Mesto Gbely
Nám. Slobody 1261, 908 45 Gbely

Zápisnica
zo zasadnutia mestského zastupiteľstva,
konaného dňa 12.9.2011 v obradnej sieni MsÚ
Prítomní: viď prezenčná listina (príloha č. 1) – 9 poslancov

PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Monitorovacia správa za I. polrok 2011
4. IV. zmena rozpočtu Mesta Gbely
5. VZN o podmienkach poskytovania sociálnych služieb v Meste Gbely
6. Dodatok č. 3 k VZN č. 5/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Gbely
7. Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej
škole
8. Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2008 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa
resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady
v školskej jedálni
9. Dodatok č. 2 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
10. VZN o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. plnoletého žiaka na
čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Centra voľného času zriadeného Mestom
Gbely
11. Návrh na udelenie ocenení Mesta Gbely
12. Majetkové prevody
13. Rôzne
14. Diskusia
15. Ukončenie
Primátor mesta dal hlasovať za predložený program rokovania
mestského
zastupiteľstva predložený poslancom, ktorých bolo v tom čase prítomných 7.
Hlasovanie počas rokovania MsZ bude verejné – zdvihnutím ruky, v súlade
s platným Rokovacím poriadkom MsZ v Gbeloch.
Výsledok hlasovania:
Za 7 poslancov: Iveta Ambrová, Ing. Kornel Činovský, Mgr. Ondrej Kollár, Mgr.
Štefan Komorný ArtD., Milan Mikulič, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav
Žilinek
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Proti: 0
Zdržal sa: 0
Primátor mesta určil zapisovateľku zápisnice:
Zapisovateľka: Mgr. Andrea Hrubšová
Primátor mesta určil overovateľov zápisnice:
Overovatelia:

p. Iveta Ambrová
Ing. Kornel Činovský

Primátor predložil na odsúhlasenie poslancom návrh zloženia návrhovej
komisie.
Návrhová komisia: RNDr. Miroslav Žilinek - predseda
Mgr. Štefan Komorný ArtD. – člen
Mgr. Ondrej Kollár - člen
Počet poslancov sa zvýšil na 8 príchodom poslankyne Ing. Svetlany Ondruškovej.
Výsledok hlasovania:
Za 7 poslancov: Iveta Ambrová, Ing. Kornel Činovský, Mgr. Ondrej Kollár, Mgr.
Štefan Komorný ArtD., Milan Mikulič, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav
Žilinek
Proti: 0
Zdržala sa 1 poslankyňa: Ing. Svetlana Ondrušková

k bodu 2

Kontrola plnenia uznesení
Primátor mesta vyzval Ing. Natašu Londarevovú prednostku MsÚ, aby vykonala
kontrolu plnenia uznesení. Prednostka MsÚ konštatovala, že na poslednom
zasadnutí MsZ neboli uložené žiadne úlohy.
k bodu 3

Monitorovacia správa za I. polrok 2011
Poslanci obdržali v písomnej forme materiál týkajúci sa tohto bodu rokovania,
materiál bol prerokovaný v komisii pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok,
členovia ktorej odporučili poslancom Monitorovaciu správu za I. polrok 2011
zobrať na vedomie.
Počet poslancov sa zvýšil na 9 príchodom poslanca p. Pavla Nemca.
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Primátor mesta vyzval Ing. Gabrielu Kováčovú, vedúcu ekonomického odboru, aby
prítomných oboznámila s monitorovacou správou za I. polrok 2011.
Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania.
Keďže neboli vznesené žiadne otázky, primátor konštatoval, že:
MsZ berie na vedomie:
Monitorovaciu správu programového rozpočtu Mesta Gbely za prvý polrok 2011.
K bodu 4

IV. zmena rozpočtu Mesta Gbely
Návrh na IV. zmenu rozpočtu Mesta Gbely obdržali poslanci písomne, aj tento
materiál bol prerokovaný v komisii pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok,
členovia ktorej odporučili poslancom prijať nasledovné uznesenie:
MsZ schvaľuje:
Dotáciu pre občianske združenie TJ Nafta Gbely vo výške 1.000,- € na činnosť
združenia. Dotácia bude poskytnutá občianskemu združeniu po podpise Zmluvy o
podpore prevádzkovania športovej infraštruktúry medzi občianskym združením
a MsKZ Gbely.
MsZ schvaľuje:
IV. zmenu rozpočtu mesta Gbely na rok 2011. Neoddeliteľnou súčasťou tohto
uznesenia je komentár k IV. zmene rozpočtu.
Rozpočet Mesta Gbely po IV. zmene rozpočtu:
Bežné príjmy spolu
Kapitálové príjmy spolu

