Mesto Gbely
Nám. Slobody 1261, 908 45 Gbely

Zápisnica
zo zasadnutia mestského zastupiteľstva,
konaného dňa 14.3.2011 v obradnej sieni MsÚ
Prítomní: viď prezenčná listina (príloha č. 1) – 11 poslancov
Ospravedlnená: Janka Dermeková
Poslanci obdržali návrh programu v materiáloch. Návrh programu neobsahoval bod
rokovania - riešenie situácie v TJ Nafta Gbely, nakoľko na pracovnom stretnutí dňa
14.2.2011 poslanci súhlasili s tým, aby TJ Nafta Gbely predložila svoje
účtovníctvo za rok 2008, 2009, 2010 a všetky doklady týkajúce sa výdavkov
a príjmov, ako i všetky platné zmluvné vzťahy. Následne by bol materiál
predložený na rokovanie príslušnej komisie a potom na rokovanie poslancov MsZ
Gbely. Keďže TJ Nafta Gbely doručila len účtovné doklady za tri roky až dňa
8.marca 2011, tento materiál nestihol byť prerokovaný v príslušnej komisii.
Uvedené bude prerokované v krátkej dobe. Na základe vyššie uvedeného v súlade
s Rokovacím poriadkom Mesta Gbely - nemohol byť tento bod zaradený na
rokovanie mestského zastupiteľstva.
Návrh programu:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Záverečný účet mesta Gbely za rok 2010
4. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2010
5. Plán práce hlavnej kontrolórky na rok 2011
6. Správa o činnosti Mestského hasičského zboru Gbely za rok 2010
7. Zmena VZN Zásady hospodárenia s majetkom mesta – zapracovanie novely
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci
8. I. zmena rozpočtu mesta Gbely na rok 2011
9. Rôzne
10. Diskusia
11.Ukončenie
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy, primátor
mesta dal hlasovať za predložený program rokovania mestského zastupiteľstva.
V tom čase bolo prítomných 10 poslancov.
Hlasovanie počas rokovania MsZ bude verejné – zdvihnutím ruky, v súlade
s platným Rokovacím poriadkom MsZ v Gbeloch.
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Výsledok hlasovania:
Za 10 poslancov: Iveta Ambrová, Bc. Dana Beňová, Ing. Kornel Činovský, Mgr.
Ondrej Kollár, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Milan Mikulič, Pavol Nemec, Ing.
Svetlana Ondrušková, Ing. Ľubomír Papánek, RNDr. Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Primátor mesta určil zapisovateľku zápisnice:
Zapisovateľka: Mgr. Andrea Hrubšová
Primátor mesta určil overovateľov zápisnice:
Overovatelia:

Ing. Kornel Činovský
Mgr. Štefan Komorný ArtD.

Primátor predložil na odsúhlasenie poslancom návrh zloženia návrhovej
komisie.
Návrhová komisia: RNDr. Miroslav Žilinek - predseda
Bc. Dana Beňová - člen
p. Iveta Ambrová – člen
Výsledok hlasovania:
Za 10 poslancov: Iveta Ambrová, Bc. Dana Beňová, Ing. Kornel Činovský, Mgr.
Ondrej Kollár, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Milan Mikulič, Pavol Nemec, Ing.
Svetlana Ondrušková, Ing. Ľubomír Papánek, 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

Záverečný účet mesta Gbely za rok 2010
Materiál poslanci obdržali v písomnej forme, ktorý obsahoval i rozbor rozpočtového
hospodárenia, výrok audítora, stanovisko hlavnej kontrolórky, ako aj hodnotiacu
správu k programovému rozpočtu Mesta Gbely za rok 2010.
Počet poslancov sa zvýšil na 11, príchodom poslankyne Ing. Dany Vaňkovej.
Tento rozsiahly materiál bol prerokovaný na komisii pre ekonomiku, legislatívu
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a verejný poriadok, členovia ktorej odporučili prijať uznesenia.
Primátor mesta vyzval Ing. Máriu Polákovú, hlavnú kontrolórku mesta, aby
prítomných oboznámila so stanoviskom k záverečnému účtu mesta Gbely.
Skôr ako primátor otvoril rozpravu k bodu rokovania, prečítal návrhy na uznesenia:
MsZ berie na vedomie:
Rozbor rozpočtového hospodárenia Mesta Gbely za rok 2010.
MsZ berie na vedomie:
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2010.
MsZ berie na vedomie:
Správu audítora za rok 2010.
MsZ berie na vedomie:
Hodnotiacu správu k programovému rozpočtu Mesta Gbely za rok 2010
MsZ schvaľuje:
Záverečný účet Mesta Gbely za rok 2010 a Celoročné hospodárenie Mesta Gbely za
rok 2010 bez výhrad.
MsZ schvaľuje:
Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške
55 032,61 €.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor dal
hlasovať za predložené návrhy na uznesenia.
Výsledok hlasovania:
Za 11 poslancov: Iveta Ambrová, Bc. 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

