Mesto Gbely
Nám. Slobody 1261, 908 45 Gbely

Zápisnica
zo zasadnutia mestského zastupiteľstva,
konaného dňa 13.6.2011 v obradnej sieni MsÚ
Prítomní: viď prezenčná listina (príloha č. 1) – 12 poslancov

PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2009 o miestnych daniach
4. Výročná správa Domu pokojnej staroby n.o. Gbely za rok 2010
5. Majetkové prevody
6. III. zmena rozpočtu mesta Gbely na rok 2011
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Ukončenie
Primátor mesta dal hlasovať za predložený program rokovania
mestského
zastupiteľstva predložený poslancom, ktorých bolo v tom čase prítomných 11.
Výsledok hlasovania:
Za 11 poslancov: Iveta Ambrová, Mgr. Dana Beňová, Ing. Kornel Činovský,
Mgr. Ondrej Kollár, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Milan Mikulič, Pavol Nemec,
Ing. Svetlana Ondrušková, Ing. Ľubomír Papánek, Ing. Dana Vaňková, RNDr.
Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Primátor mesta určil zapisovateľku zápisnice:
Zapisovateľka: Mgr. Andrea Hrubšová
Primátor mesta určil overovateľov zápisnice:
Overovatelia:

Ing. Svetlana Ondrušková
Ing. Dana Vaňková

Primátor predložil na odsúhlasenie poslancom návrh zloženia návrhovej
komisie.
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Návrhová komisia: RNDr. Miroslav Žilinek - predseda
Mgr. Štefan Komorný ArtD. – člen
Mgr. Ondrej Kollár - člen
Výsledok hlasovania:
Za 11 poslancov: Iveta Ambrová, Mgr. Dana Beňová, Ing. Kornel Činovský,
Mgr. Ondrej Kollár, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Milan Mikulič, Pavol Nemec,
Ing. Svetlana Ondrušková, Ing. Ľubomír Papánek, Ing. Dana Vaňková, RNDr.
Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Hlasovanie počas rokovania MsZ bude verejné – zdvihnutím ruky, v súlade
s platným Rokovacím poriadkom MsZ v Gbeloch.
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 Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2009 o miestnych daniach
Uvedený materiál poslanci obdržali v písomnej forme. V návrhu dodatku k VZN č.
3/2009 sa upresňujú niektoré odseky v súlade so zákonom č. 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov.
Mesto ako správca miestnych daní malo stanovené sadzby pri užívaní verejného
priestranstva za m2 a rok, pričom zákon umožňuje stanoviť sadzbu za m2 a deň. Vo
VZN upravujeme deň vzniku daňovej povinnosti pri miestnej dani za užívanie
verejného priestranstva a pri miestnej dani za predajné automaty a miestnej dani za
nevýherné hracie prístroje.
Tento materiál bol prerokovaný na komisii pre ekonomiku, legislatívu a verejný
poriadok, členovia ktorej odporučili prijať uznesenie.
MsZ vydáva:
Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2009 o miestnych daniach.
Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania.
Ing. Papánek sa spýtal, či ide o zvýšenie miestnych daní.
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Ing. Kováčová – nejde o zvýšenie, ide o prepočítanie sadzieb na deň.
Keďže neboli vznesené iné otázky, ani pozmeňujúce návrhy primátor dal hlasovať
za predložené uznesenia.
Výsledok hlasovania:
Za 11 poslancov: Iveta Ambrová, Mgr. Dana Beňová, Ing. Kornel Činovský,
Mgr. Ondrej Kollár, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Milan Mikulič, Pavol Nemec,
Ing. Svetlana Ondrušková, Ing. Ľubomír Papánek, Ing. Dana Vaňková, RNDr.
Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 4

Výročná správa Domu pokojnej staroby n.o. Gbely za rok 2010
V súlade so Štatútom neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné
služby Dom pokojnej staroby n.o. Gbely – riaditeľka neziskovej organizácie
vypracovala výročnú správu, ktorú podľa vyššie citovaného Štatútu – čl. VII., ods. 1
– predkladá i na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Gbeloch.
Počet poslancov sa zvýšil na 12, príchodom poslankyne Janky Dermekovej.
Uvedený materiál bol prerokovaný v komisii pre ekonomiku, legislatívu a verejný
poriadok, členovia ktorej odporúčajú poslancom MsZ prijať nasledovné uznesenie:
MsZ berie na vedomie:
výročnú správu o činnosti a hospodárení Domu pokojnej staroby n.o. Gbely za rok
2010.
Primátor mesta vyzval Ing. Blaženu Chocholáčkovú, riaditeľku, aby prítomných
poslancov i občanov oboznámila s materiálom.
Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania.
Ing. Vaňková sa spýtala na systém fungovania individuálnych rozvojových plánov
a kto je kontrolným orgánom.
Ing. Chocholáčková – je povinnosťou zariadenia, aby mal každý obyvateľ
vypracovaný individuálny rozvojový plán. Individuálny rozvojový plán zahŕňa
rodinnú anamnézu, plány a prácu s obyvateľmi. Kontrolným orgánom je MPSVaR.
Mgr. Beňová sa spýtala, či naše zariadenie pracuje podľa individuálnych plánov.
Ing. Chocholáčková – takýmto spôsobom sa s obyvateľmi pracovalo už v minulosti,
lenže teraz je to aj povinnosťou zo zákona.
Ing. Hazlinger – skonštatoval, že DPS n.o. je dlhodobo hodnotená ako jedno
z najlepších sociálnych zariadení v TTSK, za čo Ing. Chocholáčkovej poďakoval.

