Mesto Gbely
Nám. Slobody 1261, 908 45 Gbely

Zápisnica
zo zasadnutia mestského zastupiteľstva,
konaného dňa 14.12.2015 v obradnej sieni MsÚ
Prítomní: viď prezenčná listina (príloha č. 1) – 12 poslancov

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Návrh na zmenu rozpočtu mesta Gbely na rok 2015
4. Návrh VZN o dani z nehnuteľností
5. Návrh dodatku k VZN č. 3/2013 o určení výšky finančných prostriedkov určených na
mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a žiaka školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Gbely
6. Návrh VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v ZŠsMŠ Gbely
7. Návrh dodatku k VZN č. 2/2013 o spôsobe nakladania s komunálnym odpadom a
drobným stavebným odpadom na území mesta
8. Návrh dodatku k VZN č. 6/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
9. Návrh VZN o niektorých podmienkach držania psov v meste Gbely
10. Návrh programového rozpočtu mesta Gbely na roky 2016 – 2018, stanovisko hlavnej
kontrolórky k návrhu programového rozpočtu mesta Gbely na roky 2016-2018
11. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2016
12. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠsMŠ Gbely, jej výsledkoch a podmienkach za
školský rok 2014/2015
13. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZUŠ v školskom roku 2014/2015
14. Majetkové prevody
15. Rôzne
16. Diskusia
17. Ukončenie
Primátor mesta dal hlasovať za program rokovania mestského zastupiteľstva predložený
poslancom, ktorých bolo prítomných 12.
Hlasovanie počas rokovania MsZ bolo verejné – zdvihnutím ruky, v súlade s platným
Rokovacím poriadkom MsZ v Gbeloch.
Výsledok hlasovania:
za 12 poslancov: Mgr. Dana Beňová, Bc. Michal Bolebruch, Ing. Kornel Činovský, Janka
Dermeková, Ing. Ondrej Chocholáček, Mgr. Mária Karasová, doc. Mgr. Štefan Komorný,
ArtD., Ing. Ľubomír Papánek, Tomáš Papánek, Mgr. Ondrej Kollár, Ing. Dana Vaňková,
RNDr. Miroslav Žilinek
proti:0
zdržal sa: 0
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Primátor mesta určil zapisovateľku zápisnice:
Zapisovateľka: Mgr. Andrea Šupíková
Primátor mesta určil overovateľov zápisnice:
Overovatelia:

Mgr. Mária Karasová
doc. Mgr. Štefan Komorný, ArtD.

Primátor predložil na odsúhlasenie poslancom návrh zloženia návrhovej komisie.
Návrhová komisia: RNDr. Miroslav Žilinek - predseda
p. Tomáš Papánek - člen
Ing. Dana Vaňková - člen
Výsledok hlasovania:
za 12 poslancov: Mgr. Dana Beňová, Bc. Michal Bolebruch, Ing. Kornel Činovský, Janka
Dermeková, Ing. Ondrej Chocholáček, Mgr. Mária Karasová, doc. Mgr. Štefan Komorný,
ArtD., Mgr. Ondrej Kollár, Ing. Ľubomír Papánek, Tomáš Papánek, Ing. Dana Vaňková,
RNDr. Miroslav Žilinek
proti:0
zdržal sa: 0
k bodu 2

Kontrola plnenia uznesení
Primátor mesta vyzval prednostku Mestského úradu Ing. Natašu Londarevovú, aby vykonala
kontrolu plnenia uznesení. Prednostka MsÚ Gbely konštatovala, že na poslednom zasadnutí
neboli uložené žiadne úlohy.
p. Papánek T. sa spýtal, prečo nebola na zasadnutie MsZ prizvaná riaditeľka DPS n.o. Gbely
Ing. Petra Krbicová.
Ing. Hazlinger – vysvetlil, že riaditeľka DPS n.o. Gbely bude prizvaná na ďalšie zasadnutie
MsZ, keď bude jedným z bodov programu Výročná správa DPS n.o. Gbely.

k bodu 3

Návrh na zmenu rozpočtu mesta Gbely na rok 2015
Poslanci obdržali písomný materiál, ktorý bol predmetom rokovania aj členov komisie pre
ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok, ktorí odporučili poslancom prijať nasledovné
uznesenia.
Primátor mesta prečítal návrhy na uznesenia a otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania.
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MsZ berie na vedomie:
III: zmenu rozpočtu mesta na rok 2015, ktorú vykonal rozpočtovým opatrením zamestnanec
mesta v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov a smernice č. 2/2006. Rozpočtovým
opatrením boli upravené jednotlivé výšky dotácií zo ŠR SR na úhradu výdavkov v rámci
projektu – chránená dielňa a aktivační.
MsZ berie na vedomie:
IV. zmenu rozpočtu mesta na rok 2015, ktorú vykonal rozpočtovým opatrením primátor
mesta v zmysle uznesenia MsZ č. 234/2008 a § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004
O rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov.
Neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia je komentár k IV. zmene rozpočtu.
MsZ schvaľuje:
V. zmenu rozpočtu mesta Gbely na rok 2015. Neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia je
komentár k V. zmene rozpočtu.
Rozpočet Mesta Gbely po V. zmene rozpočtu je prebytkový:
Bežné príjmy spolu
Kapitálové príjmy spolu
Príjmy z finančných operácií
Rozdiel

3 311 233,63 Bežné výdavky spolu
390 418,00 Kapitálové výdavky spolu
618 378,85 Výdavky z finančných operácií

