Mesto Gbely
Nám. Slobody 1261, 908 45 Gbely

Zápisnica
zo zasadnutia mestského zastupiteľstva,
konaného dňa 20.9.2010 v obradnej sieni MsÚ
Prítomní: viď prezenčná listina (príloha č. 1) – 11 poslancov
Ospravedlnená: Ing. Svetlana Ondrušková
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Monitorovacia správa za I. polrok
4. Návrh VI. zmeny rozpočtu Mesta Gbely
5. Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2009 o určení výška dotácie na prevádzku a mzdy
na žiaka škôl a školských zariadení na území Mesta Gbely
6. Návrh VII. zmeny rozpočtu Mesta Gbely
7. Návrh na udelenie Ceny mesta Gbely
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Ukončenie
Poslanci MsZ dostali návrh programu v materiáloch k dnešnému zasadaniu.
Na mestský úrad bol doručený list od poslanca Ing. Miroslava Mihála, ktorý ako
autor požadoval, aby materiál – leták, ktorý bol doručený do domácností v meste
Gbely – pod názvom „Kam smeruješ mesto Gbely“ bol zaradený do programu
rokovania poslancov MsZ.
Nakoľko predložený materiál nebol v súlade s Rokovacím poriadkom MsZ § 4
ods.3 nebol tento materiál zaradený do programu rokovania na dnešné
zasadnutie poslancov.
Primátor mesta dal hlasovať za program rokovania mestského zastupiteľstva
predložený poslancom, ktorých bolo v tom čase prítomných 10.
Výsledok hlasovania:
Za 10 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Ing.
Miroslav Mihál, Mgr. Peter Mihál, Milan Mikulič, Pavol Nemec, Miroslav
Rosivač, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek, Ing. Jozef Trčka
CSc.
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Program rokovania MZ bol schválený.
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Hlasovanie počas rokovania MsZ bude verejné – zdvihnutím ruky, v súlade
s platným Rokovacím poriadkom MsZ v Gbeloch.
Primátor mesta určil zapisovateľku zápisnice:
Zapisovateľka: Mgr. Andrea Hrubšová
Primátor mesta určil overovateľov zápisnice:
Overovatelia:

p. Milan Mikulič
Mgr. Peter Mihál

Primátor predložil na odsúhlasenie poslancom návrh zloženia návrhovej
komisie.
Návrhová komisia: RNDr. Miroslav Žilinek - predseda
p. Pavol Nemec - člen
Ing. Jozef Trčka, CSc. – člen
Výsledok hlasovania:
Za 10 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Ing.
Miroslav Mihál, Mgr. Peter Mihál, Milan Mikulič, Pavol Nemec, Miroslav
Rosivač, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek, Ing. Jozef Trčka CSc.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
k bodu 2

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

Monitorovacia správa za I. polrok
Poslanci obdržali v písomnej forme materiál týkajúci sa monitorovacej správy za I.
polrok 2010. Primátor mesta vyzval Ing. Kováčovú, vedúcu ekonomického odboru,
aby prítomných poslancov i občanov oboznámila s materiálom.
Uvedený materiál bol prerokovaný v komisii pre ekonomiku, legislatívu a verejný
poriadok, členovia ktorej odporúčajú poslancom prijať predložené uznesenie.
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie a otvoril rozpravu.
MsZ berie na vedomie:
Monitorovaciu správu programového rozpočtu mesta Gbely za I. polrok 2010.
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Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky, primátor mesta skonštatoval, že
mestské zastupiteľstvo zobralo správu na vedomie.
K bodu 4

VI. zmena rozpočtu Mesta Gbely
V súlade so zákonom primátor mesta vykonal rozpočtové opatrenie, ktorým sa
presunuli v rámci kapitálového rozpočtu z položky Projektová dokumentácia sumu
– 10.000,- € do programu:
8. Vzdelávanie, položka – „Stavebné úpravy ZŠsMŠ Gbely“ +10.000,- €. Uvedená
zmena je vyvolanou investíciou z dôvodu stanoviska
Regionálneho Úradu
verejného zdravotníctva, ktorý po konzultácii vyžadoval nové dispozičné
usporiadanie pracovísk v kuchyni a z tohto dôvodu bolo potrebné uskutočniť
prekládku rozvodov vody a odpadu.
Predmetné práce veľmi operatívne vykonala gbelská firma GBENTRI – pán Jozef
Nemec.
Uvedený materiál bol prerokovaný v komisii pre ekonomiku, legislatívu a verejný
poriadok, členovia ktorej odporúčajú poslancom prijať predložené uznesenie.
Počet poslancov sa zvýšil na 11 príchodom poslankyne pani Janky Dermekovej.
Primátor prečítal návrh na uznesenie a otvoril rozpravu.
MsZ berie na vedomie:
VI. zmenu rozpočtu mesta na rok 2010, ktorú vykonal rozpočtovým opatrením
primátor mesta v zmysle uznesenia MsZ č. 234/2008 a § 14, ods. 2 písm. a) zákona
č. 583/2004 O rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších
zmien a doplnkov. Primátor mesta vykonal rozpočtové opatrenie, ktorým presunul
v rámci kapitálového rozpočtu z programu 1. Plánovanie, manažment a kontrola,
podprogram 1.2. Plánovanie, prvku 1.2.2. Územné plánovanie z položky Projektová
dokumentácia sumu – 10.000,- € do programu:
8. Vzdelávanie, podprogramu, 8.2. Základné vzdelanie, prvku 8.5. Grantový systém
– 717 Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie – „Stavebné úpravy ZŠsMŠ
Gbely“ +10.000,- €.
Do rozpravy sa prihlásil Ing. Miroslav Mihál, ktorý sa spýtal, prečo sa zvýšil
rozpočet a či sa v projekte nepočítalo s rekonštrukciou kuchyne. Primátor mesta
vyzval Ing. Rosu vedúceho odboru výstavby, aby odpovedal na otázku poslanca Ing.
Mihála. Poslanec Ing. Mihál odmietol odpoveď od vedúceho odboru výstavby,
nakoľko podľa poslanca je iba referent. Primátor mesta vyzval vedúceho odboru
výstavby, aby prítomným poslancom i občanom odpovedal na otázku.
Nakoľko pán poslanec Ing. Mihál neustále slovne napádal primátora mesta a žiadal
o odpoveď len jeho, poslankyňa Ing. Vaňková prečítala prítomným poslancom
i občanom Rokovací poriadok par. 7 ods. 9, kde je uvedené: „o odborných
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stanoviskách vo veciach patriacich mestskému úradu, sa požiada prednosta úradu
alebo príslušný vedúci odboru“.
Keďže neboli vznesené žiadne iné pripomienky, primátor mesta skonštatoval, že
mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie VI. zmenu rozpočtu Mesta Gbely.
K bodu 5

Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a
mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Gbely
Primátor mesta skonštatoval, že dodatok č. 1 k VZN č. 5/2009 členovia Komisie pre
ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok odporučili poslancom MsZ, aby ho
prijali. Zároveň vyzval Ing. Kováčovú, vedúcu ekonomického odboru, aby
prítomných poslancov i občanov oboznámila s materiálom.
Skôr ako primátor mesta otvoril rozpravu k bodu rokovania, prečítal návrh na
uznesenie.
MsZ vydáva:
Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2009 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Gbely.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor
mesta dal hlasovať za predložený návrh na uznesenie:
Výsledok hlasovania:
Za 11 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Štefan
Komorný ArtD., Ing. Miroslav Mihál, Mgr. Peter Mihál, Milan Mikulič, Pavol
Nemec, Miroslav Rosivač, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek, Ing.
Jozef Trčka CSc.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 6

VII. zmena rozpočtu Mesta Gbely
Poslanci obdržali v písomnej forme návrh na VII. zmenu rozpočtu mesta, ktorá bola
prerokovaná v komisii pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok, členovia
ktorej odporúčajú jej prijatie. Primátor vyzval Ing. Kováčovú, vedúcu
ekonomického odboru, aby prítomných poslancov i občanov oboznámila
s materiálom.
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie a otvoril rozpravu k tomuto bodu
rokovania.

MsZ schvaľuje:
VII. zmenu rozpočtu Mesta Gbely na rok 2010. Neoddeliteľnou súčasťou je
komentár k VII. zmene rozpočtu.
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Bežné výdavky spolu

2 872 870

Bežné príjmy spolu

2 901 459

Kapitálové výdavky spolu
Výdavky z finančných operácií

3 481 045
843 095

Kapitálové príjmy spolu
Príjmy z finančných operácií

3 407 591
887 960

Celkom

7 197 010

7 197 010

MsZ schvaľuje:
Poskytnutie dotácie organizácii - TJ Nafta Gbely vo výške 2.350,- € na podporu
futbalového oddielu v Gbeloch.
Poskytnutie dotácie bude vykryté z vyšších príjmov z hracích automatov.
Zvýšenie dotácie je z dôvodu vyšších nákladov futbalového oddielu, ktorý je
účastníkom 4 ligy.
Do rozpravy sa prihlásil poslanec Ing. Miroslav Mihál, ktorý sa spýtal na navýšenie
finančných prostriedkov v časti administratíva - dohody. Spýtal sa, prečo mesto
zamestnáva asistenta na stavebný dozor.
Ing. Kováčová - nakoľko je dlhodobo práce neschopný pracovník pán Vašek
vykonávajúci prácu po meste a túto prácu vykonávajú len 3 pracovníci, bol na
dohodu prijatý pracovník, ktorý zastupuje dlhodobo chorého pracovníka. Asistent
stavebného dozoru pracoval na stavbách rekonštrukcie ZŠsMŠ.
Nakoľko táto odpoveď nebola pre poslanca dostačujúca, žiadal o vysvetlenie, prečo
mesto zamestnáva asistenta na stavebný dozor a či v stavebnom zákone je uvedená
takáto funkcia.
Primátor mesta vysvetlil, že v našom meste prebiehalo súbežne 5 stavieb a to
výstavba zberného dvoru, kanalizácia na Medlenovej ulici, a na ulici Lesnej,
rekonštrukcia hasičskej zbrojnice, rekonštrukcia ZŠsMŠ a jeden pracovník nemôže
byť súčasne na všetkých stavbách. Taktiež firmy na stavbách vykonávajú práce až
do večerných hodín a často i cez víkend, preto je dôležité, aby bol asistent
stavebného dozoru. Asistentom stavebného dozoru bol Ing. Vojtech Nemec, ktorý
má na túto činnosť oprávnenie.
Keďže neboli vznesené žiadne iné pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor
mesta dal hlasovať za predložené uznesenie:
Výsledok hlasovania:
Za 10 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Štefan
Komorný ArtD., Mgr. Peter Mihál, Milan Mikulič, Pavol Nemec, Miroslav
Rosivač, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek, Ing. Jozef Trčka CSc.
Proti 1 poslanec: Ing. Miroslav Mihál
Zdržal sa: 0
K bodu 7

Návrh na Cenu mesta Gbely
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Poslanci obdržali v písomnej forme návrh na udelenie ocenení mesta Gbely v roku
2010. Návrhy predložili: Ing. Dana Vaňková, Pavol Nemec, Ing. Jozef Hazlinger
Uvedený návrh bol prerokovaný v komisii pre ekonomiku, legislatívu a verejný
poriadok a predsedami jednotlivých komisií, ktorí odporúčajú poslancom MsZ
prijať nasledovné uznesenie:
MsZ schvaľuje:
Udelenie Ceny mesta Gbely a finančnú odmenu vo výške 100,- € nasledovným
občanom:
Mgr. Vlasta Peltznerová – za reprezentáciu mesta Gbely v oblasti výtvarného
umenia
Jozef Kovalovský – za dlhoročné pôsobenie v kultúre mesta Gbely
Marián Kondla – za dlhoročné pôsobenie v kultúre mesta Gbely
Jozef Štvrtecký – za dlhoročné pôsobenie v kultúre mesta Gbely
Ľubica Petrášová – za prácu s mládežou
Vladimír Lukáč – za rozvoj športu – futbalu v meste Gbely
Bc. Slavomír Brutovský – za humánnu činnosť darcovstvo krvi
Tomáš Demus – za humánnu činnosť darcovstvo krvi
Ladislav Gutschnitz – za humánnu činnosť darcovstvo krvi
Ing. Igor Martinkovič – za humánnu činnosť darcovstvo krvi
Peter Ženiš – za humánnu činnosť darcovstvo krvi
Michal Bolebruch – za humánny čin záchrana života
Ján Dermek – za humánny čin záchrana života
Primátor mesta otvoril rozpravu. Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky,
primátor mesta dal hlasovať za predložený návrh na uznesenie.
Výsledok hlasovania:
Za 11 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Štefan
Komorný ArtD., Ing. Miroslav Mihál, Mgr. Peter Mihál, Milan Mikulič, Pavol
Nemec, Miroslav Rosivač, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek, Ing.
Jozef Trčka CSc.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 8

