Mesto Gbely
Nám. Slobody 1261, 908 45 Gbely

Zápisnica
zo zasadnutia mestského zastupiteľstva,
konaného dňa 24.5.2010 v obradnej sieni MsÚ
Prítomní: viď prezenčná listina (príloha č. 1) – 11 poslancov
Ospravedlnení:

p. Miroslav Rosivač
Ing. Mária Poláková

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. IV. a V. zmena rozpočtu Mesta Gbely v roku 2010
4. Návrh na zmenu VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach v katastrálnom území mesta Gbely
5. Návrh na zmenu VZN – Štatút Mesta Gbely
6. Návrh na zmenu VZN – Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva Gbely
7. Rôzne
8. Diskusia
9. 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, , Mgr. Peter
Mihál, Ing. Miroslav Mihál, Milan Mikulič, Pavol Nemec, Ing. Dana
Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
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:

Ing. Kornel Činovský
Mgr. Peter Mihál
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Primátor predložil na odsúhlasenie poslancom návrh zloženia návrhovej
komisie. Prítomných poslancov počas hlasovania 8.
Návrhová komisia: RNDr. Miroslav Žilinek - predseda
p. Milan Mikulič - člen
p. Janka Dermeková – člen
Výsledok hlasovania:
Za 8 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, , Mgr. Peter Mihál,
Ing. Miroslav Mihál, Milan Mikulič, Pavol Nemec, Ing. Dana Vaňková, RNDr.
Miroslav Žilinek
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.
Počet poslancov sa zvýšil na 9 príchodom poslanca Mgr. Štefana Komorného
ArtD.
K bodu 3

IV. a V. zmena rozpočtu Mesta Gbely na rok 2010
Primátor mesta oboznámil prítomných so štvrtou zmenou rozpočtu mesta Gbely.
Uvedený materiál bol prerokovaný v komisii pre ekonomiku, legislatívu a verejný
poriadok, ktorá ho odporučila poslancom MsZ zobrať na vedomie.
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie:
MsZ berie na vedomie:
IV. 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 rozpočtovým opatrením presunul v rámci
bežného rozpočtu z programu 1. Plánovanie, manažment a kontrola, podprogram
1.2. Plánovanie, prvku 1.2.1. Strategické plánovanie z položky Príprava
rozvojových projektov sumu – 4.500,- € do programu:
7. Komunikácie a verejné priestranstvá, podprogramu 7.2. Správa a údržba
verejných priestranstiev, do položky 04.1.1. 630 Údržba a oprava mestského
mobiliáru, verejných priestranstiev + 1.500,- €. Tieto prostriedky boli použité na
opravu havarijného stavu zdroja úžitkovej vody pre potreby TJ Nafta Gbely v areáli
futbalového štadióna a do programu
8. Vzdelávanie, podprogramu, 8.2. Základné vzdelanie, prvku 8.2.1. Základná škola
ul. Pionierska do položky – 640 Transfer - Oprava podlahy telocvične + 3.000,- €.
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Do diskusie sa prihlásil poslanec Ing. Miroslav Mihál, ktorý sa pýtal na technický
stav telocvične ZŠsMŠ Gbely a zároveň sa spýtal na použitie výnosov z prenájmu
telocvične.
Na technické veci ohľadom telocvične odpovedal vedúci odboru výstavby a ŽP Ing.
Rosa a na otázku týkajúcu sa využitia výnosov z prenájmu telocvične odpovedala
vedúca ekonomického odboru Ing. Kováčová.
Počet poslancov sa zvýšil na 10 príchodom poslanca Ing. Jozefa Trčku CSc.
Keďže neboli ďalšie otázky, primátor skonštatoval, že IV. zmenu rozpočtu mesta
Gbely poslanci MsZ zobrali na vedomie.
Následne primátor mesta predložil v tomto bode i V. zmenu rozpočtu Mesta Gbely
na rok 2010, ktorú poslanci obdržali v písomnej podobe.
Primátor mesta vyzval Ing. Kováčovú, aby prítomných poslancov i občanom
oboznámila s V. zmenou rozpočtu.
Uvedený návrh bol prerokovaný členmi komisie pre ekonomiku, legislatívu
a verejný poriadok, ktorí odporučili prijať predložený návrh na uznesenie.
MsZ schvaľuje:
V. zmenu rozpočtu Mesta Gbely na rok 2010. Neoddeliteľnou súčasťou je komentár
k V. zmene rozpočtu.

