Mesto Gbely
Nám. Slobody 1261, 908 45 Gbely

Zápisnica
zo zasadnutia mestského zastupiteľstva,
konaného dňa 14.12.2009 v obradnej sieni MsÚ
Prítomní: viď prezenčná listina (príloha č. 1) – 9 poslancov
Ospravedlnení: Pavol Nemec
Ing. Svetlana Ondrušková
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Integrovaná stratégia rozvoja územia Partnerstva pre Horné Záhorie o.z.
4. Program rozvoja bývania
5. VZN o dani z nehnuteľností
6. VZN o miestnych daniach
7. VZN o miestnom poplatku za TKO
8. VZN o určení dotácie na dieťa školského zariadenia
9. Návrh zmeny rozpočtu na rok 2009
10. Návrh programového rozpočtu na rok 2010, 2011, 2012
11. Rôzne
12. Diskusia
13. 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, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Mgr.
Peter Mihál, Milan Mikulič, Miroslav Rosivač, Ing. Dana Vaňková, Ing.
Jozef Trčka CSc., RNDr. Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Program rokovania MZ bol schválený.
Hlasovanie počas rokovania MZ bude verejné – zdvihnutím ruky, v súlade
s platným Rokovacím poriadkom MZ v Gbeloch.
Primátor mesta určil zapisovateľku zápisnice:
Zapisovateľka: Bc. Andrea Hrubšová
Primátor mesta určil overovateľov zápisnice:
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Overovatelia: Mgr. Peter Mihál
Ing. Kornel Činovský
Primátor predložil na odsúhlasenie poslancom návrh zloženia návrhovej
komisie. Prítomných poslancov počas hlasovania 8.
Návrhová komisia:

RNDr. Miroslav Žilinek - predseda
Mgr. Štefan Komorný ArtD. - člen
Milan Mikulič – člen

Výsledok hlasovania:
Za 8 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Mgr. Peter
Mihál, Milan Mikulič, Miroslav Rosivač, Ing. Dana Vaňková, Ing. Jozef Trčka
CSc., 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.
K bodu 3

Integrovaná stratégia rozvoja územia Partnerstva pre Horné
Záhorie o.z.
Ing. Michaličková, riaditeľka Regionálnej rozvojovej agentúry Skalica, ktorej
zriaďovateľom je VUC je garantom vypracovania Integrovanej stratégie Partnerstvo
pre Horné Záhorie. Uvedený materiál bol prerokovaný v komisii pre ekonomiku,
legislatívu a verejný poriadok a členovia odporúčajú materiál schváliť.
Primátor prečítal návrh na uznesenie a otvoril diskusiu.
MsZ sa oboznamuje:
S Integrovanou stratégiou rozvoja územia Partnerstva pre Horné Záhorie o.z.
MsZ schvaľuje:
Integrovanú stratégiu rozvoja územia Partnerstva pre Horné Záhorie o.z.
Keďže neboli vznesené žiadne pozmeňujúce návrhy ani pripomienky, primátor dal
hlasovať za predložené uznesenia:
Výsledok hlasovania:
Za 8 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Mgr. Peter
Mihál, Milan Mikulič, Miroslav Rosivač, Ing. Dana Vaňková, Ing. Jozef Trčka
CSc., RNDr. Miroslav Žilinek
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Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 4

Program rozvoja bývania
V súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov je potrebné, aby mala obec vypracovaný a schválený dokument: Program
rozvoja bývania, ktorý nadväzuje na Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce,
ktorý poslanci MsZ v Gbeloch schválili.
Materiál bol predložený z dôvodu, že k žiadostiam o poskytnutie dotácie na
výstavbu technickej vybavenosti v zmysle výnosu Ministerstva výstavby
a regionálneho rozvoja je potrebné dokladovať schválený program rozvoja obce.
Uvedený dokument bol prerokovaný v komisii pre ekonomiku, legislatívu a verejný
poriadok a členovia odporúčajú dokument schváliť.
Primátor prečítal návrh na uznesenie a otvoril diskusiu.
MsZ schvaľuje:
Program rozvoja bývania mesta Gbely.
Nakoľko neboli vznesené žiadne pozmeňujúce návrhy, ani pripomienky primátor
mesta dal hlasovať za predložený návrh.
Výsledok hlasovania:
Za 8 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Mgr. Peter
Mihál, Milan Mikulič, Miroslav Rosivač, Ing. Dana Vaňková, Ing. Jozef Trčka
CSc., RNDr. Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 5