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2010
Materiál poslanci obdržali v písomnej forme.
Primátor otvoril rozpravu k bodu rokovania a keďže neboli vznesené žiadne
pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy, primátor mesta konštatoval, že mestské
zastupiteľstvo zobralo na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
za rok 2010.
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K bodu 5

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2011
Primátor mesta vyzval Ing. Máriu Polákovú, hlavnú kontrolórku mesta, aby
oboznámila prítomných poslancov i občanov s plánom práce na I. polrok 2011.
Skôr ako primátor otvoril rozpravu k bodu rokovania, prečítal návrh na uznesenie:
MsZ schvaľuje:
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na obdobie 1. polrok 2011.
Do rozpravy sa prihlásil poslanec Mgr. Kollár, ktorý uviedol, že hlavná kontrolórka
by mala kontrolu zamerať aj na dodržiavanie VZN mesta Gbely, ako aj postup
mesta pri predložení návrhu VZN tromi poslancami, a nezvolanie MsZ.
Ing. Hazlinger – na pracovnej porade 14.2.2011 sa poslanci dohodli, že najprv budú
schválení poslanci do komisií a následne budú jednotlivé návrhy prerokovávané
v príslušných komisiách. Spýtal sa Mgr. Kollára, či predkladá pozmeňujúci návrh?
Mgr. Kollár – nežiadam zmenu uznesenia.
Keďže neboli vznesené pozmeňujúce návrhy, primátor dal hlasovať za predložený
návrh na uznesenie.
Výsledok hlasovania:
Za 11 poslancov: Iveta Ambrová, Bc. 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 6

Správa o činnosti Mestského hasičského zboru Gbely za rok 2010
V súlade s VZN č.1/2009 „Požiarny poriadok Mesta Gbely“ článok 3 – vypracoval
a predložil veliteľ Mestského hasičského zboru pán Vojtech Papánek na rokovanie
MsZ správu o činnosti Mestského hasičského zboru.
Správa obsahovala najmä informácie o výjazdoch k požiarom a o účasti hasičov na
pretekoch v rámci kraja ako nevyhnutnú kondičnú prípravu k potencionálnym
požiarom v meste Gbely.
Primátor mesta otvoril rozpravu k bodu rokovania.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor
mesta konštatoval, že mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu o činnosti
Mestského hasičského zboru Gbely za rok 2010 a poďakoval členom hasičského
zboru za dobrú prácu.
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K bodu 7

Zmena VZN Zásady hospodárenia s majetkom mesta –
zapracovanie novely zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci
Poslanci obdržali návrh VZN „Zásady hospodárenie s majetkom mesta“ v písomnej
podobe. Táto zmena je vyvolaná zmenou a úpravou zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí, ktorý okrem iného presne vymedzil, ktoré úkony súvisiace
s nakladaním majetku obce patria do výlučnej kompetencie mestského
zastupiteľstva, ako aj určil, kedy je na platnosť prevodu majetku potrebný súhlas
trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov. Doteraz bol potrebný súhlas 3/5 väčšiny
prítomných poslancov.
Návrh tohto VZN prerokovali členovia komisie pre ekonomiku, legislatívu a verejný
poriadok, ktorí odporúčajú poslancom prijať uznesenie.
Skôr ako primátor otvoril rozpravu k bodu rokovania, prečítal návrh na uznesenie:
MsZ vydáva:
VZN Zásady hospodárenia s majetkom mesta.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor dal
hlasovať za predložený návrh na uznesenie.
Výsledok hlasovania:
Za 11 poslancov: Iveta Ambrová, Bc. 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 8