Bežné výdavky spolu

2 908 399

Bežné príjmy spolu

2 850 643

Kapitálové výdavky spolu
Výdavky z finančných operácií

3 288 619
843 095

Kapitálové príjmy spolu
Príjmy z finančných operácií

3 410 685
778 785

Celkom

7 040 113

7 040 113

Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy, primátor
mesta dal hlasovať za predložený návrh uznesenia.
Výsledok hlasovania:
Za 10 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Štefan
Komorný ArtD., Mgr. Peter Mihál, Ing. Miroslav Mihál, Milan Mikulič, Pavol
Nemec, Ing. Jozef Trčka CSc., Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 4

Návrh VZN – Trhový poriadok Mesta Gbely
Pre katastrálne územie mesta Gbely je v súčasnosti platné Všeobecne
záväzné nariadenie č. 1/1998 o trhovom poriadku a podmienkach predaja na území
katastra mesta Gbely (trhový poriadok).
Nakoľko od roku 1998 bol viackrát novelizovaný Zákon č. 178/1998 Zb.
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o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach,
živnostenský zákon a iné zákony, bolo potrebné upraviť uvedené VZN, v ktorom sa
tiež uviedla výška možných pokút zo slovenskej meny na menu euro.
Uvedený návrh bol prerokovaný v Komisii pre ekonomiku, legislatívu
a verejný poriadok, členovia ktorej odporúčajú prijať nasledovné uznesenie:
MsZ vydáva:
VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
v katastrálnom území mesta Gbely (trhový poriadok mesta Gbely).
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy, primátor
mesta dal hlasovať za predložený návrh uznesenia.
Výsledok hlasovania:
Za 10 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Štefan
Komorný ArtD., Mgr. Peter Mihál, Ing. Miroslav Mihál, Milan Mikulič, Pavol
Nemec, Ing. Jozef Trčka CSc., Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 5

Návrh na VZN – Štatút mesta Gbely
Zákonom č. 102/2010 s účinnosťou od 1. apríla tohto roka bol novelizovaný
najmä zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v súvislosti s čím je potrebné
upraviť niektoré dokumenty mesta, medzi nimi aj Štatút mesta Gbely.
V predloženom materiály, ktorý poslanci dostali vopred v písomnej forme, sa
upravilo najmä znenie týkajúce verejných zhromaždení občanov – vypustilo sa
slovo verejné, upravil sa článok textu týkajúci sa zástupcu primátora, ktorého už
nevolí mestské zastupiteľstvo, ale poveruje ho funkciou primátor mesta na celé
volebné obdobie a pod.
Uvedený návrh bol prerokovaný v Komisii pre ekonomiku, legislatívu a verejný
poriadok, členovia ktorej odporúčajú prijať uznesenie.
Primátor prečítal návrh na uznesenie.
MsZ vydáva:
VZN Štatút Mesta Gbely.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy, primátor
mesta dal hlasovať za predložený návrh uznesenia.
Výsledok hlasovania:
Za 9 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Štefan Komorný
ArtD., Mgr. Peter Mihál, Ing. Miroslav Mihál, Milan Mikulič, Ing. Jozef Trčka
CSc., Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
Proti: 0
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Zdržal sa: 0
1 poslanec nehlasoval: Pavol Nemec
k bodu 6