VZN o dani z nehnuteľností
V súlade so zákonnými normami je potrebné, aby poslanci prijali na nasledujúce
obdobie všeobecne záväzné nariadenia týkajúce sa daní z nehnuteľností. Návrh
VZN o dani z nehnuteľností bol v súlade so zákonom uverejnený na úradnej tabuli.
Mesto neobdržalo žiadne návrhy na doplnenie či úpravu návrhu VZN o dani z
nehnuteľností od občanov, ani od organizácií. Návrh VZN bol prerokovaný
v komisii pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok, členovia ktorej poslancom
odporúčajú vydať príslušné VZN.
Primátor mesta vyzval Ing. Gabrielu Kováčovú, vedúcu ekonomického odboru, aby
prítomných poslancov i občanov oboznámila so VZN o dani z nehnuteľností.
Primátor otvoril diskusiu k tomuto bodu. Keďže neboli vznesené žiadne
pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor dal hlasovať za nasledovné
uznesenie:
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MsZ vydáva:
VZN o dani z nehnuteľností.
Výsledok hlasovania:
Za 8 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Mgr. Peter
Mihál, Milan Mikulič, Miroslav Rosivač, Ing. Dana Vaňková, Ing. Jozef Trčka
CSc., RNDr. Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 6

VZN o miestnych daniach
V súlade so zákonnými normami je potrebné, aby poslanci prijali na nasledujúce
obdobie všeobecne záväzné nariadenia týkajúce sa miestnych poplatkov. Návrh
VZN o miestnych daniach bol v súlade so zákonom uverejnený na úradnej tabuli.
Mesto neobdržalo žiadne návrhy na doplnenie či úpravu návrhov VZN o miestnych
daniach od občanov, ani od organizácií. Návrh VZN bol prerokovaný v komisii pre
ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok, členovia ktorej poslancom odporúčajú
vydať príslušné VZN.
Primátor mesta vyzval Ing. Gabrielu Kováčovú, vedúcu ekonomického odboru, aby
prítomných poslancov i občanov oboznámila s VZN o miestnych daniach.
Primátor otvoril diskusiu k tomuto bodu. Keďže neboli vznesené žiadne
pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor dal hlasovať za nasledovné
uznesenie:
MsZ vydáva:
VZN o miestnych daniach.
Výsledok hlasovania:
Za 8 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Mgr. Peter
Mihál, Milan Mikulič, Miroslav Rosivač, Ing. Dana Vaňková, Ing. Jozef Trčka
CSc., RNDr. Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 7

VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
V súlade so zákonnými normami je potrebné, aby poslanci prijali na nasledujúce
obdobie všeobecne záväzné nariadenia týkajúce sa miestneho poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Návrh VZN o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady bol v súlade so zákonom uverejnený
na úradnej tabuli. Mesto neobdržalo žiadne návrhy na doplnenie či úpravu návrhu
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VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady od
občanov, ani od organizácií.
Návrh VZN bol prerokovaný v komisii pre ekonomiku, legislatívu a verejný
poriadok, členovia ktorej poslancom odporúčajú vydať príslušné VZN.
Primátor mesta vyzval Miriam Kudolániovú, pracovníčku Mesta Gbely, aby
prítomných poslancov i občanov oboznámila s VZN o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Primátor otvoril diskusiu k tomuto bodu. Keďže neboli vznesené žiadne
pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor dal hlasovať za nasledovné
uznesenie:
MsZ vydáva:
VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Výsledok hlasovania:
Za 8 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Mgr. Peter
Mihál, Milan Mikulič, Miroslav Rosivač, Ing. Dana Vaňková, Ing. Jozef Trčka
CSc., RNDr. Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 8