3 002 907,48
1 096 091,00
219 299,00

4 320 030,48

4 318 297,48
1 733

Do rozpravy sa prihlásil Mgr. Kollár, ktorý sa spýtal, či sa bude zohľadňovať výpadok
príjmu pri bytovke.
Ing. Kováčová dodala, že nájomný dom nie je ešte vo vlastníctve mesta. Zmluvy o budúcich
zmluvách sú uzatvorené s nájomníkmi jednotlivých bytov. Výpadok príjmu v súčasnosti nie
je, úver zatiaľ nečerpáme.
Mgr. Kollár sa ďalej spýtal na priebeh súťaží – kamerový systém a soľná jaskyňa. Súťaž nad
5.000 € sa má zadávať cez elektronické trhovisko. Inak je to neefektívne, cena za kamery je
vysoká. Pri elektronickom trhovisku by cena kamier bola nižšia. Poslanec ďalej poukázal na
využitie soľnej jaskyne. Podľa poslanca Mgr. Kollára sa soľná jaskyňa využíva len na relax
a oddych. Peniaze by sa dali využiť efektívnejšie. Zámer vybudovať soľnú jaskyňu nebol
schválený MsZ.
p. Kudolániová vysvetlila, že pri zadaní súťaže na zakúpenie kamier sa vychádzalo z toho, že
nešlo o novú zakázku, ale o rozšírenie jestvujúceho kamerového systému. Pracovníci oslovili
5 firiem. Táto zákazka bola zadefinovaná ako špecifická zakázka. Pri soľnej jaskyni boli
zadávané len práce, ktoré sa nemajú zatiaľ zadávať cez elektronické trhovisko. Ide tu
o špecifickú zakázku.
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p. Dermeková sa spýtala, keď prejde nájomný dom do vlastníctva mesta, čo mesto urobí
s nájomníkmi, ktorí majú pridelený byt, ale sa v ňom nezdržujú.
Ing. Hazlinger – vysvetlil, že vie o jednom byte, ktorý je pridelený, ale nájomník v ňom
zatiaľ nebýva . Ide o MUDr. Matúša, ktorý je zubným lekárom v našom meste. Keďže
MUDr. Matúš mal zámer odísť z nášho mesta a otvoriť si ordináciu inde, chcel primátor
zubného lekára v našom meste zastabilizovať. Podľa VZN má primátor mesta právo prideliť
byt lekárovi.
p. Dermeková sa spýtala ďalej na neobsadené byty v budove základnej umeleckej školy.
Ing. Hazlinger – vysvetlil, že jeden byt musí prejsť rekonštrukciou, nakoľko v tomto byte
padá strop. Ide o služobné byty. Riaditelia škôl vedia o týchto bytoch a sú k dispozícii
učiteľom, ktorí by prišli do nášho mesta za zamestnaním.
p.Dermeková sa spýtala, prečo je soľná jaskyňa vybudovaná v materskej škole, prečo je
určená len pre deti materskej školy a nie pre všetkých občanov.
Ing. Hazlinger – vysvetlil, že soľná jaskyňa je vybudovaná vďaka grantu Nadácie SPP. S
touto myšlienkou sa stotožnili aj predstavitelia firmy NAFTA a.s., a prispeli na túto akciu
finančnými prostriedkami. Podľa informácie z materskej školy každé dieťa by malo využívať
túto jaskyňu minimálne raz do týždňa, aby pobyt v nej mal zmysel, takže bude plne vyťažená.
Nemôže byť pre všetkých občanov, lebo už by sa jednalo o komerčnú aktivitu a tú by Nafta
a.s. finančne nepodporila. Prvotná myšlienka vybudovať soľnú jaskyňu prišla od
zamestnancov materskej školy, najmä od zástupkyne p. Škrovánkovej, nakoľko práve deti
v tomto veku sú najčastejšie choré a viaceré deti spolu s rodičmi chodia do soľnej jaskyne
do Hodonína. Vo volebnom programe vybudovanie soľnej jaskyne v materskej škole majú aj
7 poslanci, ktorí dnes sedia v mestskom zastupiteľstve.
Ing. Chocholáček – požiadal, aby do budúcna bolo poslancom vopred oznámená realizácia
projektov, aby neschvaľovali spätne projekty.
Ing. Hazlinger vysvetlil, že spätne sa nič neschvaľuje. Mesto Gbely sa zapája do rôznych
grantov, ktoré môžeme rozdeliť na: granty, ktoré sú podmienené súhlasom MsZ ako napr.
rekonštrukcie ZŠsMŠ, ZUŠ, DPS, hasičskej zbrojnice a druhé, pri ktorých sa nevyžaduje
súhlas poslancov MsZ. Medzi takéto patrí napríklad aj grant na zakúpenie traktora cca 30
tis. €, oprava strechy na ZŠsMŠ cca 70 tis. € alebo grant na odstránenie čiernych skládok
v meste Gbely, či teraz soľná jaskyňa.
Mgr. Kollár dodal, že NAFTA a.s. je súkromná firma, ktorá nemusí informovať, ale to
neznamená, že to mesto nebude robiť. To je porušenie rozpočtovej disciplíny.
Ing. Hazlinger – v žiadnom prípade sa nejedná o porušenie rozpočtovej disciplíny, poslanci
neschvaľujú výstavbu jaskyne, schvaľujú len prevod správy majetku do ZŠsMŠ Gbely, lebo
to je vybudované v ich priestoroch.
p. Papánek T. – súhlasí s poslancami Mgr. Kollárom a Ing. Chocholáčkom.
Keďže neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy, primátor mesta
dal hlasovať za predložený návrh za uznesenie:
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Výsledok hlasovania:
za 6 poslancov: Mgr. Dana Beňová, Ing. Kornel Činovský, Mgr. Mária Karasová, doc. Mgr.
Štefan Komorný, ArtD., Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
proti 5 poslanci: Janka Dermeková, Ing. Ondrej Chocholáček, Mgr. Ondrej Kollár, Ing.
Ľubomír Papánek, Tomáš Papánek
zdržal sa 1 poslanec: Bc. Michal Bolebruch
k bodu 4

Návrh VZN o dani z nehnuteľností
Poslanci obdržali návrh VZN o dani z nehnuteľností, ktorý bol predmetom rokovania členov
komisie pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok, ktorí súhlasili s tým, aby sa oproti
minulému roku zjednotila sadza dane za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť
a taktiež, aby sa zvýšila sadzba dane za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu v mestskej
časti Adamov. Ostatné sadzby dane sa nemenili.
Primátor mesta prečítal návrhy na uznesenia a otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania.
MsZ ruší:
VZN č. 5/2014 o dani z nehnuteľností.
MsZ vydáva:
VZN O dani z nehnuteľností.
Do rozpravy sa prihlásil poslanec Papánek T. a spýtal sa, či potrebujeme navyšovať daň,
či by sa to nedalo rozpočítať bez dopadu na rozpočet.
p. Dermeková – sa spýtala, čo nás k tomu viedlo.
Ing. Kováčová – vysvetlila, že návrh bol odsúhlasený členmi ekonomickej komisie. Ide o
zjednotenie sadzby dane za stavby na ostatné podnikanie. Ide o 45 podnikateľov, ktorí
platili 1,30 € a rozloha je 7 549 m2 a o 15 podnikateľov v priemyselnej zóne, ktorí platili
2 €. Zjednotená sadzba by tak nediskriminovala podnikateľov. Dopad na rozpočet by mal
byť 15.900 €. Z okolitých obcí a miest máme najnižšiu daň.
p. Papánek T. – sa spýtal, či majú pracovníci vypracovanú štatistiku.
Mgr. Bolebruchová predložila poslancom štatistiku. Dodala, že pozemky na podnikanie
nie sú také veľké, aby sa rapídne zvýšila daň.
Mgr. Kollár navrhol, aby bola sadzba dane znížená na 1,90 €.
Ing. Kováčová dodala, že v minulom roku došlo k zjednoteniu príplatku za podlažie.
Zjednotenie sadzby a tým jej zvýšenie sa týka cca 9 väčších podnikateľov.
Ing. Vaňková – nie je rozdiel či je veľký alebo malý podnikateľ. Mali by sme uvažovať o
tom, že podnikatelia, ktorí majú prevádzku v meste, by mali platiť vyššie dane. Určitá
časť podnikateľov by sa mala sústreďovať v priemyselnej zóne.
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Minimum sme urobili tým, že sme ich postavili na rovnakú úroveň.
p. Dermeková – sa spýtala, ako sa motivujú podnikatelia, aby znížili hlučnosť prevádzky.
RNDr. Žilinek – vysvetlil, že daň z nehnuteľnosti nie je o tom, akú činnosť podnikateľ
vykonáva. Veľkí podnikatelia sú odsťahovaní mimo centra mesta. Podnikatelia, ktorí
majú prevádzku v meste, majú teraz daň nižšiu, čo nie je spravodlivé. Aj v chatovej
oblasti v Adamove sa zvyšuje sadzba dane.
Ing. Hazlinger – dodal, že v chatovej oblasti mestu narastajú náklady.
p. Papánek T. – v chatovej oblasti nie je elektrina, voda a niekde nie je ani komunikácia.
Ing. Chocholáček – uviedol, že chata je v dnešnej dobe vyšší komfort.
p. Papánek T. – sa spýtal, na čo sa vybraná daň za chaty použije.
Ing. Hazlinger – mesto si aj takto vykrýva náklady, ktoré mu vznikajú v tejto oblasti.
RNDr. Žilinek – náklady v chatovej oblasti sa financujú aj z podieľových daní.
Keďže neboli vznesené ďalšie pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy, primátor mesta dal
hlasovať za návrhy za uznesenia:
Výsledok hlasovania:
za 10 poslancov: Mgr. Dana Beňová, Bc. Michal Bolebruch, Ing. Kornel Činovský, Ing.
Ondrej Chocholáček, Mgr. Mária Karasová, doc. Mgr. Štefan Komorný, ArtD., Mgr. Ondrej
Kollár, Ing. Ľubomír Papánek, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
proti:0
zdržal sa 2 poslanci: Janka Dermeková, Tomáš Papánek
k bodu 5