3

Keďže už neboli vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor
konštatoval, že MsZ vzalo na vedomie správu o činnosti a hospodárení Domu
pokojnej staroby n.o. Gbely za rok 2010.
K bodu 5

Majetkové prevody
Poslanci obdržali v písomnej forme návrh na majetkové prevody, v ktorých ide
o odpredaj pozemkov na ulici Pieska, dovysporiadanie pozemkov –predzahrádky
a nepeňažný vklad do základného imania SMM s.r.o. Gbely.
Všetky predložené návrhy na majetkové prevody boli prerokované v dvoch
komisiách – a to v komisii pre výstavbu, stavebné veci a územné plánovanie
a v komisii pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok, členovia ktorých
odporúčajú prijať navrhnuté uznesenia.
 Odpredaj pozemkov na ulici Pieska
Na mesto boli doručené žiadosti pána Jaromíra Žilinka a pani Ing. Evy Romaníkovej
o odpredaj pozemkov na ulici Pieska. Obidvaja žiadatelia splnili podmienky
uvedené v Zmluve o budúcej kúpnej zmluve t.j. uskutočnili na pozemku výstavbu
hrubej stavby na podnikateľské účely a tým splnili podmienky predaja.
Primátor prečítal návrh na uznesenia:
MsZ schvaľuje:
Odpredaj pozemku reg. „C“ KN par. č. 754/9 ostatné plochy o výmere 3023 m2,
zapísaného na LV č. 2070 pre obec a katastrálne územie Gbely, na ulici Piesky
v Gbeloch, na základe splnenia podmienky Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve výstavba hrubej stavby na podnikateľské účely o výmere min. 100 m², pánovi
Jaromírovi Žilínkovi, trvale bytom Čsl. armády 1201, 908 45 Gbely, IČO:
14090082, v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.
Odpredaj pozemku reg. „C“ KN par. č. 754/10 ostatné plochy o výmere 3019 m2,
zapísaného na LV č. 2070 pre obec a katastrálne územie Gbely, na ulici Piesky
v Gbeloch, na základe splnenia podmienky Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve výstavba hrubej stavby na podnikateľské účely o výmere min. 100 m², pani Ing. Eve
Romaníkovej PE-RA pelety, trvale bytom M. Nešpora 631/8, 908 45 Gbely, IČO:
44767471, v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.
 Odpredaj pozemku vo vlastníctve mesta – usporiadanie vlastníckych
vzťahov pri rodinnom dome.
Na mestský úrad bola doručená žiadosť pani Anny Bolebruchovej, trvale bytom
Prof. Čarského 245, 908 45 Gbely, ktorá požiadala o odkúpenie časti pozemku,
ktorú užíva ako predzáhradku.
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Primátor prečítal návrh na uznesenie:
MsZ schvaľuje:
Odpredaj časti pozemku reg. „E“ par. č. 1556/1 ostatné plochy o výmere 20 200 m2,
zapísaného v LV č. 2070 pre obec a k. ú. Gbely, diel 3 o výmere 270 m2, podľa GP
č. 15/2005 zo dňa 15.3.2005 (vyhotovil Geodézia Záhorie, Skalica) pani Anne
Bolebruchovej, trvale bytom Prof. Čarského 245, 908 45 Gbely za cenu 3,32 €/m2,
v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.
Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor dal
hlasovať za prečítané uznesenia.
Výsledok hlasovania:
Za 12 poslancov: Iveta Ambrová, Mgr. Dana Beňová, Ing. Kornel Činovský,