VZN o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl
a školských zariadení na území mesta Gbely
V súlade so zákonnými normami je potrebné, aby poslanci prijali na nasledujúce
obdobie všeobecne záväzné nariadenia týkajúce sa miestnych poplatkov. Návrh
VZN o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na
území mesta Gbely bol v súlade so zákonom uverejnený na úradnej tabuli. Mesto
neobdržalo žiadne návrhy na doplnenie či úpravu návrhu VZN o určení dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Gbely od
občanov, ani od organizácií. Návrh VZN bol prerokovaný v komisii pre
ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok, členovia ktorej poslancom odporúčajú
vydať príslušné VZN.
Primátor mesta vyzval Ing. Gabrielu Kováčovú, vedúcu ekonomického odboru, aby
prítomných poslancov i občanov oboznámila s VZN o určení dotácie na prevádzku
a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Gbely.
Primátor otvoril diskusiu k tomuto bodu. Keďže neboli vznesené žiadne
pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor dal hlasovať za nasledovné
uznesenie:
MsZ vydáva:
VZN o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na
území mesta Gbely.
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Výsledok hlasovania:
Za 8 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Mgr. Peter
Mihál, Milan Mikulič, Miroslav Rosivač, Ing. Dana Vaňková, Ing. Jozef Trčka
CSc., RNDr. Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 9

Návrhy zmeny rozpočtu na rok 2009
Primátor mesta vyzval Ing. Gabrielu Kováčovú, vedúcu ekonomického odboru, aby
prítomných poslancov i občanov oboznámila s V. a VI. zmenou rozpočtu mesta
Gbely na rok 2009. Uvedený materiál bol prerokovaný v komisii pre ekonomiku,
legislatívu a verejný poriadok a členovia odporúčajú materiál schváliť.
Počet poslancov sa zvýšil na 9, príchodom poslankyne Janky Dermekovej.
Primátor otvoril diskusiu k tomuto bodu. Keďže neboli vznesené žiadne
pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor dal hlasovať za nasledovné
uznesenie:
MsZ berie na vedomie:
V. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením primátora mesta v zmysle uznesenia
MsZ č. 234/2008, ktorým primátor mesta v zmysle § 14, ods. 2 písm. a) zákona č.
583/2004 O rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších
zmien a doplnkov, vykonal presun v kapitálovom rozpočte z programu č. 1.
Plánovanie, manažment a kontrola, prvok 1.2.1. Strategické plánovanie z položky
720 Spoluúčasť mesta na spolufinancovaní projektov sumu – 5.084,- € do
Programu č. 4 Služby občanom, 4.4. Cintorínske služby do položky, 710 Dom
smútku sumu + 5.084,- € a v rámci bežného rozpočtu presunul v rámci Programu č.
1, podprogramu 1.2., prvku 1.2.1. Strategické plánovanie z položky 640 Spoluúčasť
mesta na spolufinancovaní projektov sumu - 6.000,- €, ktorú presunul do položky
630 Príprava rozvojových projektov + 6.000,- € v rámci Programu č. 1. Po
rozpočtovom opatrení je výška položky Spoluúčasť mesta na spolufinancovaní
projektov v bežnom rozpočte 10.597,- € a výška položky Príprava rozvojových
projektov 14.298,- €.
Bežné výdavky spolu
Kapitálové výdavky spolu
Výdavky z finančných operácií

2 497 534 Bežné príjmy spolu
2 056 783 Kapitálové príjmy spolu
157 074 Príjmy z finančných operácií

2 494 333
737 838
1 479 220

Celkom

4 711 391

4 711 391

Prebytok

0

MsZ schvaľuje:
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VI. zmenu rozpočtu Mesta Gbely v roku 2009.
Neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia je komentár k jednotlivým zmenám.

