Mesto Gbely
Nám. Slobody 1261, 908 45 Gbely

Zápisnica
zo zasadnutia mestského zastupiteľstva,
konaného dňa 07.08.2017 v obradnej sieni MsÚ
Prítomní: viď prezenčná listina (príloha č. 1) – 9 poslancov
Ospravedlnení: Mgr. D. Beňová, Ing. O. Chocholáček, doc. Mgr. Š. Komorný ArtD.

Program:
1. Otvorenie
2. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt „Toulky po naftařském
příhraničí“
3. Diskusia
4. Záver
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: Bc. Michal Bolebruch, Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková,
Roman Horný, Mgr. Mária Karasová, Tomáš Papánek, Ing. Ľubomír Papánek,
Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
proti:0
zdržal sa: 0
Primátor mesta určil zapisovateľku zápisnice:
Zapisovateľka: Žaneta Vlková
Primátor mesta určil overovateľov zápisnice:
Overovatelia: p. Roman Horný
Ing. Vaňková Dana
Primátor predložil na odsúhlasenie poslancom návrh zloženia návrhovej komisie:
Návrhová komisia: RNDr. Miroslav Žilinek - predseda
Mgr. Mária Karasová - člen
Ing. Ľubomír Papánek - člen

1

Výsledok hlasovania:
za 9 poslancov: Bc. Michal Bolebruch, Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková,
Roman Horný, Mgr. Mária Karasová, Tomáš Papánek, Ing. Ľubomír Papánek, Ing.
Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
proti:0
zdržal sa: 0
k bodu 1
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok
Nenávratný finančný príspevok
bol žiadaný v rámci operačného programu
INTERREG, kde bolo podaných celkom 96 žiadostí, z toho bolo len 22 odporučených
na schválenie. Medzi nimi dominujú veľké granty pre Trenčiansky, Žilinský,
a Juhomoravský kraj, v rámci posledného ide o vybudovanie „Lávky cez rieku Moravu
včítane prístupovej komunikácie v archeologickom parku Mikulčice – Kopčany
v objeme 3,5 mil. EUR.
Medzi úspešnými je aj žiadateľ Múzeum naftového dobývaní a geológie v celkovej
hodnote projektu vo výške 264 170,- 62 EUR.
Pre mesto Gbely je v žiadosti akceptovaná suma grantu vo výške 135 069,22 €, s 5%
spolufinancovaním vo výške 6.753,47 EUR.
Primátor mesta prečítal návrhy na uznesenie:
MsZ schvaľuje:

a/

Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu
„Toulky po naftařském příhraničí“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným
plánom mesta v SR a programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja kraja v SR.

b/

Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.

c/

Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP
v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci t.j. 5 % vo výške 6 753,47 €.

Primátor mesta požiadal Mgr. Kvaltínovú pracovníčku mesta Gbely, aby aj prítomných
občanov oboznámila s hlavnými cieľmi tohto projektu, uviedla:
Ide o osadenie ukazovateľov na význačných miestach, ktoré budú odkazovať na
turisticky zaujímavé miesta, revitalizácia existujúcich technických pamiatok
a historickej ťažnej veže. Na veži budú odstránené staré nátery, ošetria sa hrdzavé
plochy, veža sa kompletne natrie novým náterom a bude doplnená o osvetlenie. K veži
bude doplnený mobiliár – stojan pre bicykle, informačná tabuľa, lavička, odpadkový
kôš. V spolupráci s ostatnými partnermi bude mesto Gbely pripravovať propagačné
materiály s využitím informácií a fotografií z terénneho výskumu, ktorý bude realizovať
Muzeum naftového dobývání a geologie Hodonín. Pre propagáciu území, prírodných,
technických aj kultúrnych pamiatok bude vyrobený informačný leták s informáciami
o integrovanom systéme turisticky zaujímavých lokalít – špecializácia na ťažbu
a spracovanie ropy. Okrem tradičných foriem propagácie zabezpečí mesto Gbely
informačnú LED tabuľu, ktorá bude pružne reagovať na kultúrne podujatia, zmeny
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a aktualizácie.
Následne primátor otvoril rozpravu poslancov MsZ.
Do rozpravy sa zapojili p. Papánek T., Ing. Vaňková D. ako aj p. Dermeková J., ktorí
sa informovali o tom, či je v projekte uvažované s revitalizáciou prvého vrtu.
Mgr. Kvaltínová odpovedala, že daný vrt a pozemky v okolí nie sú vo vlastníctve mesta
Gbely. Primátor doplnil, že z tohto dôvodu nie je možné z prostriedkov grantu
zhodnocovať cudzí majetok.
Primátor mesta uzatvoril rozpravu poslancov a dal hlasovať za predložený návrh
uznesenia.
Výsledok hlasovania:
za 9 poslancov: Bc. Michal Bolebruch, Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková,
Roman Horný, Mgr. Mária Karasová, Tomáš Papánek, Ing. Ľubomír Papánek, Ing.
Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
proti:0
zdržal sa: 0

Diskusia
Primátor mesta informoval, že mesto Gbely ako úspešný prijímateľ grantu na rozšírenie
zberného dvora – začalo práce na jeho realizácii.
Taktiež koncom tohto mesiaca sa začne s rozsiahlejšou rekonštrukciou a zateplením
budovy Mestského úradu.
Informoval aj o blížiacom sa začiatku rekonštrukčných prác na miestnych
komunikáciách a chodníkoch, ktoré sa budú robiť v súlade s prijatým poradovníkom,
pričom cesta na ulici Halaštava sa nebude rekonštruovať z dôvodu, že tu dochádza
k častým poruchám na rozvodoch verejného vodovodu a ulica Učňovská kde dochádza
k častým poruchám na rozvodoch verejnej kanalizácie. Vlastník – BVS a. s. Bratislava
uvažuje so zaradením rekonštrukcie uvedených sietí do investičného plánu v roku 20182019.
Prítomní občania upozornili na potrebu orezania stromov k vôli rozvodom elektrického
vedenia a na prerastanie buriny na niektorých chodníkoch.
Primátor ukončil diskusiu a poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí MsZ.

V Gbeloch dňa: 09.08.2017
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Ing. Nataša Londarevová
prednostka MsÚ

Ing. Jozef Hazlinger
primátor mesta

Overovatelia:
Roman Horný
Ing. Vaňková Dana
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