Mesto Gbely
Nám. Slobody 1261, 908 45 Gbely

Zápisnica
zo zasadnutia mestského zastupiteľstva,
konaného dňa 21.6.2010 v obradnej sieni MsÚ
Prítomní: viď prezenčná listina (príloha č. 1) – 8 poslancov
Ospravedlnení: Mgr. Štefan Komorný ArtD.
Mgr. Peter Mihál
p. Pavol Nemec
Ing. Svetlana Ondrušková
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Návrh VZN o spôsobe nakladania s komunálnym odpadom a drobným
stavebným odpadom na území mesta Gbely
4. Výročná správa o činnosti Domu pokojnej staroby n.o. Gbely za rok 2009
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Ukončenie
Primátor mesta dal hlasovať za program rokovania mestského zastupiteľstva
predložený poslancom, ktorých bolo v tom čase prítomných 8.
Výsledok hlasovania:
Za 8 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Ing. Miroslav
Mihál, Milan Mikulič, Miroslav Rosivač, Ing. Dana Vaňková,
RNDr.
Miroslav Žilinek, Ing. Jozef Trčka CSc.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Program rokovania MZ bol schválený.
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
Ing. Dana Vaňková
Primátor predložil na odsúhlasenie poslancom návrh zloženia návrhovej
komisie.
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Návrhová komisia: RNDr. Miroslav Žilinek - predseda
Ing. Kornel Činovský - člen
Ing. Jozef Trčka CSc. – člen
Výsledok hlasovania:
Za 8 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Ing. Miroslav Mihál,
Milan Mikulič, 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

Návrh VZN o spôsobe nakladania s komunálnym odpadom a
drobným stavebným odpadom na území mesta Gbely
Súčasné VZN je v platnosti od roku 2004. Medzičasom prišlo k zmenám zákona
o odpadoch, zákona o obecnom zriadení, zákona o priestupkoch a v tomto roku
prišlo k zrušeniu starého Zberného dvora na Pálenici a otvoreniu nového Zberného
dvora odpadov na ulici Piesky.
Vo VZN bola doplnená definícia objemného odpadu, boli upravené druhy
zberaného papiera, plastov a skla, podrobnejšie je upravené nakladanie s biologicky
rozložiteľným odpadom. Samostatný paragraf je venovaný novému Zbernému dvoru
odpadov na ulici Piesky, podmienky preberania odpadov, odpady, ktoré nie je
dovolené dovážať do zberného dvora. Boli upravené texty priestupkov a výška
pokuty.
Uvedený materiál bol prerokovaný v komisii pre životné prostredie, poľovníctvo
a rybárstvo, vodné a lestné hospodárstvo a v komisii pre ekonomiku, legislatívu
a verejný poriadok, členovia ktorej odporúčajú poslancom prijať nasledovné
uznesenie:
MsZ vydáva:
VZN o spôsobe nakladania s komunálnym odpadom a drobným stavebným
odpadom na území mesta Gbely.
Do rozpravy sa prihlásil poslanec Miroslav Rosivač a poslankyňa Janka Dermeková,
ktorí sa spýtali na princíp fungovania Zberného dvora. Taktiež sa do diskusie
prihlásila poslankyňa Ing. Dana Vaňková, ktorá uviedla, že bola veľmi dobre
spracovaná brožúrka o odpadoch.
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Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy, primátor
mesta dal hlasovať za predložené uznesenie.
Výsledok hlasovania:
Za 8 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Ing. Miroslav Mihál,
Milan Mikulič, Miroslav Rosivač, Ing. Dana Vaňková,
RNDr. Miroslav
Žilinek, Ing. Jozef Trčka CSc.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 4

Výročná správa o činnosti DPS n.o. Gbely za rok 2009
Primátor mesta vyzval Ing. Blaženu Chochláčkovú, riaditeľku neziskovej
organizácie Dom pokojnej staroby n.o. Gbely, aby prítomných oboznámila
s výročnou správou za rok 2009.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor
predložil návrh na uznesenie:
MsZ berie na vedomie:
Výročnú správu o činnosti DPS n.o. Gbely za rok 2009.
K bodu 5