I. zmena rozpočtu mesta Gbely na rok 2011
Návrh na prvú zmenu rozpočtu Mesta Gbely v tomto roku bol vyvolaný najmä
zaradením do rozpočtu upravených grantov, zmena DPH ako aj potreba zaradenia
do rozpočtu návrhu na dotácie pre organizácie v meste.
Z tohto dôvodu bol prerokovaný najprv návrh na dotácie, ktorý poslanci obdržali
v písomnej forme. Tento návrh bol prerokovaný v komisii pre ekonomiku,
legislatívu a verejný poriadok, členovia ktorej odporúčajú poslancom, aby pôvodná
výška rozpočtu na dotácie – 24.070 € bola upravená na sumu 30.720 €, pričom
návrh obsahuje vo väčšine prípadov - zníženie dotácie oproti roku 2010.
Najvýraznejšia zmena je zvýšenie dotácie pre Rímsko-katolícku cirkev, farnosť
Gbely – vo výške 10.000 € - účelovo na opravu strechy Kostola sv. Michala
archanjela.
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Skôr ako primátor otvoril rozpravu k bodu rokovania, prečítal návrhy na uznesenia:
MsZ schvaľuje:
Výšku finančných dotácií pre jednotlivé organizácie pre rok 2011 z rozpočtu mesta,
ktorých zoznam, výška a účel je uvedený v tabuľkovej prílohe tohto uznesenia
a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.
MsZ schvaľuje:
Finančnú dotáciu pre organizáciu – TJ Nafta Gbely vo výške 10.330 €, ktorej
čerpanie bude formou refundácie uhradených faktúr za elektrickú energiu, plyn
a vodu.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor dal
hlasovať za predložené návrhy na uznesenia.
Výsledok hlasovania:
Za 11 poslancov: Iveta Ambrová, Bc. 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
Následne bola prerokovaná I. zmena rozpočtu Mesta Gbely, ktorú odporučili
poslanci komisie pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok schváliť.
Skôr ako primátor otvoril rozpravu k bodu rokovania, prečítal návrhy na uznesenia:
MsZ schvaľuje:
I. zmenu rozpočtu mesta Gbely na rok 2011. Neoddeliteľnou súčasťou tohto
uznesenia je komentár k I. zmene rozpočtu.
MsZ schvaľuje:
Použitie rezervného fondu vo výške 22 544 € na úhradu investičných nákladov pri
rekonštrukcii budovy ZUŠ Gbely – spolufinancovanie mesta pri úhrade investičnej
faktúry za rekonštrukciu budovy ZUŠ z roku 2010 a vyvolané investičné náklady.
Rozpočet Mesta Gbely po I. zmene rozpočtu:
Bežné výdavky spolu
Kapitálové výdavky spolu
Výdavky z finančných operácií

2 426 960 Bežné príjmy spolu
1 304 188 Kapitálové príjmy spolu
192 543 Príjmy z finančných operácií

2 501 621
1 275 158
146 911

Celkom

3 923 690

3 923 690

Rozdiel

0

MsZ schvaľuje:
Vyčlenenie druhého nadzemného podlažia v budove ZUŠ na ul. ČSLA pre
rozšírenie kapacity materskej školy.
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Primátor mesta vyzval Ing. Gabrielu Kováčovú, vedúcu ekonomického odboru, aby
prítomných poslancov i občanov oboznámila s I. zmenou rozpočtu mesta Gbely.
Ing. Hazlinger prítomným poslancom i občanom vysvetlil potrebu rozšírenia
kapacity materskej školy. Do roku 2008 v súlade so zákonom, bola kapacita jednej
triedy v MŠ 30 detí. Od roku 2008 platí nový zákon, ktorý znížil počet detí v jednej
triede MŠ. Následne - materská škola mala schválenú výnimku, kde z 21 deti mohlo
byť v triede 24, avšak od 1.9.2011 táto výnimka neplatí. Preto sú v I. zmene
rozpočtu mesta zahrnuté i výdavky spojené s rozšírením kapacity MŠ v budove
ZUŠ, čo si vyžiadalo najmä úpravu hygienických zariadení.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor dal
hlasovať za predložené návrhy na uznesenia:
Výsledok hlasovania:
Za 11 poslancov: Iveta Ambrová, Bc. 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 9

