Mesto Gbely
Nám. Slobody 1261, 908 45 Gbely

Zápisnica
zo zasadnutia mestského zastupiteľstva,
konaného dňa 9.12.2013 v obradnej sieni MsÚ
Prítomní: viď prezenčná listina (príloha č. 1) – 9 poslancov
Ospravedlnení:
Mgr. Ondrej Kollár
doc. Mgr. Štefan Komorný, ArtD.
Ing. Ľubomír Papánek
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. VZN o spôsobe nakladania s komunálnym odpadom a drobným stavebným
odpadom na území mesta Gbely
4. VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na
žiaka ZUŠ, dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Gbely
5. Návrh IV. zmeny rozpočtu Mesta Gbely na rok 2013
6. Návrh rozpočtu na rok 2014, programový rozpočet Mesta Gbely 2014, viacročný
rozpočet 2015 - 2016, Správa hlavnej kontrolórky k viacročnému rozpočtu Mesta
Gbely
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Gbely na I. polrok 2014
8. Majetkové prevody
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Ukončenie
Primátor mesta dal hlasovať za program rokovania
mestského zastupiteľstva
predložený poslancom, ktorých bolo v tom čase prítomných 9.
Hlasovanie počas rokovania MsZ bolo verejné – zdvihnutím ruky, v súlade s platným
Rokovacím poriadkom MsZ v Gbeloch.
Výsledok hlasovania:
Za 9 poslancov: Iveta Ambrová, Mgr. Dana Beňová, Ing. Kornel Činovský, Janka
Dermeková, Milan Mikulič, Pavol Nemec, Ing. Svetlana Ondrušková, Ing. Dana
Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Primátor mesta určil zapisovateľku zápisnice:
Zapisovateľka: Mgr. Andrea Hrubšová
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Primátor mesta určil overovateľov zápisnice:
Overovatelia: p. Iveta Ambrová
Mgr. Dana Beňová

Primátor predložil na odsúhlasenie poslancom návrh zloženia návrhovej komisie.

Návrhová komisia: RNDr. Miroslav Žilinek - predseda
Ing. Svetlana Ondrušková - člen
p. Milan Mikulič - člen
Výsledok hlasovania:
Za 9 poslancov: Iveta Ambrová, Mgr. Dana Beňová, Ing. Kornel Činovský, Janka
Dermeková, Milan Mikulič, Pavol Nemec, Ing. Svetlana Ondrušková, 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 prítomných poslancov
informovala o nákladoch spojených s prevádzkovaním lodí na rieke Morave a o riešení
petície na ulici Družstevnej.

k bodu 3

VZN o spôsobe nakladania s komunálnym odpadom a drobným
stavebným odpadom na území mesta Gbely
Primátor mesta informoval prítomných poslancov o predkladanom materiály. VZN sa
mení z dôvodu novely zákona o odpadoch, ktorá ukladá obciam upraviť nakladanie
s odpadom vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov
a elektro odpadov z domácností.
Uvedené VZN bolo prerokované v dvoch komisiách a to v komisii pre životné
prostredie a v komisii pre ekonomiku, členovia ktorých odporučili poslancom prijať
uznesenie.
Primátor prečítal návrh na uznesenie:
MsZ vydáva:
VZN o spôsobe nakladania s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na
území mesta Gbely.
Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania.
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Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor mesta
dal hlasovať za prečítané uznesenie.
Výsledok hlasovania:
Za 9 poslancov: Iveta Ambrová, Mgr. Dana Beňová, Ing. Kornel Činovský, Janka
Dermeková, Milan Mikulič, Pavol Nemec, Ing. Svetlana Ondrušková, Ing. Dana
Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 4

VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy
a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa materskej školy a žiaka školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Gbely
Návrh tohto VZN obdržali poslanci v písomnej forme, je to v svojej podstate určenie
výšky dotácie na jedného žiaka, či dieťa v školských zariadeniach podľa výšky rozpočtu
deleného počtom detí v tej ktorej organizácii. Uvedený návrh VZN bol prerokovaný
v komisii pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok, členovia ktorej odporučili
poslancom prijať uznesenie.
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie.
MsZ vydáva:
VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka
v ZUŠ, dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Gbely
Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor mesta
dal hlasovať za prečítané uznesenie.
Výsledok hlasovania:
Za 9 poslancov: Iveta Ambrová, Mgr. Dana Beňová, Ing. Kornel Činovský, Janka
Dermeková, Milan Mikulič, Pavol Nemec, Ing. Svetlana Ondrušková, Ing. Dana
Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 5

Návrh IV. zmeny rozpočtu Mesta Gbely na rok 2013
V tomto návrhu sú v kapitálovom rozpočte upravené príjmy o finančné prostriedky
získané z predaja pozemkov na ul. Medlenovej, z predaja neupotrebiteľného majetku –
starý traktor, začlenenie grantu na vybavenie zberného dvora – kúpa nového traktora,
ako aj grantu od Nadácie SPP. Vo výdavkoch ide o zreálnenie rozpočtu podľa
očakávanej skutočnosti najmä spolufinancovanie kúpy traktora, ako aj odstavných plôch
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a rekonštrukcie MK. V bežnom rozpočte ide najmä o zreálnenie príjmovej časti
o poplatky za užívanie verejného priestranstva, za uloženie odpadu na skládke Cunín,
správne poplatky a pod. Vo výdavkovej časti tohto rozpočtu ide o spresnenie rozpočtu
na základe očakávanej skutočnosti, rôzne menšie úpravy, úprava nevyčerpaného
rozpočtu na opatrovateľskú službu – stravovanie dôchodcov, zvýšenie príspevku na deti
s trvalým pobytom v meste Gbely, ktoré sú umiestnené v detských domovoch. Väčšia
položka je pri úhrade nákladov spojených so súdnym sporom so spoločnosťou
UNISTAV, v ktorom odvolací Krajský súd Trnava zmenil rozsudok Okresného súdu
Senica (ktorý bol vydaný po 11 rokoch vedenia súdneho sporu), podľa ktorého malo
mesto Gbely a spoločnosť UNISTAV zaplatiť rovnakým dielom dlžnú čiastku za
uskutočnené práce ešte z roku 2001 pri budovaní kanalizácie na ul. prof.Čárskeho
z grantu PHARE. Bývalé vedenie mesta Gbely nedokázalo doriešiť sporné veci pri
úhrade poslednej faktúry a tak Implementačná agentúra Ministerstva životného
prostredia neuhradila dodávateľovi plnú výšku zo zadržanej čiastky. Odvolací súd
rozhodol, že mesto Gbely má zaplatiť dlžnú čiastku, ako aj súdne poplatky a trovy
právneho zastupovania. Členovia komisie pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok
odporučili vedeniu mesta podať mimoriadne dovolanie. V návrhu IV. zmeny rozpočtu je
vyčlenená aj čiastka 10.000 € pre BVS a.s. a jej dcérsku spoločnosť na
spolufinancovanie nákladov realizovaných prác na ulici Medlenovej. Tieto práce
pôvodne malo zabezpečovať mesto zo svojich finančných prostriedkov, ale podarilo sa
vyrokovať, aby práce vykonávala BVS a.s. pri spolufinancovaní mesta. Členovia
komisie pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok odporučili poslancom MsZ
prijať nasledovné uznesenia, ktoré prečítal primátor:
MsZ schvaľuje:
IV. zmenu rozpočtu mesta Gbely na rok 2013. Neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia
je komentár k IV. zmene rozpočtu. Celkový rozpočet po IV. zmene je prebytkový:
3 107 684,12
Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
525 058,44
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Príjmy z finančných operácií 287 609,71 Výdavky z finančných operácií
3 920 352,27
Rozdiel - prebytok