VZN Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva
V súlade s novelou zákona o obecnom zriadení niektoré právomoci a kompetencie
mestského zastupiteľstva sa preniesli na primátora a na strane druhej – zmenšili sa
právomoci primátora v prípade, ak napr. primátor nezvolá zastupiteľstvo, a pod.
Taktiež sa znížil počet tzv. povinných rokovaní MsZ na štyri v roku.
Uvedený návrh VZN bol prerokovaný v komisii pre ekonomiku, legislatívu
a verejný poriadok, ktorí sa na svojom zasadaní zaoberali aj návrhom poslanca
Ing.Miroslava Mihála. Návrh poslanca je čiastočne v návrhu VZN zapracovaný.
Primátor prečítal návrh na uznesenie:
MsZ vydáva:
VZN Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva v Gbeloch.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy, primátor
mesta dal hlasovať za predložený návrh uznesenia.
Výsledok hlasovania:
Za 9 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Štefan Komorný
ArtD., Mgr. Peter Mihál, Milan Mikulič, Pavol Nemec, Ing. Jozef Trčka CSc.,
Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
Proti 1 poslanec: Ing. Miroslav Mihál
Zdržal sa: 0
Počet poslancov sa zvýšil na 11 príchodom poslankyne Ing. Svetlany Ondruškovej.
k bodu 7

