Mesto Gbely
Nám. Slobody 1261, 908 45 Gbely

Zápisnica
zo zasadnutia mestského zastupiteľstva,
konaného dňa 03.12.2007 v obradnej sieni MsÚ
Prítomní: viď prezenčná listina (príloha č. 1) – 10 poslancov
Návrhová komisia:

Overovatelia:

RNDr. Miroslav Žilinek - predseda
Ing. Dana Vaňková - člen
Milan Mikulič - člen

Ing. Svetlana Ondrušková
Mgr. Štefan Komorný

Zapisovateľka: Andrea Hrubšová
Primátor predložil na odsúhlasenie návrh programu:
PROGRAM:
1.
Otvorenie
2.
Voľba návrhovej a volebnej komisie
3.
Kontrola uznesení
4.
Návrh na VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2008
5.
Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na rok 2008
6.
Návrh VZN o miestnych daniach na rok 2008
7.
Návrh na V. zmenu rozpočtu mesta Gbely na rok 2007
8.
Návrh rozpočtu na roky 2008, 2009, 2010, stanovisko hlavnej kontrolórky
ávrhu rozpočtu mesta Gbely na obdobie 2008 -2010
9.
Rôzne
10.
Diskusia
11.
Ukončenie
Hlasovanie počas rokovania MZ bude verejné – zdvihnutím ruky, v súlade
s platným Rokovacím poriadkom MZ v Gbeloch.
Primátor mesta dal hlasovať za program rokovania mestského zastupiteľstva
predložený poslancom:
Výsledok hlasovania:
Za 10 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Štefan
Komorný, Milan Mikulič, Peter Mihál, Pavol Nemec, Ing. Svetlana Ondrušková,
Miroslav Rosivač, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
Proti: 0
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Zdržal sa: 0
Program rokovania MZ bol schválený.
k bodu 2 – viď záhlavie zápisnice.
k bodu 3

Kontrola plnenia uznesení
Primátor mesta vyzval Ing. Natašu Londarevovú prednostku MsÚ, aby
vykonala kontrolu plnenia uznesení. Prednostka MsÚ konštatovala, že neboli
uložené žiadne uznesenia, ukladajúce úlohy pracovníkom mesta Gbely.
k bodu 4

Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2008
Podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunále odpady a drobné stavebné odpady vydáva Mesto Gbely záväzné
nariadenie O dani z nehnuteľnosti.
Rozsiahly materiál, ktorý bol v súlade so zákonom uverejnený 15 dní pred
konaním MsZ na verejne prístupnej tabuli a na internetových stránkach mesta.
K sadzbám dane z nehnuteľností sa stretli i zástupcovia miest okresov Skalica,
Senica a Malacky, kde sa hovorilo o tom, že po prijatí eura pravdepodobne sa
nebudú môcť zvyšovať sadzby daní a aj z dôvodu, že mesto musí vynakladať
stále viac finančných zdrojov na uspokojovanie potrieb občanov, bolo
doporučené, aby sa prijali opatrenia na zvýšenie daní. Uvedené bolo
prerokované i v komisii pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok.
V našom meste sa zvyšujú dane pomerne nevýrazným spôsobom a to:
Návrh na VZN o dani z nehnuteľnosti prerokovali členovia komisie pre
ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok, ktorí odporúčajú poslancom VZN
prijať.
Návrh na uznesenie:
MsZ vydáva:
VZN č. 1/2007 o dani z nehnuteľnosti na rok 2008
Výsledok hlasovania:
Za 10 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Štefan
Komorný, Milan Mikulič, Peter Mihál, Pavol Nemec, Ing. Svetlana Ondrušková,
Miroslav Rosivač, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Poslanci mestského zastupiteľstva
z nehnuteľnosti na rok 2008

vydali

VZN

č.