Janka Dermeková, Mgr. Ondrej Kollár, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Milan
Mikulič, Pavol Nemec, Ing. Svetlana Ondrušková, Ing. Ľubomír Papánek, Ing.
Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0
 Reštaurácia Delta – vklad do základného imania
Poslanci obdržali písomný materiál týkajúci sa nakladania s majetkom mesta Gbely
– reštaurácia Delta, kde je popísaný súčasný stav nehnuteľnosti, potreba vloženia
finančných zdrojov do jej rekonštrukcie, ako aj žiadosť o kúpu nehnuteľností
súčasného nájomcu týchto priestorov a pozemkov – pána Romana Horného.
Mesto v súčasnosti nemá dostatok voľných finančných prostriedkov či už na údržbu,
opravy a rekonštrukciu samotnej budovy. V materiály sú uvedené dôvody k predaju
hodné osobitného zreteľa, kde osobitným zreteľom je:
• Predmetná nehnuteľnosť je v nevyhovujúcom technickom stave, vyžaduje
značné finančné investície, ktoré za súčasnej ekonomickej situácie mesto nie je
schopné zabezpečiť
• Predmetná budova je v dlhodobom nájme,
• Nájomca si riadne plní povinnosti z nájomnej zmluvy
• Nájomca má predkupné právo na predmetnú budovu
• Nájomca na vlastné náklady budovu opravuje a udržiava
• Nájomca na vlastné náklady vybudoval letnú terasu s prestrešením vo dvore
predmetnej budovy na pozemku mesta s jeho predchádzajúcim súhlasom
Komisia pre investičnú výstavbu, stavebné veci a územné plánovanie z dôvodu
technického stavu budovy odporučila predaj predmetnej nehnuteľnosti podľa návrhu
členov komisie pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok.
Predmetný návrh spočíva v tom, že ak poslanci MsZ vyjadria súhlas s predajom
nehnuteľností – Reštaurácia Delta z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ust.
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par. 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí záujemcovi
Romanovi Hornému,
tak odporúčajú, aby sa takýto prevod uskutočnil
prostredníctvom mestskej spoločnosti s ručením obmedzeným – SMM s.r.o. Gbely.
Spoločnosť SMM s.r.o. Gbely následne uskutoční predaj nehnuteľností vopred
stanovenému záujemcovi – Romanovi Hornému s tým, že prostriedky z predaja
nehnuteľností Reštaurácia Delta budú účelovo viazané na rekonštrukciu chodníka
na ul. Naftárska.
Z dôvodu optimalizácie nakladania s verejným prostriedkami, členovia dvoch
vyššie spomenutých komisií MsZ odporúčajú poslancom prijať nasledujúce
uznesenia:
MsZ schvaľuje:
Zvýšenie základného imania Správa mestského majetku Gbely, spol. s r.o. so
sídlom Nám. slobody 1261, 908 45 Gbely IČO: 36 268 399 nepeňažným vkladom
a to vkladom nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Gbely vedených na LV č. 2070
pre k.ú. Gbely, obec Gbely – parcely registra „C“ KN par. č. 2320 o výmere 910
m2 vedený ako zastavané plochy a nádvoria, pozemok par.č. 2321 o výmere 810 m2
vedený ako záhrady a stavbu – reštaurácia Baník súp. č. 4 na parcele 2320 v celosti
v cene určenej znaleckým posudkom č. 68/2011 zo dňa 29.5.2011 znalca Ing. Pavla
Patinku vo výške 129.000 € (slovom stodvadsaťdeväť tisíc euro).