Rôzne
 Rokovcí poriadok komisií MsZ Gbely
V návrhu rokovacieho poriadku komisií MsZ Gbely je navrhnuté zaviesť z dôvodu
častej pracovnej zaneprázdnenosti členov komisie, hlasovanie „per-rollam“ to
znamená, že v odôvodnených prípadoch, t.j. ak je potrebné urýchlene zistiť
stanovisko členov komisie k niektorým materiálom alebo v prípadoch, ktoré si
nevyžadujú osobitné zasadnutie komisie, je možné na základe rozhodnutia predsedu
komisie uskutočniť hlasovanie formou „per-rollam“. Hlasovanie sa uskutočňuje
elektronickou formou a musí byť dodatočne potvrdené písomne.
Uvedený návrh bol prerokovaný v Komisii pre ekonomiku, legislatívu a verejný
poriadok, členovia ktorej odporúčajú prijať uznesenie.
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie.
MsZ schvaľuje:
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Rokovací poriadok komisií MsZ v Gbeloch.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy, primátor
mesta dal hlasovať za predložený návrh uznesenia.
Výsledok hlasovania:
Za 11 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Štefan
Komorný ArtD., Mgr. Peter Mihál, Ing. Miroslav Mihál, Milan Mikulič, Pavol
Nemec, Ing. Svetlana Ondrušková, Ing. Jozef Trčka CSc., Ing. Dana Vaňková,
RNDr. Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0
 Zásady odmeňovania poslancov MsZ Gbely
V zákone č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov v § 25 ods.
9 sa uvádza: „Poslancovi možno poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy
a časovú náročnosť výkonu funkcie podľa zásad odmeňovania poslancov.“
Doteraz MsZ prijalo uznesenie č. 58 zo dňa 3.5.2007, ktorým stanovilo výšku
odmien pre poslancov v závislosti od účasti na rokovaniach MsZ a komisií.
Vychádzajúc z tohto uznesenia boli ponechané v návrhu výšky odmien poslancom
tak, ako boli týmto uznesením schválené.
Uvedený návrh bol prerokovaný v Komisii pre ekonomiku, legislatívu a verejný
poriadok, členovia ktorej odporúčajú prijať uznesenie.
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie.
MsZ schvaľuje :
“Zásady odmeňovania poslancov MsZ Gbely“.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy, primátor
mesta dal hlasovať za predložený návrh uznesenia.
Výsledok hlasovania:
Za 11 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Štefan
Komorný ArtD., Mgr. Peter Mihál, Ing. Miroslav Mihál, Milan Mikulič, Pavol
Nemec, Ing. Svetlana Ondrušková, Ing. Jozef Trčka CSc., Ing. Dana Vaňková,
RNDr. Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0
 Určenie rozsahu funkcie primátora na celé volebné obdobie 2010-2014
Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov v § 11
ods.4 písm. i) :„Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života
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obce, najmä je mu vyhradené:... i) určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé
funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie primátora.“
Doteraz primátori mesta Gbely pracovali na plný pracovný úväzok.
Uvedený návrh bol prerokovaný v Komisii pre ekonomiku, legislatívu a verejný
poriadok, členovia ktorej odporúčajú prijať uznesenie.
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie:
MsZ schvaľuje:
Na celé volebné obdobie 2010 – 2014 rozsah výkonu funkcie primátora na plný
pracovný úväzok.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy, primátor
mesta dal hlasovať za predložený návrh uznesenia.
Výsledok hlasovania:
Za 11 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Štefan
Komorný ArtD., Mgr. Peter Mihál, Ing. Miroslav Mihál, Milan Mikulič, Pavol
Nemec, Ing. Svetlana Ondrušková, Ing. Jozef Trčka CSc., Ing. Dana Vaňková,
RNDr. Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0
 Stanovenie počtu poslancov na celé volebné obdobie 2010-2014
Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov v § 11
odst.3 sa ukladá mestskému zastupiteľstvu stanoviť počet poslancov na celé volebné
obdobie a to podľa počtu obyvateľov obce . V našom prípade – podľa počtu
obyvateľov je to podľa § 11 odst.3 písmena f), ktorý znie:
f) od 5 001 obyvateľov do 10 000 obyvateľov obce môže byť počet poslancov 11 až
13 poslancov.
K 31.12.2009 bol počet obyvateľov mesta Gbely 5.146 obyvateľov. Doteraz bol
stanovený počet poslancov – 12.
Uvedený návrh bol prerokovaný v Komisii pre ekonomiku, legislatívu a verejný
poriadok, členovia ktorej odporúčajú prijať uznesenie.
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie:
MsZ schvaľuje:
Pre volebné obdobie 2010 – 2014 počet poslancov 12.
Ing. Miroslav Mihál predložil pozmeňujúci návrh uznesenia:
MsZ schvaľuje:
Pre volebné obdobie 2010 – 2014 počet poslancov 11.
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Primátor mesta dal najprv hlasovať za pozmeňujúci návrh poslanca Ing. Miroslava
Mihála.
Výsledok hlasovania:
Za 2 poslancovi: Ing. Miroslav Mihál, RNDr. Miroslav Žilinek
Proti 9 poslancov: : Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Štefan
Komorný ArtD., Mgr. Peter Mihál, Milan Mikulič, Pavol Nemec, Ing. Svetlana
Ondrušková, Ing. Jozef Trčka CSc., Ing. Dana Vaňková,
Zdržal sa: 0
Keďže pozmeňujúci návrh nebol schválený, primátor mesta dal hlasovať za
pôvodný návrh, ktorý znie:
MsZ schvaľuje:
Pre volebné obdobie 2010 – 2014 počet poslancov 12.
Výsledok hlasovania:
Za 9 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Štefan Komorný
ArtD., Mgr. Peter Mihál, Milan Mikulič, Pavol Nemec, Ing. Svetlana
Ondrušková, Ing. Jozef Trčka CSc., Ing. Dana Vaňková
Proti 2 poslanci: Ing. Miroslav Mihál, RNDr. Miroslav Žilinek
Zdržal sa: 0
 Názov novej ulice v lokalite „ Piesky“
Mesto Gbely v súlade so zák. č. 369/1990 o obecnom zriadení a v súlade s § 2b
tohto zákona a vyhlášky č. 31/2003 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev navrhlo pre priemyselný park
v lokalite „ Piesky“ názov tejto ulice „ Piesky „ v súlade s tradovaním tohto názvu
z minulosti - v spojitosti s neorganizovanou ťažbou piesku v danej lokalite.
Uvedený návrh bol prerokovaný v Komisii pre ekonomiku, legislatívu a verejný
poriadok, členovia ktorej odporúčajú prijať uznesenie.
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie:
MsZ schvaľuje:
Názov novej ulice „Piesky“ .
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy, primátor
mesta dal hlasovať za predložený návrh uznesenia.
Výsledok hlasovania:
Za 11 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Štefan
Komorný ArtD., Mgr. Peter Mihál, Ing. Miroslav Mihál, Milan Mikulič, Pavol
Nemec, Ing. Svetlana Ondrušková, Ing. Jozef Trčka CSc., Ing. Dana Vaňková,
RNDr. Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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Predaj akcií BVS a.s. Bratislava