1/2007

o dani
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K bodu 5

VZN č. 2/2007 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady pre rok 2008
V súvislosti s rastom výdavkov spojených s likvidáciou komunálneho odpadu
bol predložený poslancom návrh na zvýšenie miestneho poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2008 o 50,- Sk, t.j. z 1,23
na 1,37 Sk za osobu za kalendárny deň.
V okolitých mestách navrhli zvýšiť tento poplatok na 600, 650 Sk. (príloha č.
2)
Členovia komisie pre životné prostredie a komisie pre ekonomiku, legislatívu
a verejný poriadok uvedený návrh VZN prerokovali, súhlasili so zvýšení
a odporúčajú poslancom MsZ uvedený návrh VZN prijať.
Návrh na uznesenie:
MsZ vydáva:
VZN č. 2/2007 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na rok 2008.
Výsledok hlasovania:
Za 10 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Štefan
Komorný, Milan Mikulič, Peter Mihál, Pavol Nemec, Ing. Svetlana Ondrušková,
Miroslav Rosivač, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Poslanci mestského zastupiteľstva vydali VZN č. 2/2007 o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2008.
k bodu 6

Návrh VZN o miestnych daniach na rok 2008
Návrh tohto VZN obsahuje len dve navrhované zmeny a to zdanenie predajných
automatov.
p. Mikulič sa spýtal: Vo VZN je napísané, že prevádzkovateľ hradí poplatok
z nevýherných automatov. Kto sa považuje za prevádzkovateľa.
Ing. Kováčová – za prevádzkovateľa sa považuje vlastník nevýherného
prístroja, nie prenajímateľ miestnosti.
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Výsledok hlasovania:
Za 10 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Štefan
Komorný, Milan Mikulič, Peter Mihál, Pavol Nemec, Ing. Svetlana Ondrušková,
Miroslav Rosivač, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Poslanci mestského zastupiteľstva vydali VZN č. 3/2007 o miestnych daniach
na rok 2008.

K bodu 8
Návrh V. zmeny rozpočtu mesta Gbely na rok 2007
Návrh na V. Zmenu rozpočtu Mesta na rok 2007 bol prerokovaný v komisii pre
ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok, zasadania ktorého sa zúčastnila
i hlavná kontrolórka mesta.
Primátor mesta vyzval vedúcu ekonomického odboru, aby s navrhovanými
zmenami stručne oboznámila i prítomných občanov.
Ing. Hazlinger vysvetlil prítomným poslancom i občanom položku náklady na
kamerový systém.
p. Dermeková sa spýtala na predaj pozemkov pod garáže na ulici Záhumenice.
Ing. Kováčová – vysvetlila, že na výberové konanie prišli dvaja uchádzači.
Ing. Vaňková: príchod zimného obdobia, verí, že pozemky sa predajú.
RNDr. Žilinek dodal, že občanov zrejme odradilo to, že sme mali
v podmienkach stanovené do 6 mesiacov začať s výstavbou garáži a v zimnom
období by im vypršal tento termín. Predpokladám, že v mesiaci marec, apríl
zopakujeme dražbu pozemkov pod garáže.
Ing. Hazlinger – v cene je zahrnutné vysporiadanie pozemkov, vybudovanie
cesty, inžinierske siete. Pracovníci odboru výstavby dostali pokyn, aby túto
výzvu zverejnili na internetovej stránke mesta Gbely.
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Návrh na uznesenie:
MsZ schvaľuje:
V. zmenu rozpočtu mesta Gbely na rok 2007.
Bežné výdavky spolu
Kapitálové výdavky spolu
Výdavky z finančných operácií
Celkom

66 274 Bežné príjmy spolu
49 461 Kapitálové príjmy spolu
4 141 Príjmy z finančných operácií
Zvýšenie o vlastné príjmy ZŠ
119 876

66 477
22 671
29 328
1 400
119 876

Prebytok

Súčasťou tohto uznesenia je komentár k V. zmene rozpočtu a tabuľková príloha.
Výsledok hlasovania:
Za 10 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Štefan
Komorný, Milan Mikulič, Peter Mihál, Pavol Nemec, Ing. Svetlana Ondrušková,
Miroslav Rosivač, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Poslanci mestského zastupiteľstva schválili V. zmenu rozpočtu mesta Gbely na
rok 2007.
K bodu 7