MsZ schvaľuje:
Vrátenie čiastky 236.281,- € do rezervného fondu mesta. Celkové čerpanie
rezervného fondu v roku 2009 bude 62.104,- €, ktoré budú použité na úhradu
splátky budov (slobodáreň a dom kultúry), spolufinancovanie mesta pri realizácii
grantov a na nákup pozemkov v lokalite Kúcanka druhá časť splátky.
Výsledok hlasovania:
Za 9 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Štefan Komorný
ArtD., Mgr. Peter Mihál, Milan Mikulič, Miroslav Rosivač, Ing. Dana Vaňková,
Ing. Jozef Trčka CSc., RNDr. Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 10

Návrh programového rozpočtu na rok 2010, 2011, 2012
Prípravou tohto rozsiahleho dokumentu sa okrem pracovníkov mesta a vedenia
mesta zaoberali i členovia komisie pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok a
hlavná kontrolórka mesta, ktorí odporúčajú poslancom prijať nasledovné uznesenia:
MsZ schvaľuje:
Programový rozpočet na rok 2010.
Neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia je tabuľková príloha a textová časť
programového rozpočtu.
MsZ berie na vedomie:
Rozpočty mesta na roky 2011 a 2012.
MsZ berie na vedomie :
Správu hlavnej kontrolórky k trojročnému rozpočtu mesta Gbely na roky 2010 –
2012.
MsZ schvaľuje:
Použitie rezervného fondu mesta v roku 2010 vo výške 223.000,- €
na kapitálové výdavky – splátka – nákup budov (slobodáreň, dom kultúry),
spolufinancovanie mesta, na nákup pozemkov.
Primátor mesta vyzval Ing. Máriu Polákovú, hlavnú kontrolórku mesta Gbely, aby
predložila poslancom Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu programového
rozpočtu mesta Gbely na rok 2010 a viacročného rozpočtu na roky 2010-2012.
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Primátor otvoril diskusiu k tomuto bodu. Keďže neboli vznesené žiadne
pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor dal hlasovať za predložené
uznesenia
Výsledok hlasovania:
Za 9 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Štefan Komorný
ArtD., Mgr. Peter Mihál, Milan Mikulič, Miroslav Rosivač, Ing. Dana Vaňková,
Ing. Jozef Trčka CSc., RNDr. Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 11

Rôzne
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2010



Primátor mesta vyzval Ing. Máriu Polákovú, hlavnú kontrolórku mesta, aby
prítomných poslancov i občanov oboznámila s Plánom kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky na I. polrok 2010.
Primátor otvoril diskusiu k tomuto bodu. Keďže neboli vznesené žiadne
pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor dal hlasovať za nasledovné
uznesenie:
MsZ schvaľuje:
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2010.
Výsledok hlasovania:
Za 9 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Štefan Komorný
ArtD., Mgr. Peter Mihál, Milan Mikulič, Miroslav Rosivač, Ing. Dana Vaňková,
Ing. Jozef Trčka CSc., RNDr. Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0
 Plán zasadania poslancov v I.polroku 2010
Na návrh členov komisie pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok bol
predložený plán zasadania poslancov v I. polroku 2010 a to nasledovne:
•
•
•

01. február 2010
29. marec 2010
24. máj 2010.