Rôzne


Majetkové prevody

A. Odpredaj stavebných pozemkov na ulici Lesná v Gbeloch
Poslancom MsZ bol predložený návrh na odpredaj stavebných pozemkov na ulici
Lesná v Gbeloch, nakoľko stavebníci na základe riadneho stavebného povolenia
začali so samotnou výstavbou základov, resp. majú dnes základy hotové, čím splnili
podmienku zmluvy o budúcej zmluve.
Uvedené bolo prerokované v komisii pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok,
členovia ktorej odporúčajú prijať nasledovné uznesenia:
MsZ schvaľuje:
 Odpredaj stavebného pozemku č. 05, pozemok reg. „C“ KN parc.č. 114/5
ostatné plochy o výmere 602 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 Igorovi
Bolebruchovi, Naftárska 1588, Gbely.
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 Odpredaj stavebného pozemku č. 07, parc. č. pozemok reg. „C“ KN parc. č.
116/7 orná pôda výmera 638 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 Tomášovi
Papánkovi a Kataríne rod. Poláčkovej, Záhumenice 1466/26 Gbely.
 Odpredaj stavebného pozemku č. 09, pozemok reg. „C“ KN parc. č. 116/11
ostatné plochy 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. pani Helene
Prosňákovej rod. Martinkovičovej, Smolinské 400.
 Odpredaj stavebného pozemku č. 12, pozemok reg. „C“ KN parc.č. 114/7
ostatné plochy o výmere 656 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 Stanislavovi
Kosturkovi a manž. Hane rod. Kuníkovej, Záhumenice 1464/35 Gbely.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy, primátor
mesta dal hlasovať za vyššie uvedené uznesenia.
Výsledok hlasovania:
Za 8 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Ing. Miroslav Mihál,
Milan Mikulič, Miroslav Rosivač, Ing. Dana Vaňková,
RNDr. Miroslav
Žilinek, Ing. Jozef Trčka CSc.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
B. Odpredaj časti pozemku pred rodinným domom č. 808 na ulici Štúrova
v Gbeloch
Dňa 24.5.2010 požiadal pán Marián Piváček, trvale bytom Štúrova 808, Gbely
o odpredaj pozemku vo výmere 2,5 m2 (1 x 2,5 m) z pozemku reg. „C“ KN par. č.
22/1, ktorý je vo vlastníctve Mesta Gbely. Presná výmera bude určená
geometrickým plánom. Má záujem o predĺženie prednej časti garáže smerom do
ulice o 1 m, nakoľko automobil, ktorý vlastní, sa mu do súčasnej garáže nevmestí
a smerom do dvora nie je predĺženie garáže možné.
Uvedená žiadosť bola prerokovaná v komisii pre investičné a stavebné veci
a v komisii pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok, členovia ktorej
odporúčajú prijať nasledovné uznesenie:
MsZ schvaľuje:
Odpredaj časti pozemku reg. „C“ KN par. č. 22/1 zast. plochy a nádvoria o výmere
približne 2,5 m2 (presná výmera bude určená geometrickým plánom), zapísaného
na LV č. 2070 pre obec a katastrálne územie Gbely, v zmysle § 9a, ods. 8, písm. e.)
zákona č. 138/1991 Zb. O majetku obcí v z.n.p. pánovi Mariánovi Piváčkovi,
Štúrova 808, Gbely za cenu 3,32 €/m2.
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Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy, primátor
mesta dal hlasovať za vyššie uvedené uznesenie.
Výsledok hlasovania:
Za 8 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Ing. Miroslav Mihál,
Milan Mikulič, Miroslav Rosivač, Ing. Dana Vaňková,
RNDr. Miroslav
Žilinek, Ing. Jozef Trčka CSc.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
 Zvýšenie úverovej linky – návratný zdroj financovania na zabezpečenie
predfinancovania spoločných programov SR a EÚ.
Poslanci MsZ obdržali v písomnej forme uvedený materiál, ktorý bol prerokovaný
v komisii pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok, členovia ktorej odporučili
poslancom prijať nasledovné uznesenie:
MsZ schvaľuje:
Čerpanie kontokorentu – eurofondového úveru vo výške 300.000,- € na
zabezpečenie predfinancovania spoločných programov Slovenskej republiky a
Európskej únie max. v sume nenávratného finančného príspevku poskytnutého na
základe zmluvy uzatvorenej medzi mestom a orgánom podľa osobitného predpisu.
Celková výška kontokorentu – eurofondového úveru bude 963.000 €.
Primátor mesta vyzval vedúcu ekonomického odboru Ing. Gabrielu Kováčovú, aby
prítomných oboznámila s materiálom.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy, primátor
mesta dal hlasovať za vyššie uvedené uznesenie.
Výsledok hlasovania:
Za 7 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Milan Mikulič,
Miroslav Rosivač, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek, Ing. Jozef
Trčka CSc.
Proti: 0
Zdržal sa 1 poslanec: Ing.Miroslav Mihál
 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie 2. polroka
2010.
Poslanci MsZ obdržali v písomnej forme návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na 2. polrok 2010.
Primátor mesta otvoril k tomuto bodu rozpravu. Keďže sa do rozpravy nikto
neprihlásil a neboli ani pozmeňujúce návrhy a pripomienky, primátor dal hlasovať
za nasledujúce uznesenie:
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MsZ schvaľuje:
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Gbely na II. polrok 2010.
Výsledok hlasovania:
Za 8 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Ing. Miroslav Mihál,
Milan Mikulič, Miroslav Rosivač, Ing. Dana Vaňková,
RNDr. Miroslav
Žilinek, Ing. Jozef Trčka CSc.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
k bodu 6

Diskusia
V diskusii vystúpili:
p. Morbacher, p. Dvorský – sa spýtali ako treba likvidovať haluze zo stromov.
Ing. Hazlinger odpovedal, že je možnosť haluze ponúknuť niekomu ako surovina do
krbu alebo po vysušení haluze spáliť.
p. Rosivač dodal, že je dlhodobý problém s likvidáciou trávy v Adamove. Občania
pokosenú trávu vyhadzujú priamo k vode. Poslanec upozornil na poškodený kríž na
križovatke do Adamova.
Ing. Hazlinger – uviedol, že ohľadom kríža koná policajný zbor SR.
Riadne zasadanie MsZ ukončil primátor mesta Gbely.
Gbely 22. júna 2010
Ing. Nataša Londarevová
prednostka MsÚ

Ing. Jozef Hazlinger
primátor mesta

Overovatelia:
p. Milan Mikulič
Ing. Dana Vaňková
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