Návrh rozpočtu na roky 2008, 2009, 2010
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta Gbely
na obdobie 2008 -2010
Návrh rozpočtu mesta Gbely na roky 2008, 2009, 2010 dostali poslanci vopred
písomnou formou a v súlade so zákonom o obecnom zriadení je potrebné
prerokovať aj stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k uvedenému návrhu.
Primátor vyzval Ing. Máriu Polákovú, aby nás oboznámila so svojim
stanoviskom. (príloha č. 3)
p. Dermeková sa spýtala na položku finančné operácie vo výške 1.550 tis. Sk.
Ing. Kováčová vysvetlila, že ide o úver, ktorý bol použitý na rekonštrukciu
miestnych komunikácií ul. Čsl.armády. Splátky úveru začínajú v mesiaci
december.
Návrh na uznesenie:
MsZ schvaľuje:
Rozpočet na rok 2008. Neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia je tabuľková
príloha.

0
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2008
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavky z FO
Celkom
Rozdiel

64 372 Bežné príjmy
8 760 Kapitálové príjmy
5 266 Príjmy z FO
Vlastné príjmy ZŠ
78 398 Celkom

2008
66 785
7 854
3 204
555
78 398

0

MsZ berie na vedomie:
Rozpočty mesta na roky 2008 – 2010.
MsZ berie na vedomie:
Správu hlavnej kontrolórky k trojročnému rozpočtu mesta Gbely na roky 20082010.
MsZ schvaľuje:
Vinkuláciu finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta vo výške
1.500.000,- Sk na spolufinancovanie mesta pri grantoch z EU.
MsZ schvaľuje:
Zvýšenie základného imania v spoločnosti Správa mestského majetku Gbely
spol. s r.o. o 550 tis. Sk.
MsZ schvaľuje:
Použitie rezervného fondu mesta v roku 2008 na kapitálové výdavky – splátka
– nákup budov (slobodáreň, dom kultúry).
MsZ schvaľuje:
Nákup dopravného prostriedku na lízing.
MsZ schvaľuje:
Spolufinancovanie mesta Gbely vo výške 500 tis. Sk na výstavbu ihriska
v areáli ZŠsMŠ Gbely.
MsZ schvaľuje:
Odpredaj akcií Dexia banky Slovensko.
Výsledok hlasovania:
Za 10 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Štefan
Komorný, Milan Mikulič, Peter Mihál, Pavol Nemec, Ing. Svetlana Ondrušková,
Miroslav Rosivač, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
Proti: 0
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Zdržal sa: 0
Poslanci mestského zastupiteľstva schválili rozpočet na rok 2008.
Neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia je tabuľková príloha.
2008
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavky z FO
Celkom
Rozdiel

64 372 Bežné príjmy
8 760 Kapitálové príjmy
5 266 Príjmy z FO
Vlastné príjmy ZŠ
78 398 Celkom

2008
66 785
7 854
3 204
555
78 398

0

Poslanci mestského zastupiteľstva zobrali na vedomie rozpočty mesta na roky
2008 – 2010.
Poslanci mestského zastupiteľstva zobrali na vedomie správu hlavnej
kontrolórky k trojročnému rozpočtu mesta Gbely na roky 2008-2010.
Poslanci mestského zastupiteľstva schválili vinkuláciu finančných
prostriedkov z rezervného fondu mesta vo výške 1.500.000,- Sk na
spolufinancovanie mesta pri grantoch z EU.
Poslanci mestského zastupiteľstva schválili zvýšenie základného imania
v spoločnosti Správa mestského majetku Gbely spol. s r.o. o 550 tis. Sk.
Poslanci mestského zastupiteľstva schválili použitie rezervného fondu mesta
v roku 2008 na kapitálové výdavky – splátka – nákup budov (slobodáreň, dom
kultúry).
Poslanci mestského zastupiteľstva schválili nákup dopravného prostriedku
na lízing.
Poslanci mestského zastupiteľstva schválili spolufinancovanie mesta Gbely
vo výške 500 tis. Sk na výstavbu ihriska v areáli ZŠsMŠ Gbely.
Poslanci mestského zastupiteľstva schválili odpredaj akcií Dexia banky
Slovensko.
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K bodu 8

