Mesto Gbely
Nám. Slobody 1261, 908 45 Gbely

Zápisnica
zo zasadnutia mestského zastupiteľstva,
konaného dňa 14.3.2016 v obradnej sieni MsÚ
Prítomní: viď prezenčná listina (príloha č. 1) – 11 poslancov
Ospravedlnený: Bc. Michal Bolebruch
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2015
4. Správa o činnosti SMM s.r.o. Gbely za rok 2015
5. Výročná správa DPS n.o. Gbely za rok 2015
6. Majetkové prevody
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Ukončenie
Primátor mesta dal hlasovať za program rokovania mestského zastupiteľstva predložený
poslancom, ktorých bolo prítomných 11.
Hlasovanie počas rokovania MsZ bolo verejné – zdvihnutím ruky, v súlade s platným
Rokovacím poriadkom MsZ v Gbeloch.
Výsledok hlasovania:
za 11 poslancov: Mgr. Dana Beňová, Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Ing. Ondrej
Chocholáček, 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:
Overovatelia:

Ing. Ondrej Chocholáček
Mgr. Mária Karasová

Primátor predložil na odsúhlasenie poslancom návrh zloženia návrhovej komisie.
Návrhová komisia: RNDr. Miroslav Žilinek - predseda
Ing. Ľubomír Papánek - člen
doc. Mgr. Štefan Komorný, ArtD. - člen
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Výsledok hlasovania:
za 11 poslancov: Mgr. Dana Beňová, Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Ing. Ondrej
Chocholáček, 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
neboli uložené žiadne úlohy.
K tomuto bodu poslanec Mgr. Kollár sa spýtal, či mesto zistilo možnosti nahrávania MsZ.
Ing. Hazlinger odpovedal, že pracovníci mesta zistili, že jednoduchšie zvukové zariadenie by
stálo cca 1.000,- €.

k bodu 3

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta
Gbely za rok 2015
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenia a otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania.
MsZ berie na vedomie:
Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Gbely za rok 2015.
V diskusii vystúpili poslanci Mgr. Kollár, Ing. Vaňková, Ing. Papánek Ľ., p. Dermeková, p.
Papánek T. Mgr. Beňová, RNDr. Žilinek, Ing. Činovský, doc. Mgr. Štefan Komorný, ArtD.
Zo strany Mgr. Kollára, Ing. Papánka Ľ, a p. Papánka T. boli predložené viaceré otázky:
-

prečo sa kontrolórka mesta nevyjadrila vo svojej správe k soľnej jaskyni, ku kamerovému
systému, kde bolo porušené VZN o nakladaní s majetkom.
aký bol legislatívny proces pri verejnom obstarávaní a kto zadával technické podmienky
pre ľanovú pyramídu, prečo nebola kúpená lacnejšia.
na vyrovnanie dlhu v SMM s.r.o.
ďalej sa spýtali, prečo na minulom zasadnutí neboli poslanci informovaní, že mesto
zakúpilo preliezku.

Na otázky odpovedali Ing. Hazlinger a Ing. Poláková, Ing. Vaňková, Bc. Kudolániová, ktorí
odpovedali, že v procese verejného obstarávania boli dodržané všetky zákonom stanovené
postupy.
Ing. Hazlinger vysvetlil, že pre mesto je prvoradá bezpečnosť detí, kvalita výrobku a istota
servisu. V roku 2006 mesto zakúpilo preliezky na sídlisko Záhumenice a po 2 rokoch sme
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museli neustále niečo opravovať. Urobili sme prieskum v iných mestách. O rok neskôr
a následne sme zakúpili kvalitné preliezky na Záhumenice, pred mestský úrad, hasičskú
zbrojnicu a do areálu materskej školy na ulici Čsl. armády a do dnešného dňa sme
nezaznamenali žiadny problém. Firma, ktorá nám dodala preliezky, robí pravidelne revíziu,
takže naše deti sa môžu bezpečne hrať a rodičia nemusia mať obavu o ich bezpečnosť.
Ďalší príklad primátor mesta uviedol zakúpenie traktora. Mestu Gbely sa podarilo získať
grant vo výške 30 tis. € na zakúpenie traktora. Keďže sme chceli, aby bol traktor kvalitný po
odporučení pracovníkov PD Gbely, a.s. mesto finančne prispelo a zakúpil sa traktor John
Deere. Taktiež mesto získalo finančné prostriedky vo výške 70 tis. € na opravu strechy na
budove ZŠsMŠ i tu mesto finančne prispelo a bola použitá kvalitná strešná krytina, ktorá má
oveľa dlhšiu životnosť než bežné krytiny.
Ing. Kováčová reagovala na dotaz týkajúci sa straty SMM s.r.o. Gbely. Opäť poslancovi Mgr.
Kollárovi vysvetlila, že SMM je financovaná tromi spôsobmi a to príkaznou zmluvou –
služby vykonávajúce pre mesto prostredníctvom miestneho hospodárstva, vykrytie straty –
využíva sa na prevádzku a dotáciou, ktorá je použitá na výdavky ako napr. mzdy. Ďalej
dodala, že vykrytie straty obsahuje obchodná zmluva. Taktiež vykrytie straty musí schváliť
valné zhromaždenie. Dodala, že mesto Gbely má stanovisko ministerstva financií, z ktorého
vyplýva, že SMM Gbely a mesto postupujú v súlade so zákonmi.
Mgr. Kollár napriek vysvetleniu zastával názor, že mesto Gbely porušilo rozpočtovú
disciplínu tým, že uhradilo stratu pre SMM s.r.o. Gbely.
Ing. Vaňková vysvetlila, že mnohé otázky, ktoré predložili poslanci neboli predmetom správy
o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Gbely za rok 2015. Hlavná kontrolórka mesta
mala v náplni na rok 2015 kontrolovať okrem iného proces verejného obstarávania a podľa
správy verejné obstarávania prebehli v súlade so zákonom a neboli porušené žiadne právne
predpisy.
Keďže neboli vznesené žiadne iné pripomienky primátor mesta ukončil rozpravu a
konštatoval, že poslanci MsZ zobrali na vedomie správu o výsledkoch kontroly hlavnej
kontrolórky mesta Gbely za rok 2015.
k bodu 4