Návrh dodatku k VZN č. 3/2013 o určení výšky finančných prostriedkov
určených na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a žiaka školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Gbely
Materiál bol prerokovaný členmi komisie pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok, ktorí
odporučili poslancom prijať nasledovné návrhy na uznesenia.
Primátor mesta prečítal návrhy na uznesenia a otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania.
MsZ ruší:
Dodatok č. 3 k VZN č. 3/2013 O určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a
prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Gbely.
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MsZ vydáva:
Dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2013 O určení výšky finančných
prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa
materskej školy a žiaka školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Gbely.
Do rozpravy sa prihlásil poslanec Papánek T. a spýtal sa, keďže sa zvyšuje poplatok, či sa
zvýšila aj dotácia z ministerstva.
Ing. Kováčová odpovedala, že školy sú financované z podielovej dane, ktorá sa zvyšuje zo
68 % na 70 %. Každoročne sú oslovení riaditelia škôl, aby predložili rozpočet, následne je
vykonaná analýza príjmov, nákladov a požiadaviek. Takto spracovaný materiál je predložený
na rokovanie komisie pre ekonomiku a následne je predložený poslancom MsZ.
Ing. Londarevová dodala, že je v návrhu
zamestnancov.

zahrnuté aj zvýšenie miezd pedagogických

Keďže neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy, primátor mesta
dal hlasovať za návrhy za uznesenia:
Výsledok hlasovania:
za 12 poslancov: Mgr. Dana Beňová, Bc. Michal Bolebruch, Ing. Kornel Činovský, Janka
Dermeková, Ing. Ondrej Chocholáček, Mgr. Mária Karasová, Mgr. Ondrej Kollár, doc.
Mgr. Štefan Komorný, ArtD., Ing. Ľubomír Papánek, Tomáš Papánek, Ing. Dana Vaňková,
RNDr. Miroslav Žilinek
proti:0
zdržal sa: 0
k bodu 6

Návrh VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v ZŠsMŠ Gbely
V súvislosti s novelou tzv. školského zákona sa posúva čas zápisu dieťaťa do 1.ročníka
základnej školy z mesiaca február na mesiac apríl. Po dohode s riaditeľom základnej školy
v Gbeloch sa vypracoval návrh VZN v ktorom sa ustanovuje, že zápis bude prvý aprílový
utorok v čase od 13.30 hod. do 17.oo hod. Členovia komisie pre ekonomiku, legislatívu
a verejný poriadok odporučili poslancom prijať návrhy na uznesenia.
Primátor mesta prečítal návrhy na uznesenia a otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania.
MsZ ruší:
VZN č.12/2008 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v ZŠ s MŠ Gbely
MsZ vydáva:
VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ
s MŠ Gbely.
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Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy, primátor mesta dal
hlasovať za návrhy za uznesenia:
Výsledok hlasovania:
za 12 poslancov: Mgr. Dana Beňová, Bc. Michal Bolebruch, Ing. Kornel Činovský, Janka
Dermeková, Ing. Ondrej Chocholáček, Mgr. Mária Karasová, doc. Mgr. Štefan Komorný
ArtD., Mgr. Ondrej Kollár, Ing. Ľubomír Papánek, Tomáš Papánek, Ing. Dana Vaňková,
RNDr. Miroslav Žilinek
proti:0
zdržal sa : 0
k bodu 7

Návrh dodatku k VZN č. 2/2013 o spôsobe nakladania s komunálnym
odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta
V súvislosti s novelou zákona o odpadoch je potrebné uskutočniť niektoré zmeny aj v skôr
prijatých VZN a z tohto dôvodu bol predmetný návrh vypracovaný. Návrh bol predmetom
rokovania dvoch komisií, a to komisie pre životné prostredie a v ekonomickej komisii,
členovia ktorých odporučili poslancom prijať návrh na uznesenie.
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie a otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania.
MsZ vydáva:
Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2013 O spôsobe nakladania s komunálnym odpadom a drobným
stavebným odpadom na území mesta Gbely.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy, primátor mesta dal
hlasovať za návrh uznesenia:
Výsledok hlasovania:
za 12 poslancov: Mgr. Dana Beňová, Bc. Michal Bolebruch, Ing. Kornel Činovský, Janka
Dermeková, Ing. Ondrej Chocholáček, Mgr. Mária Karasová, Mgr. Ondrej Kollár, doc.
Mgr. Štefan Komorný ArtD., Ing. Ľubomír Papánek, Tomáš Papánek, Ing. Dana Vaňková,
RNDr. Miroslav Žilinek
proti:0
zdržal sa:0
k bodu 8

Návrh dodatku k VZN č. 6/2012 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
Materiál nadväzuje na predchádzajúci dodatok k VZN, ktorým sa zaviedol množstvový zber
drobného stavebného odpadu. Zákon ukladá poslancom, aby stanovili aj sadzbu poplatku za
kilogram drobného stavebného odpadu a spôsob jeho výpočtu. Návrh bol prerokovaný členmi
dvoch komisií – pre životné prostredia a komisie ekonomickej, ktorí odporúčajú poslancom
prijať poplatok vo výške 0,04 € / kg drobného stavebného odpadu.
Primátor prečítal návrh na uznesenie a otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania.
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MsZ vydáva:
Dodatok č. 2 k VZN č. 6/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
Do rozpravy sa prihlásil poslanec Papánek T. a predložil predsedovi návrhovej komisie
písomný pozmeňujúci návrh na zníženie poplatku za drobný stavebný odpad vo výške 0,015
€/kg. Dodal, že občania nám budú vyvážať odpad do lesov, čoho je dôkazom projekt na
odstránenie čiernych skládok.
Mgr. Kollár – sa spýtal, či by bolo možné inak zadefinovať spôsob výpočtu vo všeobecne
záväznom nariadení.
Bc. Kudolániová vysvetlila, že výpočet ceny je stanovený v zákone.
Ing. Chocholáček – podporil návrh poslanca Papánka T.
Ing. Hazlinger vysvetlil, že občania vyvážajú do lesov komunálny odpad, nie stavebný.
Bc. Kudolániová – dodala, že rozsah poplatku od – do je stanovený zákonom.
Mgr. Kollár – je možné v zbernom dvore odkúpiť stavebný odpad?
Bc. Kudolániová – odpovedala, že nie, zákon to nepovoľuje.
Keďže neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy, primátor mesta
dal hlasovať za pôvodný návrh, kde je poplatok vo výške 0,04 € / kg drobného stavebného
odpadu.
Výsledok hlasovania:
za 6 poslancov: Mgr. Dana Beňová, Ing. Kornel Činovský, Mgr. Mária Karasová, doc. Mgr.
Štefan Komorný, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
proti 5 poslancov: Bc. Michal Bolebruch, Janka Dermeková, Ing. Ondrej Chocholáček, Ing.
Ľubomír Papánek, Tomáš Papánek
zdržal sa 1 poslanec: Mgr. Ondrej Kollár
Keďže nebol schválený pôvodný návrh, primátor mesta dal hlasovať za pozmeňujúci návrh,
kde je poplatok vo výške 0,015 € / kg drobného stavebného odpadu.
Výsledok hlasovania:
za 7 poslancov: Mgr. Dana Beňová, Bc. Michal Bolebruch, Janka Dermeková, Ing. Ondrej
Chocholáček, Mgr. Ondrej Kollár, Ing. Ľubomír Papánek, Tomáš Papánek
proti 3 poslanci: Ing. Kornel Činovský, doc. Mgr. Štefan Komorný ArtD., Ing. Dana Vaňková
zdržali sa 2 poslanci: Mgr. Mária Karasová, RNDr. Miroslav Žilinek
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Uvedeným hlasovaním nebol návrh dodatku k VZN č. 6/2012 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady schválený, nakoľko na jeho prijatie je potrebný
súhlas 3/5 väčšiny prítomných poslancov. V tomto prípade, podľa novely zákona o odpadoch
je poplatok zo zákona stanovený na najnižšej hranici, t.j. 0,015 €/kg.