Rôzne


Majetkové prevody

Poslanci obdržali v písomnej forme návrh na majetkové prevody. Všetky nižšie
uvedené materiály boli prerokované v komisii pre výstavbu a stavebné veci
a v komisii pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok, ktoré odporúčajú
poslancom prijať navrhované uznesenia.
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1. Odpredaj stavebných pozemkov na ulici Lesná v Gbeloch
Nakoľko bola splnená podmienka zo Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na
uzatvorenie riadnej Kúpnej zmluvy bol predložený návrh na uznesenie:
MsZ schvaľuje:
Odpredaj stavebného pozemku č. 10, pozemok reg. „C“ KN parc.č. 116/10 orná
pôda o výmere 523 m² a parc. č. 116/28 ostatné plochy o výmere 115 m2, zapísané
na LV č. 2070 pre obec a katastrálne územie Gbely, na ulici Lesná v Gbeloch
v zmysle § 9a, ods. 8, písm. e.) zákona č. 138/1991 Zb. O majetku obcí v z.n. p.
pánovi Bohdanovi Kovalovskému, Mládeže 647/26, Gbely.
MsZ schvaľuje:
Odpredaj stavebného pozemku č. 13, parc. č. pozemok reg. „C“ KN parc. č. . 114/9
ostatná plocha výmera 654 m2 v celosti, zapísané na LV č. 2070 pre obec
a katastrálne územie Gbely, na ulici Lesná v Gbeloch v zmysle § 9a, ods. 8, písm.
e.) zákona č. 138/1991 Zb. O majetku obcí v z.n.p. pánovi Róbertovi Gálovi,
Sasinkova 1124, Gbely a Petronele Vlkovej rod. Vlkovej, SNP 1253, Gbely.
MsZ schvaľuje:
Odpredaj stavebného pozemku č. 16, pozemok reg. „C“ KN parc. č. 116/14 orná
pôda o výmere 634 m2 v celosti, zapísané na LV č. 2070 pre obec a katastrálne
územie Gbely, na ulici Lesná v Gbeloch v zmysle § 9a, ods. 8, písm. e.) zákona č.
138/1991 Zb. O majetku obcí v z.n.p. pánovi Ing. Vladimírovi Ružičkovi, Halaštava
1432/33, Gbely
Primátor mesta otvoril rozpravu k bodu rokovania.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor
mesta dal hlasovať za predložené návrhy uznesení.
Výsledok hlasovania:
Za 11 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Štefan
Komorný ArtD., Ing. Miroslav Mihál, Mgr. Peter Mihál, Milan Mikulič, Pavol
Nemec, Miroslav Rosivač, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek, Ing.
Jozef Trčka CSc.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
2. Usporiadanie pozemku v parku pred Hasičskou zbrojnicou v Gbeloch
Časť pozemku už bola odkúpená od pána Ružičku a preto mesto oslovilo so
žiadosťou o odpredaj pozemku aj ďalšiu vlastníčku a to pani Oľgu Prokešovú, z
Bratislavy, ktorá je podielovou spoluvlastníčkou uvedeného pozemku v podiele 1/8.
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Pani Prokešová súhlasila s odpredajom jej podielu za cenu 3,32 €/m2.
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie:
MsZ schvaľuje:
Odkúpenie časti pozemku registra „C“ KN, par. č. 188 – záhrady o výmere 343 m²,
zapísaného na LV č. 7144 pre obec a k. ú. Gbely, a to konkrétne podielu 1/8 od pani
Oľgy Prokešovej, rod. Medlenovej, bytom Lietavská 3094/7, 851 06 Bratislava za
cenu 3,32 €/m2.
Primátor mesta otvoril rozpravu k bodu rokovania.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor dal
hlasovať za predložený návrh.
Výsledok hlasovania:
Za 11 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Štefan
Komorný ArtD., Ing. Miroslav Mihál, Mgr. Peter Mihál, Milan Mikulič, Pavol
Nemec, Miroslav Rosivač, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek, Ing.
Jozef Trčka CSc.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
3.Žiadosť o prenájom pozemku na ul. Obrancov mieru
Na Mestský úrad v Gbeloch bola doručená žiadosť firmy PIVÁK-METAL, s.r.o.,
Potočná 52/66, Gbely o prenájom časti pozemku o výmere 87 m2 na ulici Obrancov
mieru č. 303, za účelom vybudovania vstupu do objektu a zároveň vybudovania
odstavnej plochy pre parkovanie motorových vozidiel.
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie:
MsZ schvaľuje:
Prenájom časti pozemku reg. „E“ KN par. č. 1556/1 zastavané plochy a nádvoria
(zapísaný v LV č. 2070 pre obec a k. ú. Gbely) o výmere 87 m2 na ulici Obrancov
mieru č. 303 v zmysle § 9a, ods. 9, písm. c.) zákona č. 138/1991 Zb. O majetku obcí
v z.n.p. firme PIVÁK-METAL, s.r.o., Potočná 52/66, 908 45 Gbely za cenu 0,83
€/m2/rok.
Primátor mesta otvoril rozpravu k bodu rokovania.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor
mesta dal hlasovať za predložený návrh.
Výsledok hlasovania:
Za 11 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Štefan
Komorný ArtD., Ing. Miroslav Mihál, Mgr. Peter Mihál, Milan Mikulič, Pavol
Nemec, Miroslav Rosivač, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek, Ing.
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Jozef Trčka CSc.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
4. Odpredaj pozemku na ul. Družstevná
Na Mestský úrad v Gbeloch bola doručená žiadosť p. Jozefa Hochmana a Alice
Kvaltínovej, Družstevná1469, Gbely o odpredaj časti pozemku reg. „E“ KN par. č.
4531/1 orná pôda o výmere 718 m2. Jozef Hochman a Alica Kvaltínová žiadajú
odkúpiť cca 100 m2 (presná výmera bude určená geometrickým plánom). Pozemok
plánujú využiť ako záhradku k ich plánovanému rodinnému domu.
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie:
MsZ schvaľuje:
Odpredaj časti pozemku zapísaného na LV č. 1628 pre obec a k. ú. Gbely reg. „E“
KN par. č. 4531/1 orná pôda o výmere cca 100 m2 (presná výmera pozemku bude
určená geometrickým plánom), a to konkrétne spoluvlastníckeho podielu 1/2
v zmysle § 9a, ods. 8, písm. e.) zákona č. 138/1991 Zb. O majetku obcí v z.n.p.
pánovi Jozefovi Hochmanovi a Alici Kvaltínovej, Družstevná 1469, 908 45 Gbely
za cenu 3,32 €/m2.
Primátor mesta otvoril rozpravu k bodu rokovania.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor
mesta dal hlasovať za predložený návrh.
Výsledok hlasovania:
Za 11 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Štefan
Komorný ArtD., Ing. Miroslav Mihál, Mgr. Peter Mihál, Milan Mikulič, Pavol
Nemec, Miroslav Rosivač, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek, Ing.
Jozef Trčka CSc.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
5. Majetkovo-právne usporiadanie pozemkov pod trafostanicou
Na Mestský úrad v Gbeloch bola doručená žiadosť firmy Enermont spol. s r.o.,
Hraničná 14, 827 14 Bratislava o odpredaj časti pozemku reg. „C“ KN par. č.
107/14 ostatné plochy o výmere 75 m2, na ktorom je postavená bunková
trafostanica. Bunková trafostanica bola postavená v rámci stavby „Gbely – Majerky
obytná zóna.
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie:
MsZ schvaľuje:
Odpredaj častí pozemku reg. „C“ KN par. č. 107/14 ostatné plochy o výmere 75 m2,
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konkrétne novovytvorených pozemkov reg. „C“KN par. č. 107/19 ostatné plochy
o výmere 5 m2 a par. č. 107/20 zast. plochy o výmere 5 m2 (zameraných
geometrickým plánom č. 242-023/2010) v zmysle § 9a, ods. 8, písm. e.) zákona č.
138/1991 Zb. O majetku obcí v z.n.p. firme Enermont spol. s r.o., Hraničná 14, 827
14 Bratislava za cenu 3,32 €/m2.
Primátor mesta otvoril rozpravu k bodu rokovania.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor
mesta dal hlasovať za predložený návrh.
Výsledok hlasovania:
Za 11 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Štefan