Primátor otvoril diskusiu k tomuto bodu. Keďže neboli vznesené žiadne
pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor dal hlasovať za nasledovné
uznesenie:
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MsZ schvaľuje:
Plán zasadaní poslancov MsZ Gbely na I. polrok 2010:
01. február 2010
29. marec 2010
24. máj 2010.
Výsledok hlasovania:
Za 9 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Štefan Komorný
ArtD., Mgr. Peter Mihál, Milan Mikulič, Miroslav Rosivač, Ing. Dana Vaňková,
Ing. Jozef Trčka CSc., RNDr. Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0
 Označenie novej ulice v lokalite „IBV Majerky“
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení § 2b obec určuje názvy ulíc
a iných verejných priestranstiev. Z tohto dôvodu na základe podnetov budúcich
obyvateľov tejto ulice bol predložený návrh na označenie novej ulice v lokalite
„IBV Majerky“, ktorý poslancom odporúčajú prijať aj členovia komisie pre
ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok.
Primátor otvoril diskusiu k tomuto bodu. Keďže neboli vznesené žiadne
pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor dal hlasovať za nasledovné
uznesenie:
MsZ schvaľuje:
V lokalite „IBV Majerky“ označenie novej ulice – LESNÁ.
Výsledok hlasovania:
Za 9 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Štefan Komorný
ArtD., Mgr. Peter Mihál, Milan Mikulič, Miroslav Rosivač, Ing. Dana Vaňková,
Ing. Jozef Trčka CSc., RNDr. Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0
 Majetkové prevody
V mesiaci november tohto roka sa na Mesto Gbely obrátil pán Jozef Halás, občan
Gbelov, so žiadosťou o odkúpenie pozemku v lokalite „Pieska“ na vybudovanie
skladu v rámci svojho podnikania –pre keramické výrobky pre výrobu pecí.
Uvedená žiadosť bola prerokovaná členmi komisie pre ekonomiku, legislatívu
a verejný poriadok, ktorí odporúčajú poslancom prijať nasledovné uznesenie:
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MsZ schvaľuje:
Uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi Mestom Gbely a pánom
Jozefom Halásom, bytom Gbely, Jurigova 1489, IČO: 33036985 na odpredaj
pozemku vedeného na LV č. 2070 pre obec a k.ú. Gbely par. č. 754/14 ostatné
plochy o výmere 2.548 m² za cenu 1,66 €/ m² .
Primátor otvoril diskusiu k tomuto bodu. Keďže neboli vznesené žiadne
pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor dal hlasovať za predložené
uznesenie.
Výsledok hlasovania:
Za 9 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Štefan Komorný
ArtD., Mgr. Peter Mihál, Milan Mikulič, Miroslav Rosivač, Ing. Dana Vaňková,
Ing. Jozef Trčka CSc., RNDr. Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0
 Odmena primátorovi mesta Gbely
Ing. Vaňková sa prihlásila do bodu rôzne a navrhla primátorovi mesta odmenu za
rok 2009. Primátor sa ospravedlnil a vzdialil sa z rokovania MsZ. Rokovanie MsZ
ďalej viedla zástupkyňa primátora mesta Ing. Dana Vaňková. Na základe zákona č.
253/1994 Z.z. § ods. 2 „Starostovi možno poskytovať odmeny s prihliadnutím na
náročnosť a kvalitu výkonu funkcie až do výšky 50 % súčtu platov za obdobie, za
ktoré sa odmena poskytuje, a mimoriadne odmeny za činnosť vykonávanú
v súvislosti so živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami, pri ktorých
dochádza k ohrozeniu života, zdravia alebo majetku, a pri odstraňovaní ich
následkov. O poskytnutí odmien a ich výške rozhoduje obecné zastupiteľstvo.“ Pani
Ing. Vaňková zhrnula prácu primátora mesta Gbely Ing. Jozefa Hazlingera za rok
2009. Mesto získalo granty na rekonštrukciu ZŠ s MŠ vo výške 41 mil. Sk, výstavbu
Zberného dvora vo výške 21 mil. Sk, vybudovanie kanalizácie Medlenova,
uskutočnil sa predaj stavebný pozemkov v lokalite Kúcanka, rekonštrukcia
miestnych komunikácií na ul. Čsl. armády, Ružova, chodník na ulici Naftárskej,
umelohmotné ihrisko v ZŠ, prestrešenie verejného priestranstva pred Domom
smútku, kúpa nového autobusu, taktiež získal finančné prostriedky na rekonštrukciu
hasičskej zbrojnice a rekonštrukciu ZUŠ, taktiež Mesto Gbely získalo rôzne granty
na kultúrne a spoločenské akcie, čo bolo hlavne prínosom pre našich občanov. Ako
poslanec TTSK zabezpečil, aby sa do plánu TTSK zaradilo vybudovanie kruhového
objazdu na ulici Jilemníckeho a rekonštrukciu ul. Jilemníckeho.
Na základe vyššie uvedeného Ing. Vaňková predložila nasledovný návrh na
uznesenie:
MsZ schvaľuje:
Odmenu primátorovi mesta Ing. Jozefovi Hazlingerovi vo výške 41,7 % súčtu
platov za obdobie roku 2009.
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Nakoľko neboli vznesené žiadne pozmeňujúce návrhy ani pripomienky, zástupkyňa
primátora mesta Ing. Dana Vaňková dala hlasovať za predložený návrh.
Výsledok hlasovania:
Za 9 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Štefan Komorný
ArtD., Mgr. Peter Mihál, Milan Mikulič, Miroslav Rosivač, Ing. Dana Vaňková,
Ing. Jozef Trčka CSc., RNDr. Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Do bodu rôzneho poslanec Milan Mikulič navrhol, aby pracovníci výstavby
zabezpečili prieskum trhu na vybudovanie klimatizácie v obradnej miestnosti MsÚ
Gbely z dôvodu, že v týchto priestoroch sa uskutočňujú rôzne spoločenské udalosti
a v letných mesiacoch je v týchto priestoroch veľmi horúco.
Návrh na uznesenie:
MsZ ukladá:
Prednostke MsÚ uskutočniť prieskum trhu na zabezpečenie klimatizácie do
obradnej miestnosti MsÚ Gbely.
Nakoľko neboli vznesené žiadne pozmeňujúce návrhy ani pripomienky, zástupkyňa
primátora mesta Ing. Dana Vaňková dala hlasovať za predložený návrh.
Výsledok hlasovania:
Za 9 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Štefan Komorný
ArtD., Mgr. Peter Mihál, Milan Mikulič, Miroslav Rosivač, Ing. Dana Vaňková,
Ing. Jozef Trčka CSc., RNDr. Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Primátor mesta sa vrátil do rokovacej miestnosti a ujal sa vedenia rokovania MsZ.
Do diskusie sa prihlásila i poslankyňa Janka Dermeková, ktorá ocenila prácu
primátora mesta a tiež poslancov MsZ a navrhla odmenu každému poslancovi vo
výške 200 € za obdobie 2009.
Primátor mesta dal hlasovať za predložený návrh.
MsZ schvaľuje:
Odmenu poslancovi MsZ Gbely vo výške 200 € za obdobie roku 2009.
Výsledok hlasovania:
Za 7 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Štefan Komorný
ArtD., Milan Mikulič, Miroslav Rosivač, Ing. Dana Vaňková, Ing. Jozef Trčka
CSc.,
Proti: 0
Zdržali sa 2 poslanci: Mgr. Peter Mihál, RNDr. Miroslav Žilinek
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Primátor ukončil bod rôzne a otvoril diskusiu pre poslancov i prítomných občanov.
K bodu 12