2 518 711
1 035 755

Príjmy z finančných operácií

2 585 624 Bežné výdavky spolu
1 009 598 Kapitálové výdavky spolu
Výdavky
z
finančných
151 787 operácií

Celkom

3 747 009 Celkom

3 747 009

Rozdiel

192 543

0

Primátor mesta vyzval Ing. Gabrielu Kováčovú, aby prítomných občanov
i poslancov oboznámila s materiálom.
Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor dal
hlasovať za prečítané uznesenia.

Výsledok hlasovania:
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Za 9 poslancov: Iveta Ambrová, Ing. Kornel Činovský, Mgr. Ondrej Kollár, Mgr.
Štefan Komorný ArtD., Milan Mikulič, Pavol Nemec, Ing. Svetlana Ondrušková,
Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 5

VZN o podmienkach poskytovania sociálnych služieb v Meste Gbely
Cieľom VZN je zosúladiť podmienky poskytovania sociálnych služieb, ktoré sú
poskytované Mestom Gbely, so zákonom o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z.
Mesto Gbely poskytuje tieto druhy sociálnych služieb:
1. opatrovateľská služba, ktorá sa poskytuje v domácnosti klienta. Podmienkou pre
poskytovanie sociálnej služby fyzickej osobe je skutočnosť, že fyzická osoba je na
sociálnu službu odkázaná. O odkázanosti na sociálnu službu rozhoduje mesto,
v ktorej má osoba trvalý pobyt, v správnom konaní. Výsledkom je rozhodnutie
a posudok o odkázanosti na sociálnu službu s určením konkrétnej služby. Stanovený
je konkrétny stupeň odkázanosti (od II. do VI.), ktorý vyjadruje rozsah potrebnej
miery pomoci stanovenej v hodinách a jednotlivých úkonoch.
2. Odľahčovacia služba – sa poskytuje buď ako opatrovateľská služba v domácnosti,
alebo ako služba v dennom stacionári. Jedná sa o službu na obdobie 30 dní počas
kalendárneho roka pre osobu, ktorá opatruje väčšinou svojho rodinného príslušníka,
pričom poberá príspevok za opatrovanie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Cieľom je poskytnúť starostlivosť o opatrovanú osobu počas nevyhnutného
odpočinku, napr. dovolenky, liečenia osoby, ktorá opatruje.
3. Sociálna služba v jedálni. V súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych
službách je obec povinná zabezpečiť možnosť stravovania dôchodcov. Je to sociálna
služba, ktorá poskytuje stravovanie fyzickej osobe, ktorá:
- nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných
životných potrieb,
- má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý stav,
- dovŕšila dôchodkový vek ( § 58 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách).
Všetky druhy sociálnych služieb mesto zabezpečuje na základe zmluvy
prostredníctvom Domu pokojnej staroby n.o. Gbely.
Poslanci návrh VZN a aj komentár odbržali v písomnej forme. Uvedený materiál
prerokovali členovia
komisie pre sociálne a zdravotné veci a komisie pre
ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok, ktorí odporučili poslancom prijať
nasledovné unesenia:
MsZ vydáva:
VZN o podmienkach poskytovania sociálnych služieb v Meste Gbely.
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MsZ ruší:
VZN č. 5/2004 mesta Gbely o poskytovaní opatrovateľskej služby v meste Gbely
a o úhradách za poskytovanú opatrovateľskú službu
MsZ ruší:
VZN č. 4/2004 mesta Gbely o zriadení prepravnej služby a o úhradách za
poskytovanie prepravnej služby
MsZ ruší:
VZN č. 3/2004 mesta Gbely o spôsobe určenia úhrad a výške úhrady za poskytnutú
sociálnu starostlivosť v Domove dôchodcov
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, Mgr. Ondrej Kollár, Mgr.
Štefan Komorný ArtD., Milan Mikulič, Pavol Nemec, Ing. Svetlana Ondrušková,
Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 6,7, 8, 9, 10