MsZ berie na vedomie:
že, SMM spol. s .r.o. Gbely predá nehnuteľnosť reštaurácie Delta s priľahlými
pozemkami nájomcovi Romanovi Hornému, bytom 908 45 Gbely, ul. Záhumenice
č. 1463, IČO: 33040397 podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. O
majetku obcí v z.n.p. za cenu určenú znaleckým posudkom č. 68/2011 zo dňa
29.5.2011 znalca Ing. Pavla Patinku
vo výške 129.000,- € (slovom
Stodvadsaťdeväť tisíc euro) a že následne získané peniaze z tohto predaja budú
účelovo viazané na rekonštrukciu chodníka na ul. Naftárska.
Prílohou zápisnice bude zdôvodňujúci materiál, ktorí poslanci obdržali.
Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor dal
hlasovať za prečítané uznesenia.
Výsledok hlasovania:
Za 12 poslancov: Iveta Ambrová, Mgr. Dana Beňová, Ing. Kornel Činovský,
Janka Dermeková, Mgr. Ondrej Kollár, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Milan
Mikulič, Pavol Nemec, Ing. Svetlana Ondrušková, Ing. Ľubomír Papánek, Ing.
Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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K bodu 6

III. zmena rozpočtu mesta Gbely na rok 2011
S návrhom na III. Zmenu rozpočtu mesta Gbely úzko súvisí materiál týkajúci sa
zámeny nehnuteľností a to: objekt bývalej materskej školy na ul. Halaštava za objekt
bývalého utečeneckého tábora Adamov, preto bol predložený najprv tento materiál
poslancom na prerokovanie.
Uznesením MsZ Gbely č. 370/2009 zo dňa 18.12.2009 poslanci MsZ Gbely
schválili zámenu nehnuteľnosti v majetku mesta Gbely – objekt bývalej materskej
školy na ul. Halaštava za objekt bývalého utečeneckého tábora Adamov s tým, že
rozdiel v cene zamieňaných nehnuteľností zaplatí mesto Gbely. Táto zámena nebola
zrealizovaná z dôvodu zmeny vlastníka objektu bývalého utečeneckého tábora.
K dnešnému dňu – podľa listu vlastníctva č. 2331 vlastníkom nehnuteľností
v k. ú. Gbely – objekt bývalého utečeneckého tábora Adamov – azylové zariadenie
– je Slovenská republika v správe Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
Pribinova 2, 812 72 Bratislava.
Podľa znaleckého posudku je stanovená hodnota týchto nehnuteľností vo výške
361.806,63 €.
Podľa výpisu listu vlastníctva č. 2070 vlastníkom nehnuteľnosti v k.ú. Gbely
– objekt bývalej materskej školy v Gbeloch, na ul. Halaštava 1408 je Mesto Gbely.
Podľa znaleckého posudku je stanovená hodnota týchto nehnuteľnosti vo výške
295.770,61 €. V tejto nehnuteľnosti sa nachádza oddelenie azylu policajného zboru
Gbely Adamov.
Pre mesto Gbely je veľmi dôležité, aby sa oddelenie polície v meste zachovalo, čo
sa okrem iného snaží dosiahnuť aj tým, že jeho stabilizácia bude potvrdená aj
vlastníctvom objektu, v ktorom sa teraz nachádzajú. Tým, že je oddelenie polície
priamo v meste, došlo k výraznému poklesu páchania priestupkov ako aj trestnej
činnosti.
Z dôvodu usporiadania vlastníckych vzťahov medzi dvomi vyššie
uvedenými vlastníkmi nehnuteľnosti bolo navrhnuté, aby si vlastníci tieto
nehnuteľnosti zamenili na základe zámennej zmluvy, pričom rozdiel v cene by
Mesto Gbely doplatilo.
Mesto v súčasnosti je vlastníkom objektov materskej školy, ktorá sa rozprestiera na
ploche o výmere 4.045 m2 a zámenou získa objekty, ktoré sa rozprestierajú na
ploche o výmere 35.638 m2.
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie.
MsZ schvaľuje:
Zámenu, ktorou:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky odovzdáva z vlastníctva
Slovenskej republiky do vlastníctva Mestu Gbely, nehnuteľnosti:
zapísané v LV č. 2331 pre obec a k. ú. Gbely ako parcely registra „C“ par. č.
3466/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 374 m², par. č. 3466/3 – zastavané
plochy a nádvoria o výmere 435 m2, par.č. 3467/1 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 12 943 m2, par. č. 3468 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 809 m2,
par. č. 3469/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 039 m2, par. č. 3472 –
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zastavané plochy a nádvoria o výmere 325 m2, par. č. 3473 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 244 m2, par. č. 3474 – zastavané plochy a nádvoria o výmere
261 m2, par .č. 3475 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 200 m2, par. č.
3476/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 008 m2, par. č. 3477/1 zastavané
plochy a nádvoria o výmere 9 966 m2, par. č. 3477/2 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 34 m2 a stavby: dom s.č. 1336 na par. č. 3468, dom s.č. 1339 na par. č.