k bodu 9

Návrh VZN o niektorých podmienkach držania psov v meste Gbely
V súvislosti s úpravou právnych noriem, ktoré ustanovujú podmienky chovu psov na území
príslušných obcí, bol vypracovaný nový návrh VZN, v ktorom sa upravujú na základe
zákonných zmocnení tieto články: stanovenie úhrady za náhradnú známku pre psa, upravuje
sa voľný pohyb psov na verejných priestranstvách v meste a pod.
Primátor mesta prečítal návrhy na uznesenia a otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania.
MsZ ruší:
VZN č.3/2002 O chove zvierat vrátane dodatku č. 1 z roku 2009.
MsZ vydáva:
VZN o niektorých podmienkach držania psov v meste Gbely.
Do rozpravy sa prihlásil poslanec Mgr. Kollár, ktorý sa spýtal, či budú musieť byť označené
prevádzky.
Ing. Papánek Ľ. – sa spýtal, čo je verejné priestranstvo.
Mgr. Bolebruchová vysvetlila, že prevádzky ktoré musia byť označené, je v návrhu VZN
a ďalej uviedla, že pod pojmom verejné priestranstvo sa rozumie ulice, ihriská, priestory
a priestranstvá, ktoré sú verejne prístupné občanom.
Mgr. Kollár sa spýtal, či sa bude porušenie VZN pokutovať a ktorý pracovník bude mať tento
priestupok v náplni.
Ing. Londarevová vysvetlila, že sankcie za porušenie sú dané v zákone. Uviedla príklad so
psom, ktorý sa voľne pohyboval po meste. Zistili sme majiteľa, ktorého sme pozvali na
prerokovanie priestupku. V prípade, že sa to bude opakovať bude majiteľovi psa vyrúbená
pokuta. Maximálna pokuta je 66 €. Porušenie VZN rieši ako priestupok Mgr. Bolebruchová.
Ing. Papánek Ľ. – znovu poznamenal, že je nejasná definícia verejného priestranstva.
Keďže neboli vznesené žiadne iné pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy, primátor mesta dal
hlasovať za návrhy za uznesenia:
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Výsledok hlasovania:
za 11 poslancov: Mgr. Dana Beňová, Bc. Michal Bolebruch, Ing. Kornel Činovský, Janka
Dermeková, Ing. Ondrej Chocholáček, Mgr. Mária Karasová, Mgr. Ondrej Kollár, doc.
Mgr. Štefan Komorný ArtD., Tomáš Papánek, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
proti:0
zdržal sa 1 poslanec: Ing. Ľubomír Papánek
k bodu 10

Návrh programového rozpočtu mesta Gbely na roky 2016 – 2018,
stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu programového rozpočtu mesta
Gbely na roky 2016-2018
Materiál je venovaný jednému zo základných materiálov rokovania poslancov, nakoľko jej
výsledkom bude schválenie programového rozpočtu na rok 2016. Vyzval hlavnú kontrolórku
mesta Ing. Máriu Polákovú, aby prítomných poslancov oboznámila so stanoviskom
k programovému rozpočtu., ktorá ho následne prečítala.
Návrh programového rozpočtu bol prerokovaný v komisii pre ekonomiku, legislatívu
a verejný poriadok, členovia ktorej odporučili poslancom prijať nižšie uvedené uznesenia.
Primátor mesta prečítal návrhy na uznesenia a otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania.
MsZ schvaľuje:
Programový rozpočet na rok 2016 vrátane programov, podprogramov a prvkov.
Neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia je tabuľková príloha a textová časť
programového rozpočtu.
MsZ berie na vedomie:
Rozpočty mesta na roky 2017 a 2018.
MsZ berie na vedomie:
Stanovisko hlavnej kontrolórky k viacročnému rozpočtu mesta Gbely na roky 20162018.
MsZ schvaľuje:
Čerpanie rezervného fondu vo výške 20.000,- € na úhradu výdavkových finančných
operácií - splátky úverov a vykrytie straty obchodnej spoločnosti SMMG.
MsZ schvaľuje:
Čerpanie fondu opráv vo výške 2.500,- € na úhradu výdavkových spojených
s údržbou Bytového domu 14 b.j. (r. výstavby 2007).

11

MsZ schvaľuje:
vykrytie straty minulých účtovných období obchodnej spoločnosti Správa mestského
majetku spol. s r.o. Gbely, vo výške 80.000,- €, ktoré budú použité na investície –
obnovu majetku mesta, ktoré má v prenájme a na prevádzkovú činnosť SMMG.
MsZ schvaľuje:
Finančnú dotáciu vo výške 110 000,- na vykrytie bežných výdavkov v Správe
mestského majetku.
MsZ schvaľuje:
Kúpu dopravného prostriedku na splátky.
Do rozpravy poslancov sa prihlásil Mgr. Kollár, ktorý sa spýtal na finančnú dotáciu vo výške
110.000 € na vykrytie bežných výdavkov v Správe mestského majetku. Podľa poslanca je
čiastka vysoká, SMM nezverejňuje faktúry v zmysle zákona.
Ing. Kováčová – správa mestského majetku vznikla v roku 2005. Tým, že od tohto roku sa
zhodnocoval majetok, s.r.o. sa dostávala do straty. Mnohé investície mesta sú realizované
cez SMM. V tomto roku sa strata znížila.
p. Papánek T. – taktiež sa spýtal, prečo SMM nezverejňuje faktúry, nakoľko ide o verejné
financie.
Ing. Kováčová vysvetlila, že SMM kontroluje hlavná kontrolórka a dozorná rada, ktorá je
zložená z poslancov. SMM je financovaná tromi spôsobmi a to príkaznou zmluvou – služby
vykonávajúce pre mesto prostredníctvom miestneho hospodárstva, vykrytie straty – využíva
sa na prevádzku a dotáciou, ktorá môže byť použitá na výdavky ako napr. mzdy. Konateľka
spoločnosti vysvetlila, že SMM nemá povinnosť zverejňovať faktúry, taktiež dodala, že
v spoločnosti nie je dostatok pracovníkov na zverejňovanie faktúr.
Mgr. Kollár – upozornil, že je diskutabilné, či SMM má zverejňovať faktúry alebo nie.
Mgr. Beňová – sa spýtala, kto môže zadať zverejňovanie faktúr.
Ing. Chocholáček – vysvetlil, že 1 pracovník nemôže okrem bežných povinností stíhať
zverejňovanie faktúr. Pracovník SMM na to nemá priestor.
RNDr. Žilinek – vyzval poslancov, že majú možnosť pýtať sa členov dozornej rady, ktorými
sú poslanci a taktiež majú možnosť nazrieť do účtovníctva SMM.
p. Papánek T. – SMM si môže túto službu objednať u firmy.
Ing. Kováčová – dodala, že zmluvy sú zverejňované na stránke mesta.
Mgr. Kollár – uviedol, že niektorí ľudia sú zvedaví, prečo mesto dopláca SMM stratu.