Dodatok č. 3 k VZN č. 5/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a
mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Gbely
Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa
v materskej škole
Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2008 o výške príspevku zákonného
zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a
určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
Dodatok č. 2 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
VZN o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp.
plnoletého žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Centra
voľného času zriadeného Mestom Gbely
Poslanci obdržali v písomnej forme vyššie uvedené materiály .Materiály boli
prerokované členmi komisie pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok, ktorí
odporúčajú poslancom prijať nasledovné uznesenia:
MsZ vydáva:
Dodatok č. 3 k VZN č. 5/2009 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Gbely
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MsZ vydáva:
Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2008 O výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej
škole.
MsZ vydáva:
Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2008 O výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp.
žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v Školskej jedálni.
MsZ vydáva:
Dodatok č. 2 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.
MsZ vydáva:
VZN O výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. plnoletého žiaka na
čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Centra voľného času, zriadeného Mestom
Gbely.
Primátor mesta vyzval Ing. Gabrielu Kováčovú, vedúcu ekonomického odboru, aby
prítomných oboznámila s vyššie uvedenými materiálmi.
Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania.
Do rozpravy sa prihlásil poslanec Pavol Nemec, ktorý oznámil, že sa hlasovania
zdrží, nakoľko sa v základnej umeleckej škole nehospodárne nakladá s majetkom.
Keďže neboli vznesené žiadne iné pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor
dal hlasovať za prečítané uznesenia.
Výsledok hlasovania:
Za 8 poslancov: Iveta Ambrová, Ing. Kornel Činovský, Mgr. Ondrej Kollár, Mgr.
Štefan Komorný ArtD., Milan Mikulič, Ing. Svetlana Ondrušková, Ing. Dana
Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa 1 poslanec: Pavol Nemec
K bodu 11

Návrh na udelenie ocenení Mesta Gbely
Poslanci obdržali v písomnej forme materiál týkajúci sa návrhu na udelenie
ocenenia Cena Mesta Gbely a cena primátora Mesta Gbely. Predkladateľmi tohto
materiálu sú primátor mesta, Ing. Dana Vaňková – zástupkyňa primátora, Pavol
Nemec – poslanec MsZ Gbely, pán Ferdinand Jureňa –predseda ZO záhradkarov,
Mgr. Soňa Dolníková – riaditeľka ZŠ s MŠ Gbely, Mgr. Andrea BudajováHrnčiríková – riaditeľka ZUŠ Gbely.
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Boli navrhnutí títo občania:
Cena mesta Gbely
1. Zoltán Brezovský, nar. 21.12.1929, Gbely, Naftárska 925/71. Pán Zoltán
Brezovský je jeden zo zakladajúcich členov a predsedom záhradkárskej osady
a zároveň je členom výboru SZZ v Gbeloch. V roku 2006 získal zlatú medailu na
Celoslovenskej výstave vín v Skalici. V roku 2009 na okresnej výstave vín
v Gbeloch získal Cenu primátora mesta za najlepšie hodnotenie vína z Gbelov.
2. Ing. Vojtech Nemec, nar. 30.10.1939, Gbely, Pionierska 676/26 Pán Ing. Vojtech
Nemec je jeden zo zakladajúcich členov a svoje odborné skúsenosti uplatňoval pri
výstavbe Domu záhradkárov. Je dlhoročným členom výboru Základnej organizácie
slovenského zväzu záhradkárov. V roku 2006 získal ocenenie na Celoslovenskej
výstave vín.
3. Ferdinand Nemec, nar. 11.5.1941, Gbely, Pionierska 684. Dlhoročný aktívny člen
Telovýchovnej jednoty Nafta Gbely, ktorý významnou mierou prispieva k rozvoju
športu – najmä futbalu – v meste Gbely. I jeho zásluhou vyrástli mnohí mladí
reprezentanti mesta vo futbale
4. Ing. Andrea Dermeková, nar. 3.5.1981, Gbely, M. Nešpora 629. Andrea Dermeková
patrí k ľuďom, ktorí zviditeľnili naše mesto v oblasti športu. 26.6.2011 zdolala
Iroman-a Nice, kde skončila na 2. mieste. V roku 2010 absolvovala IM Malaysia,
kde skončila na 2 mieste, IM Regensburg, ½ IM Melice, Litschau, Sankt Polten.
Darci krvi, ktorí v tomto roku mali 40 odberov krvi muži a 30 odberov krvi ženy:
5.
6.
7.
8.
9.

