Mesto Gbely
Nám. Slobody 1261, 908 45 Gbely

Zápisnica
zo zasadnutia mestského zastupiteľstva,
konaného dňa 11.12.2017 v obradnej sieni MsÚ
Prítomní: viď prezenčná listina (príloha č. 1) – 9 poslancov
Ospravedlnení: Bc. Bolebruch Michal, doc. Mgr. Štefan Komorný ArtD.
Ing. Vaňková D.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Kontrola uznesení
IV. zmena rozpočtu mesta Gbely na rok 2017 – rozpočtové opatrenie primátora mesta
Návrh V. zmeny rozpočtu mesta Gbely na rok 2017
Rozpočet na rok 2018, výhľad na roky 2019-2020, komentár, stanovisko hl. kontrolórky
Dodatok č. 9 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
7. VZN o určení školského obvodu Základnej škole s materskou školou Gbely
8. Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2016 Prevádzkový poriadok pre pohrebisko v meste Gbely
9. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2018
10. Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ a ZUŠ za školský rok 2016 - 2017
11. Rôzne
12. Diskusia
13. 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: Janka Dermeková, Ing. Kornel Činovský, Roman Horný, Ing. Ondrej
Chocholáček, Mgr. Mária Karasová, Pavol Nemec, Tomáš Papánek, Ing. Ľubomír
Papánek, RNDr. Miroslav Žilinek
proti:0
zdržal sa: 0
Primátor mesta určil zapisovateľku zápisnice:
Zapisovateľka: Žaneta Vlková
Primátor mesta určil overovateľov zápisnice:
Overovatelia: Mgr. Mária Karasová
p. Pavol Nemec
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Primátor predložil na odsúhlasenie poslancom návrh zloženia návrhovej komisie:
Návrhová komisia: RNDr. Miroslav Žilinek - predseda
Ing. Činovský Kornel
Ing. Ľubomír Papánek - člen
Výsledok hlasovania:
za 9 poslancov: Janka Dermeková, Ing. Kornel Činovský, Roman Horný, Ing. Ondrej
Chocholáček, Mgr. Mária Karasová, Pavol Nemec, Tomáš Papánek, Ing. Ľubomír
Papánek, 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 bola uložená úloha ohľadom ekonomickej analýzy nového
dopravného prostriedku pre DHZ. Materiál bude predložený na prerokovanie poslancom
v bod 11.2. Rôzne.

k bodu 3

IV. zmena rozpočtu mesta Gbely na rok 2017
Poslanci uvedený materiál obdržali v písomnej i elektronickej forme. Ide o rozpočtové
opatrenie, ktorým som v rámci kompetencií primátora zapojil do rozpočtu dva granty od
Nadácie SPP a Slov. futbalového zväzu a v súvislosti s tým sa urobil presun z položky
spolufinancovanie na realizáciu týchto dvoch grantov.
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie.
MsZ berie na vedomie:
IV. zmenu rozpočtu mesta Gbely na rok 2017
Primátor mesta otvoril rozpravu poslancov.
Tomáš Papánek sa informoval o aké granty sa jednalo.
Ing. Hazlinger – grant z Nadácie SPP na obnovu rohov mantinelov na hokejbalovom
ihrisku a grant zo Slovenského futbalového zväzu na výmenu mantinelov, oplotenia
multifunkčného ihriska.
Po ukončení rozpravy primátor mesta konštatoval, že poslanci zobrali na vedomie IV.
zmenu rozpočtu mesta Gbely na rok 2017.
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k bodu 4

Návrh V. zmeny rozpočtu mesta Gbely na rok 2017
Predložený materiál bol prerokovaný v komisii pre ekonomiku, legislatívu a verejný
poriadok, členovia ktorej odporučili poslancom schváliť nasledovné uznesenia:
Primátor mesta prečítal nasledovné návrhy na uznesenia.
MsZ schvaľuje:
V. zmenu rozpočtu mesta Gbely na rok 2017. Neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia
je komentár k V. zmene rozpočtu.
Rozpočet Mesta Gbely po V. zmene rozpočtu je vyrovnaný:

Bežné príjmy spolu
Kapitálové príjmy spolu
Príjmy z finančných operácií

3 656 406 Bežné výdavky spolu
319 695 Kapitálové výdavky spolu
1 421 499 Výdavky z finančných operácií

3 336 711
1 379 380
793 816

5 509 907

5 509 907

Rozdiel

0

MsZ ruší:
Uznesenie č. 179/2016 zo dňa 12.12.2016, ktoré znie:
Čerpanie rezervného fondu vo výške 182 000,- EUR na úhradu kapitálových výdavkov,
splátky úverov a navýšenie ZI obchodnej spoločnosti.