Na základe Zmluvy o bezodplatnom prevode akcií č. 106-BVS/2003 zo dňa
4.3.2003 od Fondu národného majetku SR v súlade so zákonom č. 92/1991 Zb.
o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby sa Mesto Gbely stalo
vlastníkom 58.728 ks akcií na meno - Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a.s.
Bratislava. Počet akcií bol určený pre jednotlivé obce a mestá podľa počtu
obyvateľov.
V súčasnom období akcie BVS a.s. Bratislava s obmedzenou prevoditeľnosťou nie
sú verejne obchodovateľné a v súlade so Stanovami BVS a.s. Bratislava - k ich
prevodu na iného vlastníka je potrebný súhlas Dozornej rady spoločnosti.
Ide o špecifickú formu podnikateľských aktivít, kde majoritným akcionárom je
mesto Bratislava, ktoré vlastní 59,29 % akcií a sama BVS a.s. vlastní 7,97 % akcií.
V predchádzajúcich rokoch BVS a.s. odkupovala svoje vlastné akcie od drobných
akcionárov – obcí za cenu 100,- Sk, neskôr - už len za cenu 56,- Sk a dnes nemá
záujem o odkúpenie ďalších akcií.
O kúpu akcií má záujem mesto Skalica, ktoré ponúklo odkúpenie akcií od okolitých
obcí za účelom získania 5% podielu akcií s cieľom koordinovaného postupu pri
riešení problémov obcí Skalického regiónu.
Mesto Skalica – ponúka odkúpenie akcií BVS a.s. Bratislava za cenu 56,- Sk/ ks t.j.
1,859 €/ks. Celková cena za predávané akcie by bola 109.175,35 €.
Spoločnosť BVS a.s. Bratislava doposiaľ nevyplatila žiadne dividendy akcionárom
a nepredpokladáme, že ich niekedy v budúcnosti bude vyplácať.
Účel použitia finančných prostriedkov získaných z predaja akcií BVS a.s.:
• rekonštrukcia a budovanie komunikácií a odstavných plôch.
Uvedený návrh bol prerokovaný v Komisii pre ekonomiku, legislatívu a verejný
poriadok, členovia ktorej odporúčajú prijať uznesenie.
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie:
MsZ schvaľuje:
Predaj 58.728 ks akcií Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a.s. Bratislava pre
kupujúceho Mesto Skalica.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy, primátor
mesta dal hlasovať za predložený návrh uznesenia.
Výsledok hlasovania:
Za 8 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Štefan Komorný
ArtD., Mgr. Peter Mihál, Milan Mikulič, Ing. Jozef Trčka CSc., Ing. Dana
Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
Proti 1 poslankyňa: Ing. Svetlana Ondrušková
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Zdržali sa 2 poslanci: Ing. Miroslav Mihál, Pavol Nemec
 Majetkové prevody – odpredaj stavebného pozemku
Pán Brída s manželkou uzatvoril dňa 2.10. 2009 Zmluvu o uzatvorení budúcej
kúpnej zmluvy na stavebný pozemok č. 01, na ulici Lesná v Gbeloch. Podmienkou
uzatvorenia riadnej Kúpnej zmluvy bola výstavba základov stavby rodinného domu
v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou v stavebnom konaní.Pán Brída
s manželkou splnil podmienku uzatvorenia riadnej Kúpnej zmluvy.
Uvedený návrh bol prerokovaný v Komisii pre ekonomiku, legislatívu a verejný
poriadok a v Komisii pre investičnú výstavbu, stavebné veci a územné plánovanie,
členovia ktorej odporúčajú prijať uznesenie.
Primátor prečítal návrh na uznesenie:
MsZ schvaľuje:
Odpredaj stavebného pozemku č. 01, reg. „C“ KN par. č. 116/5 – orná pôda
o výmere 158 m², par. č. 116/27 – ostatné plochy o výmere 85 m², par. č. 109/4 –
záhrady o výmere 205 m² a par. č. 109/6 – ostatné plochy o výmere 73 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 znení nových predpisov pánovi Martinovi Brídovi s manželkou Andreou, rod.
Szkuráková, bytom Majerky 1504/23, Gbely.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy, primátor