Komorný ArtD., Ing. Miroslav Mihál, Mgr. Peter Mihál, Milan Mikulič, Pavol
Nemec, Miroslav Rosivač, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek, Ing.
Jozef Trčka CSc.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
6.Usporiadanie pozemkov v lokalite Cunín
Mesto Gbely pristúpilo k usporiadaniu pozemkov v lokalite Cunín, v blízkosti
skládky TKO, z dôvodu možnosti budúceho vybudovania bikrosovej dráhy na
týchto pozemkoch. Jedná sa o neúrodné pozemky s nízkou bonitou, ktoré sú
poľnohospodársky nevyužívané. Z tohto dôvodu Mesto Gbely oslovilo vlastníkov
predmetných pozemkov s tým, že im ponúkne na zámenu za tieto pozemky iné
v podobnej výmere a kvalite, ktoré sú vo vlastníctve Mesta Gbely. Všetky pozemky,
ktoré Mesto Gbely ponúka na zámenu sa nachádzajú v extraviláne a sú z hľadiska
zámerov v zmysle Územného plánu pre mesto Gbely nevyužiteľné.
Ing. Vrbňák na priloženej mape ukázal o ktoré lokality sa jedná.
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie:
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.:
a) par. č. 8093/34 orná pôda o výmere 4431 m2 v celosti, zapísaného v LV č. 1691
pre obec a k.ú. Gbely, ktorý je vo vlastníctve p. Štefana Papánka, bytom Gbely,
SNP 1233/39 za pozemok par. č. 5596 orná pôda o výmere 4129 m2 a par.č. 2543
trvalé trávne porasty o výmere 363 m2 v celosti, zapísaných v LV č. 3849 pre obec
a k.ú. Gbely, ktoré sú vo vlastníctve Mesta Gbely.
Mesto Gbely sa zaväzuje
vyplatiť p. Štefanovi Papánkovi rozdiel v dohodnutej cene zamieňaných
nehnuteľností vo výške 100 Eur.
b) par. č. 8093/36 orná pôda o výmere 4364 m2 v celosti, zapísaného v LV č. 8378
pre obec a k.ú. Gbely, ktorý je vo vlastníctve p. Emílie Krňovej rod. Ružičkovej,
bytom Senica, Štefánikova 719/38 a Vladimíra Ružičku bytom Gbely, Halaštava
1432/33, každého v podiele ½ za pozemok par. č. 8099 trvalé trávne porasty
o výmere 2100 m2 a par.č. 8413 orná pôda o výmere 2198 m2 v celosti, zapísaných
v LV č. 3849 pre obec a k.ú. Gbely, ktoré sú vo vlastníctve Mesta Gbely. Mesto
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Gbely sa zaväzuje vyplatiť p. Emílii Krňovej, rod. Ružičkovej a p. Vladimírovi
Ružičkovi rozdiel v dohodnutej cene zamieňaných nehnuteľností každému vo
výške 100 Eur.
c) par. č. 8093/32 orná pôda o výmere 4564 m2 v celosti, zapísaného v LV č. 5873
pre obec a k.ú. Gbely, ktorý je vo vlastníctve p. Ing. Jozefa Lorenca, bytom
Svätoplukovo 514, 951 16 za pozemok par. č. 3446 orná pôda o výmere 4503 m2
v celosti zapísaný v LV č. 3849 pre obec a k.ú. Gbely, ktorý je vo vlastníctve
Mesta Gbely. Mesto Gbely sa zaväzuje vyplatiť p. Ing. Jozefovi Lorencovi rozdiel
v dohodnutej cene zamieňaných nehnuteľností vo výške 150 Eur.
Primátor mesta otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania.
Do rozpravy sa prihlásil poslanec Ing. Mihál a spýtal sa na výmeru pozemkov, či je
táto zmena v územnom pláne a prečo to nebolo spomínané počas 8 rokov, a zároveň
obvinil primátora mesta z porušovania zákonov.
Primátor mesta – tento návrh o usporiadanie pozemkov bol prerokovaný
v komisiách pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok a v stavebnej komisii.
Komisie odporučili poslancom MsZ schváliť tento zámer. Zatiaľ sa pristúpilo len
k zámene pozemkov. Po tomto kroku budeme mať cca 1,3 ha pozemkov
v predmetnej lokalite. Zákony som neporušil, pretože k zámene pozemkov príde až
po odsúhlasení poslancov v mestskom zastupiteľstve. Pristúpilo sa k zámene
pozemkov práve v tejto lokalite preto, lebo nebude problém s vyňatím z
poľnohospodárskeho pôdneho fondu.
Keďže neboli vznesené žiadne iné pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor
mesta dal hlasovať za predložený návrh.
Výsledok hlasovania:
Za 9 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Štefan Komorný
ArtD., Mgr. Peter Mihál, Milan Mikulič, Pavol Nemec, Ing. Dana Vaňková,
RNDr. Miroslav Žilinek, Ing. Jozef Trčka CSc.
Proti 1 poslanec: Ing. Miroslav Mihál
Zdržal sa 1 poslanec: Miroslav Rosivač
7. Návrh na zmenu a doplnenie Územného plánu mesta Gbely
Na Mestský úrad v Gbeloch doručená žiadosť firmy KAMKO, s.r.o., Gbely
o posúdenie a schválenie zmeny Územného plánu mesta Gbely, ktorá sa týka
pozemkov v k. ú. Gbely v okolí jestvujúcej prevádzky spoločnosti.
Uvedené pozemky majú poslanci v prílohe na mapke a prítomným občanom ich
ukázal Ing. Vrbňák na mape. Tieto pozemky spoločnosť KAMKO navrhuje zaradiť
medzi Plochy priemyselnej, stavebnej výroby a výrobných služieb. Túto zmenu
navrhujú z dôvodu rozšírenia areálu firmy. Pás lesa pri hlavnej komunikácii o šírke
cca 10 m zostane zachovaný. Keďže v súčasnosti nie je takéto rozšírenie plánované
v Územnom pláne mesta Gbely, je bezpredmetné, aby pozemky, ktoré sú
neusporiadané, vykúpili a usporiadali. V prípade, že by bola požadovaná zmena
schválená, majú záujem tieto pozemky usporiadať (vykúpiť).
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Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie:
MsZ súhlasí:
So zapracovaním návrhu firmy KAMKO, s.r.o. na rozšírenie Plôch priemyselnej,
stavebnej výroby a výrobných služieb do Územného plánu mesta Gbely, pri
obstarávaní ďalších zmien a doplnkov Územného plánu mesta Gbely. Mapová
príloha tvorí neoddeliteľnú časť tohto uznesenia.
Primátor mesta otvoril rozpravu k bodu rokovania.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor
mesta dal hlasovať za predložený návrh.
Výsledok hlasovania:
Za 11 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Štefan
Komorný ArtD., Ing. Miroslav Mihál, Mgr. Peter Mihál, Milan Mikulič, Pavol
Nemec, Miroslav Rosivač, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek, Ing.
Jozef Trčka CSc.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
8. Predaj pozemkov – budúce garáže na ul. Záhumenice
Poslanci MsZ schválili na svojom riadnom zasadnutí dňa 12.11.2007 uznesením č.
109/2007 spôsob predaja pozemkov pod budúce garáže na ulici Záhumenice,
podmienky predaja a vyvolávaciu cenu vo výške 69,70 €/m². Zákon č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí, ktorý upravuje spôsob nakladania s majetkom mesta bol k 1.7.2009
novelizovaný a následne v zmysle novely boli vydané nové Zásady hospodárenia
s majetkom mesta Gbely, ktoré novo upravujú spôsob predaja majetku mesta.
Vyvolávacia cena v zmysle uznesenia č. 110/2007 bola vo výške 69,70 €/m²
a vychádzala zo všetkých zriaďovacích nákladov (výkup pozemkov, prípojka NN,
projektová dokumentácia, geometrický plán, vybudovanie prístupovej
komunikácie...). Nakoľko pri takto stanovenej cene sú pozemky nepredajné, komisia
pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok odporúča znížiť cenu na 35,- €/m²
Primátor mesta prečítal návrhy na uznesenia:
MsZ schvaľuje:
spôsob predaja pozemkov pod budúce garáže na ul. Záhumenice verejnou
obchodnou súťažou v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta č. 1/2010,
článok 4, bod B, ods. 6 písm. a) za podmienok, ktoré tvoria prílohu tohto uznesenia.
MsZ schvaľuje:
minimálnu cenu za 1 m² pozemku pod budúce garáže na ulici Záhumenice vo výške
35,- €/m².
MsZ ruší.
uznesenie č. 109 a 110 z roku 2007 a uznesenie č. 130 z roku 2007.
Primátor mesta otvoril rozpravu k bodu rokovania.
12

Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor
mesta dal hlasovať za predložené návrhy.
Výsledok hlasovania:
Za 11 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Štefan
Komorný ArtD., Ing. Miroslav Mihál, Mgr. Peter Mihál, Milan Mikulič, Pavol
Nemec, Miroslav Rosivač, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek, Ing.
Jozef Trčka CSc.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
9. Predaj stavebného pozemku na ul. Pieska p.č. 754/14 o výmere 2 548 m2
Poslanci MsZ predaj stavebných pozemkov na ulici Piesky v Gbeloch schválili
uznesením č. 234/2004 zo dňa 7.5.2004. Nakoľko predaj výberovým konaním bol
zrušený novelou zákona č. 138/1991 Zb. O majetku obcí a následne boli prijaté nové
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Gbely č. 1/2010 predkladáme poslancom
návrh na schválenie nových podmienok predaja stavebných pozemkov na ulici
Piesky v Gbeloch.
Primátor mesta prečítal návrhy na uznesenia:
Návrh na uznesenie:
MsZ schvaľuje spôsob predaja stavebných pozemkov na ulici Piesky verejnou
obchodnou súťažou v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta č. 1/2010,
článok 4, bod B, ods. 6 písm. a) za podmienok, ktoré tvoria prílohu tohto uznesenia.
MsZ schvaľuje minimálnu cenu za 1 m² stavebného pozemku na ulici Piesky vo
výške 1,66 €/m².
Primátor mesta otvoril rozpravu k bodu rokovania.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor
mesta dal hlasovať za predložený návrh.
Výsledok hlasovania:
Za 11 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Štefan
Komorný ArtD., Ing. Miroslav Mihál, Mgr. Peter Mihál, Milan Mikulič, Pavol
Nemec, Miroslav Rosivač, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek, Ing.
Jozef Trčka CSc.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
10. Informatívna správa o činnosti Oddelenia azylu PZ Gbely Adamov
Poslanci obdržali v písomnej forme informatívnu správu o činnosti Oddelenia azylu
Policajného zboru Gbely Adamov. Primátor mesta vyzval riaditeľa Oddelenia azylu
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PZ Gbely Adamov – majora Mgr. Milana Bolfa, aby oboznámil prítomných
poslancov i občanov s materiálom.
Primátor mesta otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania.
Do rozpravy sa prihlásil poslanec Ing. Miroslav Mihál, ktorý sa spýtal, akú má
výpovednú hodnotu kamerový systém a čo z toho získa Obvodného oddelenia
Gbely Adamov.
mjr. Mgr. Bolf - tieto záznamy sú využívané najmä Obvodným oddelením PZ
Brodské, ktoré týmito dôkazmi usvedčuje trestnú činnosť. Pracovníci kamerového
systému mesta boli upozornení, že majú ihneď hlásiť páchanie trestnej činnosti ako
aj miesta, kde sa stretne väčší počet osôb.
Zároveň uviedol, že by sa mohlo znovu občanom pripomenúť číslo telefónu
Obvodného oddelenia Gbely Adamov, kde je stála služba a po nahlásení sa môže
operatívnejšie reagovať na páchanie trestnej činnosti.
k bodu 9