Rôzne
 Majetkové prevody
1. Pán Marián Čulen, M. Nešpora 620/30 Gbely požiadal o odpredaj pozemku parc.č. E
1558/1 diel „7“ o výmere 4 m2, diel „8“ o výmere 23 m2 podľa geometrického plánu č.
30/2007 zo dňa 31.10.2007 –pozemok je súčasťou rodinného domu a súvisiacej
predzahrádky, ide o dorovnanie parcely.
2. Žiadosť Miroslava Jurku s manželkou Hanou, Potočná 49, Gbely o odpredaj pozemku
parc. č. C 2578/5 o výmere 75 m2, ktorý sa nachádza pred rodinným domom
s podnikateľskými priestormi na ulici Štefánikovej č. 476.
3. Menovaní mali doložiť geometrický plán, ktorý zachová časť pozemku vo vlastníctve
mesta z dôvodu možnosti uloženia inžinierskych sieti vedľa komunikácie – cesty.
Geometrický plán č. 18/2007 zo dňa 27.8.2007 bol doložený.
Komisia pre investičnú výstavbu, stavené veci a územné plánovanie na svojom
rokovaní odporučila uvedené predaje zrealizovať. Komisia pre ekonomiku,
legislatívu a verejný poriadok už v minulosti odporučila odpredaj tohto
pozemku za 100,- Sk po tom, ako bude vypracovaný geometrický plán.
Návrh na uznesenie:
MsZ schvaľuje:
Odpredaj pozemku pánovi Mariánovi Čulenovi, bytom Gbely, M. Nešpora
620/30 par. č. E 1558/1 diel 7 o výmere 4 m2, diel 8 o výmere 23 m2 podľa
geometrického plánu č. 30/2007 zo dňa 31.10.2007 za cenu 100,- Sk/m2.
MsZ schvaľuje:
Odpredaj pozemku pánovi Miroslavovi Jurkovi a manželke Hane, bytom
Gbely, Potočná 49, par. č. C 2578/5 o výmere 75 m2 podľa geometrického
plánu č. 18/2007 zo dňa 27.8.2007 za cenu 100,- Sk/m2.
Výsledok hlasovania:
Za 10 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Štefan
Komorný, Milan Mikulič, Peter Mihál, Pavol Nemec, Ing. Svetlana Ondrušková,
Miroslav Rosivač, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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Poslanci mestského zastupiteľstva schválili odpredaj pozemku pánovi
Mariánovi Čulenovi, bytom Gbely, M. Nešpora 620/30 par. č. E 1558/1 diel 7
o výmere 4 m2, diel 8 o výmere 23 m2 podľa geometrického plánu č. 30/2007 zo
dňa 31.10.2007 za cenu 100,- Sk/m2
Poslanci mestského zastupiteľstva schválili odpredaj pozemku pánovi
Miroslavovi Jurkovi a manželke Hane, bytom Gbely, Potočná 49, par. č. C
2578/5 o výmere 75 m2 podľa geometrického plánu č. 18/2007 zo dňa
27.8.2007 za cenu 100,- Sk/m2.

 Verejný prísľub
Dňa 24. novembra sa uskutočnila dražba pozemkov pod budúce garáže na ul.
Záhumenice. Záujem prejavili len dvaja záujemcovia, ktorí vydražili dva
pozemky vedľa seba stojace. Keďže výstavba garáži je možné začať budovať
len vtedy, ak sú vydražené štyri pozemky, bol daný nasledovný verejný
prísľub:
Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve sa uskutoční až po vydražení štyroch
pozemkov na výstavbu jednej spoločnej garáže, so splatnosťou vydraženej
kúpnej ceny do 10 dní od podpísania poslednej z týchto štyroch zmlúv.
Zároveň bude odložený termín začatia stavby odo dňa podpísania poslednej
z týchto štyroch zmlúv najneskôr do šiestich mesiacov.
Návrh na uznesenie:
MsZ schvaľuje:
Verejný prísľub uvedený v zápisnici o priebehu výberového konania na
pozemok par. č. 2948/20 a 2948/21 zo dňa 24.11. 2007 (príloha – zápisnica).