2 800 308,16
401 900,00
658 582,62
3 860 790,78
59 561 ,49

MsZ schvaľuje:
účelovú dotáciu pre BVS a.s. Bratislava a jej dcérsku spoločnosť na spolufinancovanie
nákladov realizovaných na ulici Medlenova vo výške 10.000,- €.
Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor mesta
dal hlasovať za prečítané uznesenia.
Výsledok hlasovania:
Za 9 poslancov: Iveta Ambrová, Mgr. Dana Beňová, Ing. Kornel Činovský, Janka
Dermeková, Milan Mikulič, Pavol Nemec, Ing. Svetlana Ondrušková, Ing. Dana
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Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 6

Návrh rozpočtu na rok 2014, programový rozpočet Mesta Gbely 2014,
viacročný rozpočet 2015 – 2016, správa hlavnej kontrolórky
k viacročnému rozpočtu Mesta Gbely
Uvedený materiál poslanci obdržali v písomnej forme a programový rozpočet na CD.
Primátor mesta vyzval hlavnú kontrolórku Ing. Máriu Polákovú, aby prítomných
oboznámila so správou k viacročnému rozpočtu Mesta Gbely. Rozsiahly materiál bol
prerokovaný v komisii pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok, členovia ktorej
odporučili poslancom prijať uznesenia.
Primátor prečítal návrhy na uznesenia:
MsZ schvaľuje:
Programový rozpočet na rok 2014 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 2015 a 2016.
MsZ berie na vedomie:
Správu hlavnej kontrolórky k viacročnému rozpočtu mesta Gbely na roky 2014- 2016.
MsZ schvaľuje:
Čerpanie rezervného fondu vo výške 31.000 € na úhradu výdavkových finančných
operácií - splátky úverov a vykrytie straty obchodnej spoločnosti Správa mestského
majetku Gbely spol. s r.o.
MsZ schvaľuje:
Vykrytie straty minulých účtovných období obchodnej spoločnosti Správa mestského
majetku spol. s r.o. Gbely, vo výške 90.000,- €, ktoré budú použité na investičné akcie
v meste Gbely – rekonštrukcia chodníkov, miestnych komunikácií a odstavných plôch.
Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor mesta
dal hlasovať za prečítané uznesenia.

Výsledok hlasovania:
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Za 9 poslancov: Iveta Ambrová, Mgr. Dana Beňová, Ing. Kornel Činovský, Janka
Dermeková, Milan Mikulič, Pavol Nemec, Ing. Svetlana Ondrušková, Ing. Dana
Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0
k bodu 7

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Gbely
na I. polrok 2014
Poslanci obdržali návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2014, ktorý bol
prerokovaný na komisii pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok a členovia
komisie odporúčajú poslancom schváliť uznesenie.
Primátor prečítal návrh na uznesenie.
MsZ schvaľuje:
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Gbely na obdobie I. polroka 2014.
Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor mesta
dal hlasovať za prečítané uznesenie.
Výsledok hlasovania:
Za 9 poslancov: Iveta Ambrová, Mgr. Dana Beňová, Ing. Kornel Činovský, Janka
Dermeková, Milan Mikulič, Pavol Nemec, Ing. Svetlana Ondrušková, Ing. Dana
Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0
k bodu 8