Diskusia
Ako prvý sa do diskusie prihlásil primátor mesta, ktorý uviedol:
Leták, ktorý poslanec MsZ Gbely Ing. Miroslav Mihál rozposlal do domácnosti
v meste Gbely je plný výmyslov a klamstiev. Preto bolo podané trestné oznámenie podozrenie zo spáchania trestného činu ohovárania a podozrenie zo spáchania
trestného činu šírenia poplašnej správy .S poukazom na skutočnosť, že daný leták je
predmetom šetrenia orgánov činných v trestnom konaní nebudem sa k jeho obsahu
vyjadrovať. Ale keďže zopár ľudí tieto klamstvá vyľakali, zareagujem k odpadom
a skládkam v Meste Gbely.
- Skládka CUNÍN
Skládka Cunín bola povolená aj so súhlasom Mesta Gbely ešte v roku 1994 s tým,
že na túto skládku je možné ukladať len Tuhý komunálny odpad – to znamená nič
nebezpečné. Ekologicky nás bezprostredne nezaťažuje aj preto, lebo je na okraji
katastra pri Kopčanoch. Len pripomínam, že v dobe schvaľovania skládky Cunín
bol Ing. Miroslav Mihál poslancom Mesta Gbely. Podľa zákona č. 17/2004 Z.z. sa
vyberá poplatok za uloženie odpadov na skládku, ktorý sa odvádza obci, v ktorej
katastri sa skládka nachádza. Príjem sa použije výhradne na účely odpadového
hospodárstva. Tento poplatok do rozpočtu mesta bol za rok 2009 vo výške 53.609 €
(t.j. 1,6 milióna Sk).A aj vďaka tomuto príjmu sa nemuselo pristúpiť k zvýšeniu
poplatku našim občanom za popolnice.
Túto skládku využíva aj mesto Gbely a v roku 2009 sme uložili na skládku „Cunín“
225 ton odpadu.
- TEHELŇA
Rozhodnutím Obvodného banského úradu v Bratislave, bolo povolené právnickej
osobe Tehelňa Gbely s.r.o. – „Likvidácia časti hliniska v dobývacom priestore
Gbely I“. Toto povolenie bolo vydané na základe zákona č. 51/1988 Zb. o banskej
činnosti. Čiže nie podľa zákona o odpadoch. Preto to nie je vedené ako skládka
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odpadov.
Podľa prevádzkového poriadku je do Tehelne Gbely povolené voziť:
 odpady zo surovej zmesi pred tepelným spracovaním,
 odpadová keramika, odpadové tehly, odpadové obkladačky,
 betón,
 tehly,
 obkladačky, dlaždice a keramika,
 zmesi betónu tehál, obkladačiek, dlaždíc,
 zemina a kamenivo (s výnimkou vrchnej vrstvy pôdy, rašeliny, s výnimkou
pôdy a kameniva z kontaminovaných miest),
 zemina a kamenivo (len odpad zo záhrad a parkov, s výnimkou vrchnej vrstvy
pôdy, rašeliny),
• len vybrané stavebné odpady a odpady z demolácií.
Na základe podnetu občanov mesto Gbely viac raz vyzvalo Obvodný úrad ŽP
a Obvodný banský úrad v Bratislave na kontrolu uloženého odpadu. Ak OBÚŽP
zistí porušenie predpisov, musí majiteľ tieto porušenia odstrániť. Čiže, ak niekto
bude mať podozrenie z porušenia zákonov, nech nám to oznámi a Mesto dá podnet
na okamžité prešetrenie. Ukladanie stavebného materiálu – sute je výhodné aj pre
Gbelanov. Žiadať, aby bývalé hlinisko nebolo zavážané povoleným stavebným
odpadom, zákon neumožňuje. Jamu po vyťaženej hline je potrebné zabezpečiť,
preto aj Banský úrad vydal povolenie na jej zavezenie.

-

skládka BAŠTY

Problematika skládky odpadu v lokalite „Bašty“ je uvedená v letáku spôsobom,
ktorý vyvolal v mnohých občanoch obavu o svoje zdravie. Bez uvedenia jediného
konkrétneho údaja autor letáku Ing. Miroslav Mihál uvádza, že skládka Bašty je
„Ohniskom onkologických ochorení“.
O tom, že bývalé odkalisko sa stane skládkou nebezpečného odpadu rozhodli
poslanci MsZ Gbely na svojom zasadnutí dňa 2.12.1996, kde medzi poslancami,
ktorí hlasovali „ZA“ , bol aj autor letáku – Ing.Miroslav Mihál a to je asi jediné, čo
tento človek za 20 rokov pôsobenia v mestskom zastupiteľstve pre nakladanie
s odpadmi v meste – urobil.
Ja som začal pracovať vo funkcii primátora mesta Gbely od januára 2003.
Skládka „Bašty“ bola na základe žiadosti mesta Gbely uzatvorená k termínu
31.12.2004, to znamená, že od 1.januára 2005 sa na skládku nevyváža žiadny odpad.
Vlastník skládky – NAFTA a.s. v roku 2007 - skládku predala spoločnosti Boneco
a.s., ktorá má povinnosť skládku zrekultivovať, k čomu sú na špeciálnom účte
NAFTA a.s. uložené finančné prostriedky.
Problém, prečo skládka nie je zrekultivovaná, je najmä z dôvodu neusporiadaných
pozemkov pod skládkou. Vedú sa rokovania so zástupcami vlastníka pozemkov
o predaji pozemkov pod skládkou.
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Listom zo dňa 13.11.2007 a dňa 9.5. 2008 Mesto vyzvalo spoločnosť Boneko a.s.,
aby intenzívnejšie konali v usporiadaní pozemkov pod skládkou, čo je zo
stavebného zákona podmienkou pre vydanie stavebného povolenia na rekultiváciu
skládky.
Dňa 8.8.2008 Mesto Gbely zaslalo žiadosť na ObÚŽP o prehodnotenie rozhodnutia
ohľadom monitorovania skládky, žiadali sme častejšie meranie.
Mesto Gbely dňa 1.10.2008 dostalo odpoveď z ObÚŽP Senica - ak nie je
preukázané, že výsledky monitorovania sú zlé, nie je potrebné toto rozhodnutie
meniť.
Monitorovanie podzemných vôd sa na skládke vykonáva 4x ročne, meranie sadania
skládky 1x ročne. Merania sa zasielajú ObÚŽP Senica – pracovisko Skalica. Po
zrekultivovaní skládky sa bude vykonávať 2x ročne.
Dňa 3.3.2009 výzva mesta pre Boneko a.s. na podanie žiadosti o stavebné
povolenie. V odpovedi zo dňa 19.3.2009 oznamuje Boneko a.s. , že má stále
problém s vlastníckym vzťahom k pozemkom pod skládkou a tento problém rieši
s Naftou a.s.
Dňa 3.3.2009 Mesto Gbely zaslalo list na ObÚŽP Senica na začatie správneho
konania voči spoločnosti Boneko a.s., pretože nekoná vo veci uzatvorenia skládky.
Dňa 6.4.2009 oznamuje ObÚŽP, že nezistil dôvod na začatie správneho konania, ale
zvolá vo veci jednanie. Toto sa uskutočnilo dňa 23.4.2009. V zápisnici je uvedené,
že NAFTA a.s. a Boneko a.s. sa majú dohodnúť vo veci doriešenia vlastníctva
k skládke a majú o tejto skutočnosti informovať Mesto Gbely.
13.5.2009 bola mestu zaslaná zápisnica z rokovania medzi NAFTA a.s. a Boneko
a.s., kde vznikol problém finančnej náročnosti uzatvorenia skládky, a zmeny
projektu.
3.12.2009 a následne 19.4.2010 sa na podnet mesta uskutočnilo u primátora mesta
stretnutie, s konateľom spoločnosti Boneko a.s. a riaditeľom NAFTA a.s. , kde sa
dohodlo, že Boneko a.s. bude pokračovať v rokovaní s Naftou o dodatku k zmluve
o majetkovom usporiadaní pozemkov.
...................................................
Obvodný úrad ŽP Senica v liste zo dňa 1.10.2008 k skládke „Bašty“ uvádza:
V rozhodnutí Obvodného úradu životného prostredia je okrem iného vlastníkovi
skládky uložené pravidelne štvrťročne uskutočňovať analýzu priesakových vôd,
analýzu podzemných vôd, topografiu, výsledky ktorej predkladá Obvodnému úradu
životného prostredia. K tomuto účelu sú na skládke vybudované monitorovacie vrty.
Tieto analýzy sú vykonávané certifikovanou spoločnosťou na náklady vlastníka
skládky.
Vlastník skládky je povinný okrem iných povinností dodržať aj ustanovenia § 21
ods.1 písm. l, zák. 223/2001 Z.z. o odpadoch ... , ktoré znie: odstraňovať negatívne
stavy a vplyvy zistené monitoringom skládky odpadov.
To znamená, že ak Obvodný úrad životného prostredia nenariadil vlastníkovi
skládky žiadne opatrenia, nedochádza k negatívnym stavom a vplyvom na životné
prostredie na skládke „Bašty“.
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Šírenie tvrdenia, že ľudia v Gbeloch zomierajú najmä na onkologické ochorenia je

