Mesto Gbely
Nám. Slobody 1261, 908 45 Gbely

Zápisnica
zo zasadnutia mestského zastupiteľstva,
konaného dňa 12.9.2016 v obradnej sieni MsÚ
Prítomní: viď prezenčná listina (príloha č. 1) – 10 poslancov
Ospravedlnení: Mgr. Dana Beňová
p. Janka Dermeková
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. VZN o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadení sociálnych služieb DPS n.o.
Gbely
4. II. zmena rozpočtu mesta Gbely
5. III. zmena rozpočtu mesta Gbely
6. Monitorovacia správa za I. polrok 2016
7. Majetkové prevody
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Ukončenie
Primátor mesta dal hlasovať za program rokovania mestského zastupiteľstva predložený
poslancom, ktorých bolo v tom čase prítomných 10 .
Hlasovanie počas rokovania MsZ bolo verejné – zdvihnutím ruky, v súlade s platným
Rokovacím poriadkom MsZ v Gbeloch.
Výsledok hlasovania:
za 10 poslancov: Bc. Michal Bolebruch, Ing. Kornel Činovský, Ing. Ondrej Chocholáček,
Mgr. Mária Karasová, doc. Mgr. Štefan Komorný, ArtD., Mgr. Ondrej Kollár, 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: Mgr. Ondrej Kollár
doc. Mgr. Štefan Komorný, ArtD.
Primátor predložil na odsúhlasenie poslancom návrh zloženia návrhovej komisie:
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Návrhová komisia: RNDr. Miroslav Žilinek - predseda
Ing. Dana Vaňková - člen
p. Tomáš Papánek - člen
Výsledok hlasovania:
za 10 poslancov: Bc. Michal Bolebruch, Ing. Kornel Činovský, Ing. Ondrej Chocholáček,
Mgr. Mária Karasová, doc. Mgr. Štefan Komorný, ArtD., Mgr. Ondrej Kollár, Tomáš
Papánek, Ing. Ľubomír 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.

k bodu 3

VZN o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadení sociálnych
služieb DPS n.o. Gbely
V súlade so zákon č. 448/2008 o sociálnych službách §72 odst.2 určujú poslanci MsZ
všeobecne záväzným nariadením výšku úhrad za sociálne služby v zariadení DPS n.o. Gbely,
ktorého 100% zakladateľom je mesto Gbely. Na základe odporúčania členov správnej rady
najmä z dôvodu sústavného nárastu výdavkov spojených s poskytovaním sociálnych služieb,
osobitne v oblasti mzdových nákladov, kde zo zákona musí zamestnávateľ upravovať výšky
miezd, sa pristúpilo k vypracovaniu predkladaného návrhu VZN. Prostredníctvom VZN sa
navrhuje zvýšenie platieb za odborné činnosti v závislosti od stupňa odkázanosti klientov –
teda i vyšších nárokov na čas poskytovaných odborných služieb. Vo VZN je doplnená
úhrada za sprievod na lekárske vyšetrenia. Čo sa týka obslužných činností – ubytovanie –
výška úhrady zostáva nezmenená. Tak isto sa nezmenila ani úhrada za poskytovanú stravu
v zariadení.
Návrh VZN bol prerokovaný v dvoch komisiách – sociálnej a ekonomickej, pripomienky
členov komisie ekonomickej boli zahrnuté v predloženom návrhu VZN. Členovia komisií
odporúčajú poslancom schváliť návrh VZN.
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie a otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania:
MsZ vydáva:
VZN č.3/2016 o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadení sociálnych služieb
DPS n.o. Gbely.
Do rozpravy sa prihlásili nasledovní poslanci, ktorí zadávali otázky riaditeľke DPS Ing.
Krbicovej:
Mgr. Ondrej Kollár: Ako sa odrazí zvýšenie poplatkov na zvýšení zadlženosti klientov DPS,
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či nevzniknú vysoké pohľadávky, či z tohto titulu nebude mať zariadenie zbytočne voľné
miesta.
Ing.Krbicová – predpokladáme, že pohľadávky vzniknú u cca 10 osôb, ktoré nemajú blízku
rodinu a to vo výške cca 4 tis. €. Podľa situácie, ktorá momentálne je, nepredpokladáme, že
by sme mali neobsadené miesta v DPS. Väčšinou prijímame klientov s ťažšími zdravotnými
stavmi, o ktorých sa rodina už nevie postarať. Platby sa zvyšujú najmä za vyššiu náročnosť
pri opatrovaní a ošetrovaní klientov zariadenia, ktorí sú na pomoc personálu sústavne
odkázaní z titulu svojho zdravotného stavu.
Ing.Chocholáček: ako budú reagovať klienti na to, že im budú vznikať neuhradené čiastky?
Ing. Krbicová - ponúkneme im presun do izieb, ktoré majú vyššiu obsadenosť a tým je platba
nižšia, poprípade v spolupráci s mestom im na ich vlastnú žiadosť zabezpečíme presun do
zariadení, kde sú poplatky za poskytovanie sociálnych služieb nižšie. Nikto nemôže byť
presunutý do iného zariadenia bez jeho vlastného súhlasu.
Ing. Chocholáček sa ďalej spýtal, či by nebolo lepšie platiť poplatky za sprievod na odborné
vyšetrenia paušalom?
Ing.Vaňková odpovedala, že paušal nie je vhodný, lebo nie všetci chodia na odborné
vyšetrenia a niektorých klientov sprevádzajú rodinní príslušníci.
p. T. Papánek - hovorili ste, že teraz máte vyrovnaný rozpočet. Na čo sa v DPS použijú
zvýšené príjmy?
Ing. Krbicová - doteraz sa zvyšovali náklady len zo zákona a to navýšením miezd,
nevykonávalo sa žiadne doplnenie interiéru (napr. polohovateľné postele, zdvíhacie
zariadenia pre klientov, aby sa práca ošetrovateľov troška uľahčila, vymaľovanie objektu
a pod.)
Ing.Činovský - doma máme starečka, ktorý vyžaduje minimálne 4 – 5 hodín denne našu
starostlivosť. Je nepohyblivý, ležiaci a preto viem, že práca ošetrovateľov je veľmi namáhavá
a náročná.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy, primátor mesta dal
hlasovať za predložené uznesenie.
Výsledok hlasovania:
za 10 poslancov: Bc. Michal Bolebruch, Ing. Kornel Činovský, Ing. Ondrej Chocholáček,
Mgr. Mária Karasová, doc. Mgr. Štefan Komorný, ArtD., Mgr. Ondrej Kollár, Tomáš
Papánek, Ing. Ľubomír Papánek, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
proti:0
zdržal sa: 0
k bodu 4

