Mesto Gbely
Nám. Slobody 1261, 908 45 Gbely

Zápisnica
zo zasadnutia mestského zastupiteľstva,
konaného dňa 13.6.2016 v obradnej sieni MsÚ
Prítomní: viď prezenčná listina (príloha č. 1) – 10 poslancov
Ospravedlnení: Mgr. Dana Beňová
Ing. Ondrej Chocholáček
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Záverečný účet mesta Gbely
4. Dodatok č. 5 k VZN 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
5. VZN o spôsobe nakladania s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom
6. VZN prevádzkový poriadok pre pohrebisko v meste Gbely
7. Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta Gbely na rok 2016
8. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Gbely na II. polrok 2016
9. Majetkové prevody
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Ukončenie
Primátor mesta dal hlasovať za program rokovania mestského zastupiteľstva predložený
poslancom, ktorých bolo 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, Janka Dermeková, Mgr.
Mária Karasová, doc. Mgr. Štefan Komorný, ArtD., Mgr. Ondrej Kollár, Ing. Ľubomír
Papánek, Tomáš Papánek, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
proti:0
zdržal sa: 0
Primátor mesta určil zapisovateľku zápisnice:
Zapisovateľka: Mgr. Andrea Šupíková
Primátor mesta určil overovateľov zápisnice:
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Overovatelia:

p. Janka Dermeková
Mgr. Mária Karasová

Primátor predložil na odsúhlasenie poslancom návrh zloženia návrhovej komisie.
Návrhová komisia: RNDr. Miroslav Žilinek - predseda
Tomáš Papánek - člen
doc. Mgr. Štefan Komorný, ArtD. - člen
Výsledok hlasovania:
za 10 poslancov: Bc. Michal Bolebruch, Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr.
Mária Karasová, doc. Mgr. Štefan Komorný, ArtD., Mgr. Ondrej Kollár, Ing. Ľubomír
Papánek, Tomáš 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
bolo prednostke MsÚ uložené pripraviť analýzu financovania Dobrovoľného hasičského
zboru mesta Gbely. Tento materiál je predložený na rokovanie poslancov MsZ v bode rôzne.
k bodu 3

Záverečný účet mesta Gbely
Tento materiál obsahuje rozbor hospodárenia, čerpanie rozpočtu k 31.12.2015, súvahu, stav
finančných prostriedkov ku koncu roka 2015, správu audítora, stanovisko hlavnej kontrolórky
k záverečnému účtu, hodnotiacu právu programového rozpočtu k 31.12.2015 a príslušné
návrhy na uznesenia.
Uvedený materiál bol prerokovaný v komisii pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok,
členovia ktorej odporučili poslancom prijať nasledovné návrhy na uznesenia.
Primátor mesta prečítal návrhy na uznesenia.
MsZ berie na vedomie:
rozbor rozpočtového hospodárenia Mesta Gbely za rok 2015.
MsZ berie na vedomie:
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2015.
MsZ berie na vedomie:
Správu audítora za rok 2015.

2

MsZ berie na vedomie:
Hodnotiacu správu k programovému rozpočtu Mesta Gbely za rok 2015.
MsZ schvaľuje
Záverečný účet Mesta Gbely za rok 2015 a Celoročné hospodárenie Mesta Gbely za rok 2015
bez výhrad.
MsZ schvaľuje:
prebytok bežného a kapitálového rozpočtu, po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov z roku
2015 vo výške 13 211,83 € na tvorbu rezervného fondu vo výške 273 650,77 €, zostatok
finančných operácií v roku 2015 vo výške –206 922,05 € vysporiadať z rezervného fondu a
tvorbu rezervného fondu vo výške 66 728,72 €.
Primátor mesta vyzval hlavnú kontrolórku mesta Ing. Máriu Polákovú,
poslancom predniesla stanovisko k záverečnému účtu.

aby prítomným

Následne primátor mesta otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania.
Do rozpravy sa prihlásil poslanec Mgr. Kollár, ktorý sa spýtal, prečo na web stránke nie sú
uverejnené zmeny rozpočtu mesta Gbely. Ďalej sa spýtal, či budú spätne uverejnené zmeny
rozpočtu a to sa týka napr. V. zmeny rozpočtu alebo bude uverejnený materiál so všetkými
zmenami komplexne.
Ing. Kováčová vysvetlila, že na zasadnutí komisie sa členovia dohodli, že zmeny rozpočtu sa
budú uverejňovať na web stránke od tohto zasadnutia MsZ.
Ďalej dodala, že v čerpaní rozpočtu sú zapracované všetky zmeny ako sú napr. dotácie zo ŠR školstvo napr. kredity, odchodné. Tieto položky neovplyvňujú rozpočet, nakoľko ide o príjem
a výdaj.
Ing. Papánek – sa spýtal ako bola financovaná soľná jaskyňa, keď nebola schválená V. zmena
rozpočtu a či je toto v záverečnom účte zohľadnené.
Ing. Kováčová – soľná jaskyňa bola financovaná z dotácií a z vlastných zdrojov z položky
kapitálové výdavky 1.2.1 – strategické plánovanie a spolufinancovanie.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy, primátor mesta
konštatoval, že MsZ zobralo na vedomie Rozbor rozpočtového hospodárenia Mesta Gbely za
rok 2015, stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2015, správu audítora za
rok 2015 a hodnotiacu správu k programovému rozpočtu Mesta Gbely za rok 2015.
Primátor mesta dal hlasovať za schválenie záverečného účtu, prebytku hospodárenia v roku
2015 a tvorbu rezervného fondu.
Výsledok hlasovania:
za 7 poslancov: Bc. Michal Bolebruch, Ing. Kornel Činovský, Mgr. Mária Karasová, doc.
Mgr. Štefan Komorný, ArtD., Mgr. Ondrej Kollár, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav
Žilinek
proti:0
zdržali sa 3 poslanci: Janka Dermeková, Ing. Ľubomír Papánek, Tomáš Papánek.
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k bodu 4