Výsledok hlasovania:
Za 10 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Štefan
Komorný, Milan Mikulič, Peter Mihál, Pavol Nemec, Ing. Svetlana Ondrušková,
Miroslav Rosivač, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Poslanci mestského zastupiteľstva schválili verejný prísľub uvedený v zápisnici
o priebehu výberového konania na pozemok par. č. 2948/20 a 2948/21 zo dňa
24.11. 2007 (príloha – zápisnica).
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 Odpredaj pozemkov v lokalite Piesky
Z dôvodu neplnenia podmienok Zmluvy o budúcej zmluve na pozemky Pieska –
odstúpilo mesto Gbely od zmluvy o budúcej zmluve uzatvorenej medzi mestom
Gbely a pánom Ferdinandom Kocákom a firmou SAFEKO BRS spol. s r.o. Holíč.
Týmto zostali štyri voľné pozemky a v tejto lokalite boli doposiaľ neobsadené ešte
dva voľné pozemky –pri Hydinárni.
Po vzájomnej dohode medzi šiestimi záujemcami o tieto pozemky bolo navrhnuté
odpredať pozemky za podmienok a cenu tak ako predchádzajúce pozemky na
Pieskach a to:
Návrh na uznesenie:
MsZ schvaľuje:
Uzatvorenie Zmlúv o budúcich kúpnych zmluvách na odpredaj pozemkov v časti
„Pieska“ za rovnakých podmienok schválených uznesením MsZ č. 234/2004 zo dňa
7.5.2004 nasledovne:
1. parc. č. 754/7 firme Montpetrol, spol. s r.o. Petroveská č. 187, Gbely o celkovej
výmere 3006 m² za 50,- Sk/m²
2. parc. č. 754/8 firme Barter spol. s r.o. Kpt. Nálepku 822, Gbely o celkovej
výmere 3007 m² za 50,- Sk/m²
3. parc. č. 754/9 firme Mariner plus s.r.o., Tallerova 4, Bratislava o celkovej výmere
3023 m² za 50,- Sk/m²
4. parc. č. 754/10 firme ALEXANDER THE GREAT, spol. s r.o. Lúčky 12, Holíč
o celkovej výmere 3019 m² za 50,- Sk/m²
5. parc. č. 754/13 pánovi Liborovi Bolebruchovi, Záhumenice 664, Gbely o celkovej
výmere 2838 m² za 50,- Sk/m²
6. parc. č. 754/14 pánovi Ivanovi Polachovi, Štefánikova 444, Gbely o celkovej
výmere 2.548 m² za 50,- Sk/m²
p. Činovský sa spýtal či firma SAFEKO odstúpila.
Ing.Hazlinger- firma SAFEKO sa rozdelila a vznikli dve spoločnosti.
Výsledok hlasovania:
Za 9 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Štefan
Komorný, Milan Mikulič, Peter Mihál, Pavol Nemec, Miroslav Rosivač, Ing.
Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržala sa 1 poslankyňa: Ing. Svetlana Ondrušková
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Poslanci mestského zastupiteľstva schválili uzatvorenie Zmlúv o budúcich
kúpnych zmluvách na odpredaj pozemkov v časti „Pieska“ za rovnakých
podmienok schválených uznesením MsZ č. 234/2004 zo dňa 7.5.2004
nasledovne:
- parc. č. 754/7 firme Montpetrol, spol. s r.o. Petroveská č. 187, Gbely
o celkovej výmere 3006 m² za 50,- Sk/m²
- parc. č. 754/8 firme Barter spol. s r.o. Kpt. Nálepku 822, Gbely o celkovej
výmere 3007 m² za 50,- Sk/m²
- parc. č. 754/9 firme Mariner plus s.r.o., Tallerova 4, Bratislava o celkovej
výmere 3023 m² za 50,- Sk/m²
- parc. č. 754/10 firme ALEXANDER THE GREAT, spol. s r.o. Lúčky 12,
Holíč o celkovej výmere 3019 m² za 50,- Sk/m²
- parc. č. 754/13 pánovi Liborovi Bolebruchovi, Záhumenice 664, Gbely
o celkovej výmere 2838 m² za 50,- Sk/m²
- parc. č. 754/14 pánovi Ivanovi Polachovi, Štefánikova 444, Gbely o celkovej
výmere 2.548 m² za 50,- Sk/m²