II. zmena rozpočtu mesta Gbely
Uvedenú zmenu vykonal primátor mesta Gbely, materiál bol prerokovaný v komisii pre
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ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok, členovia ktorej odporúčajú poslancom vziať II.
zmenu rozpočtu mesta Gbely na vedomie.
Primátor mesta vyzval vedúcu ekonomického odboru Ing. Kováčovú, aby prítomných
oboznámila s II. zmenou rozpočtu.
Primátor mesta otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania:
Do rozpravy sa prihlásil poslanec Tomáš Papánek: zmena sa týkala verejného obstarávania na
rekonštrukciu budovy MsÚ?
Ing.Hazlinger: áno a aj rozšírenia zberného dvora. Doposiaľ sa verejné obstarávanie pri
grantoch z EÚ robilo po podpísaní zmluvy s ministerstvom, teraz poskytovateľ grantu určil,
že pred podaním žiadosti musí byť spustený proces verejného obstarávania predmetu grantu.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy, primátor mesta
konštatoval, že poslanci MsZ zobrali II. zmenu rozpočtu mesta Gbely na vedomie.

k bodu 5

III. zmena rozpočtu mesta Gbely
Členovia komisie pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok prerokovali návrh III. zmeny
rozpočtu mesta Gbely na rok 2016 a odporučili poslancom prijať predložené návrhy na
uznesenia.
Primátor mesta prečítal návrhy na uznesenia a otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania:
MsZ schvaľuje:
III. zmenu rozpočtu mesta Gbely na rok 2016. Neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia je
komentár k III. zmene rozpočtu.
Rozpočet Mesta Gbely po III. zmene rozpočtu je prebytkový:
Bežné príjmy spolu
Kapitálové príjmy spolu
Príjmy z finančných operácií
Spolu
Rozdiel prebytok

3 375 392
Bežné výdavky spolu
417 166 Kapitálové výdavky spolu
655 061 Výdavky z finančných operácií

