Mesto Gbely
Nám. Slobody 1261, 908 45 Gbely

Zápisnica
zo zasadnutia mestského zastupiteľstva,
konaného dňa 13.11.2017 v obradnej sieni MsÚ
Prítomní: viď prezenčná listina (príloha č. 1) – 12 poslancov

Program:
1. Otvorenie
2. Projekt „3E-Morava Nature“
3. Rôzne
4. Diskusia
5. Záver

Primátor mesta dal hlasovať za program rokovania
mestského zastupiteľstva
predložený poslancom. Na zasadaní bolo prítomných všetkých 12 poslancov.
Hlasovanie počas rokovania MsZ bolo verejné – zdvihnutím ruky, v súlade s platným
Rokovacím poriadkom MsZ v Gbeloch.
Výsledok hlasovania:
za 12 poslancov: Bc. Michal Bolebruch, Janka Dermeková, Ing. Kornel Činovský,
Roman Horný, Ing. Ondrej Chocholáček, Mgr. Mária Karasová, doc. Mgr. Štefan
Komorný, ArtD., Pavol Nemec, 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. Karasová Mária
Ing. Ondrej Chocholáček
Primátor predložil poslancom návrh na zloženie návrhovej komisie:
Návrhová komisia: RNDr. Miroslav Žilinek - predseda
Doc. Mgr. Štefan Komorný, ArtD. - člen
p. Tomáš Papánek - člen
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Výsledok hlasovania:
za 12 poslancov: Bc. Michal Bolebruch, Janka Dermeková, Ing. Kornel Činovský,
Roman Horný, Ing. Ondrej Chocholáček, Mgr. Mária Karasová, doc. Mgr. Štefan
Komorný, ArtD., Pavol Nemec,Tomáš Papánek, Ing. Ľubomír Papánek, Ing. Dana
Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
proti:0
zdržal sa: 0
k bodu 2