 Koncepcia rozvoja mesta Gbely v oblasti tepelnej energetiky
Poslanci obdržali návrh Koncepcie rozvoja mesta Gbely v oblasti tepelnej
energetiky.
Primátor mesta vyzval vedúceho odboru výstavby a ŽP Ing. Vlka, aby
oboznámil aj prítomných občanov s návrhom koncepcie rozvoja mesta Gbely
a aj s dôvodmi, prečo je potrebné takúto koncepciu v meste schváliť.
Výsledok hlasovania:
Za 10 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Štefan
Komorný, Milan Mikulič, Peter Mihál, Pavol Nemec, Ing. Svetlana Ondrušková,
Miroslav Rosivač, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Poslanci mestského zastupiteľstva schválili koncepciu rozvoja mesta Gbely
v oblasti tepelnej energetiky.

 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Gbely
Mesto Gbely uznesením č. 197/2004 zo dňa 26.2.2004 prijalo Program
dlhodobého hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Gbely, ktorý je
potrebné doplniť o nové požiadavky v súlade s cieľmi Národného strategického
referenčného rámca Slovenskej republiky 2007 – 2013.
Preto bol pracovníkmi Mesta Gbely spracovaný nový program hospodárskeho
a sociálneho rozvoja mesta Gbely, ktorý v analytickej časti dokumentu
sústredil východiská pre rozvojový potenciál mesta, ktorý je determinovaný
SWOT analýzou.
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Stratégia rozvoja mesta Gbely je prezentovaná strategickou víziou, ktorá
charakterizuje dlhodobé rozvojové zámery mesta.
Strategické ciele vymedzujú priority mesta na obdobie rokov 2007 až 2013,
ktoré sú následne rozpracované do strategických oblastí a projektových
zámerov.
V záverečnej časti dokumentu sú zhrnuté aktivity zabezpečujúce
implementáciu a kontrolu napĺňania programového dokumentu mesta Gbely.
Takto predložený program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Gbely
bude tvoriť prílohu pri predkladaní žiadostí o čerpanie finančných zdrojov
z EÚ.
Ing. Činovský – Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta je veľmi
dobre spracovaný. Pán poslanec chcel vedieť kto ho vypracoval a ako sa bude
realizovať.
Ing. Hazlinger- spracovala ho Mgr. Kvaltínová, ale aj všetci pracovníci,
realizácia bude podľa financií získaných z grantov.
Výsledok hlasovania:
Za 10 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Štefan
Komorný, Milan Mikulič, Peter Mihál, Pavol Nemec, Ing. Svetlana Ondrušková,
Miroslav Rosivač, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Poslanci mestského zastupiteľstva schválili Program hospodárskeho
a sociálneho rozvoja mesta Gbely.