12

Mgr. Beňová – mali by sme mať nejaký materiál, aby sme mohli občanom vysvetliť, z čoho
sa táto strata skladá.
Ing. Vaňková – vysvetlila, že SMM robí veľa vecí, najmä v oblasti investícií namiesto mesta.
Je dôležité, čo je Vašou filozofiou, čo chcete kontrolovať. Ak chcete zistiť načo sa finančné
prostriedky použili, to je najmenej. Z faktúr sa nedá zistiť nič. Vašou filozofiou je, akým
spôsobom sa využívajú finančné prostriedky. Toto by problém nebol. Je to podnet pre členov
dozornej rady
doc. Mgr. Komorný, ArtD. – dodal, že málo ľudí týmto veciam rozumie. Koľko ľudí má
o tieto veci záujem.
Mgr. Kollár - v Kútoch majú priamy prenos zo zasadnutia OZ, môžu si online pozrieť
zasadnutie.
doc. Mgr. Komorný, ArtD. – som toho názoru, že je lepšie, keď občan príde a môže sa
priamo opýtať na akúkoľvek tému.
Ing. Londarevová – dodala, že účtovné závierky SMM sú na internete, môžu si ich občania aj
poslanci pozrieť.
Mgr. Beňová sa spýtala, čo je najstratovejšie v SMM.
Ing. Kováčová vysvetlila, že najstratovejšia je kultúra, nakoľko nikto nevie predpovedať
koľko občanov príde na kultúrne podujatie.
p. Papánek T. – sa spýtal na kúpu dopravného prostriedku. O aký typ auta ide a pre koho je
určené.
Ing. Hazlinger – ide o dopravný prostriedok typu Škoda Octávia a je určená pre mesto.
p. Dermeková - nie je tam určená cena.
Ing. Hazlinger – kúpa bude realizovaná cez elektronické trhovisko.
Ing. Papánek Ľ. – keď bude SMM kupovať dopravný prostriedok, bude o tom vedieť MsZ?
Ing. Kováčová – dopravný prostriedok do SMM sa kupoval tento rok prostredníctvom
elektronického trhoviska.
p. Dermeková sa spýtala na náklady na hlavnú kontrolórku.
Ing. Londarevová – ide len o náklady spojené s pracovným úväzkom hlavnej kontrolórky,
ktorý schválili poslanci.
Ing. Papánek Ľ – sa spýtal na položku – projektová dokumentácia. Čo je v tejto položke
zahrnuté.
Ing. Kováčová – ide o projektovú dokumentáciu na sídlisko Záhumenice – dopravný audit,
rekonštrukcia chodníkov, odstavné plochy, výsadba zelene a pod.
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p. Papánek T. – prečo projektová dokumentácia na Záhumeniciach nebola prerokovaná
v stavebnej komisii.
RNDr. Žilinek – ide o rozpočet, nikto zatiaľ nevie výšku finančných prostriedkov na túto
akciu.
Keďže neboli vznesené ďalšie pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy, primátor mesta dal
hlasovať za návrhy na uznesenia:
Výsledok hlasovania:
za 9 poslancov: Mgr. Dana Beňová, Bc. Michal Bolebruch, Ing. Kornel Činovský, , Ing.
Ondrej Chocholáček, Mgr. Mária Karasová,
Mgr. Ondrej Kollár, doc. Mgr. Štefan
Komorný ArtD., Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
proti 1 poslanec: Ing. Ľubomír Papánek
zdržal sa 2 poslanci: Janka Dermeková, Tomáš Papánek

k bodu 11

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2016
Primátor mesta vyzval hlavnú kontrolórku Ing. Máriu Polákovú, aby prítomných poslancov a
občanov oboznámila s návrhom plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016.
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie a otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania.
MsZ schvaľuje:
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2016.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy, primátor mesta dal
hlasovať za návrh za uznesenie:
Výsledok hlasovania:
za 11 poslancov: Mgr. Dana Beňová, Bc. Michal Bolebruch, Ing. Kornel Činovský, Ing.
Ondrej Chocholáček, Mgr. Mária Karasová,
Mgr. Ondrej Kollár, doc. Mgr. Štefan
Komorný ArtD., Tomáš Papánek, Ing. Ľubomír Papánek, Ing. Dana Vaňková, RNDr.
Miroslav Žilinek
proti:0
zdržal sa 1 poslanec: Janka Dermeková

k bodu 12 a 13

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠsMŠ Gbely, jej výsledkoch a
podmienkach za školský rok 2014/2015
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZUŠ v školskom roku 2014/2015
Na zasadnutie MsZ boli prizvaní i riaditelia a zástupcovia základných škôl v našom meste,
nakoľko v súlade so zákonom o štátnej správe v školstve a školskej samospráve je potrebné
schváliť Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti v školách za uplynulý školský rok.
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Poslanci obdržali predmetné správy, v ktorých sú uvedené údaje o počte žiakov,
o personálnom obsadení školy, o plnení školských plánov, obsahuje i výsledky dosiahnuté
žiakmi v procese výchovno-vzdelávacej činnosti, ako aj v oblasti reprezentácie škôl v športe
a pod. Spáva obsahuje aj údaje o materiálno-technických podmienkach v školách
a o finančnom zabezpečení činnosti škôl.
Primátor mesta ospravedlnil neprítomnosť riaditeľky ZUŠ, ktorá sa nemohla zasadania
zúčastniť z rodinných dôvodov, následne prečítal návrhy na uznesenia a otvoril rozpravu
k tomuto bodu rokovania.
MsZ schvaľuje:
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Gbely, jej výsledkoch a podmienkach za
šk. rok 2014/2015.
MsZ schvaľuje:
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti ZUŠ v šk. roku 2014/2015.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy, primátor mesta dal
hlasovať za návrhy na uznesenia:
Výsledok hlasovania:
za 12 poslancov: Mgr. Dana Beňová, Bc. Michal Bolebruch, Ing. Kornel Činovský, Janka
Dermeková, Ing. Ondrej Chocholáček, Mgr. Mária Karasová, Mgr. Ondrej Kollár, doc.
Mgr. Štefan Komorný ArtD., Tomáš Papánek, Ing. Ľubomír Papánek, Ing. Dana Vaňková,
RNDr. Miroslav Žilinek
proti:0
zdržal sa:0
k bodu 14