Majetkové prevody
 Pozemky pod jestvujúcim poľným hnojiskom
Na Mesto Gbely bola doručená žiadosť od vedenia PD a.s. Gbely o odkúpenie časti
pozemku pod existujúcim poľným hnojiskom najmä z dôvodu, že na jeho modernizáciu
budú žiadať finančné prostriedky z grantu. S predajom pozemku súhlasili členovia
komisie pre investičnú výstavbu a stavebné veci. Keďže ide o záťaž z minulých období
– stavba na neusporiadaných pozemkoch, navrhli členovia komisie pre ekonomiku,
legislatívu a verejný poriadok, aby cena za 1m² bola vo výške 3,32 €.
Primátor prečítal návrh na uznesenie:
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MsZ schvaľuje:
Odpredaj častí pozemku zapísaného v LV č. 3849 pre obec a k.ú. Gbely parcela registra
E KN, par. č. 7495 orná pôda o výmere 5147 m², konkrétne novovzniknuté pozemky
diel „14“, par. č. 3640/9 zastavané plochy a nádvoria o výmere 133 m² a diel „15“,par.
č. 3640/12 zastavané plochy a nádvoria o výmere 14m² (zamerané geometrickým
plánom č. 36220825-01/2013, ktorý vyhotovil ZIL-Stav Skalica s.r.o. Skalica) v zmysle
paragrafu 9a, ods. 8, písm. b.) zákona č. 138/1991 Zb. O majetku obcí v z.n.p.
spoločnosti PD Gbely, a.s. Petroveská 1402/23, 908 45 Gbely, IČO 314 133 07 za cenu
3,32 €/m².
Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor mesta
dal hlasovať za prečítané uznesenie.
Výsledok hlasovania:
Za 9 poslancov: Iveta Ambrová, Mgr. Dana Beňová, Ing. Kornel Činovský, Janka
Dermeková, Milan Mikulič, Pavol Nemec, Ing. Svetlana Ondrušková, Ing. Dana
Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0


Kúpa pozemkov v lokalite Cunín

Mesto Gbely pokračuje v usporiadaní pozemkov v lokalite Cunín z dôvodu možnosti
športového využitia týchto pozemkov.
Primátor prečítal návrh na uznesenie:
MsZ schvaľuje:
Kúpu spoluvlastníckeho podielu 1/4 pozemku zapísaného pod B4 v LV č. 5861 pre obec
a kat.úz. Gbely reg. „E“ KN par. č. 8093/11 orná pôda o výmere 4942 m2 a
spoluvlastníckeho podielu 1/16 pozemku zapísaného pod B6 v LV č. 8694 pre obec
a kat.úz. Gbely reg. „E“ KN par. č. 8093/30 orná pôda o výmere 4853 od Ivana Vallu,
Kpt. Nálepku 832, 908 45 Gbely za cenu 359 Eur.
Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor mesta
dal hlasovať za prečítané uznesenie.
Výsledok hlasovania:
Za 9 poslancov: Iveta Ambrová, Mgr. Dana Beňová, Ing. Kornel Činovský, Janka
Dermeková, Milan Mikulič, Pavol Nemec, Ing. Svetlana Ondrušková, Ing. Dana
Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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K bodu 9

Rôzne


Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ s MŠ Gbely

V súlade so zákonom o štátnej správe v školstve a školskej samospráve štatutár
zriaďovateľa delegoval do Rady školy tých istých zástupcov, ktorí doteraz v Rade školy
pracovali. Nová Rada školy sa utvára z dôvodu, že uplynulo štvorročné funkčné
obdobie Rady školy.
Na základe poverenia zriaďovateľa - riaditeľka ZŠ s MŠ uskutočnila voľbu nových
členov Rady školy – boli zvolení 2 zástupcovia pedagogických zamestnancov ZŠ s MŠ ,
1 zástupca nepedagogických zamestnancov ZŠsMŠ a 4 zástupcovia rodičov.
Primátor prečítal návrh na uznesenie:
MsZ berie na vedomie:
Delegovanie za členov Rady školy pri ZŠ s MŠ, ul. Pionierska č. 697, 908 45 Gbely:
Ing. Kornela Činovského
Mgr. Andreu Hrubšovú,
Milana Mikuliča
Ing. Gabrielu Kováčovú.
Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania.
Keďže neboli žiadne pripomienky, primátor konštatoval, že poslanci MsZ zobrali na
vedomie delegovanie za členov Rady školy pri ZŠ s MŠ Gbely.