účelovo zavádzajúce.
Preto sa Mesto Gbely obrátilo pre informácie na pracovníkov Národného centra
zdravotníckych informácií – Národného onkologického registra SR. Uvediem ich
závery:
Posúdenie časového vývoja úmrtnosti v okrese Skalica (porovnanie dvoch 5ročných časových období 2000-2004 a 2005-2009)
2000-2004
2005-2009
Počet zomretých na onkolog. príčiny
-

550

544

Hodnoty ukazovateľov výskytu nových prípadov onkologických ochorení
v okrese Skalica sa na hladine významnosti p menej ako 0,001 nelíši od
hodnôt ukazovateľov výskytu za celú SR
Hodnoty špecifickej úmrtnosti na nádorové ochorenia v okrese Skalica sa na
hladine významnosti p menej ako 0,001 nelíšia od hodnôt úmrtnosti za celú
SR, a to ani v jednej z vekových skupín
Rozdiel v úmrtnosti na nádorové ochorenia medzi dvoma časovými
obdobiami (2000-2004 a 2005-2009) v okrese Skalica nie je štatisticky
významný.

-

•
•

•

Výskyt nových prípadov zhubných nádorov v meste Gbely sa štatisticky
významne nelíši od výskytu týchto ochorení v celom okrese Skalica
Hodnoty úmrtnosti na nádorové ochorenia v meste Gbely sa na hladine
významnosti p – menej ako 0,001 nelíšia od hodnôt úmrtnosti za celú SR,
a to ani v jednej z vekových skupín
Hodnoty úmrtnosti na nádorové ochorenia v meste Gbely sa na hladine
významnosti p – menej ako 0,001 nelíšia od hodnôt úmrtnosti v okrese
Skalica, a to ani v jednej z vekových skupín