3472 spolu s príslušenstvom, v celosti,
ktoré tieto nehnuteľnosti v celosti prijíma výmenou za nehnuteľnosti:
zapísané v LV č. 2070 pre obec a k. ú. Gbely ako parcely registra „C“ par. č. 822/1
– zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 056 m2, par. č. 822/2 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 281 m2, par. č. 822/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere
427 m2, par. č. 822/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 281 m2 a stavby:
materská škôlka II. s.č. 1408, na par. č. 822/2, materská škôlka II. s.č. 1408, na
par. č. 822/3, materská škôlka II, s.č. 1408 na par. č. 822/4 s príslušenstvom, ktoré
Mesto Gbely odovzdáva do vlastníctva Slovenskej republiky, do správy
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v celosti, ktoré tieto nehnuteľnosti
v celosti prijíma.
Mesto Gbely uhradí Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky rozdiel v hodnote
zamieňaných nehnuteľností v sume 66.036,02 € .
Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania. Do rozpravy sa prihlásili:
Mgr. Kollár – sa spýtal, aký má mesto podnikateľský zámer, koľko mesto
potrebuje investovať do rekonštrukcie a aký je technický stav.Vie si predstaviť
aj lepšie využitie budovy v Halaštave.
Ing. Hazlinger – dôležité je, že kúpou bývalého utečeneckého tábora získame
zaujímavý majetok a bude stabilizované obvodné oddelenie policajného zboru
v Gbeloch. Technický stav je ohodnotený v znaleckom posudku, kto má
záujem môže si pozrieť.
Ing. Papánek – sa spýtal, prečo sme predali reštauráciu Delta a následne
kupujeme budovu utečeneckého tábora. Ktorá budova je v horšom technickom
stave?
p. Dermeková – na investičnej komisii sme prerokovali žiadosť pána Horného
o odkúpenie reštaurácie Delta. Táto budova má význam pre mesto. Takéto
zariadenie môže prevádzkovať len ten, kto má na to čas a záujem. V Adamove
mohlo ministerstvo predať budovu inému záujemcovi, ktorý by tam vybudoval
taký podnik, čo by nás gbelanov mohlo mrzieť. Keď sme kúpili slobodáreň 2
roky som avizovala, že sa s budovou nič nerobí. A teraz je tam vybudovaný
domov sociálnych služieb najmä pre našich občanov a som veľmi spokojná. Je
na nás poslancoch, čo odsúhlasíme, že bude v budove utečeneckého tábora,
Adamov vždy bol súčasť Gbelov.
Mgr. Kollár – tento prevod nehnuteľnosti mal byť uskutočnený pred rokom.
RNDr. Žilinek – tento bod bol prerokovaný v Komisii pre ekonomiku,
legislatívu a verejný poriadok. Kúpou tejto nehnuteľnosti sa komisia zaoberá už
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tri roky. Tieto transakcie nie sú jednoduché, lebo pri výmene ministrov
a politických strán prichádza k predĺžovaniu procesu podpisovania
a schvaľovania zmlúv. V minulosti sme prijali uznesenie, že primátor má
rokovať ohľadom kúpi tejto nehnuteľnosti.Čo sa týka podniakteľského zámeru,
nie je možné vopred povedať, čo sa plánuje. Za posledné roky sa v Adamove
vybudovali pláže, chaty, návštevnosť sa v Adamove zvýšila. Preto si myslím, že
kúpa tejto nehnuteľnosti je veľmi zaujímavá.
Ing. Hazlinger – v roku 2004 sme kupovali DK a Slobodáreň s pozemkom od
Nafta a.s. cca 10 mil. Sk. V tom období všetci poslanci súhlasili s kúpou len Ing.
Mihál nesúhlasil, lebo bol často krát účelovo proti všetkým. Teraz mi to pripadá
obdobne len Ing. Mihála nahradil niekto iný. Každý má nejaký zámer
a stratégiu. Čas ukáže, akým smerom sa to bude uberať. Kupovať je treba vtedy,
keď je to výhodné – Slobodáreň je toho presný príklad. Dva roky sme hladali
vhodné využitie a dnes je to jedno z najlepších zariadení pre seniorov v kraji.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor dal
hlasovať za prečítané uznesenie.
Výsledok hlasovania:
Za 10 poslancov: Iveta Ambrová, Mgr. Dana Beňová, Ing. Kornel Činovský,
Janka Dermeková, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Milan Mikulič, Pavol Nemec,
Ing. Svetlana Ondrušková, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržali sa 2 poslanci: Mgr. Ondrej Kollár, Ing. Ľubomír Papánek
Návrh na III. Zmenu rozpočtu Mesta Gbely bol prerokovaný v komisii pre
ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok, ktorá odporučila poslancom prijať
uznesenia:
MsZ schvaľuje:
III. zmenu rozpočtu mesta Gbely na rok 2011. Neoddeliteľnou súčasťou tohto
uznesenia je komentár k III. zmene rozpočtu.
Rozpočet Mesta Gbely po III. zmene rozpočtu:
Bežné príjmy spolu
Kapitálové príjmy spolu
Príjmy z finančných operácií