Jana Brezovská, nar. 6.12.1969, Gbely, Záhumenice 1374
Dušan Brezovský, nar. 20.4.1965, Gbely, Záhumenice 1374
Anna Jašková, nar. 2.5.1961, Gbely, Záhumenice 1393
Vladimír Molčan, nar. 2.1.1973, Gbely, Naftárska 983
Milan Zajíček, nar. 26.4.1972, Gbely, Kollárova 410
Cena primátora mesta Gbely

10. Sebastián Šmida, nar. 28.11.1998, Gbely, Švermova 131. Sebastián Šmida je
žiakom 7. ročníka Základnej školy s materskou školou Gbely. Naše mesto
reprezentuje ako hráč hokeja. V súčasnosti pôsobí ako hráč Hokejového klubu
Hodonín. Je zaradený do programu STIPENDIUM v hokejovej škole Hockey talent
acamedy za hokejové výsledky
11. Lucia Ondrášová, nar. 9.1.1997, Gbely, Nám. slobody 1532. Lucia Ondrášová je
žiačkou 9. ročníka Základnej školy s materskou školou Gbely. Patrí k žiakom, ktorí
zviditeľňujú naše mestom v oblasti športu – v tenise. Vo svojom mladom živote
dosiahla výborné výsledky na celoslovenských súťažiach. Lucia je zaradená do
Strediska vrcholového športu v Košiciach 2011.
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12. Kornel Ivičič, nar. 10.10.1995, Gbely, Záhumenice 1593. Venuje sa najmä atletike
a volejbalu. Najväčšie úspechy dosiahol v atletických disciplínach vo vrhu guľou
a v skoku do diaľky. V roku 2011 získal na Majstrovstvách Skalického okresu 1.
miesto vo vrhu guľou. Postúpil na Majstrovstvá kraja v Trnave, kde si zabezpečil
postup na Majstrovstvá SR. Je držiteľom slovenského rekordu vo vrhu guľou vo
svojej vekovej kategórii.
13. Hudobná skupina REFLEX ktorej členovia sú: Ivan Javorčík, Branislav Kocák,
Dávid Maniaček, Jakub Valachovič, Veronika Morávková. V rokoch 2010 a 2011
hudobná skupina získala za sebou sedem prvých miest na súťažných prehliadkach
hudobných skupín vo vekovej kategórii 16 – 20 rokov na Slovensku. Na
celoslovenskej súťaži v Kremnici získala okrem 1. miesta i titul Laureát súťaže
a právom patrí medzi najlepšie hudobné skupiny vo svojej kategórii na Slovensku.
Vyššie uvedený návrh bol prerokovaný na zasadaní komisie pre ekonomiku, legislatívu
a verejný poriadok, ktorej členovia odporúčajú poslancom schváliť nasledovný návrh na
uznesenie:
MsZ schvaľuje:
Udelenie Ceny mesta Gbely a finančnú odmenu vo výše 100 € nasledovným občanom:










Zoltán Brezovský za reprezentáciu mesta Gbely v oblasti výstavy vín
Ing. Vojtech Nemec za reprezentáciu mesta Gbely v oblasti výstavy vín
Ferdinand Nemec za rozvoj športu – futbalu v meste Gbely
Ing. Andrea Dermeková za reprezentáciu mesta Gbely v oblasti športu
Jana Brezovská za humánny čin darcovstvo krvi
Dušan Brezovský za humánny čin darcovstvo krvi
Anna Jašková za humánny čin darcovstvo krvi
Vladimír Molčan za humánny čin darcovstvo krvi
Milan Zajíček za humánny čin darcovstvo krvi

MsZ schvaľuje:
Udelenie Ceny primátora mesta Gbely a finančnú odmenu vo výše 67 € nasledovným
občanom:





Sebastián Šmida za reprezentáciu mesta Gbely v oblasti športu
Lucia Ondrášová za reprezentáciu mesta Gbely v oblasti športu
Kornel Ivičič za reprezentáciu mesta Gbely v oblasti športu
Hudobná skupina REFLEX - Ivan Javorčík, Branislav Kocák, Dávid Maniaček,
Jakub Valachovič, Veronika Morávková za reprezentáciu mesta Gbely v oblasti
kultúry.

Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor dal
hlasovať za prečítané uznesenia.
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Výsledok hlasovania:
Za 9 poslancov: Iveta Ambrová, Ing. Kornel Činovský, Mgr. Ondrej Kollár, Mgr.
Štefan Komorný ArtD., Milan Mikulič, Pavol Nemec, Ing. Svetlana Ondrušková,
Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 12

Majetkové prevody
Poslanci obdržali v písomnej forme návrh na majetkové prevody, ktoré sa týkajú
v dvoch prípadoch usporiadania pozemkov pod a pri rodinnom dome a odpredaja
pozemkov, na ktoré sú v rámci výberového konania uzatvorené Zmluvy o budúcej
kúpnej zmluve na ulici Lesna, nakoľko stavebníci splnili podmienky tejto zmluvy.
Predmetom tohto materiálu je aj návrh na zámenu pozemkov, ktorá už bola raz
schválená poslancami MsZ Gbely uznesením č. 447/2006 zo dňa 11.4.2006 medzi
Mestom Gbely a Štátne Lesy SR, š.p. Keďže k zámene doteraz neprišlo, ale bola
prijaté novela zákona o majetku obcí, je potrebné prijať nové znenie uznesenia
týkajúce sa zámeny pozemkov.
Všetky majetkové prevody boli prerokované v dvoch komisiách a to v komisii pre
Investičnú výstavbu, stavebné veci a územné plánovanie a v komisii pre ekonomiku,
legislatívu a verejný poriadok, členovia ktorých odporúčajú poslancom prijať
nasledovné uznesenia:
MsZ schvaľuje:
Odpredaj častí pozemku zapísaného na LV č. 2070 pre obec a k. ú. Gbely reg. „E“ KN
par. č. 1558/1 ostatné plochy – diel „14“ o výmere 22 m2, diel „15“ o výmere 12 m2,
diel „17“ o výmere 7 m2 (podľa GP č. 16/2011 zo dňa 5.8.2011– vyhotovil Mário
Antálek, geodetické práce, Brodské) v zmysle § 9a, ods. 8, písm. b.) zákona č.
138/1991 Zb. O majetku obcí v z.n.p. pánovi Petrovi Horváthovi, Štefánikova 392,
908 45 Gbely za cenu 3,32 €/m2.
MsZ schvaľuje:
Odpredaj časti pozemkov zapísaných na LV č. 2070 pre obec a k. ú. Gbely reg. „E“
KN par. č. 5825/24 orná pôda – diel „7“ o výmere 12 m2, par. č. 1558/1 ostatné
plochy – diel „14“ o výmere 8 m2 (podľa GP č. 2/2011 zo dňa 23.5.2011– vyhotovil
GEOZA, Ing. Stanislav Začal, Gbely) v zmysle § 9a, ods. 8, písm. b.) zákona č.
138/1991 Zb. O majetku obcí v z.n.p. pánovi Tiborovi Pivákovi, Mládeže 634, 908 45
Gbely za cenu 3,32 €/m2.
MsZ schvaľuje:
Odpredaj stavebného pozemku č. 26, pozemok reg. „C“ KN parc.č. 116/22 ostatné
plochy o výmere 750 m2, zapísaný na LV č. 2070 pre obec a katastrálne územie
Gbely, na ulici Lesná v Gbeloch na základe výsledku výberového konania (v zmysle
§ 9a, ods. 1, písm. a.) zákona č. 138/1991 Zb. O majetku obcí v z.n. p.) pánovi
Jozefovi Medlenovi, Kollárova 434/18, Gbely.
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MsZ schvaľuje:
Odpredaj stavebného pozemku č. 14, pozemok reg. „C“ KN parc.č. 116/12 ostatné
plochy o výmere 528 m2, parc.č. 114/10 ostatné plochy o výmere 110 m2, zapísané
na LV č. 2070 pre obec a katastrálne územie Gbely, na ulici Lesná v Gbeloch na
základe výsledku výberového konania (v zmysle § 9a, ods. 1, písm. a.) zákona č.
138/1991 Zb. O majetku obcí v z.n. p.) pánovi Ing. Stanislavovi Mizerákovi
a manželke Magdaléne, Ing. arch., Smreková 6479/1, Prešov.
MsZ schvaľuje:
Odpredaj stavebného pozemku č. 6, pozemok reg. „C“ KN parc. č. 116/6 ostatné
plochy o výmere 511 par. č. 114/6 ostatné plochy o výmere 128 m², zapísané na LV č.
2070 pre obec a katastrálne územie Gbely, na ulici Lesná v Gbeloch na základe
výsledku výberového konania (v zmysle § 9a, ods. 1, písm. a.) zákona č. 138/1991 Zb.
O majetku obcí v z.n. p.) pánovi Borisovi Kujovskému, Záhumenice 1465/18, Gbely.
MsZ schvaľuje:
Zámenu pozemkov v kat. úz. Gbely vo vlastníctve Mesta Gbely parc. č. 6047/102
trvalé trávne porasty o výmere 76 609 m2 – diel 1 o výmere 76 046 m2, z ktorého
vzniká novovytvorené parc. č. 3301/7 lesné pozemky o výmere 76 046 m2 podľa GP
č. 29/2011 zo dňa 25.8.2011 za pozemky vo vlastníctve Lesy SR, š.p., Banská
Bystrica parc. č. 6047/5 – diel 12 o výmere 4661 m2, parc. č. 6047/6 diel 10 o výmere
515 m2, parc. č. 6047/9 – diel 11 o výmere 1436 m2, ktoré sa zlučujú do
novovytvoreného parc. č. 143/14 ostatné plochy o výmere 6612 m2 podľa GP č.
17/2005 zo dňa 11.11.2005, parc. č. 144/1 ostatné plochy o výmere 9314 m2, parcela
registra „C“, parc. č. 6047/206 ostatné plochy o výmere 371 m2, parcela registra „E“
z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. O majetku obcí v z.n.p. - vytvorenie podmienok pre rozšírenie výstavby
rodinných domov na ulici Medlenova v Gbeloch, bez vzájomného doplácania na
hodnotu nehnuteľností.
MsZ ruší:
Uznesenie MsZ č. 447/2006 zo dňa 11.4.2006.
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, Mgr. Ondrej Kollár, Mgr.
Štefan Komorný ArtD., Milan Mikulič, Pavol Nemec, Ing. Svetlana Ondrušková,
Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0