 Návrh na voľbu členov Správnej rady Domu pokojnej
staroby n.o. Gbely
Funkčné obdobie členov Správnej rady začalo plynúť od 1.1.2005 t.j.
k dátumu zriadenia DPS n.o. Gbely.
Keďže k dátumu 31.12.2007 uplynie trojročné funkčné obdobie správnej rady,
navrhujeme poslancom MsZ v súlade s čl. V. odst. 1 zvoliť členov správnej
rady, navrhujeme do správnej rady týchto členov:
Poverený zástupca primátora: Ing. Nataša Londarevová
Dvaja poslanci: Mgr. Štefan Komorný, Peter Mihál
Ostatní členovia: Mgr. Renata Audová, Andrea Hrubšová.
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Výsledok hlasovania:
Za 10 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Štefan
Komorný, Milan Mikulič, Peter Mihál, Pavol Nemec, Ing. Svetlana Ondrušková,
Miroslav Rosivač, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Poslanci mestského zastupiteľstva zvolili do Správnej rady Domu pokojnej
staroby n.o. Gbely na funkčné obdobie 1.1.2008 do 31.12.2010 týchto členov:
Mgr. Renáta Audová, Andrea Hrubšová, Mgr. Štefan Komorný, Ing. Nataša
Londarevová, Peter Mihál.
O slovo požiadala Ing. Dana Vaňková zástupkyňa primátora mesta.
Navrhla odmenu za rok 2007 až na poslednom zasadnutí MsZ v tomto roku,
z dôvodu, aby mohli zhodnotiť činnosť pána primátora.
Navrhujem odmenu za rok 2007 primátorovi mesta Ing .Jozefovi Hazlingerovi
vo výške 5-násobku priemerného mesačného platu.
Návrh na uznesenie:
MsZ schvaľuje:
Odmenu za rok 2007 primátorovi mesta Ing .Jozefovi Hazlingerovi vo výške 5násobku priemerného mesačného platu za celoročné výsledky práce primátora
a celého pracovného tímu Mesta Gbely.
Rok 2007 bol prvým rokom v novom volebnom období, ktorý bol poznačený
tým, že nebola možnosť čerpania finančných prostriedkov pre mestá z grantov
Európskej únie.
Z tohto dôvodu, všetky prostriedky okrem príjmov z daní fyzických osôb, ktoré
sú mesačne zasielané z daňového úradu na účet mesta, bolo možné získať pre
rozvoj mesta len malé čiastky z jednotlivých grantových schém ministerstiev
a VUC.
V roku 2007 mesto Gbely získalo tieto granty:
Ministerstvo školstva SR – ľahkoatletický ovál............................. 2 mil. Sk
Grant z Nafta a.s. na výstavbu ľahkoatletického oválu................ 1,5 mi. Sk
Dotácia z Nadácie SPP – Medlenov chodník .............................. 200 tis. Sk
Ministerstvo financií SR – výťah pre ZŤP na zdrav.stredisko....... 200 tis.Sk
Príspevok z recyklačného fondu na vyseparované zložky........... 261 tis.Sk
Rekonštr.diabetologickej ambulancie z fondu predsedu VUC......
20 tis.Sk
Vedeniu mesta sa podarilo získať z Enviromentálneho fondu úver na výstavbu
kanalizácie vo výške 3 mil. Sk.
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V tomto roku sa dokončila výstavba kanalizačnej siete na ul.
Čsl.armády, SNP, rekonštrukcia kanalizácie na ul. Slnečnej a ul. Halaštava.
Do užívania bola odovzdaná nová 14 bytová jednotka, s priľahlým
parkoviskom s kapacitou 28 parkovacích miest.
Bola vybudovaná prístupová komunikácia a inžinierske siete k pozemkom
k výstavbe garáží na ul. Záhumenice, ktorých predaj prebehne výberovým
konaním.
Opravila sa ďalšia časť strechy na budove bývalého MNV, s dobudovaním
bezbarierového vstupu k detskej lekárke.
Pripravili sa nové priestory pre gynekologickú ambulanciu.
V októbri tohto roku bolo odovzdané do užívania nové Zariadenie sociálnych
služieb pre dôchodcov, ktoré sa rekonštruovalo z prostriedkov Štátneho fondu
rozvoja bývania a z vlastných zdrojov mesta Gbely.
Vedenie mesta v spolupráci s MsKZ uskutočnilo tento rok vynikajúce kultúrne
leto, najmä Gbelsku parádu , ktorá bola zabezpečená z grantu EÚ, ktoré mesto
získalo ešte minulý rok.
Určite veľký podiel na rekonštrukcii povrchu cestnej komunikácie na ul.
Naftárskej mal primátor mesta Gbely ako poslanec Trnavského samosprávneho
kraja.
I v roku, kedy sme nemali možnosť čerpať finančné prostriedky EÚ bolo práce
vykonanej dosť. Z dôvodu, že je koniec roka a bilancujeme, predkladám
poslancom návrh na odmenu primátora za rok 2007 vo výške 5. násobku
priemerného platu primátora, pričom som vychádzala z ustanovení zákona č.
253/1994 o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest, § 5 odst. 1.
Výsledok hlasovania:
Za 10 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Štefan
Komorný, Milan Mikulič, Peter Mihál, Pavol Nemec, Ing. Svetlana Ondrušková,
Miroslav Rosivač, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Poslanci mestského zastupiteľstva schválili odmenu za rok 2007 primátorovi
mesta Ing .Jozefovi Hazlingerovi vo výške 5-násobku priemerného
mesačného platu.
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Návrh na uznesenie:
MsZ schvaľuje:
VI. zmenu rozpočtu mesta Gbely VI. zmenu rozpočtu mesta Gbely v položke 454
10 finančné operácie – čerpanie rezervného fondu +100.tis.Sk a na strane výdavkov
v bežnom rozpočte zmena v kapitole 1.1.1.6. položka 610 mzdy + 100.tis.Sk.
Rozpočet po VI. zmene:
Bežné výdavky spolu
Kapitálové výdavky spolu
Výdavky z finančných operácií
Celkom