2 521 265 Bežné výdavky spolu
1 278 158 Kapitálové výdavky spolu
151 787 Výdavky z finančných operácií

2 439 596
1 319 071
192 543

Celkom

3 951 210

3 951 210

Rozdiel

0

MsZ schvaľuje:
Čerpanie rezervného fondu vo výške 3.383,- € na nákup budov.
Primátor vyzval Ing. Kováčovú, vedúcu ekonomického odboru, aby prítomných
poslancov i občanov oboznámila s materiálom.
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Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor dal
hlasovať za prečítané uznesenia.
Výsledok hlasovania:
Za 10 poslancov: Iveta Ambrová, Mgr. Dana Beňová, Ing. Kornel Činovský,
Janka Dermeková, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Milan Mikulič, Pavol Nemec,
Ing. Svetlana Ondrušková, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržali sa 2 poslanci: Mgr. Ondrej Kollár, Ing. Ľubomír Papánek
K bodu 7

Rôzne
 Správa o výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky mesta Gbely
Primátor vyzval Ing. Polákovú, aby prítomných poslancov i občanov oboznámila so
správou o výsledkoch kontroly a zároveň predložila aj návrh plánu kontrolnej
činnosti na II. polrok 2011.
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie:
MsZ berie na vedomie:
Správu o výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky mesta Gbely.
MsZ schvaľuje:
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Gbely na II. polrok 2011.
Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania.
Do rozpravy sa prihlásil poslanec Mgr. Kollár, ktorý dodal, že v minulosti upozornil
na porušenie zákona ohľadom nezvolania zasadnutia MsZ.
Ing. Vaňková – na zasadnutí, na ktorom ste predkladali návrh o prešetrení
nezvolania MsZ ste nedali pozmeňujúci návrh, takže hlavná kontrolórka nemala
dôvod sa týmto problémom zaoberať.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor dal
hlasovať za prečítané uznesenie.
Výsledok hlasovania:
Za 12 poslancov: Iveta Ambrová, Mgr. Dana Beňová, Ing. Kornel Činovský,
Janka Dermeková, Mgr. Ondrej Kollár, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Milan
Mikulič, Pavol Nemec, Ing. Svetlana Ondrušková, Ing. Ľubomír Papánek, Ing.
Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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 Návrh na odmenu hlavnej kontrolórke
V súlade so zákonom o obecnom zriadení je možné hlavnej kontrolórke stanoviť
mesačnú odmenu do výšky 30 % z mesačného platu.
Hlavná kontrolórka mesta Ing. Mária Poláková pracuje na skrátený pracovný úväzok
a členovia komisie pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok odporúčajú
poslancom prijať uznesenie:
MsZ schvaľuje:
Odmenu hlavnej kontrolórke Mesta Gbely za rok 2010 vo výške 30% zo súčtu
mesačných platov hlavnej kontrolórky v roku 2010.
Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor dal
hlasovať za prečítané uznesenia.
Výsledok hlasovania:
Za 11 poslancov: Iveta Ambrová, Mgr. Dana Beňová, Ing. Kornel Činovský, Janka
Dermeková, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Milan Mikulič, Pavol Nemec, Ing.
Svetlana Ondrušková, Ing. Ľubomír Papánek, Ing. Dana Vaňková, RNDr.
Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa 1 poslanec: Mgr. Ondrej Kollár
 Komisie pri MsZ Gbely – voľba nových členov
Na základe písomných žiadostí občanov, ktorí majú záujem pracovať v jednotlivých
komisiách pri MsZ bol predložený návrh na uznesenie:
MsZ volí:
Za člena Komisie pre mládež, kultúru, šport, školstvo a granty
Aurélia Polesňáková, ul. Pionierska č. 678, 908 45 Gbely
Ľudmila Pantáková, ul. Prof. Čárskeho č. 261, 908 45 Gbely
Peter Pecha st., ul. Sasinkova č. 1506, 908 45 Gbely
Za člena komisie pre sociálne a zdravotné veci
Mgr. Alena Jureňová, ul. Záhumencie, č. 1373, 908 45 Gbely
Jana Pappová, ul. Záhumenice, č. 666, 908 45 Gbely
Za člena komisie pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok
Ing. Jozef Trčka, CSc., ul. Hudecova, č. 174, 908 45 Gbely
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Vladimír Vajay, ul. Štefánikova č. 1268, 908 45 Gbely
Za člena komisie pre investičnú výstavbu, stavebné veci a územné plánovanie
Vladimír Švrček, ul. Kpt. Nálepku č. 818/5, 908 45 Gbely
Vojtech Nemec, ul. Pionierska č. 676, 908 45 Gbely
Peter Fleischmann,ul. Mládeže č. 532, 908 45 Gbely
Za člena komisie pre životné prostredie, poľovníctvo a rybárstvo, vodné a lesné
hospodárstvo
Ferdinand Jureňa, ul. SNP č. 1240, 908 45 Gbely
Vojtech Papánek, ul. Štúrova č. 805, 908 45 Gbely
Anna Petránková, ul. M.Nešpora č. 618, 908 45 Gbely
Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania.
Do rozpravy sa prihlásila pani poslankyňa Janka Dermeková, ktorá sa spýtala, či bolo
viacej žiadostí od občanov a ako sa vyberali.
Ing. Hazlinger – V návrhu sú všetci, ktorí písomne prejavili záujem o prácu v komisii
v súlade s rokovacím poriadkom minimálne 7 dní pred zasadnutím MsZ. Všetky
žiadosti som prekonzultoval s predsedami jednotlivých komisií, čí im nie je známy
nejaký konflikt záujmov alebo či nie je niektorá žiadosť účelová, len aby si
presadzovali osobné záležitosti. Predsedovia nemali žiadne výhrady voči jednotlivým
žiadostiam.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy, primátor dal
hlasovať za prečítané uznesenie.
Výsledok hlasovania:
Za 12 poslancov: Iveta Ambrová, Mgr. Dana Beňová, Ing. Kornel Činovský, Janka
Dermeková, Mgr. Ondrej Kollár, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Milan Mikulič,
Pavol Nemec, Ing. Svetlana Ondrušková, Ing. Ľubomír Papánek, Ing. Dana
Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0