10

K bodu 13

Rôzne
 Informácia o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR v Meste
Gbely
Dátum konania kontroly: február – máj 2011. Predmet kontroly: vývoj plnenia
príjmov rokoch 2008 – 2010, overenie postupu správcu miestnych daní u vybraných
daňových subjektov, vymáhanie nedoplatkov na miestnych daniach, postup správcu
dane pri vymáhaní daňových nedoplatkov, dodržiavanie všeobecne záväzných
právnych predpisov pri plnení vybraných položiek nedaňových príjmov a preverenie
výkonu kontroly miestnych daní a vnútorný kontrolný systém. Kontrolované
obdobie: 2010
Zistené nedostatky:
- v prijatom VZN o miestnych daniach bola nesprávne stanovená sadzba za
užívanie verejného priestranstva, oznamovacej povinnosti daňovníka pri užívaní
verejného priestranstva a čas vzniku daňovej povinnosti za predajné automaty.
Prijaté opatrenia:
Poslanci MsZ Gbely vydali 13.6.2011 unesením č. 89 dodatok č. 1 k VZN č. 3/2009
o miestnych daniach, čím boli vyššie uvedené nedostatky odstránené.
Bol uskutočnený pohovor s pracovníkmi, ktorí sú poverený správou daní
a poplatkov. Prijaté opatrenia boli zaslané na Najvyšší kontrolný úrad, ktorý k nim
nemal výhrady.
Uvedený materiál bol prerokovaný v komisii pre ekonomiku, legislatívu a verejný
poriadok, členovia ktorej odporúčajú poslancom prijať predložený návrh na
uznesenie.
MsZ berie na vedomie:
Informáciu o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR v meste Gbely –
plnenie príjmov.
Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania.
Keďže neboli vznesené žiadne otázky, ani pozmeňujúce návrhy primátor
konštatoval, že mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie Informáciu o výsledku
kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR v meste Gbely – plnenie príjmov.
 Návrh na podanie žiadosti o grant z operačného programu „Cezhraničná
spolupráca SR – ČR 2007 – 2013“
Poslanci obržali návrh na podanie žiadosti s písomnej forme. Ide o grant, o ktorom
sme už rokovali, avšak zmenil sa hlavný partner, preto členovia komisie pre
ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok odporučajú poslancom prijať nasledovné
uznesenie:
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MsZ schvaľuje:
a/ Predloženie žiadosti o NFP v rámci Operačného programu cezhraničnej
spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013 za účelom
realizácie projektu „Otevřené dveře informacím a spolupráci“, ktorého ciele sú
v súlade s platným územným plánom mesta a platným Programom hospodárskeho
a sociálneho rozvoja mesta.
b/ Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP.
c/ Financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na
projekt t.j. vo výške 4 000 €.
Primátor mesta vyzval Mgr. Lenku Kvaltínovú, aby prítomných oboznámila s vyššie
uvedeným materiálom.
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, Mgr. Ondrej Kollár, Mgr.
Štefan Komorný ArtD., Milan Mikulič, Pavol Nemec, Ing. Svetlana Ondrušková,
Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0
 Návrh na podanie žiadosti o grant z operačného programu „Životné
prostredie – odpadové hospodárstvo“
V tomto materiál, ktorý taktiež obdržali poslanci v písomnej forme, sa jedná o návrh
na podanie žiadosti o grant na Zberný dvor odpadov – druhá etapa.
Uvedený materiál bol prerokovaný členmi troch komisií – komisie pre životné
prostredie, poľovníctvo a rybárstvo, vodné a lesné hospodárstvo a v komisii pre
ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok, komisia pre investičnú výstavbu a ŽP,
ktorí odporučili poslancom prijať nasledovné uznesenie:
MsZ schvaľuje:
a/
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 – druhá
etapa“, ktorý je realizovaný pre mesto Gbely a ktorý je v súlade s Programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta.
b/ Výšku celkových výdavkov na projekt – 188 092 €
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c/ Výšku celkových oprávnených výdavkov na projekt – 188 092 €
d/ Spolufinancovanie projektu zo strany žiadateľa vo výške 5% z celkových
oprávnených výdavkov na projekt t.j. 9 405 €
e/ Spôsob financovania projektu z vlastných zdrojov
Primátor mesta vyzval Mgr. Lenku Kvaltínovú, aby v krátkosti oboznámila
prítomných s predkladanou žiadosťou.
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, Mgr. Ondrej Kollár, Mgr.
Štefan Komorný ArtD., Milan Mikulič, Pavol Nemec, Ing. Svetlana Ondrušková,
Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 14