3 037 250
1 109 228
287 340

4 447 619

4 433 818
13 801,00

MsZ schvaľuje:
Kúpu otočnej kamery za účelom rozšírenia mestského kamerového systému na ulici
Záhumenice z dôvodu ochrany majetku mesta.
Do rozpravy sa prihlásil poslanec Mgr. Kollár, ktorý uviedol, že si urobil prieskum na
internete, kde a za akú cenu robili mestá obstarávanie kamerového systému a odporúča, aby
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aj mesto takýto prieskum urobilo, aby sa obstarávala kamera digitálna a to formou
elektronického trhoviska.
Ing. Hazlinger : parametre rozšírenia kamerového systému doteraz
vypracovávali
Ing.Vrbňák, p.Brunovský a Ing. Rosa tak, aby bolo možné napojenie na jestvujúcu kamerovú
sieť.
p. T. Papánek dodal, že by bolo vhodné, aby sme mali vyhodnotenú štatistiku, aký je efekt
z kamerového systému, koľko trestnej či majetkovej činnosti sme zistili, ako často dávame
údaje polícii. Tiež sa spýtal, koľko stál mesto kamerový systém.
Ing. Hazlinger: takáto štatistika sa na meste nevedie, polícia si príde spätne prezrieť uložené
záznamy, resp. im poskytneme kópie. Polícia nemá povinnosť mesto informovať o svojej
činnosti v tejto oblasti. Ale vieme, že na základe kamier sme odhalili občana, ktorý vyberal
hotovosť z bankomatu z ukradnutej karty, doriešili sme vymoženie náhrady škody napr. za
rozbité kameninové smetné nádoby, škodu pri poškodení detskej hojdačky, zbúraný plot pred
rodinným domom a pod. Kamerový systém slúži najmä ako prevencia pri páchaní
priestupkov.
doc.Mgr. Komorný, ArtD. – kamerový systém je významný ako preventívny prvok, bývam na
rušnej ulici a konštatujem, že po inštalovaní a využívaní kamerového systému najmä mladí
ľudia, keď vedia, že ich môže zachytiť kamera, nerobia mnohé veci, ktoré pred tým robili –
rozbíjanie nádob, búchanie na okná, hádzanie skla na cestu kruhového objazdu a pod.
Ing. Kováčová vysvetlila, že kamerový systém bol zakúpený na lízing v rokoch 2007-2008
v cene cca 1,7 mil. Sk. Postupne sa dopĺňali kamery, ktoré boli financované z grantov
Ministerstva vnútra – ako prevencia páchania trestnej či majetkovej činnosti.
Bc. Bolebruch dodal, že by stálo za úvahu, aby bol spracovaný návrh na nové kamery.
RNDr. Žilinek – verejné obstarávanie kamery išlo vždy oslovením viacerých dodávateľov, ale
ide o zapojenie kamery do jestvujúceho systému, čiže musí byť kompatibilná.
Ing. Vaňková – verejné obstarávanie sa môže robiť so zapracovaním návrhov, ktoré tu
odzneli.
RNDr. Žilinek dodal, že môžeme zadať aj vytvorenie nového systému, kamery majú svoj vek
– 10 rokov, treba aj o tomto v budúcnosti uvažovať, ale momentálne sú to zbytočné
investície, ak terajší systém funguje.
Ing. Činovský – fascinácia nízkou cenou je zlá zbraň. Nakupujú sa lacné softwéry, kamery
a pod. a výsledok nie je vždy úmerný nízkej cene.
Mgr. Kudolániová – požiadala Mgr. Kollára, aby jej zaslal špecifikáciu kamier, ako aj údaje,
ktoré sa týkajú firiem, o ktorých hovoril, aby sme ich mohli osloviť.
Ing. Chocholáček- v rozpočte je uvedená suma z grantu na vybavenie telocvične vo výške 3,9
tis. €, na čo boli použité.
Ing. Kováčová tieto peniaze sú určené na bežné dovybavenie telocvične, žinenky, lopty,
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švédske bedne a pod.
Ing. Hazlinger dodal, že sme boli úspešní aj v ďalšom grante pre školu a získali sme finančné
prostriedky vo výške 18.430,- € na bezbariérovosť v budove základnej školy.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy, primátor mesta dal
hlasovať za predložené uznesenia.
Výsledok hlasovania:
za 10 poslancov: Bc. Michal Bolebruch, Ing. Kornel Činovský, Ing. Ondrej Chocholáček,
Mgr. Mária Karasová, doc. Mgr. Štefan Komorný, ArtD., Mgr. Ondrej Kollár, Tomáš
Papánek, Ing. Ľubomír Papánek, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
proti:0
zdržal sa: 0
k bodu 6