Rôzne
 Majetkové prevody
9.1.
Poslanci obdržali v písomnej forme návrh na majetkové prevody, ktoré boli
rozdelené do troch skupín:
a) Mesto Gbely kupuje od vlastníkov pozemky v areáli štadióna
b) Mesto Gbely zamieňa pozemky v lokalite Cunín
c) Mesto Gbely odpredáva pozemok vo vlastníctve mesta – usporiadanie
vlastníckych vzťahov pri rodinnom dome.
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 všetky návrhy na uznesenia.
Skôr ako primátor otvoril rozpravu k bodu rokovania, prečítal návrhy na uznesenia
– výkup pozemkov v areáli štadióna:
MsZ schvaľuje:
Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu ¼ pozemku zapísaného v LV č. 8547 pre obec
a k. ú. Gbely par. č. 5667/1 orná pôda o výmere 2711 m2 – parcela reg. „E“ KN
v podielovom spoluvlastníctve Stanislava Hazlingera, Hviezdoslavova 956/6, 909
01 Skalica za účelom majetkovoprávneho usporiadania areálu TJ Nafta Gbely za
dohodnutú cenu 677,75 Eur.
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MsZ schvaľuje:
Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu ½ pozemku zapísaného v LV č. 7639 pre obec
a k. ú. Gbely par. č. 5639 orná pôda o výmere 1213 m2 – parcela reg. „E“ KN
v podielovom spoluvlastníctve Antona Šimka, Medlenova 737, 908 45 Gbely za
účelom majetkovoprávneho usporiadania areálu TJ Nafta Gbely za dohodnutú cenu
606,50 Eur.
MsZ schvaľuje:
Odkúpenie pozemkov zapísaných v LV č. 3513 pre obec a k. ú. Gbely par. č. 5661/1
orná pôda o výmere 753 m2 a par. č. 5661/2 orná pôda o výmere 111 m2 – parcely
reg. „E“ KN vo vlastníctve Anny Kaducovej, rod. Kocákovej, Potočná 67, 908 45
Gbely v celosti za účelom majetkovoprávneho usporiadania areálu TJ Nafta Gbely
za dohodnutú cenu 864 Eur.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor dal
hlasovať za predložené návrhy na uznesenia.
Výsledok hlasovania:
Za 11 poslancov: Iveta Ambrová, Bc. 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
Skôr ako primátor otvoril rozpravu k bodu rokovania, prečítal návrhy na uznesenia
k zámenám pozemkov v lokalite Cunín.
MsZ schvaľuje:
Zámenu pozemkov registra „E“ KN v zmysle § 9a, ods. 8, písm. e.) zákona č.
138/1991 Zb. O majetku obcí par. č. 8093/2 orná pôda o výmere 6600 m2 v celosti,
zapísané v LV č. 3513 pre obec a k.ú. Gbely, ktoré sú vo vlastníctve p. Anny
Kaducovej, rod. Kocákovej, Potočná 67, 908 45 Gbely v dohodnutej cene 2310 Eur
za pozemky par. č. 7721 trvalé trávne porasty o výmere 5931 m2 a par.č. 5045 orná
pôda o výmere 701 m2 oba v celosti, zapísané v LV č. 3849 pre obec a k.ú. Gbely,
ktoré sú vo vlastníctve Mesta Gbely v dohodnutej cene 2210 Eur.
Mesto Gbely sa zaväzuje vyplatiť p. Anne Kaducovej rozdiel v dohodnutej cene
zamieňaných nehnuteľností vo výške 100 Eur.
MsZ schvaľuje:
Zámenu pozemkov registra „E“ KN v zmysle § 9a, ods. 8, písm. e.) zákona č.
138/1991 Zb. O majetku obcí par. č. 8093/38 orná pôda o výmere 4064 m2 v celosti,
zapísaného v LV č. 5877 pre obec a k.ú. Gbely, ktorý je vo vlastníctve p. Márie
Pechovej, rod. Masárovej, Prof. Čárskeho 278, 908 45 Gbely v dohodnutej cene
1422 Eur za pozemok par. č. 2992 orná pôda o výmere 4341 m2 v celosti zapísaný
v LV č. 2070 pre obec a k.ú. Gbely, ktorý je vo vlastníctve Mesta Gbely
v dohodnutej cene 1322 Eur.
Mesto Gbely sa zaväzuje vyplatiť p. Márii Pechovej rozdiel v dohodnutej cene
zamieňaných nehnuteľností vo výške 100 Eur.
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MsZ schvaľuje:
Zámenu pozemkov registra „E“ KN v zmysle § 9a, ods. 8, písm. e.) zákona č.
138/1991 Zb. O majetku obcí par. č. 8093/5 orná pôda o výmere 4686 m2 v celosti,
zapísaného v LV č. 4457 pre obec a k.ú. Gbely, ktorý je vo vlastníctve p. Boženy
Uhrincovej, rod. Pechovej, Potočná 27 v dohodnutej cene 1640 Eur za pozemky par.
č. 10123 trvalé trávne porasty o výmere 3618 m2 a par. č. 2103 orná pôda o výmere
1104 m2 oba v celosti zapísané v LV č. 3849 pre obec a k.ú. Gbely, ktoré sú vo
vlastníctve Mesta Gbely v dohodnutej cene 1540 Eur.
Mesto Gbely sa zaväzuje vyplatiť p. Božene Uhrincovej rozdiel v dohodnutej
cene zamieňaných nehnuteľností vo výške 100 Eur
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor dal
hlasovať za predložené návrhy na uznesenia.
Výsledok hlasovania:
Za 11 poslancov: Iveta Ambrová, Bc. 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
Skôr ako primátor otvoril rozpravu k bodu rokovania, prečítal návrh na uznesenie
k usporiadaniu vlastníckych vzťahov.
MsZ schvaľuje:
Odpredaj časti pozemku zapísaného na LV č. 2070 pre obec a k. ú. Gbely reg. „E“
KN par. č. 1558/1 ostatné plochy – diel „8“ o výmere 16 m2 (podľa GP č. 8/2010 –
vyhotovil Geodetické služby Pavol Kondrla - GEOKON) v zmysle § 9a, ods. 8,
písm. b.) zákona č. 138/1991 Zb. O majetku obcí v z.n.p. pánovi Ivanovi Knotkovi
do podielového spoluvlastníctva v podiele 5/40 a pánovi Ivanovi Knotkovi a Anne
Knotkovej, rod. Moncolovej do bezpodielového spoluvlastníctva v podiele 35/40 za
cenu 3,32 €/m2.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor dal
hlasovať za predložený návrh na uznesenie.
Výsledok hlasovania:
Za 11 poslancov: Iveta Ambrová, Bc. 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