Diskusia
Ako prvý si zobral slovo primátor mesta, aby prítomných informoval o plnení
uznesení prijatých poslancami MsZ v apríli 2011 - týkajúcich sa riešenia podpory
mládežníckeho športu v meste Gbely, osobitne futbalu.
⇒

⇒
⇒

⇒

Informoval o vzniknutí troch nových občianskych združení so zameraním na
šport a to: Aerobik Gbely, Volejbal Gbely a Šachový klub Gbely, ktorým aj
poslanci schválili pre rok 2011 dotácie na činnosť.
TJ Nafta Gbely v súčasnom období zastrešuje len futbalový oddiel.
Rozhodnutím poslancov MsZ Gbely bolo zriadené Centrum voľného času
Gbely, ktoré bolo zaradené do siete škôl a školských zariadení na Ministerstve
školstva dňa 16.6.2011.
Do Centra voľného času Gbely boli zaradené činnosti spojené s organizovaním
mládežníckeho futbalového športu a to: prípravka, žiaci a dorastenci.

Novinkou je, že cez Centrum voľného času, by mala fungovať od októbra futbalová
príprava chlapcov predškolského veku v budove ZUŠ.
Primátor mesta konštatoval, že mládežnícky šport - futbal sa v meste rozvíja. Čo sa
týka A mužstva futbalového oddielu, mesto vykrýva všetky prevádzkové náklady –
elektrina, voda, plyn, upratovanie, pranie pre futbalistov, ako aj poskytlo finančné
prostriedky prostredníctvom dotácie na činnosť, v ktorej je okrem iného aj plná výška
na úhradu nákladov za rozhodcov. Dnes poslanci schválili ďalšie zvýšenie dotácie pre
TJ.
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Poslanci vyčlenili na činnosť Telovýchovnej jednoty finančné zdroje, ktoré vedenie
TJ požadovalo v liste zo dňa 9.12.2010 a v plnej požadovanej výške je vykryté.
Do diskusie sa prihlásil Ing. Miroslav Jureňa v úvode vystúpenia poďakoval
poslancom za riešenie financovania prevádzkových nákladov spojených s činnosťou
futbalového oddielu, čo považuje za historický posun v riešení tejto otázky. Následne
uviedol, že nie je spokojný s komunikáciou medzi poslancami, primátorom a OZ TJ
Nafta Gbely. Taktiež uviedol, že v súčasnom období výbor TJ Nafta rokuje so
siedmimi potencionálnymi sponzormi, aby zabezpečili na činnosť futbalového
oddielu A mužstva muži finančné prostriedky vo výške 27.300 €. Vo svojom
vystúpení zdôraznil, že nehnuteľnosti v športovom areáli boli budované v akcii „Z“
a TJ súhlasila, aby boli zapísané do majetku mesta Gbely, ktoré by takto mohlo
vykrývať prevádzkové náklady. S čím nesúhlasia je skutočnosť, že bufet pod tribúnou
prevádzkuje podnikateľka a mal by slúžiť ako klubovňa pre futbalistov, aby tu mohli
robiť stretnutia s VIP hosťami oslavy jubileí a pod.. Vyslovil nespokojnosť s tým, že
verejná obchodná súťaž bola zverejnená v týždenníku Záhorák, ako keby
prevádzkovať bufet mal nejaký podnikateľ mimo Gbelov, čo považoval za zlé
riešenie. Taktiež uviedol, že primátor mesta zaslal na TJ Nafta list s požiadavkou, aby
sa nemenil názov občianskeho združenia a aby v názve zostalo zachované slovo