MsZ schvaľuje:
Čerpanie rezervného fondu vo výške 182 000,- EUR na úhradu kapitálových výdavkov,
splátky úverov, navýšenie ZI obchodnej spoločnosti a na úhradu investičných faktúr
v rámci grantov:
MsÚ zníženie energetickej náročnosti
Zberný dvor odpadov II. etapa.
Primátor mesta otvoril rozpravu poslancov.
Ing.Chocholáček – sa informoval o tom, či sa uvažuje so zbúraním budovy kina.
Ing.Hazlinger – na búranie budovy sú rôzne názory občanov. Zatiaľ sa s touto
alternatívou neuvažuje.
Ing. Ľ.Papánek – pýtal sa, ako je využívaná lodná preprava počas sezóny v Adamove.
RNDr.Žilinek – bývam pomerne často v Adamove a vidím, že preprava je využívaná
turistami sa každoročne zvyšuje.
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Po ukončení rozpravy poslancov primátor mesta dal hlasovať za predložený návrh na
uznesenie.
Výsledok hlasovania:
za 8 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Roman Horný, Ing. Ondrej Chocholáček, Mgr.
Mária Karasová, Pavol Nemec, Tomáš Papánek, Ing. Ľubomír Papánek, RNDr.
Miroslav Žilinek
proti:0
zdržal sa 1: Janka Dermeková