66 374 Bežné príjmy spolu
49 461 Kapitálové príjmy spolu
4 141 Príjmy z finančných operácií
Zvýšenie o vlastné príjmy ZŠ
119 976

66 477
22 671
29 428
1400
119 976

prebytok

Súčasťou tohto uznesenia je komentár k VI. zmene rozpočtu a tabuľková príloha.
Výsledok hlasovania:
Za 10 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Štefan
Komorný, Milan Mikulič, Peter Mihál, Pavol Nemec, Ing. Svetlana Ondrušková,
Miroslav Rosivač, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Poslanci mestského zastupiteľstva schválili VI. zmenu rozpočtu mesta Gbely
na rok 2007.
DISKUSIA
Primátor mesta otvoril diskusiu pre poslancov i občanov.
p. Dermeková doporučila zaslať list aj ostatným občanom, ktorí prejavili
záujem o kúpu pozemku pred rodinným domom na ulici Štefánikovej.
Ing. Vaňková sa spýtala ako to vyzerá s orientačnými číslami. Je potrebné dať
článok do gbelana o orientačných číslach.
Pán Morbacher – ako je to s kruhovým objazdom.
Ing. Hazlinger- musí byť 24 hodinový monitoring prejazdu automobilov.
Projektant môže potom navrhnúť kruhový objazd. Projekt máme vypracovaný,
ale niektoré dotknuté pozemky kvôli nutnej prekládke plynu patria odborovej
organizácii Nafta Gbely. V súčasnosti sa rozhoduje ako naložia so svojím
majetkom.
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Ing. Činovský – odporúča uviesť do Gbelana
rozvoja možnosti úspory energií pre občanov.

z koncepcie

tepelného

p. Vávra – či by nebolo možné niečo vymyslieť s parkovaním pred
zdravotným strediskom.
Ing. Hazlinger – informoval, že pred zdravotným strediskom bude zriadený
prechod pre chodcov.
p. Dermeková – navrhla, že by bolo dobré pozemky na ul. Švermovej spevniť
a vytvoriť parkovacie miesta.
Ing. Hazlinger – do konca januára bude projekt na chodník a parkovacie
miesta aj na ulici Švermovej, Hurbanovej a pred potravinami Jednota..
Primátor mesta ukončil diskusiu a poďakoval prítomným poslancom i občanom
za účasť a ukončil zasadnutie MZ.
Gbely 04. decembra 2007
Ing. Nataša Londarevová
prednostka MsÚ
Overovatelia:
Ing. Svetlana Ondrušková
Mgr. Štefan Komorný

Ing. Jozef Hazlinger
primátor mesta