9.2.
Na MsÚ bola doručená žiadosť Ing.Vieri Kiššovej, bytom Gbely, ul. Švermova č.
1456, Gbely o prenájom parkovacích plôch pred rodinným domom č. 1456, ktorý je
v jej osobnom vlastníctve.
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Materiál bol prerokovaný v dvoch komisiách a to v komisii pre výstavbu, stavebné
veci a územné plánovanie a v komisii pre ekonomiku, legislatívu a verejný
poriadok, ktoré poslancom neodporúčajú žiadosti o prenájom parkovacích plôch
vyhovieť.
Skôr ako primátor otvoril rozpravu k bodu rokovania, prečítal návrh na uznesenie,
ktoré odporučili členovia jednotlivých komisií schváliť.
MsZ nesúhlasí:
S prenájmom časti pozemku p.č. 1563/1 v k.ú. Gbely vo výmere 106,5 m² pre Ing.
Vieru Kiššovú pre parkovanie osobných vozidiel pred rodinným domom na ul.
Švermova č.domu 1456.
Do rozpravy sa prihlásila poslankyňa p. Ambrová, ktorá uviedla, že by mali
predsedovia komisií uviesť dôvody, prečo nemôže byť pozemok prenajatý.
A poukázala na parkovanie kamiónov oproti predmetnému rodinnému domu.
Predseda komisie pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok RNDr. Žilinek
vysvetlil, že pozemok, ktorý žiadajú prenajať, je definovaný ako verejné
priestranstvo a nie je vyčlenený ako prebytočný majetok.
Keďže neboli vznesené ďalšie pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor dal
hlasovať za predložený návrh na uznesenie.
Výsledok hlasovania:
Za 10 poslancov: Bc. 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 1 poslankyňa: Iveta Ambrová