Stanovenie platu primátora

Dňa 1. júna 2011 nadobudol účinnosť zákon č. 154/2011 Z.z. , ktorým sa mení
a dopĺňa zákon NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest, podľa ktorého je potrebné, aby poslanci MsZ
v termíne do 30. júna 2011 rozhodli o plate primátora v súlade s týmto zákonom.
Novela zákona znížila násobky pre výpočet platu primátora o 10%, zvýšenie platu je
možné o 70% a neumožňuje poslancom poskytovať odmenu primátorovi.
Členovia komisie pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok predložili na
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odsúhlasenie návrh na uznesenie:
MsZ schvaľuje:
Na základe par. 8a v spojení s par. 3 ods. 1 a par. 4 ods. 2 zák. č. 154/2011 Z.z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
s účinnosťou od 1.6.2011 plat primátorovi mesta Gbely vo výške 3.060 € .
Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania.
Do rozpravy sa prihlásil poslanec Mgr. Ondrej Kollár, ktorý sa spýtal,
dôvodov má primátor navrhnutý maximálny plat.

z akých

Ing. Vaňková – a prečo by primátorovi nemohol byť navrhnutý takýto plat. Je na
poslancoch, či mu ho schvália alebo nie. Pozrime sa ako si plní úlohy, koľko
finančných prostriedkov získava pre Gbely, ako je nastavená koncepcia a ako
napreduje mesto vpred.
Mgr. Kollár – ja si myslím, že nie je dôvod zvyšovať plat primátora.
Ing. Vaňková – tak ako sú pracovníci finančne motivovaní svojimi nadriadenými i my
poslanci máme právo motivovať primátora mesta, aby dobre pracoval.
Mgr. Kollár – dajú sa peniaze využiť aj účelnejšie. Nechcem, aby výška platu
primátora bola pod hranicu, ale prečo by malo byť navýšenie.
RNDr. Žilinek – tento zákon nie je dobre schválený. Všetkých starostov hodili do
jedného vreca. Týmto zákonom zobrali poslancom možnosť motivovať primátorov.
Navýšenie je len minimálne, ide o základný plat. Primátor už nebude dostávať žiadne
odmeny.
p. Ambrová – nechcem riešiť či si to niekto zaslúži alebo nezaslúži. Ja sa chcem len
spýtať, odkiaľ sú finančné prostriedky na zvýšenie platu? A keď primátorovi na jednej
strane zvyšujeme plat, prečo na druhej strane napríklad organizáciám v meste sme
znížili dotácie. Nedalo by sa počkať so zvýšením platu?
Ing. Vaňková – každá organizácia v meste získala od mesta dotáciu na fungovanie.
Ing. Činovský – pred 9 rokmi som išiel do volieb ako opozičný poslanec. Od tejto
doby som poznal Ing. Hazlingera a viem, čo všetko musel ustáť. Keby som mohol
určite mu navrhnem aj vyšší plat. Momentálne nepoznám nikoho, kto by túto prácu
dokázal vykonávať lepšie ako on. A som rád, že v komisii pre ekonomiku sedia takí
ľudia, akí sú, lebo môžem byť spokojný ako sa hospodári v meste.
P. Dermeková – ak ide niekto do verejnej funkcie musí vedieť, čo to obnáša. Primátor
má za sebou dobrý tím ľudí, ktorí pracujú dobre. Aj to je vizitka dobrej práce
primátora.
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RNDr. Žilinek – na otázku pani poslankyne Ambrovej chcem povedať, že keby sme
nemali peniaze v rozpočte, určite by sme sa s týmto na komisii zaoberali.
Ing. Papánek – poslanci NR SR schválili tento zákon za účelom zníženia platu
primátorom a starostom. Zrušili sa odmeny a my schvaľujeme vyšší plat. Ten zákon
nenaplní účinnosť.
RNDr. Žilinek – v daňovom priznaní primátora bude kvôli tomuto zákonu výrazný
pokles.
Keďže neboli vznesené už žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor dal
hlasovať za prečítané uznesenie.
Výsledok hlasovania:
Za 9 poslancovMgr. Dana Beňová, Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr.
Štefan Komorný ArtD., Milan Mikulič, Pavol Nemec, Ing. Svetlana Ondrušková,
Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
Proti 3 poslanci: Iveta Ambrová, Mgr. Ondrej Kollár, Ing. Ľubomír Papánek
Zdržal sa: 0
 Poradie opráv komunikácií v meste Gbely
Poslanci obdržali v písomnej forme tento materiál, ktorý je doplnený aj mapou mesta
s vyznačenými ulicami, kde je zostavené poradie opráv komunikácií , pričom poradie
je navrhnuté na základe poškodenia, ich využitia a nutnosti okruhovania jednotlivých
častí mesta. Toto poradie nemusí byť zachované v prípade odstraňovania poruchy
(havárie) na niektorých z inžinierskych sietí vedených pri alebo pod jednotlivými
komunikáciami. Čas realizácie bude závisieť od toho ako sa podarí získať financie.
Primátor prečítal návrh na uznesenie:
MsZ schvaľuje:
Poradie opráv miestnych komunikácií podľa priloženého zoznamu.
Otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania.
Do rozpravy sa prihlásili:
RNDr. Žilinek – tento materiál bol prerokovaný na komisii pre ekonomiku. Týmto
materiálom sa urobila inventúra stavu komunikácií, aby sme vedeli, ktoré treba
opraviť.
Ing. Papánek – bolo by dobré o tomto informovať občanov prostredníctvom Gbelana
a internetu.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor dal
hlasovať za prečítané uznesenie.
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Výsledok hlasovania:
Za 12 poslancov: Iveta Ambrová, Mgr. Dana Beňová, Ing. Kornel Činovský, Janka
Dermeková, Mgr. Ondrej Kollár, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Milan Mikulič,
Pavol Nemec, Ing. Svetlana Ondrušková, Ing. Ľubomír Papánek, Ing. Dana
Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0
 Návrh termínov konania zasadnutí MsZ v II. Polroku 2011
Na zasadnutí členov Komisie pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok bol
prerokovaný návrh termínov konania zasadnutí poslancov Msz v Gbeloch v II.
polroku 2011.
Členovia komisie odporúčajú schváliť uznesenie:
MsZ schvaľuje:
Plán zasadnutí poslancov MsZ Gbely v II. polroku 2011:
12. septembra 2011
12. decembra 2011
Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor dal
hlasovať za prečítané uznesenie.
Výsledok hlasovania:
Za 12 poslancov: Iveta Ambrová, Mgr. Dana Beňová, Ing. Kornel Činovský, Janka
Dermeková, Mgr. Ondrej Kollár, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Milan Mikulič,
Pavol Nemec, Ing. Svetlana Ondrušková, Ing. Ľubomír Papánek, Ing. Dana
Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 8