Nafta. Ing. Jureňa k tomu dodal, že ak Nafta už neposkytuje pre TJ finančné
prostriedky, tak zmena názvu možno vyplynie z nového sponzora. Ing. Jureňa taktiež
uviedol, že nesúhlasí so zmluvou, ktorú má podpísať s MsKZ Gbely a to najmä
z dôvodu, že nebol pozvaný na rokovanie. Taktiež požadoval, aby bol opätovne
prizvaný na rokovanie Komisie pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok, ktorá
by mala určiť, aké finančné prostriedky budú pre TJ Nafta vyčlenené v budúcom
roku.
Ing. Hazlinger – uviedol, že inzerát zo Záhoráku o verejnej obchodnej súťaži na
bufety v areáli TJ bol listami zaslaný všetkým podnikateľským subjektom, ktorí
v Gbeloch prevádzkujú reštauračné, pohostinské zariadenia. Poslancom išlo o to, aby
boli poskytované kvalitné služby počas akcií usporiadaných v areáli futbalového
štadióna, ale aj aby boli zároveň získané prostriedky na čiastočné vykrytie energií.
Čo sa týka zmeny názvu TJ Nafta uviedol, že medzi najväčších sponzorov patrí práve
Mesto Gbely a preto by mali poslanci mesta mať rozhodujúce slovo pri názve TJ.
RNDr. Žilinek – opýtal sa, či Ing. Miroslav Jureňa dal písomné dôvody, pre ktoré
nesúhlasí s podpísaním zmluvy o podpore športu medzi TJ Nafta a MsKZ Gbely.
Ing. Jureňa – minulý rok som rokoval s generálnym riaditeľom Nafta Ing. Hollým
ohľadom príspevku na beh Medlena. Pán riaditeľ Nafty ani nevedel, kde je v Gbeloch
prvý vrt a kto bol Medlen. Ale možno príde k zmene vo vedení Nafta, lebo príde
k zmene akcionárov v Nafte.
Ing. Hazlinger – aj v období finančnej krízy, kedy nás ešte čaká aj výpadok v príjme
z daní, poslanci schválili pre TJ Nafta najvyššiu dotáciu v histórii mesta Gbely.
p. Ambrová – ako občianka mesta chce uviesť, že vzťahy nie sú dobré, ale bolo by
potrebné, aby do novej správnej rady TJ bol zvolený poslanec mesta.
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Ing. Hazlinger – opýtal sa prítomných poslancov, či chce niekto ísť robiť krízového
menežera do TJ Nafta Gbely a sanovať vzniknuté dlhy.
Ing. Vaňková – myslím si, že by nebolo dobré, aby sme menili v názve TJ slovo
Nafta, lebo so spoločnosťou Nafta je spojené mesto Gbely, mnohí naši občania boli
a aj sú v nej zamestnaní a Nafta vždy patrila k tým spoločnostiam, ktoré TJ a aj iné
organizácie v meste finančne podporovali a aj podporujú.
Ing. Vaňková sa spýtala, kedy bude ukončená rekonštrukcia starej časti DK.
Ing. Hazlinger – pravdepodobne by to malo byť do hodov, ale mesto nie je investor. Je
to podnikateľská akcia a nemôžeme to ovplyvniť.
Po ukončení diskusie primátor mesta zasadnutie MsZ ukončil a pozval všetkých na
gbelské hody 24. a 25.9.2011.
Gbely 14. septembra 2011

Ing. Nataša Londarevová
prednostka MsÚ

Ing. Jozef Hazlinger
primátor mesta

Overovatelia:
p. Iveta Ambrová
Ing. Kornel Činovský
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