 Návrh na delegovanie poslanca do Rady školy pri ZŠsMŠ a do
Správnej rady DPS n.o. Gbely.
Poslanci obdržali návrhy na delegovanie poslanca do Rady školy pri ZŠs MŠ a do
Správnej rady DPS n.o. Gbely, kde z titulu skončenia mandátu poslancov pána
Miroslava Rosivača a Mgr. Petra Mihála treba delegovať a zvoliť nových poslancov.
Skôr ako primátor otvoril rozpravu k bodu rokovania, prečítal návrh na uznesenie,
ktoré odporučili členovia komisie pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok
schváliť.
Mestské zastupiteľstvo odvoláva :
p. Miroslava Rosivača z Rady školy pri Základnej škole s materskou školou na
základe ukončenia jeho mandátu poslanca MsZ Gbely.
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Mestské zastupiteľstvo deleguje:
V súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov pána Milana Mikuliča do
Rady školy pri Základnej škole s materskou školou, ul. Pionierska č. 697, 908 45
Gbely.
Do rozpravy sa prihlásil poslanec Mgr. Kollár, ktorý žiadal, aby v Rade školy pri
ZŠsMŠ bola zastúpená opozícia a navrhol namiesto pána Milana Mikuliča pani
Ivetu Ambrovú.
Zároveň odovzdal predsedovi návrhovej komisie svoj písomný pozmeňujúci návrh
na uznesenie.
V zmysle par. 9 ods.3 Rokovacieho poriadku mesta Gbely primátor dal hlasovať za
pôvodný návrh uznesenia.
Výsledok hlasovania:
Za 8 poslancov: Bc. Dana Beňová, Ing. Kornel Činovský, 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
Následne primátor mesta prečítal návrh na uznesenie týkajúce sa voľby
Správnej rady DPS n.o. Gbely:

člena

MsZ odvoláva:
Mgr. Petra Mihála zo Správnej rady DPS n.o. Gbely z dôvodu ukončenia mandátu
poslanca MsZ Gbely.
MsZ volí:
Ing. Kornela Činovského za člena Správnej rady DPS n.o. Gbely.
Do rozpravy sa prihlásil poslanec Mgr. Kollár, ktorý predložil pozmeňujúci návrh
na uznesenie, aby za člena Správnej rady DPS n.o. Gbely za opozíciu bol schválený
Ing. Ľubomír Papánek.
Pozmeňujúci návrh bol predložený písomne spolu s pozmeňujúcim návrhom vyššie
uvedeným.
V zmysle par. 9 ods.3 Rokovacieho poriadku Mesta Gbely primátor dal hlasovať
za pôvodný návrh uznesenia.
Výsledok hlasovania:
Za 7 poslancov: Bc. Dana Beňová, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Milan Mikulič,
Pavol Nemec, Ing. Svetlana Ondrušková, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav
Žilinek
Proti: 0:
Zdržal sa 4 poslanci: Iveta Ambrová, Ing. Kornel Činovský, Mgr. Ondrej Kollár,
Ing. Ľubomír Papánek
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 Návrh na VZN „Internetová stránka mesta“ predložený tromi
poslancami MsZ Gbely – Iveta Ambrová, Mgr. Ondrej Kollár,
Ing. Ľubomír Papánek.
Poslanci MsZ – pani Iveta Ambrová, Mgr. Ondrej Kollár, Ing. Ľubomír Papánek
predložili na MsÚ Gbely návrh na VZN „Internetová stránka mesta Gbely“.
V súlade s VZN č. 4/2010 § 4 ods. 11 – bol návrh VZN „Internetová stránka mesta“
predložený na rokovanie členov komisie pre ekonomiku, legislatívu a verejný
poriadok.
Komisia pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok na svojom zasadaní dňa 07.
marca 2011 uvedený návrh prerokovala a neodporučila poslancom mesta, aby tento
návrh bol riešený formou VZN, pričom dôvody boli uvedené v písomnom materiály,
ktorý poslanci obdržali.
Komisia pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok odporúča poslancom MsZ
prijať nasledovné uznesenie.
MsZ odporúča:
Primátorovi mesta Gbely prijať vnútornú smernicu MsÚ „Internetová stránka mesta
Gbely“.
Do rozpravy sa prihlásil poslanec Mgr. Kollár a vysvetlil, že ako poslanec môže
predložiť návrh VZN, preto zvolil túto formu. Predložený návrh má náležitosti
VZN. Aj VZN o dotáciách pre žiakov v škole má formu VZN.
Ing. Kováčová – forma VZN o dotáciách pre žiakov v škole vyplýva zo zákona.
Keďže neboli vznesené ďalšie pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor dal
hlasovať za predložený návrh na uznesenie.
Výsledok hlasovania:
Za 8 poslancov: Bc. Dana Beňová, Ing. Kornel Činovský, Mgr. Štefan Komorný
ArtD., Milan Mikulič, Pavol Nemec, Ing. Svetlana Ondrušková, Ing. Dana
Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
Proti 1 poslanec: Ing. Ľubomír Papánek
Zdržali sa 2 poslanci: Iveta Ambrová, Mgr. Ondrej Kollár
K bodu 10