Projekt „3E-Morava Nature“
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlásilo výzvu na predloženie
žiadosti o NFP v rámci operačného Program spolupráce Interreg V-A Slovenská
republika – Rakúsko. Mesto Gbely sa rozhodlo zapojiť sa do tejto výzvy ako partner
projektu so zameraním na posilnenie biodiverzity a ekologickej siete na území rieky
Moravy prostredníctvom manažmentu biotopov a environmentálnej výchovy
(zvyšovania povedomia) v eko-centrách. Akronym projektu –3E -Morava Nature.
Vedúcim partnerom projektu je mesto Stupava. Partnermi projektu sú mesto Gbely,
Trnavský samosprávny kraj, mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves, Bratislavské
regionálne ochranárske združenie – BROZ, NÖ.Regional.GmbH, Marktgemeinde
Hohenau an der March, Verein March.Raum., Weinviertel Tourismus, WUK - Verein
zur Schaffung offener Kultur- und Werkstättenhäuser.
Úlohou tohto projektu pre mesto Gbely je:
- dodávka, aplikácia a meranie bakteriáloenzymatických zmesí na čistenie severného
Adamovského jazera,
- nákup a osadenie piatich hniezdnych plávajúcich ostrovov
- nákup 17.tich interaktívnych tabúľ pre ZŠ,
- realizácia enviro chodníka pre ZŠ,
- environmentálne vzdelávacie aktivity pre žiakov a pedagógov ZŠ.
Celkové oprávnené náklady pre projekt sú 200 000 €, z toho je spoluúčasť mesta
maximálne vo výške 10 000 €.
Predmetný projekt bol monitorovacím výborom vybraný na schválenie. Podmienkou
vydania rozhodnutia o schválení projektu je predloženie uznesenia zastupiteľstva.
Primátor prečítal návrh na uznesenie.
MsZ schvaľuje:
a/ Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu
„Posilnenie biodiverzity a ekologickej siete na území rieky Moravy prostredníctvom
manažmentu biotopov a environmentálnej výchovy (zvyšovania povedomia) v ekocentrách“ (3E MoravaNature), ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom
mesta Gbely a s platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Gbely.
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b/ Zabezpečenie realizácie projektu „Posilnenie biodiverzity a ekologickej siete na
území rieky Moravy prostredníctvom manažmentu biotopov a environmentálnej
výchovy (zvyšovania povedomia) v eko-centrách“ (3E MoravaNature), v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci
c/Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu zo strany
žiadateľa vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. 10 000,00
EUR.
Primátor mesta otvoril rozpravu poslancov.
Ing.Vaňková sa opýtala, prečo je počet interaktívnych tabúľ v projekte 17 a kde budú
umiestnené.
Janka Dermeková – na Adamovských jazerách II. sa vykonáva ťažba štrku.
Mgr. Kvaltínová – tabule ako aj eko. chodník budú umiestnené v ZŠ s MŠ Gbely,
všetko je konzultované s p. riaditeľom školy. Taktiež aj umiestnenie plávajúcich
ostrovov je konzultované s ochranármi.
Tomáš Papánek sa pýtal, či je čistenie jazera konzultované s rybármi.
Ing. Hazlinger – PD a.s. , ktoré vykonáva ťažbu štrku je povinné zachovávať, resp.
vytvárať ostrovy pre hniezdenie vodného vtáctva, tieto však vplyvom vody a počasia sa
rozpadávajú a vznikajú zbytočné plytčiny, kde sa uchytáva nežiaduce rastlinstvo. Je
trendom vytvárať plávajúce ostrovy pre zabezpečenie hniezdenia vtákov. Čo sa týka
spôsobu odstraňovania vodných rastlín a čistenia vody- takéto čistenie robili rybári aj na
štrkovisku Unín a kopčianskych rybníkoch, kde dosiahli dobré výsledky a sú spokojní.
Nakoľko neboli ďalšie otázky či pripomienky, primátor mesta ukončil rozpravu
poslancov a dal hlasovať za predložený návrh na uznesenie.
Výsledok hlasovania:
za 12 poslancov: Bc. Michal Bolebruch, Janka Dermeková, Ing. Kornel Činovský,
Roman Horný, Ing. Ondrej Chocholáček, Mgr. Mária Karasová, doc. Mgr. Štefan
Komorný, ArtD., Pavol Nemec,Tomáš Papánek, Ing. Ľubomír Papánek, Ing. Dana
Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
proti:0
zdržal sa: 0