Monitorovacia správa za I. polrok 2016
Uvedený materiál bol doručený všetkým poslancom, bol prerokovaný v komisii pre
ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok, členovia ktorej odporúčajú poslancom materiál
zobrať na vedomie.
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie a otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania:
MsZ berie na vedomie:
Monitorovaciu správu programového rozpočtu Mesta Gbely za I. polrok 2016.
Do rozpravy sa prihlásil poslanec Ing.Chocholáček, ktorý sa spýtal na aký účel je určený
grant od SPP vo výške 15 tis. €.
Ing. Kováčová
Záhumenice.

odpovedala, že grant je určený na dobudovanie ihrísk na sídlisku

Ing. Hazlinger doplnil Ing. Kováčovú a dodal, že peniaze z grantu budú použité tiež na
vybudovanie malého oploteného ihriska pred MsÚ.
Bc. Bolebruch dodal, že o tomto ihrisku sa rokovalo aj na stavebnej komisii a nemá s tým
problém, ale myslí si, že park by nemal obsahovať tak veľa ihrísk. Skôr by sem dosadil zeleň.
Ing. Hazlinger – park plní aj funkciu ozdravnú, ale neslúži len na pozeranie. Jeho hlavným
poslaním je, aby ho ľudia navštevovali, zastavili sa tu a oddýchli. To sa nám podarilo a na
podnet mamičiek, ktoré detské preliezky a hojdačky so svojimi deťmi obzvlášť navštevujú,
sme sa stotožnili s vybudovaním detského oploteného ihriska s umelohmotným povrchom
a mantinelom. Bude to slúžiť nielen chlapcom, ale aj dievčatám, ktoré tu môžu hrať rôzne
loptové hry, či skákať cez švihadlo a pod. Do parku doplníme aj vzrastlé stromy, najmä vedľa
lavičiek, lebo po obede túto časť stromy nechránia od slnečných lúčov.
Bc. Bolebruch – som rád, že sme úspešní v získavaní grantov od SPP, ale mohli by sa robiť
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ihriská aj v iných častiach mesta, napr. prof. Čárskeho, ul. Mládeže a pod., treba s ľuďmi
komunikovať.
Ing. Hazlinger – vo volebnom programe sme mali detské ihriská aj v iných častiach mesta.
V tých, ktoré si spomínal, občania týchto lokalít s tým nesúhlasili, uvádzajúc ako dôvod
schádzanie sa mládeže z neprispôsobivých rodín najmä v nočných hodinách, neporiadok
v parku a pod.. Pred MsÚ je prirodzený stred mesta, vlastne s myšlienkou prišla pred pár
rokmi p.Bibiana Valeková, v čase, keď bola sama na materskej, aby sa tu niečo vytvorilo,
mamičky si tu pri stretnutí vymieňajú skúsenosti, rady a zároveň sa ich deti majú kde hrať.
Nikoho to tu neruší. Ľudia začali park využívať a nie sa naň len pozerať cestou na bicykli, či
pohľadom z auta.
Ing. Činovský – doma mám pomerne veľký trávnik, kde sa moji vnuci môžu hrať. Ale
najradšej idú pred MsÚ a nielen oni, ale hlavne ich mamy. Na sídlisku nikto nemá svoj
vlastný trávnik, preto tam treba budovať ihriská a pre tých z rodinných domov je toto veľmi
dobré miesto.
Ing. Vaňková – som za to, aby sa ihriská rozširovali, aby ľudia komunikovali, a aby sa pridali
aj stolíky a lavičky, kde sa dá zahrať šach či iná hra. Aj keď je pravda, že ich môžu obsadiť
bezdomovci a potom z hygienických dôvodov sa iní boja tam sadnúť. Nedávno som videla aj
plno detí na ihrisku na ul. Halaštava.
Ing. Papánek sa spýtal, prečo je čerpanie v programe 9. kultúra a spoločenské aktivity
na 62%.
Ing. Kováčová – ide o vyplatené dotácie spoločenským organizáciám a o presuny na SMM.
Je to v súlade s časovým čerpaním rozpočtu. Dotácie organizáciám sa väčšinou presúvajú
naraz - po schválení v MsZ.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy, primátor mesta
konštatoval, že poslanci MsZ zobrali na vedomie monitorovaciu správu programového
rozpočtu Mesta Gbely za I. polrok 2016.