Správa o činnosti Správy mestského majetku Gbely, spol. s r.o. za rok
2015
Členovia komisie pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok požiadali doplniť materiál
o všetky akcie, ktoré SMM zabezpečovalo, čo sa aj stalo. Členovia komisie odporučili
poslancom prijať nasledovné uznesenie:
MsZ berie na vedomie:
Správu o činnosti obchodnej spoločnosti Správa mestského majetku Gbely, spol. s r.o. za rok
2015.
Primátor mesta otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania.
Do diskusie sa prihlásili poslanci Ing. Papánek Ľ a p. Papánek T., ktorý sa spýtali:
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- či má SMM s r.o. Gbely vytvorený plán na odstránenie alebo zníženie straty,
- či je možné vyčísliť, koľko SMM vynakladá finačných prostriedkov na jednotlivé
kultúrne akcie?
- čo zahŕňujú jednotlivé položky napr. tržby a aké sú náklady na podnikanie.
Ing. Kováčová odpovedala na otázky týkajúce sa SMM s r.o. Gbely, vysvetlila jednotlivé
položky, čo ktorá obsahuje. SMM Gbely vykonáva niektoré samosprávne činnoti. Patrí
sem údržba chodníkov, komunikácií, Kino, Dom kultúry, klub dôchodcov, kultúrne
podujatia, Adamov a ďalšie. Na ďalšiu otázku odpovedala, že zo 79 akcií poriadaných
SMM s.r.o. Gbely je 34 podnikateľských akcií a 45 kultúrnych akcií.
Ing. Londarevová dodala, že podnikateľské akcie sú ziskové a mestské t.j. aj kultúrne
akcie sú väčšinou stratové.
Ing. Kováčová dodala, že kultúrne akcie sú stratové najmä preto, lebo vstupné na akcie je
nulové alebo mininálne. Ak by sa zvýšilo vstupné, účasť by bola ešte menšia.
Poslanec p. Papánek T. upozornil na to, či má vôbec zmysel prevádzkovať kultúrne akcie,
keď občania nemajú o ne záujem a SMM s.r.o. Gbely je v strate.
Mgr. Kollár dodal, že by bolo vhodné pri kultúrnych akciách určených pre mladých viac
komunikovať s mladými ľuďmi. Dodal, že v menších reštauračných pohostinstvách, keď
vystupuje gbelská hudobná skupina je účasť veľká.
Ďalej sa do diskusie prihlásil riaditeľ SMM s.r.o. Gbely Mgr. Brutovský, ktorý
prítomným vysvetlil, že akcie poriadané v menších pohostinstvách sa nám zdajú naplnené
z toho dôvodu, že je tam menšia kapacita a ľudia v tom istom počte, by sa v dome kultúry
stratili. Druhou stranou mince je to, že v pohostinstvách je povolené fajčenie a pitie
alkoholických nápojov počas predstavenia. Toto v dome kultúry nie je možné.
Ing. Choholáček dodal, že členovia kultúrnej komisie prehodnocujú rôzne akcie a SMM
a mesto Gbely vyjde v ustrety každému kto navrhne dobrú akciu pre obyvateľov mesta.
Nie je problém pripraviť akciu, problém je, aby sa zabezpečila účasť.
RNDr. Žilinek vysvetlil, že keby kultúrne akcie boli pod mestom, mesto by vynaložilo
finančné prostriedky zvýšené o DPH. Cez SMM mesto ušetrí finančné prostriedky, ktoré
môže použiť na iné aktivity.
Do diskusie sa prihlásila i poslankyňa Mgr. Karasová, ktorá v minulosti pracovala ako
riaditeľka SMM a vysvetlila prítomným, že aj vzhľadom na počet zamestnancov sa už
viac robiť nedá. Naozaj je problém dotiahnúť občanov na kultúrnu akciu. Snažíme sa
prostredníctvom rôznych plagátov prilákať ľudí aj z okolia.
Ing. Hazlinger – dodal, že je to o spádovosti mesta. Mladí ľudia idú radšej do Holíča a do
Skalice. Ako príklad uviedol kino, ktoré sa pre malý počet záujemcov muselo zatvoriť.
Naše mesto nemôže konkurovať s CINEMA MAX v Skalici.
Ing. Papánek Ľ. – navrhol, aby na ďalší rok bola správa o činnosti SMM doplnená o
swot analýzu.
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Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor mesta
ukončil rozpravu a konštatoval, že poslanci zobrali na vedomie správu o činnosti SMM
spol. s .r.o. Gbely za rok 2015.