Návrh dodatku č. 5 k VZN o určení výšky finančných prostriedkov
určených na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a žiaka školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Gbely
Uvedený materiál bol prerokovaný v komisii pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok,
členovia ktorej odporučili poslancom prijať nasledovný návrh na uznesenie, ktorý primátor
mesta prečítal a otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania.
MsZ vydáva:
Dodatok č. 5 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.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy, primátor dal hlasovať
za predložené uznesenie.
za 10 poslancov: Bc. Michal Bolebruch, Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr.
Mária Karasová, doc. Mgr. Štefan Komorný, ArtD., Mgr. Ondrej Kollár, Ing. Ľubomír
Papánek, Tomáš Papánek, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
proti:0
zdržal sa: 0
k bodu 5

Návrh - VZN o spôsobe nakladania s komunálnym odpadom a drobným
stavebným odpadom
Od 1. júla 2016 je účinný nový zákon o odpadoch, ktorým bola obciam uložená povinnosť
zosúladiť doteraz platné VZN s novým znením zákona. Ako je uvedené aj v dôvodovej
správe, väčšina návrhu VZN bola prevzatá z doterajšieho VZN č. 3/2013 o odpadoch.
Uvedený návrh bol prerokovaný v dvoch komisiách, v komisii pre životné prostredie
a v ekonomickej komisii, členovia ktorých odporučili poslancom prijať nasledovné návrhy na
uznesenia.
Primátor mesta prečítal návrhy na uznesenia a otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania.
MsZ ruší:
VZN č. 2/2013 a dodatok č.1 k VZN č. 2/2013 o spôsobe nakladania s komunálnym odpadom
a drobným stavebným odpadom na území mesta Gbely.
MsZ vydáva:
VZN č.1/2016 o spôsobe nakladania s komunálnym odpadom a drobných stavebným
odpadom na území mesta Gbely.
Do rozpravy sa prihlásil poslanec Papánek T., ktorý sa spýtal, prečo v uvedenom návrhu nie
je uvedená likvidácia pneumatík, nakoľko v zbernom dvore sa už nedajú odovzdať
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pneumatiky.
Ing. Rosa vysvetlil, že každý prevádzkovateľ pneuservisu si musí sám zabezpečiť likvidáciu
pneumatík. Toto vyplýva každému prevádzkovateľovi zo zákona.
Mgr. Kollár sa spýtal, či tieto zmeny vo VZN budú uverejnené v mesačníku Gbelan, nakoľko
ide o rozsiahly materiál.
Ing. Hazlinger vysvetlil, že vždy informujeme občanov o schválených všeobecne záväzných
nariadeniach a taktiež raz do roka uverejňujeme v mesačníku Gbelan informácie o zbernom
dvore.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy, primátor dal hlasovať
za predložené uznesenia.
za 10 poslancov: Bc. Michal Bolebruch, Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr.
Mária Karasová, doc. Mgr. Štefan Komorný, ArtD., Mgr. Ondrej Kollár, Ing. Ľubomír
Papánek, Tomáš Papánek, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
proti:0
zdržal sa: 0

k bodu 6

Návrh VZN prevádzkový poriadok pre pohrebisko v meste Gbely
Na rokovanie poslancov bol predložený návrh VZN o pohrebisku, v ktorom sa oproti doteraz
platnému prevádzkovému poriadku pre pohrebisko upravuje najmä časť týkajúca sa prílohy
č.1, kde sa dopĺňa poplatok za urnové miesto v novovybudovanej urnovej stene na cintoríne.
Uvedený materiál bol predložený na komisii pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok,
kde členovia navrhujú poslancom, aby jednorazový poplatok za jedno urnové miesto bol vo
výške 250,- € a ročný poplatok za urnové miesto vo výške 1,- € ročne.
Primátor mesta prečítal návrhy na uznesenia a otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania.
MsZ ruší:
Uznesenie č. 152/2011 zo dňa 12.12.2011.