k bodu 5

Rozpočet na rok 2018, stanovisko hl. kontrolórky
Rozsiahly materiál, ktorý bol prerokovaný v komisii pre ekonomiku, legislatívu
a verejný poriadok a ktorý bol zverejnený na webovej stránke mesta Gbely v zákonom
stanovenej lehote sa týka programového rozpočtu na roky 2018 – 2020, pričom rozpočet
na rok 2018 podlieha schváleniu poslancami MsZ a rozpočet na dva ďalšie roky má
informatívny charakter a poslanci ho zoberú na vedomie. V svojej podstate ide
o pomerne konzervatívny rozpočet, ktorý vychádza z avizovanej výšky podielovej dane
v roku 2018, z príjmov, ktoré sú zo zákona vyberané mestom – dane, poplatky a pod.
Vo výdavkovej časti sú uvedené čerpania prostriedkov, ktoré nám vyplývajú zo zmlúv
či iných záväzkov. Súčasťou tohto materiálu je aj stanovisko hlavnej kontrolórky
k tomuto materiálu, ktorá spolu s členmi ekonomickej komisie odporúčajú poslancom
prijať nasledovné návrhy na uznesenia:
Primátor mesta prečítal nasledovné návrhy na uznesenia.
MsZ schvaľuje:
Programový rozpočet na rok 2018 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 2019 a 2020.
MsZ berie na vedomie:
Stanovisko hlavnej kontrolórky k viacročnému rozpočtu mesta Gbely na roky 20182020.
MsZ schvaľuje:
Čerpanie rezervného fondu vo výške 257 000,- € na úhradu kapitálových výdavkov,
splátky úverov a navýšenie ZI obchodnej spoločnosti SMMG.
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MsZ schvaľuje:
Čerpanie fondu opráv vo výške 2.500,- € na úhradu výdavkových spojených s
údržbou Bytových domov.
MsZ schvaľuje:
Zvýšenie ZI obchodnej spoločnosti Správa mestského majetku spol. s r.o. Gbely, so
sídlom 908 45 Gbely, Naftárska 2104/2, IČO: 362 683 99 o nový peňažný vklad vo
výške 110.000,- €, ktoré budú použité v rámci verejného záujmu na úhradu
verejnoprospešných služieb a činností - obnovu majetku mesta, ktoré má obchodná
spoločnosť v prenájme a na prevádzkovú činnosť SMMG.
MsZ schvaľuje:
Finančnú dotáciu vo výške 135 000,- € na vykrytie bežných výdavkov v Správe
mestského majetku. Finančné prostriedky budú použité v rámci verejného záujmu
na úhradu verejno-prospešných služieb a činností.
MsZ schvaľuje:
Finančnú dotáciu vo výške 20 000,- € na vykrytie bežných výdavkov neziskovej
spoločnosti Dom pokojnej staroby, n.o. Gbely. Finančné prostriedky budú použité na
materiálno – technické zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb obyvateľov DPS,
n.o. Gbely.
Primátor mesta otvoril rozpravu poslancov.
Ing. Ľ. Papánek – zaujímal sa čo obsahuje položka spolufinancovanie.
Ing.Kováčová – ide o granty, ktorých realizácia bude v r.2018 a to najmä: projekt na
českú hranicu v spolupráci s múzeom Hodonín, projekt na Rakúsku hranicu – kde bude
okrem čistenia Adamovského jazera II. aj zakúpenie interaktívnych tabúľ do základnej
školy a o grant na kompostéry, ktoré by mali byť v každom rodinnom dome.
Ing.Chocholáček – zaujímal sa o položku výdavkov na miestne komunikácie.
Ing. Hazlinger – tak ako sme sa už dohodli, ide o rekonštrukciu cesty na ul. Medlenovej,
kde je nová rodinná zástavba až po pálenicu, a o chodníky a odstavné plochy v meste.
Tomáš Papánek – otvoril otázku financovania knihy, uviedol, že by z týchto peňazí
radšej financoval kúpu auta pre dobrovoľných hasičov.
Bola vznesená požiadavka pripraviť do ďalšieho zastupiteľstva informáciu
o predpokladaných nákladoch na knihu.
J. Dermeková – informovala sa o to, či je nejaký návrh na využitie prízemia v DPS n.o.
Hudecova ul.
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Zaujímala sa o to, prečo je zvýšená položka nákladov pri školskej jedálni.
Ing. Kováčová – Ide o novú metodiku zaraďovania výdavkov šk. jedálne do rozpočtu
mesta.
Po ukončení rozpravy poslancov primátor mesta dal hlasovať za predložené návrhy na
uznesenie.
Výsledok hlasovania:
za 7 poslancov: Ing. Kornel Činovský, Roman Horný, Ing. Ondrej Chocholáček, Mgr.
Mária Karasová, Pavol Nemec, Ing. Ľubomír Papánek, RNDr. Miroslav Žilinek
proti 1: Tomáš Papánek
zdržal sa 1: Janka Dermeková

k bodu 6

Dodatok č. 9 k VZN č. 3/2013 O určení výšky finančných prostriedkov
v základnej škole, materskej škole a ZUŠ Gbely
V súlade s príslušnými zákonmi v tomto VZN mesto určuje podrobnosti financovania
škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Pri určení výšky
finančných prostriedkov pre jednotlivé školy pre rok 2018 sa vychádzalo z počtu detí
nahlásených k 15.9.2017, zo skutočných potrieb jednotlivých škôl a školských
zariadení na rok 2018 a z predpokladanej očakávanej výšky vlastných príjmov.
Návrh VZN bol prerokovaný v komisii pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok,
členovia ktorej odporučili poslancom prijať nasledovný návrh na uznesenie:
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie.
MsZ vydáva:
Dodatok č. 9 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.
Primátor mesta otvoril rozpravu poslancov k tomuto bodu rokovania:
Tomáš Papánek sa informoval, aký je predpoklad k začiatku šk. roka 2018/2019 v počte
detí do materskej školy.
Škrovanková – odpovedala, že zatiaľ nevie koľko bude mať odloženú školskú
dochádzku. Vedenie školy nepredpokladá, že by neboli deti do materskej školy
umiestnené.
Keďže neboli vznesené ďalšie pripomienky ani pozmeňujúce návrhy, primátor mesta
dal hlasovať za predložený návrh na uznesenie.
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Výsledok hlasovania:
za 9 poslancov: Janka Dermeková, Ing. Kornel Činovský, Roman Horný, Ing. Ondrej
Chocholáček, Mgr. Mária Karasová, Pavol Nemec, Tomáš Papánek, Ing. Ľubomír
Papánek, RNDr. Miroslav Žilinek
proti:0
zdržal sa: 0