Údaje z Národného centra zdravotníckych informácií vyvrátili tvrdenie
Ing.Miroslava Mihála, že v Gbeloch umierajú ľudia na onkologické ochorenia viac
ako kdekoľvek inde.
Prístup mesta ku skládkam a odpadom za 8 rokov môjho pôsobenia zhrniem do
troch dôležitých medzníkov.
1. Rok 2004 – ukončenie vozenia odpadov na skládku „Bašty“
2. Rok 2006 – za 15 mil. Sk (z toho bolo len 5% z rozpočtu mesta)
zrekultivovaná mestská skládka odpadov oproti vinohradom – dnes zelený
kopec.
3. Rok 2009 – za 22 mil. Sk ( z toho len 5% z rozpočtu mesta) vybudovaný
nový zberný dvor odpadov vrátane prístupovej komunikácie podľa noriem
EÚ ako jeden z prvých na celom Záhorí.
Ďakujem pracovníkom Mesta Gbely, ktorí mi v tom pomohli.
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Okrem teba, pán poslanec Ing. Miroslav Mihál, ďakujem ostatným 11 poslancom,
ktorí ma v tom podporovali.
Záver si urobte, vážení spoluobčania sami - kto je ten, čo klame a podvádza.
Do diskusie sa prihlásila zástupkyňa primátora Ing. Vaňková, ktorá sa tiež vyjadrila
k letáku, ktorý do domácnosti rozposlal Ing. Miroslav Mihál. Ing. Dana Vaňková
uviedla: „ Pán poslanec vo svojom letáku si uviedol veľa cudzích slov. Rada by som
ti venovala slovník cudzích slov, ale myslím si, že je to zbytočné. V letáku si
uviedol:“ že som demagogicky uviedla...“, slovo demagogický znamená, využívať,
klamať, zavádzať, ohovárať. Po tomto vyjasnení, môžem s čistým svedomím
povedať, že som sa nikdy demagogicky nesprávala. To, čo si napísal, je
demagogické. Tí, čo trošku ovládajú zákon č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení
a platobných pomeroch starostov a primátorov vedia, že pánovi primátorovi
prináleží plat, ktorý sa odvíja od priemernej mesačnej mzdy zamestnanca
v národnom hospodárstve a násobku podľa počtu obyvateľov. Obdobný plat môže
mať každý primátor, ktorý tu bude sedieť.
Keď sme nastupovali do funkcie poslancov MsZ pred 8 rokmi, schválili sme
primátorovi mesta plat v súlade s platnou legislatívou taký istý, ako ho mal
stanovený predchádzajúci primátor. Nebudem hovoriť o výškach platu a odmien
bývalého primátora, to sa nepatrí, ale o princíp, ktorý používali poslanci pri návrhu
odmien predchádzajúceho primátora. Bývalému primátorovi boli vyplácané odmeny
za granty a ten istý postup sme zvolili aj my.“
Pani poslankyňa Ing. Vaňková sa zároveň vyjadrila k odmenám hlavnej kontrolórky
mesta. Uviedla:: „ Poslanci MsZ môžu schváliť odmenu hlavnej kontrolórke.
Súčasní poslanci MsZ schválili hlavnej kontrolórke odmenu len za rok 2008 a 2009.
Tie sumy, čo sú uvedené v letáku sú takisto nepravdivé.“.
Do diskusie sa prihlásila Ing. Poláková hlavná kontrolórka mesta, ktorá uviedla: “
Ja som si Vás pán Mihál v minulosti vážila ako seriózneho človeka. Ja, ako človek,
Vám môžem povedať, že som takú odmenu akú ste vy uviedli v letáku nikdy
nedostala. Ja Vám môžem predložiť ročné zúčtovanie. Moja odmena bola 800 €
hrubého. Prosím Vás, aby ste všetkým obyvateľom rozposlali znovu leták, kde
uvediete na správnu mieru Vaše klamstvá. Ak nie, budem zvažovať oznámenie
o trestnom konaní. Chcem, aby ľudia vedeli pravdu“.
Ing. Jureňa Milan – sa spýtal, či by mohol vedieť, koľko mal primátor mesta
odmenu za rok 2009.
Ing. Vaňková uviedla, že v súlade s uzneseniami, ktoré prijali poslanci MsZ.
Ing. Jureňa Milan –dodal, že primátorovi mesta bola navrhnutá odmena dva razy za
to isté.
Ing. Vaňková – vysvetlila, že primátorovi za prácu prináleží plat. Odmenu schvaľujú
poslanci a primátorovi bola schvaľovaná až na konci roka. Za rok 2008 poslanci
schválili primátorovi odmenu za zabezpečenie niektorých grantov a v roku 2009 za
zabezpečenie ich realizácie a za získanie ďalších schválených grantov. Nie je to za
to isté, sú to dve veci.
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RNDr. Žilinek – zákon taxatívne neuvádza, že poslanci musia presne uviesť, za čo
primátorovi schválili odmenu.
Do diskusie sa prihlásil poslanec Mgr. Štefan Komorný ArtD., ktorý reagoval na
časť v letáku týkajúci sa kúrenia v kostole a dotácie od mesta, ktorý uviedol: „Na
farskej rade, ktorej som bol členom, sa hovorilo o možnosti vykurovania kostola.
Vykurovanie plynom bolo len jednou z alternatív riešenia, od ktorej sa ustúpilo.
Farská rada je len poradným orgánom kňaza vo farnosti. Nikto nebol podľa mojich
informácií poverený rokovať s mestom a ani mu to neprislúcha. To, čo ste uviedli
v letáku, sú mylné informácie so snahou naštrbiť vzťahy medzi veriacimi farnosti
a vedením mesta“.
Do diskusie sa prihlásil poslanec Ing. Jozef Trčka CSc., ktorý taktiež reagoval na
časť v letáku, týkajúci sa odchodu Nafty a.s. z Mesta Gbely. Ing. Trčka uviedol:
„Už 6 rokov nemám nič spoločné s Naftou a.s.., ja tam nepracujem. V letáku si
uviedol, že sa mam hanbiť, že sedím na stoličke poslanca. Odkedy sme letáky
dostali do schránky, hanbím sa len za to, že tu s tebou sedím za jedným stolom ako
poslanec“.
Ing. Jureňa Milan – sa spýtal, či treba dať písomnú žiadosť, aby sme dostali zápisy
z rokovania, aby firma NAFTA neodišla z Gbelov.
p. Vanek – položil otázku: Pán Jureňa, vy ste sa prečo presťahoval na Smolinské ?
Pýtali ste sa primátora mesta, či môžete z mesta s vašou firmou odísť ?
Ing. Vaňková – dodala, že si určite všetci pamätáme, keď sa predávala stará časť
KD. Bývalí poslanci nevypísali referendum, aby sa nepredávala stará časť KD.
Gbelania predali starú časť KD.
p. Dermeková – dodala, že predsedom odboru bol negbelan. Zároveň poslankyňa
dodala, že keď sa vedenie akejkoľvek firmy rozhodne odísť z mesta, tak odíde
a nikto tomu nemôže zabrániť.
V ďalšom bode pani poslankyňa Dermeková upozornila na prepadajúcu sa
kanalizáciu na ulici Mirka Nešpora. Opýtala sa, či sa bude asfaltovať cesta na ulici
M. Nešpora.
Ing.Hazlinger – kruhový objazd a asfaltovanie cesty bude, podľa vyjadrenia TTSK,
až v jarných mesiacoch..
p. Rosivač – upozornil na čiernu skládku v lese „za dubom“.
Ing.Mihál – sa spýtal na financovanie firmy VEPOS, ktorá zabezpečuje odvoz
odpadu Mestu Gbely.
Primátor mesta vyzval zamestnankyňu Mesta Gbely p. Kudolániovú, aby
vysvetlila financovanie pre firmu VEPOS. Zamestnankyňa uviedla, že záleží aj od
obyvateľov, aby sa naučili zvážať odpad do Zberného dvora, nakoľko cena za odvoz
odpadu zo zberného dvora je nižšia ako zvoz odpadu z mesta.
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Primátor mesta dodal, že bolo výberové konanie na prevádzkovateľa Zberného
dvora. Vyhrala firma VEPOS. Zamestnankyňa Mesta Gbely p.Kudolániová bola
členkou výberovej komisie. Podľa našich informácií sa na trhu ohľadom zvyšovania
výkupných cien za odpady nič nezmenilo. Niektoré veci vláda SR prisľúbila
podporovať cez envirofond, ale zatiaľ to nefunguje.
Ing. Vaňková – dodala, že by bolo vhodné dať znovu do Gbelana brožúrku
o separovaní odpadov.
p. Masár – navrhol, či by poslanci MsZ nemohli pouvažovať nad tým, aby sa
z rokovania MsZ zabezpečovali audiozáznamy a umiestnili by sa na internetovú
stránku mesta.
RNDr. Žilinek – keďže sa končí volebné obdobie, v súčasnej dobe nemáme
pripravený rozpočet na tento projekt.
p. Dermeková dodala, že táto forma by bola pre mladšiu a strednú generáciu, staršia
generácia nemá prístup k internetu.
Do diskusie sa prihlásil poslanec p. Mikulič a navrhol ukončiť bod rokovania Diskusia . Za návrh poslanca dal primátor mesta hlasovať.
Výsledok hlasovania:
Za 10 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Štefan
Komorný ArtD., Mgr. Peter Mihál, Milan Mikulič, Pavol Nemec, Miroslav
Rosivač, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek, Ing. Jozef Trčka CSc.
Proti 1 poslanec: Ing. Miroslav Mihál
Zdržal sa: 0
Riadne zasadanie MsZ ukončil primátor mesta Gbely, poďakoval všetkým za
účasť a pozval ich na hodové oslavy.
Gbely 21. septembra 2010

Ing. Nataša Londarevová
prednostka MsÚ

Ing. Jozef Hazlinger
primátor mesta

Overovatelia:
p. Milan Mikulič
Mgr. Peter Mihál
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