k bodu 7

Majetkové prevody
Na zasadnutí MsZ bola predložená žiadosť o usporiadanie pozemkov na ul. Čsl. armády
v záhrade za rodinným domom manželov Ján Okasa a manželka Jozefína, rod. Mundová. Ide
o pozemok, vo vlastníctve mesta Gbely, - časť záhrady, ktorý manželia užívajú od doby,
kedy vystavali rodinný dom a ktorý je oplotený.
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 k. ú. Gbely,
parc. č. 6436/1, konkrétne diel „27“ o výmere 226 m2, novovytvorený pozemok reg. C-KN
parc. č. 751 záhrady o výmere 226 m2, podľa GP č. 34/2006 (vyhotovil dňa 7.10.2006 Ing.
Stanislav Začal, GEOZA, Gbely, overený Správou katastra Skalica pod č. 390/06 zo dňa
16.10.2006), 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 Jána Okasu a manželky Jozefíny, rod.
Mundovej, Čsl. armády 1345, Gbely, za cenu 3,32 €/m2.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy, primátor mesta dal
hlasovať za predložené uznesenie.
Výsledok hlasovania:
za 10 poslancov: Bc. Michal Bolebruch, Ing. Kornel Činovský, Ing. Ondrej Chocholáček,
Mgr. Mária Karasová, doc. Mgr. Štefan Komorný, ArtD., Mgr. Ondrej Kollár, Tomáš
Papánek, Ing. Ľubomír Papánek, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
proti:0
zdržal sa: 0
k bodu 8

Rôzne
 Zrušenie obecného podniku Mestského národného výboru v Gbeloch.
Okresný súd Trnava svojim listom zo dňa 09.06.2016 upozornil mesto Gbely na skutočnosť,
že v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava je zapísaný obecný podnik pod názvom
Mestský národný výbor v Gbeloch. Okresný súd zároveň upozornil mesto Gbely, aby podalo
návrh na výmaz obecného podniku MNV v Gbeloch z Obchodného registra a doložilo
k návrhu na výmaz potrebné prílohy. Okrem iných dokladov musí byť priložené aj uznesenie
Mestského zastupiteľstva o zrušení Obecného podniku Mestského národného výboru
v Gbeloch.
Uvedený materiál bol prerokovaný v komisii pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok,
členovia ktorej odporúčajú poslancom MsZ schváliť nasledovný návrh na uznesenie.
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie a otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania:
MsZ schvaľuje:
Zrušenie Obecného podniku Mestského národného výboru v Gbeloch.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy, primátor mesta dal
hlasovať za predložené uznesenie.
Výsledok hlasovania:
za 10 poslancov: Bc. Michal Bolebruch, Ing. Kornel Činovský, Ing. Ondrej Chocholáček,
Mgr. Mária Karasová, doc. Mgr. Štefan Komorný, ArtD., Mgr. Ondrej Kollár, Tomáš
Papánek, Ing. Ľubomír Papánek, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
proti:0
zdržal sa: 0
 Termín zasadania Mestského zastupiteľstva
Členovia komisie pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok na svojom zasadaní
prerokovali návrh termínu konania Mestského zastupiteľstva a odporúčajú poslanom prijať
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predložený návrh na uznesenie.
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie a otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania:

