Mesto Gbely
Nám. Slobody 1261, 908 45 Gbely

Zápisnica
zo zasadnutia mestského zastupiteľstva,
konaného dňa 2.11.2009 v obradnej sieni MsÚ
Prítomní: viď prezenčná listina (príloha č. 1) – 10 poslancov
Ospravedlnení: Ing. Kornel Činovský
RNDr. Miroslav Žilinek
Ing. Mária Poláková
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠsMŠ Gbely
4. Majetkové prevody
5. Diskusia
6. Ukončenie
Primátor mesta dal hlasovať za program rokovania mestského zastupiteľstva
predložený poslancom, ktorých bolo v tom čase prítomných 10.
Výsledok hlasovania:
Za 10 poslancov: Janka Dermeková, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Ing.
Miroslav Mihál, Mgr. Peter Mihál, Milan Mikulič, Pavol Nemec, Miroslav
Rosivač, Ing. Svetlana Ondrušková, Ing. Dana Vaňková, Ing. Jozef Trčka
CSc.
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:
Overovatelia: Mgr. Peter Mihál
Miroslav Rosivač
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Primátor predložil na odsúhlasenie poslancom návrh zloženia návrhovej
komisie. Prítomných poslancov počas hlasovania 10.
Návrhová komisia:

Ing. Dana Vaňková - predseda
Mgr. Štefan Komorný ArtD. - člen
Ing. Svetlana Ondrušková – člen

Výsledok hlasovania:
Za 10 poslancov: Janka Dermeková, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Ing. Miroslav
Mihál, Mgr. Peter Mihál, Milan Mikulič, Pavol Nemec, Miroslav Rosivač, Ing.
Svetlana Ondrušková, Ing. Dana Vaňková, 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

Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠsMŠ
Gbely
Na základe zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa §25 ods.12 členstvo
v orgánoch školskej samosprávy zaniká uplynutím funkčného obdobia orgánu
školskej samosprávy. Nakoľko v Základnej škole s materskou školou, Pionierska
697, Gbely uplynulo funkčné obdobie Rady školy, je potrebné zvoliť novú Radu
školy.
Mesto Gbely ako zriaďovateľ ZŠ s MŠ je podľa vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z.z.,
ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy,
o ich zložení, o ich finančnom zabezpečení podľa §1 ods. 2 povinné delegovať do
Rady školy svojich zástupcov.
V súvislosti s prijatím tzv. nového školského zákona boli dňa 8.9.2008 uznesením
MsZ Gbely č. 214/2008 delegovaní do Rady školy pri ZŠ s MŠ Gbely títo
zástupcovia zriaďovateľa:
Ing. Kornel Činovský
Ing. Gabriela Kováčová
Miroslav Rosivač
Mgr. Lenka Bolfová
Tým, že uplynulo funkčné obdobie Rady školy pri ZŠ s MŠ Gbely, skončil sa aj
mandát členov Rady školy.
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Do Rady školy pri ZŠ s MŠ Gbely boli zvolení zástupcovia z radov pedagogických
a nepedagogických zamestnancov ZŠ s MŠ Gbely a zástupcovia rodičov žiakov
školy.
Primátor prečítal návrh na uznesenie:
MsZ deleguje:
Za člena Rady školy pri ZŠ s MŠ Gbely:
Ing. Kornel Činovský
Ing. Gabriela Kováčová
Miroslav Rosivač
Mgr. Lenka Bolfová
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor dal
hlasovať za predložený návrh.
Výsledok hlasovania:
Za 10 poslancov: Janka Dermeková, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Ing. Miroslav
Mihál, Mgr. Peter Mihál, Milan Mikulič, Pavol Nemec, Miroslav Rosivač, Ing.
Svetlana Ondrušková, Ing. Dana Vaňková, Ing. Jozef Trčka CSc.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 4