Majetkové prevody
V tomto bode programu boli predložené dva materiály, ktoré boli prerokované členmi dvoch
komisií a to komisie pre investičnú výstavbu a stavebné veci a komisie pre ekonomiku,
legislatívu a verejný poriadok, členovia ktorých navrhujú poslancom, aby schválili návrh na
uznesenie.
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie a otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania.
MsZ schvaľuje:
Odkúpenie častí pozemku reg. „E“ KN p.č. 5825/25, zapísaného v LV č. 1987 pre obec a kat.
úz. Gbely, podľa geometrického plánu č. 42/2015 (vyhotovil Mario Antálek, geodetické
práce, Brodské, dňa 6.11.2015, overený Okresným úradom Skalica, katastrálny odbor pod č.
547/2015 zo dňa 26.11.2015), diel „1“ – novoutvorené parc. č. 3324/2 zast. pl. o výmere 54
m2, diel „2“ – novoutvorené parc. č. 3324/4 zast. pl. o výmere 492 m2 a diel „3“ –
novoutvorené parc. č. 3753/2 zast. pl. o výmere 153 m2 od Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť
Gbely, zastúpenej farárom Mgr. Andrejom Fordinálom, Námestie biskupa Čárskeho č. 1, 908
45 Gbely, IČO 34015795, za cenu 0,66 €/m2.
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Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy, primátor mesta dal
hlasovať za návrh na uznesenie.
Výsledok hlasovania:
za 12 poslancov: Mgr. Dana Beňová, Bc. Michal Bolebruch, Ing. Kornel Činovský, Janka
Dermeková, Ing. Ondrej Chocholáček, Mgr. Mária Karasová, Mgr. Ondrej Kollár, doc.
Mgr. Štefan Komorný ArtD., Tomáš Papánek, Ing. Ľubomír Papánek, Ing. Dana Vaňková,
RNDr. Miroslav Žilinek
proti:0
zdržal sa:0
 Druhý materiál sa týkal usporiadania pozemkov pod prístupovou cestou v Cuníne, kde
pozemok pod časťou prístupovej komunikácie je vo vlastníctve Štátnej lesy š.p.
Na základe odporučenia členov komisie pre investičnú výstavbu, zo dňa 9.6.2014 bol
predložený na rokovanie poslancov MsZ Gbely dňa 16.6.2014 návrh na uznesenie
č.380/2014, v ktorom všetci prítomní poslanci schválili zámer a spôsob usporiadania
pozemkov pod miestnou obslužnou komunikáciou v lokalite Cunín formou zámeny
pozemkov medzi Mestom Gbely a Lesmi SR š.p. Súčasťou procesu usporiadania týchto
pozemkov bude zaobstaranie geometrických plánov, znaleckých posudkov, ako aj ďalších
podkladov potrebných k identifikácii pozemkov. Obdobným spôsobom mesto postupovalo aj
pri obstarávaní stavebných pozemkov na ul. Medlenovej, kde na základe zámennej zmluvy
mesto zamenilo lesné pozemky vo vlastníctve mesta za stavebné pozemky vo vlastníctve
Štátne lesy š.p. Aj v tomto prípade cena za lesné pozemky bola podľa znaleckého posudku
0,96 €/m2. Cena stavebného pozemku v zastavanom území mesta bola 3,77 €/m2. Podľa
vypracovaného znaleckého posudku, ktorým sa určila cena pozemku cesty v lokalite Cunín,
a podľa znaleckého posudku, ktorým sa určila cena lesného pozemku vo vlastníctve mesta, sa
stanovil počet m2 lesného pozemku, ktorý sa bude zamieňať. Zámena je v pomere cca 1:2.
Čiže zamieňajú sa pozemky v rôznych výmeroch metrov štvorcových, ale v rovnakej hodnote
(cene podľa znaleckého posudku).Členovia komisie pre výstavbu a investičné veci za
predložený návrh na zámenu pozemkov v lokalite Cunín nehlasovali, požiadali predložiť na
rokovanie MsZ príslušné znalecké posudky, ktoré boli k dispozícii. Členovia druhej komisie,
ktorí sa týmto návrhom zaoberali a to komisie pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok,
odporučili poslancom prijať návrh na uznesenie:
MsZ schvaľuje:
Zámenu pozemkov v kat. úz. Gbely vo vlastníctve Mesta Gbely reg. „E“ KN časti parc. č.
5894/1, 6047/105, 6047/108, 6047/109, 6047/110, zapísaných v LV č. 2070, pre obec a kat.
úz. Gbely, konkrétne novoutvorených pozemkov reg. „C“ KN par. č. 3301/8 lesný pozemok
o výmere 2968 m2 a parc. č. 3348/18 lesný pozemok o výmere 20369 m2 (všeobecná hodnota
týchto pozemkov je podľa znaleckého posudku 17 850,00 €), podľa GP č. 41/2014 zo dňa
18.9.2014 (vyhotovil POZEPO Ján Polák, Petrova Ves, overený Okresným úradom Skalica,
katastrálny odbor pod č. 401/2014 zo dňa 23.9.2014) za pozemky vo vlastníctve Lesy SR,
š.p., Banská Bystrica, zapísané v LV pre obec a kat. úz. Gbely č. 5203, parcely reg. „C“ KN
parc. č. 3564/8 zast. pl. o výmere 398 m2, parc. č. 3564/19 zast. pl. o výmere 75 m2, parc. č.
3564/21 zast. pl. o výmere 32 m2 a parcela reg. „E“ KN parc. č. 8092 ost. pl. o výmere 10915
m2 (všeobecná hodnota týchto pozemkov je podľa znaleckého posudku 17 700,00 €),
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z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
O majetku obcí v z.n.p. – usporiadanie prístupovej komunikácie v Mestskej časti Cunín, bez
vzájomného doplácania na hodnotu nehnuteľností.
Do rozpravy sa prihlásil Mgr. Kollár, ktorý sa spýtal, či je nejaké hospodárske využitie
lesných pozemkov.
Ing. Hazlinger vysvetlil, že pozemok nemá žiadne využitie. Takýmto istým spôsobom sme
zamieňali pozemky na ulici Medlenoa.
Mgr. Beňová – sa spýtala na vyrubovanie stromov.
Ing. Hazlinger – Lesy SR š.p. majú svoje hospodárske plány. Hodnota pozemku je 17 tis. €
a zamieňame ho za les, ktorý nemáme ako využiť. Riešili sme takto aj motocrossovú dráhu,
kde sa teraz organizujú preteky s medzinárodnou účasťou.
Mgr. Kollár – sa spýtal, či sa uvažovalo
motokrossovej dráhy.

o čiastočné pozemkové konanie v rámci

Ing. Hazlinger – vysvetlil, že cca 95 % pozemkov je vykúpených a je v majetku mesta. To sú
roky práce. Bez súhlasu MsZ sa nemôžu vykupovať pozemky.
Keďže neboli vznesené žiadne iné pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy, primátor mesta dal
hlasovať za návrh na uznesenie.
Výsledok hlasovania:
za 12 poslancov: Mgr. Dana Beňová, Bc. Michal Bolebruch, Ing. Kornel Činovský, Janka
Dermeková, Ing. Ondrej Chocholáček, Mgr. Mária Karasová, Mgr. Ondrej Kollár, doc.
Mgr. Štefan Komorný ArtD., Tomáš Papánek, Ing. Ľubomír Papánek, Ing. Dana Vaňková,
RNDr. Miroslav Žilinek
proti:0
zdržal sa:0
k bodu 15