Diskusia
V diskusii vystúpili:
p. Morbacher, ktorý poďakoval primátorovi mesta a poslancom mesta Gbely za
spoluprácu s organizáciou Jednoty dôchodcov. Taktiež sa informoval na viacročný
rozpočet Mesta Gbely.
Ing. Kováčová vysvetlila, že viacročný rozpočet poslanci berú na vedomie, nakoľko
sa v každom roku príjmy a výdavky vždy menia. Tento rozpočet je len informatívny
a je zostavený na základe oficiálnych prognóz Ministerstva financií SR.
p. Rosivač sa spýtal, či by mesto každý rok nemohlo investovať do vianočných
výzdob, aby boli aj na vedľajších uliciach, nie len v centre mesta.
Ing. Hazlinger dodal, že v dobe celosvetovej ekonomickej krízy sa náklady na
vianočné výzdoby nezvyšujú a snažíme sa ich zabezpečiť len v centre mesta, kde je
najväčší pohyb občanov či už za nákupmi alebo za kultúrou.
p. Rosivač sa ďalej spýtal na usporadúvanie pozemkov na štadióne TJ Nafta Gbely.
Ing. Hazlinger – informoval o nezáujme občanov o vysporiadanie pozemkov na
štadióne TJ Nafta Gbely pod 3,32 €/m2. Preto z dôvodu nedostatku finančných
prostriedkov v súčasnej dobe nevykupuje mesto Gbely pozemky v areáli TJ Nafta.
p. Vávra sa spýtal na rekonštrukciu ZŠ s MŠ Gbely.
Ing. Rosa odpovedal na otázky týkajúce sa rekonštrukcie ZŠsMŠ Gbely.
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, riadne zasadanie MsZ ukončil
primátor mesta Gbely.
Gbely 15. decembra 2009

Ing. Nataša Londarevová
prednostka MsÚ

Ing. Jozef Hazlinger
primátor mesta

Overovatelia:
Mgr. Peter Mihál
Ing. Kornel Činovský
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