Diskusia
Do diskusie za prihlásil predseda TJ Nafta Gbely Ing. Miroslav Jureňa, ktorý
hovoril o probléme s financovaním činnosti občianskeho združenia.
Okrem iného uviedol, že TJ Nafta Gbely patrí k najstarším organizáciám v meste
a venuje sa aj práci s mládežou.
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Ing. Hazlinger – vysvetlil, že poslanci majú záujem riešiť situáciu v TJ Nafta
Gbely. Na tomto sa zhodli všetci poslanci na pracovnom stretnutí dňa 14.2.2011.
Na to, aby sa rozhodli ako budú postupovať, majú právo si vyžiadať doklady
potrebné k spracovaniu analýzy.
Ing.Jureňa sa opýtal, kedy dostane TJ Nafta termín na stretnutie sa so zástupcami
mesta.
Ing. Vaňková – uviedla, že všetci poslanci majú záujem a snahu riešiť problém
v TJ Nafta týkajúci sa nedostatku finančných prostriedkov, ale tak ako sa
dohodlo, treba najprv urobiť analýzu výdavkov a príjmov TJ.
Mgr. Kollár – uviedol, že súhlasí s tým, čo povedala pani Vaňková a zároveň
uviedol, že rokovania komisií by mohli byť verejné.
Ing.Hazlinger – poslanci schválili dotácie pre 22 organizácií, ktoré pracujú
v našom meste. Poslanci by mali vedieť, do čoho sa budú investovať peniaze.
p. Ondrušek – uviedol názor, že nie je správne, že mesto refunduje náklady
spojené s energiami nedáva priamo dotácie pre TJ.
RNDr. Žilinek – hľadali sme ako Vám pomôcť, a nie Vás kontrolovať. Ale keď
máme o niečom rokovať, musíme vedieť aká je štruktúra a výška nákladov.
Musíme vedieť hospodárenie, aby sme našli finančné zdroje. Keby ste to
predložili koncom februára už na tomto zasadnutí sme mohli mať spoločne za
sebou rokovanie. Teraz máme podklady, následne budeme rokovať čo ďalej.
Ing. Vaňková – dnes tu nejde len o tento rok, to ide aj o ďalšie roky, akým
spôsobom systémovo zabezpečiť financovanie športu v meste.
Po ukončení diskusie, primátor mesta zasadnutie MsZ ukončil.
Gbely 15. marca 2011

Ing. Nataša Londarevová
prednostka MsÚ

Ing. Jozef Hazlinger
primátor mesta

Overovatelia:
Ing. Kornel Činovský
Mgr. Štefan Komorný ArtD.
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