MsZ vydáva:
VZN č. 2/2016 prevádzkový poriadok pre pohrebisko v meste Gbely.
Do rozpravy sa prihlásila poslankyňa p. Dermeková a spýtala sa, z čoho vznikla suma 250 €.
Ing. Kováčová vysvetlila, že bol vykonaný prieskum v okolitých obciach a mestách. Poplatok
vychádzal z nákladov na vybudovanie urnovej steny.
Ing. Hazlinger dodal, že v okolitých obciach a mestách sa suma pohybuje cca 300 €.
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Ing. Papánek Ľ. – sa spýtal, či by sa nedal zrušiť ročný poplatok 1,- €.
Ing. Kováčová vysvetlila, že cena je stanovená tak ako pri jednohrobe. Ročne mesto získa
z poplatkov do rozpočtu 3 000 €, ktoré použije na likvidáciu TKO z cintorína.
Ing. Papánek Ľ. – dodal, že si nestihol preštudovať materiál, nakoľko je veľa materiálu
a navrhol, aby bolo zasadnutie MsZ častejšie.
Ing. Hazlinger dodal, že návrh VZN bol zverejnený na web stránke mesta 15 dní pred
zasadnutím MsZ.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy, primátor dal hlasovať
za predložené uznesenia.
za 10 poslancov: Bc. Michal Bolebruch, Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr.
Mária Karasová, doc. Mgr. Štefan Komorný, ArtD., Mgr. Ondrej Kollár, Ing. Ľubomír
Papánek, Tomáš Papánek, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
proti:0
zdržal sa: 0
k bodu 7

Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta Gbely na rok 2016
Uvedený materiál bol prerokovaný na zasadnutí Komisie pre ekonomiku, legislatívu a verejný
poriadok, ktorej členovia odporúčajú poslancom prijať návrhy na uznesenia.
Primátor mesta prečítal návrhy na uznesenia a otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania.
MsZ schvaľuje:
I. zmenu rozpočtu mesta Gbely na rok 2016. Neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia je
komentár k I. zmene rozpočtu.
Rozpočet Mesta Gbely po I. zmene rozpočtu je vyrovnaný:
Bežné príjmy spolu
Kapitálové príjmy spolu
Príjmy z finančných operácií
Rozdiel

3 362 492 Bežné výdavky spolu
368 255 Kapitálové výdavky spolu
655 061 Výdavky z finančných operácií
4 385 808

3 015 520
1 082 948
287 340
4 385 808
0

MsZ schvaľuje:
Navýšenie ZI obchodnej spoločnosti Správa mestského majetku Gbely, Naftárska 2104/2,
908 45 Gbely, IČO: 362 683 99 o 80.000,- €. Finančné prostriedky budú použité v rámci
verejného záujmu na úhradu verejno-prospešných služieb a činností.

