Informácia pre poslancov
1. Návrh Štatútu mestských novín
Na mesto Gbely bol dňa 1. marca 2017 v poobedňajších hodinách elektronickou poštou doručený
návrh Štatútu mestských novín „Gbelan“, ktorý odoslal poslanec MsZ Gbely Mgr. Ondrej Kollár s tým,
že predkladá uvedený materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva v Gbeloch, ktorého termín je
stanovený na 13.marca 2017.
Podľa Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva §5 ods.2:
„Program rokovania MsZ vychádza z potrieb mesta, z prijatých uznesení, a iniciatívnych návrhov
orgánov mestského zastupiteľstva, poslancov a ostatných obyvateľov mesta, ktoré musia byť doručené
na mestský úrad najneskôr 14 kalendárnych dní pred plánovaným zasadnutím mestského
zastupiteľstva.“
Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Gbeloch §4 ods. 11:
„Komisie ako poradné, iniciatívne a kontrolné orgány sa podieľajú na príprave materiálov v súlade
s kompetenciami vymedzenými v Štatúte mesta Gbely. Primátor stanoví, v ktorých prípadoch je
spracovanie materiálu podmienené stanoviskom, resp. vyjadrením príslušnej komisie.“
Na náklade vyššie uvedeného primátor mesta rozhodol, že predložený návrh poslanca Mgr. Ondreja
Kollára je potrebné predložiť na rokovanie členov komisie pre mládež, kultúru, šport, školstvo a granty
a následne aj komisie pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok, ktorí predložia svoje stanoviská
a pripomienky k návrhu.
Z dôvodu, že zasadanie komisie pre mládež, kultúru, šport, školstvo a granty sa konalo dňa 1. marca
2017 o 16.oo hod. nemohol byť návrh poslanca Mgr. Ondreja Kollára predložený na rokovanie tejto
komisie.
Na základe vyššie uvedeného primátor mesta Gbely informoval aj členov komisie pre ekonomiku,
legislatívu a verejný poriadok, ktorí sa stretli na svojom zasadaní dňa 6.marca 2017, že návrh poslanca
Mgr. Ondreja Kollára „Štatút mestských novín“ spolu s odborným vyjadrením sa vydavateľa novín –
obchodnej spoločnosti Správa mestského majetku s.r.o. Gbely - bude prerokovaný v obidvoch
komisiách na ich zasadnutiach.
Z týchto dôvodov nie je návrh Štatútu mestských novín predložený na rokovanie poslancov MsZ
v Gbeloch dňa 13. marca 2017.
2. Návrh na zriadenie Mestskej polície v Gbeloch
Na zasadaní členov komisie pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok v bode rôzne predložil Mgr.
Ondrej Kollár ústny návrh na zriadenie Mestskej polície v Gbeloch.
Členovia danej komisie konštatovali, že je potrebné pre návrh Štatútu mestských novín a aj pre
prerokovanie návrhu na zriadenie Mestskej polície v Gbeloch pripraviť odborné stanoviská, ktoré
zosúladia návrhy s platnou legislatívou, ako aj sa vyčíslia finančné náklady t.j. dopad na rozpočet mesta
Gbely. Uvedené materiály pripravia zodpovední zamestnanci mesta Gbely.
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