k bodu 3

Zariadenie pre komplexné nakladanie s odpadmi v lokalite Holíč –
Bresty, kazeta č.2 - nesúhlasné stanovisko
Prevádzkovateľ skládky odpadov v lokalite k.ú. Holíč – Bresty - firma VPP servis,
s.r.o. Holíč predložil na Ministerstvo životného prostredia SR zámer na vybudovanie
skládky nebezpečného odpadu – posúdenie vplyvov na životné prostredie.
Účastníkom tohto procesu môžu byť aj všetky dotknuté obce, t.j. aj mesto Gbely.
Verejné prerokovanie zámeru vybudovania „Zariadenie pre komplexné nakladanie
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s odpadmi v lokalite Holíč – Bresty kazeta č.2“( skládka nebezpečného odpadu) sa
malo uskutočniť dňa 16.11.2017 o 10.00 hod. v Holíči. Na žiadosť Ministerstva
životného prostredia bol tento termín zrušený. Nový termín nie je stanovený.
Po preštudovaní daného zámeru mesto Gbely nesúhlasí so zámerom vybudovania
skládky nebezpečného odpadu v našom regióne z nižšie uvedených dôvodov:
1. Deklarovaná, avšak nepreukázaná ekonomická výhodnosť skládky
nebezpečného odpadu, nemôže byť uprednostnená pred ochranou zdravia a
životného prostredia v našom okrese.
2. Terajšia skládka odpadov v k.ú. Holíč, lokalita Bresty na nie nebezpečné odpady
bola povolená Slovenskou inšpekciou životného prostredia – Ing.Záleskou
v rozpore so zámerom – (nie je osadená najmä triediaca linka....).
3. Navrhovaná skládka nebezpečného odpadu sa nachádza v území s hladinou
podzemnej vody blízko pod povrchom terénu a zároveň nad prameniskom
potoka Rešica, ktorý preteká cez obec Kopčany. Uvedené považujeme za
závažné riziko.
4. Z dôvodu negatívnych skúseností s prevádzkovateľom skládky „Cunín“ v k.ú.
Gbely, majiteľ skládky – Mesto Holíč, prevádzkovateľ skládky – VPP Holíč,
spol. s r.o. – (ten istý majiteľ, ako je majiteľ VPP servis, s.r.o.) konštatujeme :
a) Prevádzkovateľ skládky VPP Holíč, spol. s r.o. dlhuje mestu Gbely na
poplatkoch za uloženie odpadov spolu so zákonom stanovenými úrokmi
sumu presahujúcu 300 tis.€.
b) Skládka „Cunín“ je neuzatvorená, dažďové vody nie sú odvádzané, do
skládky zateká, prichádza ku kontaminácii okolitých pozemkov a spodných
vôd, čo je potvrdené rozbormi vôd v akreditovanom laboratóriu.
c) Skládku nie je možné uzatvoriť z dôvodu nedostatku finančných
prostriedkov na špeciálnom účte účelovej rezervy, ktorá mala slúžiť na
uzatvorenie, rekultiváciu a monitorovanie skládky.
d) Skládka je vytvarovaná v rozpore s projektovou dokumentáciou, je
prekročená povolená kapacita skládky, teleso skládky zasahuje do
susediacich pozemkov, dôkazom je geometrické zameranie skládky,
potvrdené Správou katastra Skalica.
V súlade so zákonom č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, § 4 ods.3 písm. h), v zmysle
ktorého obec okrem iného chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života obyvateľov
obce a chráni životné prostredie, členovia komisie pre životné prostredie, poľovníctvo
a rybárstvo, vodné a lesné hospodárstvo per rollam odporučili poslancom MsZ
v Gbeloch prijať nasledovný návrh na uznesenie:
Primátor prečítal návrh na uznesenie a zároveň otvoril rozpravu.
MsZ nesúhlasí:
So zámerom vybudovania „Zariadenie pre komplexné nakladanie s odpadmi v lokalite
Holíč – Bresty kazeta č.2“(skládka nebezpečného odpadu) z dôvodu ochrany zdravia
a životného prostredia.
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Primátor otvoril rozpravu poslancov k tomuto bodu rokovania.
Janka Dermeková – ak odsúhlasíme, že nesúhlasíme s budovaním skládky
nebezpečného odpadu, akú to má právnu silu?
Ing. Hazlinger- konzultujeme postup s Mgr. Čaputovou, ktorá odporučila, že by bolo
vhodné mať ako podporný argument, uznesenie MsZ proti zámeru vybudovania