MsZ schvaľuje:
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Čerpanie rezervného fondu vo výške 55 000,- € na splátku istín existujúcich úverov.
MsZ schvaľuje:
Prenájom 1. a 2. poschodia budovy zariadenia sociálnej starostlivosti na ul. Hudecovej 1471
v Gbeloch, pre neziskovú organizáciu Dom pokojnej staroby n.o. Gbely na dobu určitú do
30.9.2027 s ročným nájomným vo výške 20 365,- € s účinnosťou od 1.7.2016.
MsZ ruší s tým súvisiace uznesenia:
uznesenie č. 92/2015 zo dňa 14.12.2015
Čerpanie rezervného fondu vo výške 20 000,- € na úhradu výdavkových finančných operácií
– splátky úverov a vykrytie straty obchodnej spoločnosti SMMG.
uznesenie č. 94/2015 zo dňa 14.12.2015
Vykrytie straty minuloročných účtovných období obchodnej spoločnosti SMMG vo výške
80.000,- €, ktoré budú použité na investície – obnovu majetku mesta, ktoré má v prenájme
a na prevádzkovú činnosť SMMG
uznesenie č. 108/2007 zo dňa 24.9.2007
Prenájom 1. a 2. poschodia budovy Zariadenia sociálnej starostlivosti na ul. Hudecovej č.
1471 v Gbeloch, pre neziskovú organizáciu Dom pokojnej staroby n.o. Gbely na dobu 20
rokov s mesačným nájomným vo výške mesačnej splátky úveru s úrokom, ktoré mesto
uhrádza v prospech ŠFRB, č. zmluvy 206/1754/2006.
Do rozpravy sa prihlásil poslanec Mgr. Kollár, ktorý sa spýtal na vydanie knihy o meste. Aké
sú plány, či bude komerčný predaj a pod.
Ing. Hazlinger – vysvetlil, že o predaji je priskoro hovoriť. V tejto etape ide o zozbieranie
materiálov, fotografií a pod. Je do tejto etapy zapojených veľa odborných inštitúcií. Možno
bude vypísaná na vydanie knihy výzva, do ktorej sa mesto zapojí. V súčasnosti mesto Gbely
má len propagačné materiály, ale historicky nemá žiadnu knihu. Každá obec alebo mesto sa
snaží zmapovať históriu pre ďalšie generácie.
Ing. Vaňková dodala, že ona je jeden z iniciátorov na vydanie knihy o meste. Dodala, že je
zberateľom kníh z okolitých obcí a miest. Pohľadnice sú pekné, ale kniha má výpovednú
hodnotu. Najmä starší občania si radi prezerajú staré fotografie. Na tržnom veľtrhu sa
fotografia o Gbeloch predáva 30 – 40 €. História obce je niečo, s čím sa treba hrdiť. Ak sa to
podarí, bude to veľký úspech. Je to otázka viac rokov.
p. Papánek T. – dodal, že či by nebolo vhodné finančné prostriedky investovať do opravy
Domu kultúry, nakoľko opadáva omietka.
Ing. Hazlinger – vysvetlil, že mesto Gbely má zámer zrekonštruovať Dom kultúry.
V súčasnosti je objednaný tepelno-technický audit.
Mgr. Kollár navrhol, či by nebolo vhodné osloviť univerzitných študentov, ktorí by
zozbieranie materiálov urobili bez finančnej odmeny. O naše mesto nie je taký záujem. Títo
študenti sa väčšinou orientujú na šaštínsko. Možno prvý krok sa dá inou cestou.
Ing. Hazlinger vysvetlil, že boli oslovení externí pracovníci, ktorí sa zaoberajú históriou
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nášho mesta ako napr. p. Brezina, p. Fordinálová, p. Čárský. Taktiež boli oslovení napríklad
ochranári, ktorí o našom meste majú veľa materiálu.
doc. Mgr. Komorný ArtD. dodal, že vydanie knihy potrebuje kvalifikovaný tým a je na
mieste ich ohodnotiť. Takáto kniha vzniká raz za desaťročie. Táto publikácia má byť
reprezentačná a spracovaná do hĺbky. Videl som niekoľko publikácií o mestách a obciach
a nášmu mestu chýba takáto publikácia. Ako príklad uviedol obec, ktorá sa zaoberala
prezývkami v obci, čo bolo tiež pre občanov veľmi zaujímavé. Vydanie knihy je práca na
niekoľko rokov.
Ing. Hazlinger dodal, že v meste žije veľmi málo občanov, ktorí sa tomuto venujú ako napr. p.
Čársky, ktorý svoj čas trávi hľadaním materiálov v národnom archíve.
p. Papánek T. – predložil pozmeňujúci návrh , aby v rozpočte z programu výkonné
a zákonodárne orgány – dohody o vykonaní práce bola čiastka 1500 € presunutá do položky
verejné priestranstvo – na oplotenie detského ihriska pred R Clubom na ulici Medlenova.
Tento návrh predložil predsedovi návrhovej komisie. Vyššie uvedený návrh podporili
poslanci Mgr. Kollár, a Ing. Papánek Ľ.
Ing. Hazlinger dodal, že detské ihrisko bude upravené v tomto roku aj bez pozmeňujúceho
návrhu.
Mgr. Karasová podporila návrh vydania knihy a dodala, že v obci Vrádište taktiež vydali
knihu a do zbierania materiálu sa zapojil veľký počet občanov obce.
Ing. Činovský taktiež podporil návrh vydania knihy a dodal, že sme budúcej generácii dlžní
vydať knihu o našom meste.
Mgr. Kollár navrhol, či by nebolo vhodné zverejňovať materiál o knihe na web stránke.
doc. Mgr. Komorný, ArtD. – vysvetlil, že webové publikovanie je nefér voči autorom. Kniha
musí mať svoj koncept. Predčasné zverejňovanie by nenašlo pochopenie u autorov pred
vydaním.
Mgr. Kollár dodal, že v Skalici je kniha o meste zoskenovaná.
doc. Mgr. Komorný ArtD. – vysvetlil, že Skalica vydala knihu, ktorá je aj v Záhoráckom
múzeu k nahliadnutiu. Možno naše mesto nebude mať takú knihu, ale bolo by vhodné si ju
prezrieť, je veľmi bohatá na fotografie a históriu.
Ing. Papánek Ľ. – spýtal sa, či sa rieši vykrytie straty prostredníctvom základného imania
v SMMG.
Ing. Kováčová vysvetlila, že o vykrytí straty informovala poslancov na predchádzajúcich
zasadnutiach MsZ. Sú k tomu stanoviska ministerstva financií, že vykrytie straty je v súlade
so zákonom.
p. Dermeková sa spýtala na zrušenie uznesenia o prenájme 1 a 2. poschodia v DPS. Nie je
tam uvedená suma, akú muselo zariadenie uhrádzať ročne.
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Ing. Hazlinger vysvetlil, že doteraz DPS hradilo splátku ŠFRB v plnej výške. V súčasnosti
sociálne zariadenie nevyužíva prízemie. Mesto Gbely si ponechá prízemie, nakoľko je možné,
že do budúcnosti sa ozvú investori na jodovo-bromovú vodu a budú chcieť využívať prízemie
budovy.
p. Dermeková sa spýtala, na čo sa v súčasnosti využíva prízemie.
Ing.Hazlinger – je tam práčovňa a sušiareň, ktorú sporadicky využíva sociálne zariadenie.
RNDr. Žilinek vyzval p. Dermekovú, aby dala návrh a on ako predseda správnej rady zistí
aké sú obmedzenia a na čo všetko môže byť prízemie využité. Zároveň upozornil na to, že nie
je vhodné rozmýšľať nad rozšírením kapacity zariadenia, nakoľko v súčasnosti je problém
s napĺňaním kapacity.
p. Dermeková vyzvala poslancov i občanov, aby
v sociálnom zariadení na ulici Hudecovej 1471.