MsZ berie na vedomie :
Termín zasadania MsZ 12.12.2016.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy, primátor mesta
konštatoval, že poslanci MsZ zobrali na vedomie termín zasadnutia MsZ.
 I n f o r m á c i a o žalobe Mesta Gbely na firmu VPP Holíč, spol. s r.o. , ul.
Svätojánska č.8, 908 51 Holíč o zaplatenie 71.215,65 EUR s príslušenstvom za
neodvedenie poplatku za uloženie odpadov na skládku „Cunín“, ktorá sa nachádza
v k.ú. Gbely
V tomto bode rokovania bol predložený poslancom krátky rešerš udalostí spojených
s podaním predmetnej žaloby na prevádzkovateľa skládky TKO „Cunín“. (príloha zápisnice)
V krátkosti primátor mesta informoval prítomných poslancov o vyššie uvedenom materiály.
Podľa zákona o poplatkoch za uloženie odpadov na skládku je prevádzkovateľ skládky
povinný odvádzať poplatok z každej 1 tony uloženého odpadu na účet obce, v katastre ktorej
sa skládka nachádza. Majiteľom skládky je mesto Holíč, ktorého primátorom je Zdenko
Čambal. Prevádzkovateľom skládky je fi. VPP Holíč, spol. s r.o., ktorej majiteľom je Karol
Čambal. Skládka sa nachádza v k.ú. Gbely – lokalita Cunín. Do marca 2012 prevádzkovateľ
platil za uloženie odpadu celú výšku poplatkov na účet mesta Gbely, čo dokladoval na
Okresný úrad Skalica. Po tom, ako Slovenská inšpekcia životného prostredia – Inšpektorát
Bratislava – vydala stavebné povolenie na stavbu „Ukončenie, uzatvorenie a rekultivácia
stavby skládka „Cunín“ sa poplatky začali platiť na účet mesta v nižších čiastkach. Následne,
z výkazov, ktoré sú zasielané na Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné
prostredie, pracovníci mesta Gbely zistili, že rozdiel vo vykázaných sumách, ktoré si sám
konateľ firmy vyčíslil ako odvedené na účet mesta Gbely, nesúhlasia so skutočne
odvedenými finančnými čiastkami. Po tomto zistení nám právnik vypracoval žalobu voči
firme VPP Holíč, spol. s r.o. na zaplatenie 71.215,65 EUR s príslušenstvom.
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie a otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania:
MsZ berie na vedomie:
Informáciu o žalobe Mesta Gbely na firmu VPP Holíč, spol. s r.o. , ul. Svätojánska č.8,
908 51 Holíč o zaplatenie 71.215,65 EUR s príslušenstvom za neodvedenie poplatku za
uloženie odpadov na skládku „Cunín“, ktorá sa nachádza v k.ú. Gbely .
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy, primátor mesta
konštatoval, že poslanci MsZ zobrali na vedomie informáciu o žalobe Mesta Gbely na firmu
VPP Holíč, spol. s r.o.
k bodu 9

Diskusia
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Do diskusie sa prihlásil poslanec Ing. Činovský a predložil návrh Ing. Miroslava Čárskeho,
aby sa ZUŠ pomenovala po profesorovi Hudecovi, bol to významný muzikológ.
Ing. Hazlinger dodal, že je po ňom pomenovaná ulica, ale budeme sa návrhom zapodievať.
Mgr. Kollár sa spýtal, prečo v materiáloch nie je návrh na udelenie ocenení mesta.
Ing. Hazlinger vysvetlil, že v súlade so Štatútom mesta do 31.7.2016 neprišiel žiadny návrh
na udelenie ocenení mesta.
Pán Hyža – prečo mu nikto neoznámil, že sa bude budovať ihrisko na Záhumeniciach, aby
vedel vopred, že si musí vybudovať prístupovú cestu ku garáži, ktorá je v bytovke.
Ing.Hazlinger – k vašej garáži nikdy nebola vybudovaná prístupová komunikácia. Tento dom
sa kolaudoval bez garáže, napriek tomu akceptujeme terajší stav a v generele dopravy na
sídlisku Záhumenice, ktorý rieši spracovateľ územného plánu mesta Gbely firma Aurex, bude
zapracovaný prístup k vašej garáži.
p. Kollár sa spýtal, aký je zámer s využitím priestorov budov v Adamove, popri ceste.
Ing. Hazlinger – sme radi, že sa podarilo tieto budovy získať do majetku mesta, inak už by
ich Ministerstvo vnútra využilo ako ubytovne pre utečencov.
V súčasnom období nie je otvorená žiadna grantová schéma, z ktorej by sa mohol zámer
rekonštrukcie uskutočniť. Bežná údržba a kontrola objektu je zabezpečená.
Keďže neboli žiadne ďalšie príspevky do diskusie, primátor mesta ukončil zasadnutie MsZ,
poďakoval všetkým prítomným poslancom i občanom za účasť a všetkých pozval na gbelské
hodové slávnosti a na výstavu prác poslanca nášho mesta doc. Mgr. Štefana Komorného
ArtD., ktorá sa bude nachádzať v priestoroch Domu kultúry.
Gbely 14. septembra 2016
Ing. Nataša Londarevová
prednostka MsÚ

Ing. Jozef Hazlinger
primátor mesta

Overovatelia:
Mgr. Ondrej Kollár
doc. Mgr. Štefan Komorný, ArtD.
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