Rôzne


Nájomná
dodatok

zmluva medzi Mestom Gbely a Správou mestského majetku Gbely -

Mesto Gbely v rámci projektu „Zberný dvor odpadov“ zakúpilo z prostriedkov grantu aj
dopravný prostriedok Peugeot Boxer. Keďže v septembri tohto roku bol projekt úspešne
ukončený, bolo navrhnuté preradiť formou dodatku k nájomnej zmluve uvedený malý
nákladný dopravný prostriedok do mestskej organizácie SMM, pracovníci ktorej ho budú
využívať pre svoju prácu na úseku verejno-prospešných prác.
Uvedený materiál bol prerokovaný členmi komisie pre ekonomiku, legislatívu a verejný
poriadok, ktorí odporúčajú poslancom prijať návrh na uznesenie.
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie a otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania.
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MsZ schvaľuje:
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 30.6.2015 medzi Mestom Gbely
a obchodnou spoločnosťou Správa mestského majetku Gbely, spol. s r.o., Naftárska 2104,
908 45 Gbely, IČO: 36268399. Predmetom dodatku č. 1 je doplnenie dopravného
prostriedku Peugeot BOXER, EČV SI 438 BC so zostatkovou cenou 0,- € do prílohy č. 2
predmetnej zmluvy.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy, primátor mesta dal
hlasovať za návrh na uznesenie.
Výsledok hlasovania:
za 12 poslancov: Mgr. Dana Beňová, Bc. Michal Bolebruch, Ing. Kornel Činovský, Janka
Dermeková, Ing. Ondrej Chocholáček, Mgr. Mária Karasová, Mgr. Ondrej Kollár, doc.
Mgr. Štefan Komorný ArtD., Tomáš Papánek, Ing. Ľubomír Papánek, Ing. Dana Vaňková,
RNDr. Miroslav Žilinek
proti:0
zdržal sa:0
 Zverenie majetku – vybudovanie soľnej jaskyne – do správy ZŠ s MŠ Gbely
Mesto Gbely bolo úspešné pri získaní grantu od nadácie SPP a.s. a Nafta a.s. na vybudovanie
soľnej jaskyne v objekte materskej školy. Uvedený zámer vychádza aj z volebného programu
a hlavne z požiadaviek školy, aby sa znížila chorobnosť detí v predškolskom veku, k čomu
prispeje pobyt v novovybudovanej soľnej jaskyni. V súlade s príslušnými právnymi
predpismi je potrebné tento majetok dať do správy ZŠ s MŠ Gbely.
Uvedený materiál prerokovali členovia komisie pre ekonomiku, legislatívu a verejný
poriadok, ktorí odporučili poslancom prijať návrh na uznesenie.
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie a otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania.
MsZ schvaľuje:
Zverenie majetku mesta Gbely – nehnuteľný majetok - Soľná jaskyňa v obstarávacej cene
25 551,05 € do správy rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou Gbely,
Pionierska 697, 908 45 Gbely, IČO: 36080799 od 1.1.2016.
Do rozpravy sa prihlásil poslanec Papánek T. a spýtal sa aké prevádzkové náklady bude
predstavovať prevádzkovanie soľnej jaskyne a kto ich bude hradiť.
Ing. Kováčová vysvetlila, že ide len o náklady na podlahové vykurovanie a ich výška bude
cca 120 €, ktoré budú uhradené z originálnych kompetencií.
Keďže neboli vznesené žiadne iné pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy, primátor mesta dal
hlasovať za návrh na uznesenie.
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Výsledok hlasovania:
za 12 poslancov: Mgr. Dana Beňová, Bc. Michal Bolebruch, Ing. Kornel Činovský, Janka
Dermeková, Ing. Ondrej Chocholáček, Mgr. Mária Karasová, Mgr. Ondrej Kollár, doc.
Mgr. Štefan Komorný ArtD., Tomáš Papánek, Ing. Ľubomír Papánek, Ing. Dana Vaňková,
RNDr. Miroslav Žilinek
proti:0
zdržal sa:0
 Vystúpenie mesta Gbely zo Združenia obcí – Budovanie regionálnej skládky TKO –
Cunín
Mesto Gbely vstúpilo v roku 2000 do Združenia obcí – Budovanie regionálnej skládky TKO
– Cunín. Toto združenie založilo 14 obcí za účelom vybudovania a rozšírenia regionálnej
skládky TKO Cunín. Zúčastnené obce sa mali podieľať na výstavbe a užívaní tejto
Regionálnej skládky v pomere podľa počtu obyvateľov. K samotnej realizácii projektu
rozšírenia skládky však neprišlo a združenie od roku 2006 nevykazuje žiadnu činnosť. Z tohto
dôvodu začali postupne niektoré obce zo združenia vystupovať. Z dôvodu nefunkčnosti
Združenia obcí bolo navrhnuté, aby aj mesto Gbely z tohto združenia vystúpilo.
Uvedený návrh bol prerokovaný v komisii pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok
a členmi komisie pre životné prostredie, poľovníctvo a rybárstvo, vodné a lesné hospodárstvo,
ktorí odporučili poslancom prijať uznesenie.
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie a otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania.
MsZ schvaľuje:
Vystúpenie Mesta Gbely zo Združenia obcí – Budovanie regionálnej skládky TKO – Cunín.
V rozprave poslancov sa p. Dermeková spýtala, či išlo o rozšírenie skládky a či mestu vznikli
náklady.
Ing. Hazlinger – dodal, že rozšírenie skládky sa nezrealizovalo. Na účte združenia je cca
1900 €, náklady boli za projektovú dokumentáciu.
Keďže neboli vznesené žiadne iné pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy, primátor mesta dal
hlasovať za návrh na uznesenie.
Výsledok hlasovania:
za 12 poslancov: Mgr. Dana Beňová, Bc. Michal Bolebruch, Ing. Kornel Činovský, Janka
Dermeková, Ing. Ondrej Chocholáček, Mgr. Mária Karasová, Mgr. Ondrej Kollár, doc.
Mgr. Štefan Komorný ArtD., Tomáš Papánek, Ing. Ľubomír Papánek, Ing. Dana Vaňková,
RNDr. Miroslav Žilinek
proti:0
zdržal sa:0
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 Stanovenie platu primátora
Primátor mesta oboznámil poslancov s tým, že zo zákona je potrebné raz ročne prerokovať
plat primátora mesta.
Ing. Dana Vaňková prečítala návrh na uznesenie týkajúce sa platu primátora.
MsZ schvaľuje:
plat primátora Mesta Gbely stanoveného podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom
postavení a platových pomerov starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov zvýšený o 60 % v súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. s účinnosťou od
15.12.2015.
Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania.
Do rozpravy sa prihlásil Ing. Chocholáček, ktorý uviedol,, že plat primátora je závislý od
počtu obyvateľov. Myslím si, že navýšenie o 60 % je vysoké, povedal poslanec. Predložil
predsedovi návrhovej komisie pozmeňujúci návrh na zvýšenie platu primátorovi o 25 %.
Mgr. Kollár – dodal, že práca primátora je dobre hodnotená, sú pozitívne ohlasy na riešenie
problému s prejazdom traktorov na ulici Družstevnej, ale je ešte čo zlepšiť, preto súhlasí
s pozmeňujúcim návrhom poslanca Ing. Chocholáčka.
Mgr. Karasová sa spýtala, aký je nárast oproti minulému roku.
Ing. Vaňková – vysvetlila, že minulý rok mal primátor plat zvýšený o 70 % a teraz je návrh
na zvýšenie o 60 %. O plate primátora mesta sa najviac diskutuje. Kto chce vidieť prácu
primátora vidí a kto nechce vidieť nevidí. Keď prídu cudzí ľudia do Gbelov, vždy povedia, že
sú v našom meste pozitívne zmeny. Veľmi jednoduché je riešiť predchádzajúce obdobie.
Veľa vecí sa podarilo vybudovať ako napríklad cesty, chodníky, rozvoj v rekreačnej oblasti
Adamov, taktiež je dôležitá práca s mládežou – sú vytvorené dobré podmienky pre mládež.
Nie všetci sme dokonalí, je nevyhnutné poskytovať primátorovi spätnú väzbu. Je potrebné,
ak je nejaký problém, prísť na mestský úrad, alebo zavolať primátorovi a diskutovať
o probléme. Váš návrh - navýšenie o 25 % je adekvátne k tomu, čo vidíte vy, čo sa urobilo. Je
to na zváženie každého poslanca.
p. Papánek T. – spätná väzba bude vtedy, ak bude zasadnutie MsZ každého 1,5 mesiaca.
Ing. Chocholáček – dodal, že i keď navrhuje 25 %, ide stále o navýšenie. Je tu priestor na
zlepšenie.
Mgr. Kollár dodal, že v iných obciach je starosta tiež na plný úväzok a je tam sám. 70 % je
strop, je to pre toho, čo niečo dokázal, je to niečo výnimočné.
p. Dermeková – mňa mrzí, že zástupkyňa primátora, vyzdvihuje prácu len primátora, je to
práca aj zamestnancov.
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RNDr. Žilinek – vysvetlil, že štatutár si vyberá tím ľudí, a aj tým dokazuje svoju šikovnosť.
Na internete si každý môže pozrieť tabuľky platov primátorov. Neznížili sme mu plat, pretože
s ním nie sme spokojní, ale preto, že dochádza k zmrazovaniu platov.
Ing. Činovský – kandidujem a spolupracujem s primátorom už 12 rokov, pre mňa je to
výnimočný človek, vysoko si ho vážim, je pre prácu zapálený a robí ju dobre.
Mgr. Beňová – podporuje návrh Ing. Vaňkovej, je to práca na úkor rodiny a svojho voľného
času.
Ing. Hazlinger uviedol, že v mnohých mestách pracuje na plný pracovný úväzok zástupca
primátora, s ktorým si môžu nielen prácu rozdeliť, ale najmä sa môžu striedať aj pri
návštevách rôznych spoločenských a iných podujatí.
Keďže neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy, primátor mesta
dal hlasovať za pôvodný návrh na uznesenie s nasledovným znením:
„MsZ schvaľuje plat primátora Mesta Gbely stanoveného podľa § 3 ods. 1 zákona č.
253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomerov starostov obcí a primátorov miest
v znení neskorších predpisov zvýšený o 60 % v súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z.
s účinnosťou od 15.12.2015“
Výsledok hlasovania:
za 7 poslancov: Mgr. Dana Beňová, Bc. Michal Bolebruch, Ing. Kornel Činovský, Mgr.
Mária Karasová, doc. Mgr. Štefan Komorný ArtD., Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav
Žilinek
proti 5 poslancov: Janka Dermeková, Ing. Ondrej Chocholáček, Mgr. Ondrje Kollár, Ing.
Ľubomír Papánek, Tomáš Papánek
zdržal sa:0
Plat primátora bol schválený vo výške 3.213,- € mesačne s účinnosťou od 15.12.2015.