prišli s návrhom ako využiť prízemie

p. Papánek T. sa spýtal, či zvýšením základného imania sa vykryje strata.
Ing. Kováčová vysvetlila, že sa navýši základné imanie, ale strata sa tým nevykryje.
Počet poslancov sa znížil na 9, odchodom poslanca Ing. Ľubomíra Papánka.
Predseda návrhovej komisie RNDr. Miroslav Žilinek prečítal pozmeňujúci návrh poslanca
Tomáša Papánka. (viď príloha zápisnice)
Keďže neboli vznesené žiadne iné pripomienky, primátor dal hlasovať najprv za pôvodné
návrhy uznesenia.
za 6 poslancov: Bc. Michal Bolebruch, Ing. Kornel Činovský, Mgr. Mária Karasová, doc.
Mgr. Štefan Komorný, ArtD., Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
proti 1 poslanec: Tomáš Papánek
zdržali sa 2 poslanci: Janka Dermeková, Mgr. Ondrej Kollár
k bodu 8

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Gbely
na II. polrok 2016
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie a otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania.
MsZ schvaľuje:
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Gbely na II. polrok 2016.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy, primátor dal hlasovať
za predložené uznesenie.

za 9 poslancov: Bc. Michal Bolebruch, Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Mária
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Karasová, doc. Mgr. Štefan Komorný, ArtD., Mgr. Ondrej Kollár, Tomáš Papánek, Ing.
Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
proti:0
zdržal sa: 0
k bodu 9

Majetkové prevody
V tomto bode rokovania boli predložené návrhy na odpredaj pozemkov vo vlastníctve mesta
Gbely, kde v jednom prípade je žiadateľom Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava,
ktorá má na predmetných pozemkoch umiestnené trafostanice a ponúkajú cenu za 1 m2 vo
výške 25,- €.
V ostatných prípadoch išlo o žiadosti občanov, ktorí si chcú usporiadať pozemky pod, resp.
pri svojich nehnuteľnostiach. Materiál obsahuje aj ponuku na odkúpenie mestom Gbely
technologické zariadenia na výrobu a spracovanie liehu od p. Jozefíny Šefčíkovej. Celý
materiál bol prerokovaný v dvoch komisiách a to v komisii pre investičnú výstavbu, stavebné
veci a územné plánovanie a v komisii pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok, ktorých
členovia odporúčajú poslancom prijať návrhy na uznesenia.
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie a otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania.
MsZ schvaľuje:
Odpredaj pozemkov:

C-KN parc. č. 1754/2 o výmere 69 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č.
2070 pre obec a kat. úz. Gbely, na ktorom je trafostanica s označením TS 0013-004 na
Hudecovej ulici v areáli DPS s prideleným súpisným číslom 1519,

C-KN parc. č. 3195 o výmere 54 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č.
2070 pre obec a kat. úz. Gbely, na ktorom je trafostanica s označením TS 0013-003 na ulici
Záhumenice s prideleným súpisným číslom 1520,
v zmysle § 9a, ods. 8, písm. b.) zákona č. 138/1991 Zb. O majetku obcí v z.n.p. v celosti do
výlučného vlastníctva spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47
Bratislava, IČO: 36361518, za cenu 25,00 €/m2.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy, primátor dal hlasovať
za predložené uznesenie.
za 9 poslancov: Bc. Michal Bolebruch, Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Mária
Karasová, doc. Mgr. Štefan Komorný, ArtD., Mgr. Ondrej Kollár, Tomáš Papánek, Ing.
Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
proti:0
zdržal sa: 0
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie a otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania.