Diskusia
Do diskusie sa prihlásil pán Vávra, ktorý upozornil, že v parku J. Medlena zatieňuje
bustu Medlena strom lipa.
Ing. Hazlinger – po vybudovaní kruhového objazdu bude zrekonštruovaná i zeleň
v parku J. Medlena a pred domom kultúry.
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p. Kollár – sa spýtal, ako funguje separovaný odpad, či mesto má nejaký príjem zo
zberného dvoru, alebo len výdaje.
Ing. Hazlinger- pred pár rokmi vykupovali firmy každý vyseparovaný odpad. Od
začiatku krízy nebol záujem o kúpu týchto zložiek, kríza negatívne poznačila trh so
separovaným odpadom. Zberný dvor je stratový, je to len služba pre našich
obyvateľov.
p. Dermeková sa spýtala na asfaltovanie cesty na ulici Mládeže a M. Nešpora
a opravy hydrantov BVS.
Ing.Hazlinger – všetci správcovia inžinierskych sietí vrátane BVS boli dopredu
oslovení, že sa bude vykonávať asfaltovanie cesty. Na tieto firmy nemáme dopad.
Stavebným dozorom za investora – Trnavský samosprávny kraj je Ing. Harnošová,
ktorá kontroluje i osadenie hydrantov. Niektoré sú predmetom reklamácie zo strany
investora.
p. Dermeková – pýtala som sa preto, lebo niektorí občania si myslia, že to realizuje
mesto a je to zle riadené.
Mgr. Beňová – kedy sa dokončí kruhový objazd.
Ing. Hazlinger – termín je do 29.6., snažíme sa to urýchliť, aby bol dokončený už
24.6.2011, čiže do gbelskej parády.
Po ukončení diskusie primátor mesta zasadnutie MsZ ukončil a pozval všetkých na
gbelskú parádu 25. a 26.6.2011.
Gbely 15. júna 2011

Ing. Nataša Londarevová
prednostka MsÚ

Ing. Jozef Hazlinger
primátor mesta

Overovatelia:
Ing. Svetlana Ondrušková
Ing. Dana Vaňková
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