Zámer prevádzkovania požičovne raftov

Mesto Gbely ako prijímateľ grantu vybudovalo v tomto roku a dalo do prevádzky
požičovňu raftov. Prevádzkovanie požičovne raftov počas leta 2013 mesto zverilo
fyzickej osobe – podnikateľovi na Adamovských jazerách p. Silvestrovi Vismekovi,
najmä z dôvodu vysokých mzdových nákladov na takýto druh prevádzky. Keďže p.
Vismek zamestnáva pracovníka na pláži pri jeho reštauračnom zariadení, náklady sú
podstatne nižšie. V takejto forme prevádzkovania požičovne raftov by mesto chcelo
pokračovať aj v budúcej letnej sezóne a po prerokovaní tohto návrhu v komisii pre
ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok bolo navrhnuté prijať nasledovné uznesenia,
ktoré primátor prečítal:

MsZ schvaľuje:
Zámer hnuteľný majetok:
- štvorkolka, kategória L7e, značka CFMOTO typ CF 800-2
- nafukovací čln Revo 345 performamce:
CIN CZ-KULA1036E111
CIN CZ-KULA1041E111
CIN CZ-KULA1044E111

1 ks
1 ks
1 ks
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CIN CZ-KULA1045E111
- odnímateľné zrkadlo
- veslo
16 ks
- záchranná vesta
- pumpa SRS Super 6/3
- lekárnička 4 ks
- hádzacie vrecko
- vak plastový 40 l transparent
- popruh
8 ks
- elektromotor Motorguide Varimax V 55 HT 36,12 V
výrobné číslo:9D188573
výrobné číslo:9D188564
výrobné číslo:9D188572
výrobné číslo:9D188576
- batéria Varta profesionál AGM 12V/115 Ah
- plastový box na batériu
- nabíjačka batérie
dať do výpožičky na dobu neurčitú.

1 ks
4 ks
24ks
4 ks
4 ks
4 ks

1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
4 ks
4 ks
4 ks

MsZ schvaľuje:
Výpožičku hnuteľného majetku:
- štvorkolka, kategória L7e, značka CFMOTO typ CF 800-2
- nafukovací čln Revo 345 performamce
CIN CZ-KULA1036E111
1 ks
CIN CZ-KULA1041E111
1 ks
CIN CZ-KULA1044E111
1 ks
CIN CZ-KULA1045E111
1 ks
- odnímateľné zrkadlo
4 ks
- veslo
16 ks
- záchranná vesta
24ks
- pumpa SRS Super 6/3
4 ks
- lekárnička
4 ks
- hádzacie vrecko
4 ks
- vak plastový 40 l transparent
4 ks
- popruh
8 ks
- elektromotor Motorguide Varimax V 55 HT 36,12 V
výrobné číslo:9D188573
1 ks
výrobné číslo:9D188564
1 ks
výrobné číslo:9D188572
1 ks
výrobné číslo:9D188576
1 ks
- batéria Varta profesionál AGM 12V/115 Ah
4 ks
- plastový box na batériu
4 ks
- nabíjačka batérie
4 ks
na dobu neurčitú vypožičiavateľovi pánovi Silvesterovi Vismekovi, 900 61 Gajary
415, IČO:40159141. Výpožička predmetného majetku sa schvaľuje z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, ktorým je rozvoj turizmu a rekreácie v mestskej časti Adamov.
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MsZ berie na vedomie:
že požičovňu raftov bude prevádzkovať pán Silvester Vismek, 900 61 Gajary 415, IČO:
401 591 41 v zmysle uznesení o schválení výpožičky na hnuteľný majetok č. 324 a
325/2013.
Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor mesta
dal hlasovať za prečítané uznesenia.
Výsledok hlasovania:
Za 9 poslancov: Iveta Ambrová, Mgr. Dana Beňová, Ing. Kornel Činovský, Janka
Dermeková, Milan Mikulič, Pavol Nemec, Ing. Svetlana Ondrušková, Ing. Dana
Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0