skládky nebezpečného odpadu.
Tomáš Papánek, Mgr.Štefan Komorný, navrhovali, aby sa prijaté uznesenie o tom, že
poslanci
MsZ Gbely nesúhlasia s budovaním skládky nebezpečného odpadu
v susednom katastre, publikovalo aj v mesačníku Gbelan a regionálnej tlači, aby sa
vytvoril verejný tlak podporený faktami proti budovaniu skládky nebezpečného odpadu.
Ing. Hazlinger – počas môjho pôsobenia sa podarilo ukončiť skládkovanie na skládke
Bašty, kde po rokovaniach Nafta a.s. zabezpečila uzatvorenie a rekultiváciu skládky
Bašty, z eurofondov sme zabezpečili uzatvorenie, rekultiváciu mestskej skládky TKO
v lokalite pri tehelni, vedieme súdny spor s prevádzkovateľom skládky TKO v lokalite
Cunín, pričom presadzujem aj jej uzavretie a rekultiváciu. Som rád, že všetci poslanci
jednotne podporujete môj postup pri zamedzení vzniku skládky nebezpečného odpadu
v susedstve katastra mesta Gbely – v lokalite Bresty.
Mgr. Štefan Komorný opätovne navrhoval, aby sa záver z rokovania poslancov
ohľadom skládky nebezpečného odpadu zverejnil v tlači.
Z rozpravy poslancov vyplynul nasledovný návrh na uznesenie:
MsZ schvaľuje:
Zverejnenie nesúhlasného stanoviska poslancov MsZ Gbely so zámerom vybudovania
„Zariadenia pre komplexné nakladanie s odpadmi v lokalite Holíč – Bresty, kazeta č.2“
(skládka nebezpečného odpadu) v mesačníku Gbelan a regionálnej tlači Záhorák
a v MY týždenník pre Záhorie.
Ing.Hazlinger – uviedol, že zverejnenie uznesenia a jeho zdôvodnenie v novinách sa
uskutoční po konzultácii s právnou zástupkyňou Mgr. Zuzanou Čaputovou, s čím
poslanci vyjadrili súhlasné stanovisko.
Nakoľko už neboli ďalšie otázky a pripomienky, primátor mesta uzatvoril rozpravu
poslancov a dal hlasovať za dve uznesenia týkajúce sa tohto bodu rokovania:
Výsledok hlasovania:
za 12 poslancov: Bc. Michal Bolebruch, Janka Dermeková, Ing. Kornel Činovský,
Roman Horný, Ing. Ondrej Chocholáček, Mgr. Mária Karasová, doc. Mgr. Štefan
Komorný, ArtD., Pavol Nemec,Tomáš Papánek, Ing. Ľubomír Papánek, Ing. Dana
Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
proti:0
zdržal sa: 0
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k bodu 4
Diskusia
P.Volková - mala pripomienku k tomu, že občania neboli dostatočne informovaní
o tom, kedy presne sa začne s rekonštrukčnými prácami na miestnych komunikáciách,
konkrétne pred každým domom.
Ing.Rosa – nie vždy sa dá presne určiť, kedy budú práce vykonané, dodávateľ, ktorý
vzišiel z procesu verejného obstarávania, nie vždy vedel presne povedať, kedy budú
robené dané práce. Záležalo to od počasia, ale aj od subdodávateľov.
Janka Dermeková – ku kvalite prác a spôsobu prác sme zvolali aj pracovné zasadanie
komisie pre výstavbu. Zároveň uviedla, že je potrebné takéto práce konzultovať aj
s občanmi, ktorí na danej ulici bývajú.
RNDr. Žilinek – nemyslím si, že je vhodné, aby sa práce konzultovali so všetkými
občanmi, nie je reálne skĺbiť všetky názory. Za spôsob rekonštrukcie komunikácie je
zodpovedný projektant, ktorý musí presne stanoviť spôsob realizácie rekonštrukčných
prác na základe platných noriem a zákonov.
Ing. Hazlinger – práce nie sú prevzaté, položenie niektorých úsekov asfaltového
koberca sme reklamovali. Reklamácia bola zo strany dodávateľa prijatá a reklamované
asfaltové úseky budú upravené.

k bodu 5
Záver
Keďže neboli žiadne ďalšie príspevky do diskusie, primátor mesta ukončil zasadnutie
MsZ, poďakoval všetkým poslancom i občanom za účasť.

Gbely 14. novembra 2017
Ing. Nataša Londarevová
prednostka MsÚ

Ing. Jozef Hazlinger
primátor mesta

Overovatelia:
Mgr. Mária Karasová
Ing. Chocholáček Ondrej
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