k bodu 7

VZN o určení školského obvodu Základnej škole zriadenej mestom
Gbely.
V zmysle § 8 ods. 1 a 2 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov mesto určí svojím všeobecne
záväzným nariadením školský obvod základnej školy zriadenej mestom. Školský obvod
základnej školy tvorí územie mesta alebo jej časť. Ak obec nezriadi základnú školu,
môže sa dohodnúť so susednými obcami na spoločnom školskom obvode základnej
školy.
Nakoľko obec Letničie zrušila základnú školu aj pre žiakov 1.- 4. ročníka, predkladáme
poslancom návrh VZN o určení školského obvodu Základnej škole zriadenej mestom
Gbely, ktorým je celé katastrálne územie mesta Gbely pre žiakov 1. – 9. ročníka
a katastrálne územie obce Letničie pre žiakov 1. – 9. ročníka základnej školy. VZN č.
1/2004 O určení šk. obvodu Základnej škole Gbely zriadenej mestom pre katastrálne
územie Petrová Ves zostáva v platnosti.
Návrh tohto VZN bol prerokovaný v komisii pre ekonomiku členovia ktorej odporúčajú
prijať nasledovný návrh na uznesenie:
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie a zároveň otvoril rozpravu poslancov
k tomuto bodu rokovania.
MsZ vydáva:
VZN o určení školského obvodu Základnej škole zriadenej mestom Gbely.
Nakoľko sa do rozpravy z poslancov nikto neprihlásil, primátor mesta dal hlasovať za
predložený návrh na uznesenie.
Výsledok hlasovania:
za 9 poslancov: Janka Dermeková, Ing. Kornel Činovský, Roman Horný, Ing. Ondrej
Chocholáček, Mgr. Mária Karasová, Pavol Nemec, Tomáš Papánek, Ing. Ľubomír
Papánek, RNDr. Miroslav Žilinek
proti:0
zdržal sa: 0
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k bodu 8

Dodatok č.1. k VZN č. 2/2016 PREVÁDZKOVÝ PORIADOK PRE
POHREBISKO V MESTE GBELY
V návrhu Dodatku sa upravuje:
 príloha č. 1 - cenník služieb
 príloha č. 2 – mapa cintorína.
Výška poplatku za vybudované hrobové miesta
nákladom na vystavanie hrobového miesta.

vo výške 150 Eur, zodpovedá

Príloha č. 2. - Mapka cintorína je rozšírená o 48 nových hrobových miest (dvojhrobov),
nakoľko sa predpokladá, že kapacita existujúcich vybudovaných hrobových miest bude
v krátkej budúcnosti vyčerpaná.
Členovia komisie pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok odporúčajú poslancom
prijať nasledovný návrh na uznesenie:
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie a zároveň otvoril rozpravu poslancov
k tomuto bodu rokovania.
MsZ vydáva:
Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2016 Prevádzkový poriadok pre pohrebisko v meste Gbely.
Nakoľko sa do rozpravy z poslancov nikto neprihlásil, primátor mesta dal hlasovať za
predložený návrh na uznesenie.
Výsledok hlasovania:
za 9 poslancov: Janka Dermeková, Ing. Kornel Činovský, Roman Horný, Ing. Ondrej
Chocholáček, Mgr. Mária Karasová, Pavol Nemec, Tomáš Papánek, Ing. Ľubomír
Papánek, RNDr. Miroslav Žilinek
proti:0
zdržal sa: 0
k bodu 9

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Gbely na I. polrok
2018
Tento materiál poslancom predkladá Ing. Poláková.
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie a otvoril rozpravu poslancov k tomuto bodu
rokovania.
MsZ schvaľuje:
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Gbely na I. polrok 2018.
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Nakoľko sa do rozpravy z poslancov nikto neprihlásil, primátor mesta dal hlasovať za
predložený návrh na uznesenie.
Výsledok hlasovania:
za 9 poslancov: Janka Dermeková, Ing. Kornel Činovský, Roman Horný, Ing. Ondrej
Chocholáček, Mgr. Mária Karasová, Pavol Nemec, Tomáš Papánek, Ing. Ľubomír
Papánek, RNDr. Miroslav Žilinek
proti:0
zdržal sa: 0
k bodu 10

Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl v Gbeloch
V súlade s vyhláškou Ministerstva školstva boli vypracované správy o výchovnovzdelávacej činnosti v základnej škole, v materskej škole a v ZUŠ Gbely. Rozsiahly
materiál poslanci obdržali elektronickou poštou, alebo na CD. Uvedené správy boli
prerokované v komisii pre školstvo, ktorej členovia odporúčajú poslancom prijať
nasledovný návrh na uznesenie:
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie otvoril rozpravu poslancov k tomuto bodu
rokovania.
MsZ berie na vedomie:
Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ a ZUŠ Gbely za školský rok
2016/2017.
Nakoľko sa do rozpravy z poslancov nikto neprihlásil, primátor mesta dal konštatoval,
že poslanci MsZ vzali na vedomie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti v ZŠ S MŠ
a ZUŠ Gbely za šk. rok 2016/2017

k bodu 11

Rôzne
11.1.1. majetkové prevody
Poslanci obdržali návrh materiálov, ktoré boli prerokované členmi ekonomickej
komisie a komisie pre výstavbu, ktorí odporúčajú poslancom prijať nasledovné návrhy
na uznesenia:
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie a otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania.
MsZ schvaľuje:
Odpredaj časti pozemku registra E-KN, zapísaného na LV č. 2070 pre obec a kat. úz
Gbely, parc. č. 5825/24, o výmere približne 1165 m2, ktorý je vymedzený pozemkami
reg.“C“ KN parc. č. 2919 a 2920/1 (presná výmera bude určená geometrickým plánom),
v zmysle § 9a, ods. 8, písm. b.) zákona č. 138/1991 Zb. O majetku obcí v z.n.p.,
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v celosti do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Petra Horinku a manželky Ivety,
rod. Martinkovičovej, M. Nešpora 622, Gbely, za cenu 3,32 €/m2.
Nakoľko sa do rozpravy z poslancov nikto neprihlásil, primátor mesta dal hlasovať za
predložený návrh na uznesenie.
Výsledok hlasovania:
za 9 poslancov: Janka Dermeková, Ing. Kornel Činovský, Roman Horný, Ing. Ondrej
Chocholáček, Mgr. Mária Karasová, Pavol Nemec, Tomáš Papánek, Ing. Ľubomír
Papánek, RNDr. Miroslav Žilinek
proti:0
zdržal sa: 0
11.1.2. majetkové prevody
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie a otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania.
MsZ schvaľuje:
Odpredaj časti pozemku registra C-KN, zapísaného na LV č. 2070 pre obec a kat. úz
Gbely, parc. č. 2823/1, konkrétne novoutvorené parc. č. 2823/4 zast.pl. o výmere 228
m2, podľa návrhu GP č. 36220825-51/2017 (vyhotovil dňa 15.11.2017 Bc. Miloslav
Hnát, Gbely), v zmysle § 9a, ods. 8, písm. b.) zákona č. 138/1991 Zb. O majetku obcí
v z.n.p., v celosti do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. Ondreja
Neoveského, M. Čulena 203, Brodské a manželky Mgr. Andrei Neoveskej, rod.
Eisnerovej, M. Nešpora 589, Gbely, za cenu 3,32 €/m2.
Nakoľko sa do rozpravy z poslancov nikto neprihlásil, primátor mesta dal hlasovať za
predložený návrh na uznesenie.
Výsledok hlasovania:
za 9 poslancov: Janka Dermeková, Ing. Kornel Činovský, Roman Horný, Ing. Ondrej
Chocholáček, Mgr. Mária Karasová, Pavol Nemec, Tomáš Papánek, Ing. Ľubomír
Papánek, RNDr. Miroslav Žilinek
proti:0
zdržal sa: 0
11.1.3. majetkové prevody
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie a otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania.
MsZ schvaľuje:
Predbežný súhlas Ing. Jozefovi Petrášovi, ml., Kolónia 915/17, Gbely na odpredaj častí
