štúrovej by mal byť čiastočne voľný, pretože
musíme mať prístup k potoku. Na vyčistenie tohto potoka v minulosti získala
finančné prostriedky pani Ing. Kašáková za čo jej primátor mesta vyslovil
poďakovanie.
Keďže neboli vznesené žiadne iné pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy, primátor
dal hlasovať za prečítané uznesenie.
Výsledok hlasovania:
Za 10 poslancov: Iveta Ambrová, Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr.
Ondrej Kollár, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Milan Mikulič, Pavol Nemec, Ing.
Ľubomír Papánek, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržala sa: 0

•

Poradovník uchádzačov o byt v nájomnom dome č. 1593

Mesto Gbely má schválené VZN č. 1/2005 „O podmienkach nakladania s bytmi na
území mesta“, podľa ktorého členovia sociálnej komisie majú prehodnotiť žiadosti
uchádzačov o byt a zostaviť návrh poradovníka uchádzačov o byt, ktorý sa
predkladá na schválenie poslancom MsZ.
Poslanci MsZ obdržali v písomnej forme návrh poradovníka, kde sú uvedení tí
uchádzači o byt, ktorí splnili podmienky uvedené vo VZN, najmä preukázali
možnosť platenia nájomného.
Primátor prečítal návrh na uznesenie.
MsZ schvaľuje:
Poradovník uchádzačov o byt v nájomnom dome podľa predloženého návrhu.
Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania.
Do diskusie sa prihlásila poslankyňa Ing. Dana Vaňková a spýtala sa, či sa uvoľnil
byt.
Ing. Hazlinger odpovedal, že zatiaľ nemáme voľný byt, ale toto je aktuálne
prehodnotený poradovník.
Ďalej sa do diskusie prihlásila poslankyňa Janka Dermeková, ktorá sa spýtala, prečo
je v poradovníku obyvateľ Petrovej Vsi.
Ing. Hazlinger vysvetlil, že komisia musí prihliadať nielen na to, či žiadateľ môže
položiť zábezpeku a je schopný ďalej platiť nájomné a všetky poplatky súvisiace
s týmto bytom, ale do hodnotenia vstupujú i mnohé ďalšie faktory.
Ing. Činovský sa spýtal, koľko je prázdnych domov v Gbeloch.
Ing. Hazlinger – približne máme prázdnych rodinných domov v Gbeloch 150.
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Ing. Vaňková dodala, že niektorí majitelia sa o prázdne domy nestarajú, z niektorých
opadáva omietka alebo strešná krytina.
Ing. Hazlinger dodal, že mesto vyzýva majiteľov, ktorých nehnuteľnosti ohrozujú
okolie, aby zabezpečili nápravu.
Keďže neboli vznesené žiadne iné pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor dal
hlasovať za prečítané uznesenie.
Výsledok hlasovania:
Za 10 poslancov: Iveta Ambrová, Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr.
Ondrej Kollár, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Milan Mikulič, Pavol Nemec, Ing.
Ľubomír Papánek, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržala sa: 0
K bodu 7

Diskusia
Primátor mesta otvoril ďalší bod rokovania diskusiu.
Primátor mesta informoval prítomných poslancov i občanov o novozvolenom výbore
TJ Nafta Gbely a o ich aktivitách.
Do diskusie sa prihlásila poslankyňa pani Iveta Ambrová, ktorá sa spýtala, či budova
kina bude mať novú fasádu, nakoľko poslanci mestského zastupiteľstva odsúhlasili
zvýšenie rozpočtu Správy mestského majetku.
Ing. Hazlinger vysvetlil pre prítomných občanov, že materiály, ktoré sú predkladané
poslancom na zasadnutie sú vopred prerokované v jednotlivých komisiách, takže
poslanci na zasadnutí hlasujú už o materiáloch, o ktorých sú vopred oboznámení.
Ďalej primátor vysvetlil, že sa zvýšil rozpočet SMM kvôli tomu, že sa budú
vykonávať nutné opravy na dome kultúry ako napr. padanie bridlíc, oprava strechy
nad zasadačkou na tribúne TJ Nafta Gbely. Ďalej z tohto rozpočtu budú financované
i kultúrne akcie usporiadané v Dome kultúry. Mesto bude vyčkávať na zverejnenie
výzvy zo strany EÚ prípadne ministerstva, ktoré budú zamerané na kultúru, nakoľko
dom kultúry by potreboval zateplenie z dôvodu úniku tepla. Pred tromi rokmi
poslanci rozhodli na rokovaní predať budovu kina. Podmienkou predaja bolo, aby
v kine bolo z časti športové vyžitie pre občanov. Podmienky súťaže si zobrali 2
spoločnosti, z ktorých jedna mala zámer vybudovať sqausch a posilovňu a ostatné
priestory by ponúkli na prenájom. No nakoniec nikto nedal do súťaže ponuku.
Budova kina v súčasnosti nie je využívaná.
p. Jurigová sa spýtala poslancov, prečo schválili samostatne žijúcim dôchodcom
úľavu nad 70 rokov a iným nie.
Ing. Hazlinger vysvetlil, filozofiu poslancov MsZ, že dôchodci nad 70 rokov, ktorí
žijú v spoločnej domácnosti s rodinou nemajú úľavu, pretože sa môžu o poplatky
súvisiace s rodinným domom podeliť. A dôchodci, ktorí majú nad 70 rokov a žijú
sami v rodinných domoch musia platiť z jedného dôchodku všetky poplatky sami.
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p. Kovalovský poukázal na spadnuté obrubníky v priekope na ulici Hviezdoslavovej,
ktoré bránia pri dažďoch odtekaniu vody a spýtal sa, či reštaurácia na hradskej je
pripojená na kanalizáciu, keďže pracovníci tohto objektu chodia vylievať rôzne druhy
kuchynského odpadu do kanalizačnej vpuste pred objektov.
Po ukončení diskusie primátor mesta zasadnutie MsZ ukončil.
Gbely 13. marca 2012

Ing. Nataša Londarevová
prednostka MsÚ

Ing. Jozef Hazlinger
primátor mesta

Overovatelia:
p. Milan Mikulič
Ing. Ľubomír Papánek
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