MsZ schvaľuje:
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Odpredaj pozemku C-KN parc. č. 2947/5, záhrady o výmere 33 m2 v celosti, zapísaný v LV č.
2070 pre obec a kat. úz. Gbely, v zmysle § 9a, ods. 8, písm. b.) zákona č. 138/1991 Zb.
O majetku obcí v z.n.p., v celosti do výlučného vlastníctva Lucie Pilárikovej, rod. Pilárikovej,
M. Nešpora 633/4, Gbely, za cenu 3,32 €/m2.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy, primátor dal hlasovať
za predložené uznesenie.
za 9 poslancov: Bc. Michal Bolebruch, Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Mária
Karasová, doc. Mgr. Štefan Komorný, ArtD., Mgr. Ondrej Kollár, Tomáš Papánek, Ing.
Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
proti:0
zdržal sa: 0
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. 6436/1, konkrétne diel „1“ o výmere 34 m2, novovytvorený pozemok reg. C-KN parc.
č. 718/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 34 m2, podľa GP č. 48086151-10/2016 zo dňa
5.4.2016 (vyhotovil 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
Ferdinanda Rozborila a manž. Anny, rod. Lukáčovej, Čsl. Armády 1157, Gbely, za cenu 3,32
€/m2.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy, primátor dal hlasovať
za predložené uznesenie.
za 9 poslancov: Bc. Michal Bolebruch, Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Mária
Karasová, doc. Mgr. Štefan Komorný, ArtD., Mgr. Ondrej Kollár, Tomáš Papánek, Ing.
Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
proti:0
zdržal sa: 0
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie a otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania.
MsZ schvaľuje:
Odpredaj pozemku registra C-KN, zapísaného na LV č. 2070 pre obec a kat. úz Gbely, parc.
č. 2193/4 záhrady o výmere 14 m2 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 Jozefa
Škrabáka, Novoveská 897/76, 908 41 Šaštín-Stráže (prech. pobyt Štefánikova 1269/7, Gbely)
a manž. Márie Škrabákovej, rod. Petrášovej, Štefánikova 1269/7, Gbely, za cenu 3,32 €/m2.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy, primátor dal hlasovať
za predložené uznesenie.
za 9 poslancov: Bc. Michal Bolebruch, Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Mária
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Karasová, doc. Mgr. Štefan Komorný, ArtD., Mgr. Ondrej Kollár, Tomáš Papánek, Ing.
Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
proti:0
zdržal sa: 0
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie a otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania.
MsZ schvaľuje:
Odpredaj častí pozemkov zapísaných v LV č. 2070 pre obec a kat. úz. Gbely, parc. č. 1558/1
– diel „1“ o výmere 2 m2, z ktorého vzniká novovytvorená parc. č. 2782/15 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 2 m2 a parc. č. 2823 - diel „9“ o výmere 15 m2, z ktorého vzniká
novovytvorená parcela č. 2823/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m2, podľa GP č.
48086151-29/2016 zo dňa 10.5.2016 (vyhotovil 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 výlučného
vlastníctva Jána Mihála, Mirka Nešpora 1505/7, Gbely, za cenu 3,32 €/m2.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy, primátor dal hlasovať
za predložené uznesenie.
za 9 poslancov: Bc. Michal Bolebruch, Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Mária
Karasová, doc. Mgr. Štefan Komorný, ArtD., Mgr. Ondrej Kollár, Tomáš Papánek, Ing.
Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
proti:0
zdržal sa: 0
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie a otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania.
MsZ schvaľuje:
Odpredaj časti pozemku zapísaného v LV č. 2070 pre obec a kat. úz. Gbely, reg. C-KN parc.
č. 2823 – diel „8“ o výmere 17 m2, z ktorého vzniká novovytvorené parc.č. 2823/2 zastavané
plochy a nádvoria o výmere 17 m2, podľa GP č. 48086151-29/2016 zo dňa 10.5.2016
(vyhotovil 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 výlučného vlastníctva Lucie Mihálovej, rod. Mihálovej,
Záhumenice 1593/45, Gbely, za cenu 3,32 €/m2.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy, primátor dal hlasovať
za predložené uznesenie.
za 9 poslancov: Bc. Michal Bolebruch, Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Mária
Karasová, doc. Mgr. Štefan Komorný, ArtD., Mgr. Ondrej Kollár, Tomáš Papánek, Ing.
Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
proti:0
zdržal sa: 0
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie a otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania.

MsZ schvaľuje:
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Odpredaj pozemku registra C-KN zapísaného v LV č. 2070 pre obec a kat. úz. Gbely, parc. č.
1702 záhrady o výmere 562 m2 v zmysle § 9a, ods. 8, písm. b.) zákona č. 138/1991 Zb.
O majetku obcí v z.n.p., v celosti do výlučného vlastníctva Alexandry Kormanovej, rod.
Kormanovej, Novoveská 936, Šaštín-Stráže, za cenu3,32 €/m2.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy, primátor dal hlasovať
za predložené uznesenie.
za 9 poslancov: Bc. Michal Bolebruch, Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Mária
Karasová, doc. Mgr. Štefan Komorný, ArtD., Mgr. Ondrej Kollár, Tomáš Papánek, Ing.
Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
proti:0
zdržal sa: 0
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie a otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania.
MsZ schvaľuje:
Odpredaj časti pozemku E-KN zapísaného v LV č. 3849 pre obec kat. úz. Gbely parc. č. 9788
- diel „5“ o výmere 12 m2, z ktorej vzniká novovytvorená parcela č. 3484/56 zastavané plochy
o výmere 12 m2, podľa GP č. 117/2015 zo dňa 9.2.2016 (vyhotovil IPSGEO, s.r.o. Ing.
Stanislav Pavelka, Kúty), v zmysle § 9a, ods. 8, písm. b.) zákona č. 138/1991 Zb. O majetku
obcí v z.n.p., v celosti do výlučného vlastníctva MUDr. Mariána Uhlíka, Horné Bašty 10, 917
01 Trnava, (korešpondenčná adresa Brnenská 330, Kúty), za cenu 17 €/m2.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy, primátor dal hlasovať
za predložené uznesenie.
za 9 poslancov: Bc. Michal Bolebruch, Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Mária
Karasová, doc. Mgr. Štefan Komorný, ArtD., Mgr. Ondrej Kollár, Tomáš Papánek, Ing.
Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
proti:0
zdržal sa: 0
 Ponuka pre mesto Gbely od p. Jozefíny Šefčíkovej na odkúpenie technologického
zariadenia na výrobu a spracovanie liehu. Členovia dvoch komisií neodporučili odkúpiť do
majetku mesta uvedenú technológiu.
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie a otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania.
MsZ nesúhlasí:
s kúpou technologického zariadenia na výrobu a spracovanie liehu, ktoré sa nachádza
v nebytových priestoroch vo vlastníctve mesta Gbely na ul. Medlenovej č. 778 – v objekte
tzv. Pálenice od pani Jozefíny Šefčíkovej.
Do rozpravy sa prihlásil poslanec Mgr. Kollár, ktorý sa spýtal na uzamknutie objektu a kto
platí plyn a energie.
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Ing. Hazlinger vysvetlil, že platcom plynu a energií je mesto a mesto následne refakturuje
energie. Vzhľadom k tomu, že tam bol pohyb automobilov, mesto pristúpilo k zabezpečeniu
objektu. Toto sa uskutočnilo vo štvrtok a v piatok sa pani Šefčíková nemohla dostať do
objektu. V tejto dobe nebola pani Šefčíková majiteľkou a čakalo sa na právoplatnosť
dedičského konania po nebohom manželovi.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy, primátor dal hlasovať
za predložené uznesenie.
za 9 poslancov: Bc. Michal Bolebruch, Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Mária
Karasová, doc. Mgr. Štefan Komorný, ArtD., Mgr. Ondrej Kollár, Tomáš Papánek, Ing.
Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
proti:0
zdržal sa: 0
k bodu 10