pozemkov, zapísaných na LV č. 2070 pre obec a kat. úz Gbely, parc. č. 3322/3 (C-KN)
a parc. č. 5616/2 (E-KN) a to v súvislosti s majetkovoprávnym usporiadaním pozemkov
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pre možnosť výstavby rodinného domu za nasledovných podmienok:
1. Ing. Petráš si dá vyhotoviť geometrický plán pre určenie presnej výmery
odkupovaných pozemkov, odkúpi priľahlú časť pozemku parc.č. 5614/1 (E-KN)
od fyzických osôb a následne požiada Mesto Gbely o odkúpenie daných častí
pozemkov parc. č. 3322/3 (C-KN) a parc. č. 5616/2 (E-KN).
2. Mesto Gbely navrhuje cenu za usporiadanie pozemkov vo výške 17,00 €/m2,
rovnako ako bola určená cena pre predaj pozemkov na ulici Lesná.
Primátor mesta otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania.
J. Dermeková upozornila, aby vchod do budúceho rodinného domu na ul. Lesná bol
smerovaný od jestvujúcej miestnej komunikácie.
Keďže neboli vznesené ďalšie pripomienky ani pozmeňujúce návrhy, primátor mesta
dal hlasovať za predložený návrh na uznesenie.
Výsledok hlasovania:
za 9 poslancov: Janka Dermeková, Ing. Kornel Činovský, Roman Horný, Ing. Ondrej
Chocholáček, Mgr. Mária Karasová, Pavol Nemec, Tomáš Papánek, Ing. Ľubomír
Papánek, RNDr. Miroslav Žilinek
proti:0
zdržal sa: 0
11.2. Ekonomická analýza potreby nového dopravného prostriedku pre DHZ
Gbely
Materiál bol na základe požiadavky poslancov vypracovaný, predložený na rokovanie
členov ekonomickej komisie, ktorí na základe údajov uvedených v materiály
odporúčajú riešiť dopravu členov DHZ na súťaže dodávateľským spôsobom.
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie.
MsZ berie na vedomie:
Riešenie dopravy členov DHZ Gbely na súťaže dodávateľským spôsobom.
Primátor mesta otvoril rozpravu poslancov k tomuto bodu rokovania.
V tomto bode poslanci Tomáš Papánek, Ing. Ľ.Papánek navrhovali, aby sa neriešila
otázka ekonomickej výhodnosti, ale aby sa zakúpil nový dopravný prostriedok pre
členov DHZ Gbely.
RNDr. Žilinek – nemali by sme vynakladať verejné financie len pre to, aby sa dopravný
prostriedok využíval len 4-5 mesiacov v roku.
V závere rozpravy sa poslanci dohodli na tom, že v r.2018 sa bude riešiť doprava
hasičov na preteky dodávateľským spôsobom u súkromných prepravcov.
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Po uzatvorení rozpravy poslancov primátor mesta konštatoval, že riešenie dopravy
členov DHZ Gbely na súťaže dodávateľským spôsobom poslanci MsZ zobrali na
vedomie.

k bodu 11

Diskusia
V tomto bode sa občania informovali o tom, či už sa uskutočnil prevod budovy bývalej
MŠ do majetku mesta Gbely.
Pán primátor uviedol, že len pred pár týždňami sa urobil zápis do katastra
nehnuteľností v prospech mesta Gbely.
Následne sa občania i poslanci informovali o možnosti vybudovania prechodu pri
cintoríne.
Pán primátor uviedol, že v minulosti žiadosť mesta o vybudovanie prechodu pri
cintoríne - Dopravný inšpektorát v Senici zamietol. Mesto Gbely sa opätovne obráti na
povoľujúci orgán – Dopravný inšpektorát v Senici - s požiadavkou vybudovania
prechodu pre chodcov, resp. povolenie zníženia rýchlosti na ceste pri cintoríne.
k bodu 12

Záver
Poslanci mesta prerokovali všetky body programu a primátor mesta ukončil zasadnutie
Mestského zastupiteľstva.

V Gbeloch dňa: 15.12.2017
Ing. Nataša Londarevová
prednostka MsÚ

Ing. Jozef Hazlinger
primátor mesta

Overovatelia:
Mgr. Mária Karasová
p. Pavol Nemec
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