k bodu 7

Diskusia
Ako prvý sa do diskusie prihlásil pán primátor, ktorý uviedol, že spoločnosť Nafta a.s.
predala nehnuteľnosti v meste Gbely spoločnosti Stavební firma plus, s.r.o. Hodonín. Ich
konateľ sa listom obrátil na mesto so žiadosťou o odkúpenie pozemku vedľa bývalej
administratívnej budovy na ul. Naftárskej – jazierko, ktoré by v budúcnosti chceli využívať
pre svoje podnikateľské aktivity spojené s vybudovaním kúpeľného zariadenia a zároveň by
bol prístupný verejnosti. Bol im zaslaný list, že až po predložení podrobného zámeru,
následnej žiadosti o územné konanie, bude ich žiadosť predložená na rokovanie poslancov
MsZ. Zatiaľ je predčasné o jeho kúpe rokovať, ak nie je presne vymedzený zámer a časový
harmonogram podnikateľského subjektu v meste.
Pán primátor následne prítomných informoval o riešení situácie s bezdomovcami v meste,
ktorí viac raz odmietli možnosť zabezpečiť im núdzové azylové ubytovanie, ako aj
poskytnutie teplej polievky. Bez ich súhlasu ich nie je možné nikde ani v tomto zimnom
období umiestniť.
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Do diskusie sa prihlásil pán Ing. Morbacher, ktorý uviedol, že pán primátor má podporu
dôchodcov mesta, zúčastňuje sa rôznych podujatí.
p. Vávra poukázal na pobehujúcich psov po meste.
p. Volková sa spýtala, kedy bude vymenené zrkadlo u Poláčkov.
Ing. Hazlinger vysvetlil, že zrkadlo je majetkom Správy
zakúpené, je potrebné ho len namontovať..

ciest, podľa informácií je už

p. Volková sa ďalej spýtala, či do soľnej jaskyne budú chodiť aj deti zo základnej školy.
Ing. Hazlinger – vysvetlil, že soľná jaskyňa je určená pre deti materskej školy.
Mgr. Kollár – navrhol, aby zvukové záznamy z MsZ boli nahrávané na diktafón. Taktiež
poukázal na to, že v zápisnici z minulého zasadnutia nie je správne uvedené, ktorý poslanec
položil otázku z akých finančných prostriedkov boli financované projekty na rozhľadňu.
p. Volková poukázala na preplnené parkovisko pred kostolom občanmi, ktorí nastupujú na
linkový autobus do Volkswagenu. Rodičia, ktorí idú k detskej lekárke nemajú miesto na
parkovanie.
Ing. Hazlinger vysvetlil, že predmetný problém bude konzultovaný s Okresným dopravným
inšpektorátom Senica.
p. Papánek T. – poukázal na čiernu skládku pri zbernom dvore.
p. Dermeková sa spýtala na termín ďalšieho zasadnutia MsZ.
Ing. Papánek Ľ. – navrhol, aby boli zasadnutia MsZ častejšie.
Ing. Hazlinger uviedol, že zastupiteľstvo zvoláva primátor a poslanci budú včas informovaní.
Keďže neboli žiadne ďalšie príspevky do diskusie, primátor mesta ukončil zasadnutie MsZ,
poďakoval všetkým prítomným poslancom i občanom za účasť a poprial všetkým pokojné
prežitie vianočných sviatkov a všetko najlepšie v novom roku.
Gbely 17. decembra 2015

Ing. Nataša Londarevová
prednostka MsÚ

Ing. Jozef Hazlinger
primátor mesta

Overovatelia:
Mgr. Mária Karasová
doc. Mgr. Štefan Komorný, ArtD.
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