Majetkové prevody
Dňa 26.10.2009 podala na Mesto Gbely p. Anna Rišková, rod. Komorná,
Medlenova 731/1, 908 45 Gbely žiadosť o usporiadanie majetkových pomerov –
pozemkov záhrady, ktoré užíva a ktoré sú v majetku mesta Gbely.
Žiadosť bola prerokovaná na zasadaní Komisie pre ekonomiku, legislatívu a verejný
poriadok a Komisie pre investičnú výstavbu a stavebné veci, členovia ktorých
odporúčajú Mestskému zastupiteľstvu v Gbeloch odpredaj častí pozemku schváliť.
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie a otvoril k tomuto bodu diskusiu.
MsZ schvaľuje:
1. Odpredaj častí pozemku zapísaného v LV č. 2070 pre obec a k.ú. Gbely parc. č.
1558/1 ostatné plochy o výmere 24491 m2
– diel „1“ o výmere 5 m2
– diel „3“ o výmere 12 m2,
ktoré sa zlučujú do novovytvoreného pozemku p.č. 22/16 ostatné plochy o výmere
17 m2
a
–
diel „2“ o výmere 185 m2,
novovytvorený pozemok p.č. 3087/1 záhrady, podľa geometrického plánu č. 4/2009
zo dňa 5.6.2009 (vyhotovil Mário Antálek – geodetické práce, Brodské) p. Anne
Riškovej, rod. Komornej, Medlenova 731/1, 908 45 Gbely za cenu 3,32 €/m2.
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Keďže neboli žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor mesta dal
hlasovať za vyššie uvedené uznesenie.
Výsledok hlasovania:
Za 10 poslancov: Janka Dermeková, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Ing. Miroslav
Mihál, Mgr. Peter Mihál, Milan Mikulič, Pavol Nemec, Miroslav Rosivač, Ing.
Svetlana Ondrušková, Ing. Dana Vaňková, Ing. Jozef Trčka CSc.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Diskusia
V diskusii vystúpili:
p. Rosivač - upozornil na zlú kvalitu vody v Gbeloch a navrhol, aby mesto zaslalo
list, aby BVS pred každým vodomerom nainštalovala filtre.
Ing. Hazlinger – práve dnes sa v Senici uskutočnilo stretnutie primátorov a starostov
z okresov Skalica, Senica, Malacky. Na tomto stretnutí sa zúčastnil i podpredseda
vlády pán Čaplovič, ktorý prisľúbil pomoc. BVS požiadala o grant na výmenu
potrubia od Malaciek až po Kúty, lebo jeho prietočnosť je nedostatočná, po výmene
potrubia za väčšie, by sa odstránili kútske studne, ktoré majú železitú prímes.
p. Rosivač – ďalej poukázal na zápach, ktorý je na ulici Petroveskej.
Ing.Hazlinger – v tomto týždni sa začalo s výmenami poklopov na ulici Petroveskej.
V súčasnosti sú vymenené len 2 a postupne sa budú v intervale 2 až 3 týždňov
meniť ďalšie.
p. Kollár – požiadal o umiestnenie elektrických meračov rýchlosti na ulici
Petroveskej.
Ing. Hazlinger – elektronické merače rýchlosti sa zatiaľ umiestnili len na cesty 1.
triedy TTSK má v majetku len cesty 2 a 3. triedy. Navrhol zakúpiť maketu policajta.
p. Dermeková – dodala, že cesta je poškodená.
p. Nemec – sa spýtal, či mesto do budúcna uvažuje s vybudovaním parkovacích
miest.
p. Vlk – pred zdravotným strediskom je každé ráno veľa zaparkovaných aut.
Ing. Hazlinger – s parkovacími miestami bolo počítané v projekte „Regenerácia
sídiel“.
p. Rosivač – navrhol prekrytie Pfeffrového kanála na ulici Medlenovej, čím by sa
zvýšil počet parkovacích miest.
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Ing. Mihál – sa spýtal na budovanie chodníkov na ulici Naftárskej, koľko bude stáť
táto rekonštrukcia a kto vyhral výberové konanie.
Ing. Kováčová – chodník sa rekonštruuje od Domu kultúry po budovu Nafty a.s.
Cena je cca 100.000,- € a firma bola vybraná na základe výberového konania,
ktorého sa zúčastnili 5 uchádzači.
Ing. Mihál sa spýtal na nájazdové miesta a kanále, ktoré sú na tejto ulici. Ďalej sa
spýtal na dražbu pozemkov v lokalite Kúcanka.
Ing. Hazlinger odpovedal, že nájazdové miesta si upravujú občania sami a v lokalite
Kúcanka je 30 pozemkov a odpredaných je 17.
p. Vlk – sa spýtal na oplotenie pozemku Reštaurácie Baník.
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, riadne zasadanie MsZ ukončil
primátor mesta Gbely.
Gbely 3. novembra 2009

Ing. Nataša Londarevová
prednostka MsÚ

Ing. Jozef Hazlinger
primátor mesta

Overovatelia:
Mgr. Peter Mihál
Miroslav Rosivač

5