mesta dal hlasovať za predložený návrh uznesenia.
Výsledok hlasovania:
Za 11 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Štefan
Komorný ArtD., Mgr. Peter Mihál, Ing. Miroslav Mihál, Milan Mikulič, Pavol
Nemec, Ing. Svetlana Ondrušková, Ing. Jozef Trčka CSc., Ing. Dana Vaňková,
RNDr. Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0
 Majetkové prevody – odkúpenie pozemku
Dňa 6.11.2009 bola na Stavebný úrad v Gbeloch doručená žiadosť pána Vladimíra
Ružičku, bytom Záhumenice 661/7, 908 45 Gbely o vyjadrenie sa k možnosti
výstavby rodinného domu na pozemku par. č. 188, ktorého je podielovým
spoluvlastníkom v podiele ¼. Jeho žiadosť bola prerokovaná na zasadaní komisie
pre investičnú výstavbu a stavebné veci, nakoľko v súčasnosti sa na predmetnom
pozemku nachádza park.
Členovia komisie z uvedených dôvodov výstavbu rodinného domu neodporučili
a navrhli odkúpenie jeho podielu ¼ z predmetného pozemku za cenu 3,32 €/m2. Pán
Ružička bol písomne oslovený a súhlasil s týmto návrhom.
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Primátor 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 ¼ od
Vladimíra Ružičku, Záhumenice 661/7, 908 45 Gbely za cenu 3,32 €/m2.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy, primátor
mesta dal hlasovať za predložený návrh uznesenia.
Výsledok hlasovania:
Za 11 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Štefan
Komorný ArtD., Mgr. Peter Mihál, Ing. Miroslav Mihál, Milan Mikulič, Pavol
Nemec, Ing. Svetlana Ondrušková, Ing. Jozef Trčka CSc., Ing. Dana Vaňková,
RNDr. Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0
 Návrh termínov konania zasadnutí poslancov MsZ Gbely do konca roka
Komisia pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok na svojom zasadnutí navrhla
termíny rokovania poslancov MsZ do konca roka 2010.
Primátor prečítal návrh na uznesenie:
MsZ schvaľuje:
Plán zasadnutí poslancov MsZ Gbely do konca roka 2010:
21. júna 2010
20. septembra 2010
13. decembra 2010 .
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy, primátor
mesta dal hlasovať za predložený návrh uznesenia.
Výsledok hlasovania:
Za 11 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Štefan
Komorný ArtD., Mgr. Peter Mihál, Ing. Miroslav Mihál, Milan Mikulič, Pavol
Nemec, Ing. Svetlana Ondrušková, Ing. Jozef Trčka CSc., Ing. Dana Vaňková,
RNDr. Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0
k bodu 8

Diskusia
V diskusii vystúpili:
Ing. Mihál, ktorý sa spýtal na demografický vývoj obyvateľstva za posledných 5
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rokov v súvislosti s počtom poslancov.
Ing. Hazlinger odpovedal, že počet obyvateľov sa pohybuje od roku 2002 do roku
2010 v rozmedzí od 5.100 do 5.150. Počet poslancov sa stanovuje vždy na jedno
celé volebné obdobie.
p. Július Dvorský sa dotazoval ohľadom príjmov z tržnice a ich využitia a taktiež sa
spýtal na rekonštrukciu komunikácií.
Ing. Kováčová odpovedala, že príjem z predajného miesta je bežným príjmom
a z tohto sa opravili predajné stánky na tržnici.
p. Vávra upozornil, že by bolo vhodné, aby sa na ulici Štúrovej, oproti hasičskej
zbrojnici, zabezpečil kanál predĺžením zábradlia cca o 2 m.
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, riadne zasadanie MsZ ukončil
primátor mesta Gbely.
Gbely 25. mája 2010
Ing. Nataša Londarevová
prednostka MsÚ

Ing. Jozef Hazlinger
primátor mesta

Overovatelia:
Ing. Kornel Činovský
Mgr. Peter Mihál
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