Rôzne
V bode rôznom boli predložené poslancom návrhy na podanie dvoch žiadostí o čerpanie
nenávratných finančných prostriedkov z grantov a to: rozšírenie zberného dvora a zníženie
energetickej náročnosti budovy mestského úradu.
Materiál bol prerokovaný v komisii pre investičnú výstavbu, stavebné vecí a územné
plánovanie a v komisii pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok, ktorých členovia
odporučili prijať návrhy na uznesenia.


Mestský úrad – zníženie energetickej náročnosti

Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie a otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania.
MsZ schvaľuje:
a)
Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na sprostredkovateľský orgán pre
Operačný program Kvalita životného prostredia na realizáciu projektu „Mestský úrad Gbely –
zníženie spotreby energie v objekte“ v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC431-2015-6.
b)
Spolufinancovanie projektu zo strany žiadateľa v maximálnej celkovej výške 10 782,75
EUR z celkových oprávnených výdavkov vo výške 215 655,07 EUR, ako aj
spolufinancovanie neoprávnených výdavkov, o ktoré bola znížená výška celkových
oprávnených výdavkov v dôsledku plánovanej úspory energie na vykurovanie vo výške 0,00
EUR.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy, primátor dal hlasovať
za predložené uznesenie.

za 9 poslancov: Bc. Michal Bolebruch, Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Mária
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Karasová, doc. Mgr. Štefan Komorný, ArtD., Mgr. Ondrej Kollár, Tomáš Papánek, Ing.
Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
proti:0
zdržal sa: 0
 Zberný dvor odpadov - druhá etapa
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie a otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania.
MsZ schvaľuje:
a/ Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na Riadiaci orgán pre Operačný
program Kvalita životného prostredia na realizáciu projektu „Zberný dvor odpadov Gbely –
druhá etapa“ v rámci výzvy OPKZP-PO1-SC111-2016-10.
b/ Spolufinancovanie projektu zo strany žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov na
projekt v maximálnej celkovej výške 27 000,00 EUR.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy, primátor dal hlasovať
za predložené uznesenie.
za 9 poslancov: Bc. Michal Bolebruch, Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr. Mária
Karasová, doc. Mgr. Štefan Komorný, ArtD., Mgr. Ondrej Kollár, Tomáš Papánek, Ing.
Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
proti:0
zdržal sa: 0


Informácia o financovaní Dobrovoľného hasičského
a Dobrovoľného hasičského zboru- občianske združenie

zboru

mesta

Na predchádzajúcom zasadnutí MsZ bola uložená úloha vypracovať finančnú
Dobrovoľného hasičského zboru mesta Gbely.

Gbely
analýzu

Materiál bol prerokovaný v komisii pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok, členovia
ktorej odporučili poslancom prijať uznesenie.
MsZ berie na vedomie:
Správu o čerpaní finančných prostriedkov Dobrovoľného hasičského zboru mesta Gbely.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky, primátor mesta konštatoval, že MsZ berie na
vedomie správu o čerpaní finančných prostriedkov dobrovoľného hasičského zboru mesta
Gbely.



Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri ZUŠ Gbely
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Nakoľko sa skončilo štvorročné funkčné obdobie Rady školy pri ZUŠ Gbely, uskutočnili sa
v ZUŠ Gbely voľby zástupcov pedagogických a nepedagogických zamestnancov a voľby
rodičov žiakov školy do Rady školy. Následne v súlade s § 25 ods.5 zákona č. 596/2003 Z.z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
primátor mesta Gbely delegoval do Rady školy pri ZUŠ Gbely nasledovných členov:
Mgr. a Mgr. Ivanu Bolebruchovú, ul. Mládeže 577, 908 45 Gbely
Ing. Kornela Činovského, ul. Štefanikova 393, 908 45 Gbely
Mgr. Máriu Karasovú, ul. Ružova 1486, 908 45 Gbely
Doc.Mgr.Štefana Komorného, ArtD., ul. Jilemnického 730, 908 45 Gbely
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie a otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania.
MsZ berie na vedomie:
delegovanie do Rady školy pri ZUŠ Gbely:
Mgr. a Mgr. Ivanu Bolebruchovú, ul. Mládeže 577, 908 45 Gbely,
Ing. Kornela Činovského, ul. Štefanikova 393, 908 45 Gbely,
Mgr. Máriu Karasovú, ul. Ružova 1486, 908 45 Gbely,
doc. Mgr. Štefana Komorného, ArtD., ul. Jilemnického 730, 908 45 Gbely.
Do rozpravy sa prihlásil poslanec Mgr. Kollár, ktorý prítomným poslancom citoval zákon
o obecnom zriadení a školský zákon, kde sú definované úlohy a kompetencie rady školy.
Dodal, že rada školy je kontrolný orgán.
Ing. Hazlinger vysvetlil, že v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a šk.
samospráve § 24 ods. 1: Rada školy, obecná školská rada a územná školská rada sú iniciatívne
a poradné samosprávne orgány....
Ing. Hazlinger vysvetlil, že konal v rámci svojich kompetencií. Navrhol 3 členov, ktorí majú
bohaté skúsenosti s pedagogickou činnosťou a 1 člen je právnik. Nakoľko v ZUŠ sú stále
podnety na trestné konanie a kontroly, z tohto dôvodu primátor mesta vybral týchto členov,
aby boli nápomocní pri riešení týchto problémov a sporov.
Mgr. Kollár – dodal, že jedno miesto mohlo byť určené pre opozičného poslanca.
p. Papánek T. – dodal, že v každej komisii pri MsZ sú aj opoziční poslanci. Dodal, že aj
v tejto rade mohol byť opozičný poslanec.
Ing. Hazlinger vysvetlil, že komisie schvaľujú poslanci MsZ, delegovanie členov do rady
školy je kompetencia primátora mesta.
p. Dermeková dodala, že by v rade školy mali byť tí, ktorým deti navštevujú ZUŠ.
RNDr. Žilinek dodal, že sú tam zástupcovia rodičov, ktorí tam deti majú.
Keďže neboli vznesené žiadne iné otázky, primátor mesta uzatvoril rozpravu a konštatoval,
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že MsZ berie na vedomie delegovanie do Rady školy pri ZUŠ Gbely:
Mgr. a Mgr. Ivanu Bolebruchovú, ul. Mládeže 577, 908 45 Gbely,
Ing. Kornela Činovského, ul. Štefanikova 393, 908 45 Gbely,
Mgr. Máriu Karasovú, ul. Ružova 1486, 908 45 Gbely,
doc. Mgr. Štefana Komorného, ArtD., ul. Jilemnického 730, 908 45 Gbely.

bodu 11

Diskusia
V diskusii primátor mesta informoval prítomných poslancov i občanov, že mesto získalo
grant z Ministerstva školstva SR na odstránenie bariér v ZŠsMŠ vo výške 18 tis. €.
V základnej škole máme deti, ktoré sú ťažko zdravotne postihnuté a majú problém
s pohybom.
Ďalej sa do diskusie prihlásil pán Vávra, ktorý poukázal na burinený pozemok na ulici
Obrancov mieru.
p. Dermeková vysvetlila, že je potrebné zistiť vlastníka uvedeného pozemku a následne ho
vyzvať na odstránenie buriny.
p. Pecha – upozornil na to, že pri vývoze plastov pracovníci zoberú aj vrecia a nevrátia ich.
Spýtal sa, či je možné upozorniť pracovníkov, aby vrecia vrátili pred príslušný rodinný dom.
Ing. Hazlinger vysvetlil, že ich povinnosťou je vrece vysypať a vrátiť ho pred príslušný
rodinný dom. Dodal, že firma bude vyzvaná, aby upozornila pracovníkov na nedodržiavanie
pravidiel.
p. Horinková – poďakovala trénerom a CVČ mesta Gbely za fungovanie futbalu v meste.
Vďaku vyslovila najmä trénerovi Adamovi Ambrovi.
Ing. Hazlinger – poďakovanie bude odovzdané trénerom.
Keďže neboli žiadne ďalšie príspevky do diskusie, primátor mesta ukončil zasadnutie MsZ,
poďakoval všetkým prítomným poslancom i občanom za účasť a pozval všetkých dňa 25.
a 26.6.2016 na Gbelskú parádu.
Gbely 14. júna 2016
Ing. Nataša Londarevová
prednostka MsÚ

Ing. Jozef Hazlinger
primátor mesta

Overovatelia:
p. Janka Dermeková
Mgr. Mária Karasová
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