Návrh zasadaní poslancov MsZ na I. polrok 2014

Primátor mesta predložil návrh členov komisie pre ekonomiku legislatívu a verejný
poriadok.
Primátor prečítal návrh na uznesenie:
MsZ schvaľuje:
Plán zasadaní poslancov MsZ v Gbeloch na I. polrok 2014:
17. február 2014
marec, apríl 2014 – termín sa určí podľa ukončenia účtovnej uzávierky
16. jún 2014
Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor mesta
dal hlasovať za prečítané uznesenie.
Výsledok hlasovania:
Za 9 poslancov: Iveta Ambrová, Mgr. Dana Beňová, Ing. Kornel Činovský, Janka
Dermeková, Milan Mikulič, Pavol Nemec, Ing. Svetlana Ondrušková, Ing. Dana
Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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Predĺženie platnosti Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Gbely

Tento dokument prijali poslanci MsZ v Gbeloch s platnosťou do 31.12.2013. Z dôvodu
prípravy novely zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja, Národnej
stratégie regionálneho rozvoja SR a Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020, ktoré
majú byť schválené v I. polroku 2014, odporučilo Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR obciam, aby predĺžili platnosť svojich dokumentov.
Primátor prečítal návrh na uznesenie:
MsZ schvaľuje:
Predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Gbely
v súčasnom znení v zmysle zákona č. 539/2008 Z.z. , § 8, ods. 7 o podpore regionálneho
rozvoja a to na dobu do 31.12.2015.
Primátor otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor mesta
dal hlasovať za prečítané uznesenie.
Výsledok hlasovania:
Za 9 poslancov: Iveta Ambrová, Mgr. Dana Beňová, Ing. Kornel Činovský, Janka
Dermeková, Milan Mikulič, Pavol Nemec, Ing. Svetlana Ondrušková, Ing. Dana
Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 10

Diskusia
Do diskusie sa prihlásil pán Antálek, ktorý sa spýtal kde môže bežný občan získať
rozpočet mesta a či sa budú spevňovať ďalšie odstavné miesta pre osobné automobily
na Záhumeniciach.
Ing. Hazlinger - položkovitý rozpočet je uverejnený na úradnej tabuli mesta a tiež na
webovej stránke mesta Gbely, Ďalšie odstavné miesta sú v pláne po ukončení
rekonštrukcie chodníka na ul. Pionierskej.
Ing. Hazlinger informoval prítomných poslancov i občanov o tom, že majiteľ
krajčírskej firmy v Letničiu kúpil budovu bývalého KAMKA a krajčírska firma sa
presúva do nášho mesta.
p. Dermeková sa spýtala, či by nebolo možné vyznačiť na sídlisku Záhumenice
parkovacie miesta.
Ing. Hazlinger – uviedol, že vyznačenie parkovacích miest na sídlisku Záhumenice je
naplánované na jarné mesiace.
p. Mikulič – upozornil, že nie sú odstránené zvyšky po dopravnej nehode,

preto
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požiadal, či by bolo možné vyzvať zodpovednú firmu na jej odstránenie. Ďalej pán
Mikulič upozornil na čierne skládky v lese smerom do Adamova.
Mgr. Beňová taktiež upozornila, že na ulici Medlenovej sú vyvezené korene stromov.
Spýtala sa, či by nebolo možné, aby bola na ulici Medlenovej a Jurigovej nainštalovaná
kamera. Ďalej sa spýtala, koľko je vykúpených pozemkov v lokalite Cunín a na zámer
s týmito pozemkami.
Ing. Hazlinger – vysvetlil, že už je cca 90 % pozemkov vykúpených. Zámer je
zadefinovaný v schválených zmenách a doplnkoch územného plánu mesta, ktoré
poslanci schválili a znovu ho budú poslanci schvaľovať na jar.
Keďže neboli ďalšie príspevky do diskusie, primátor mesta ukončil zasadnutie MsZ
a všetkým prítomným poslancom i občanom zaželal príjemné a pokojné prežitie
vianočných sviatkov.
Gbely 10. decembra 2013

Ing. Nataša Londarevová
prednostka MsÚ

Ing. Jozef Hazlinger
primátor mesta

Overovatelia:
p. Iveta Ambrová
Mgr. Dana Beňová
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