k bodu 5

Výročná správa Dom pokojnej staroby n.o. Gbely
Po tom, ako dozorná rada DPS n.o. schválila účtovnú závierku za rok 2015 a následne
účtovnú závierku a výročnú správu DPS schválili aj členovia Správnej rady neziskovej
organizácie, riaditeľka DPS n.o. Gbely predložila výročnú správu DPS za rok 2015 na
rokovanie Mestského zastupiteľstva.
Primátor prečítal návrh na uznesenie, ktoré odporučili prijať členovia komisie pre
ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok:
MsZ berie na vedomie:
Výročnú správu DPS n.o. Gbely za rok 2015.
Primátor mesta otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania.
Do diskusie sa prihlásil Mgr. Kollár, ktorý podotkol, že vo výročnej správe je uvedené, že
boli znížené mzdové náklady. Táto situácia je neudržateľná, ak sa nebudú vyplácať odmeny,
pracovníci budú odchádzať.
Ing. Krbicová vysvetlila, že na poslednom zasadnutí správnej rady bolo uložené pripraviť
plán na zastabilizovanie situácie. Riešením je znížiť mzdové náklady alebo zvýšiť poplatky
za služby. Zvýšiť poplatky nie je možné, nakoľko veľa obyvateľov má dôchodok nízky
a postačuje mu na úhradu súčasných poplatkov.
p. Dermeková – ak prepustíme zamestnancov, zníži sa kvalita služieb pre klientov.
Ing. Hazlinger vysvetlil, že riaditeľka nehovorila o prepúšťaní. Musí dodržať tabuľkové
predpisy určujúce personálne požiadavky. Dodal, že jedným z riešení je znížiť nájomné na
budovu na ulici Hudecova. V súčasnej dobe sociálne zariadenie využíva 2/3 budovy.
Nájomné je stanovené vo výške splácania úveru ŠFRB, z ktorého bola budova
zrekonštruovaná.
Mgr. Kollár sa spýtal na výšku nájomného.
Ing. Krbicová odpovedala, že je to 30 tis. €.
Ing. Hazlinger – v minulosti bolo zo zákona iné financovanie sociálnych zariadení, preto
bolo nájomné prenesené na DPS. V minulosti bolo v poradovníku 30 – 40 uchádzačov
a vytvárala sa finančná rezerva, teraz máme jedného alebo nikoho a finančne sotva
vychádzame. Prízemie mesto nedalo DPS do nájmu, nechalo si ho v rezerve, keby sa vyskytol
investor na využitie jódovo-brómovej vody.
p. Dermeková sa spýtala, či sa využíva na prízemí v budove na ulici Hudecova práčovňa.
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Ing. Krbicová uviedla, že práčovňa sa používa na pranie osobných vecí.
Ing. Chocholáček sa spýtal, aké sú plány do budúcnosti, ako sa bude rozvíjať DPS.
Ing. Krbicová – kultúrne akcie bežia naďalej tak ako v minulosti. Teraz pripravujeme plán
opráv a obnovy. Je potrebné vymeniť stoličky, stoly na Hudecovej ulici, kde je treba
vymaľovať, vybudovať priestor pre fajčiarov.
Ing. Chocholáček sa spýtal, či bude zariadenie pokračovať vo vydávaní časopisu domovský
posol.
Ing. Krbicová - odpovedala, že áno.
Keďže neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky, či otázky primátor mesta ukončil
rozpravu a konštatoval, že poslanci MsZ zobrali na vedomie výročnú správu DPS n.o. Gbely
za rok 2015.
k bodu 6

Majetkové prevody
Uvedený materiál obdržali poslanci v elektronickej forme. Vo všetkých troch prípadoch ide
o žiadosti občanov mesta, ktorí chcú usporiadať svoje pozemky pod alebo vedľa svojich
nehnuteľností.
Členovia komisie pre investičnú výstavbu a stavebné veci a komisie pre ekonomiku,
legislatívu a verejný poriadok odporučili uvedené uznesenia prijať.


Usporiadanie pozemku pod garážou na ul. Mládeže

Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie a otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania.
MsZ schvaľuje:
Odpredaj pozemku reg. „C“ KN parc. č. 3164 zast. pl. o výmere 24 m2 v celosti, zapísaného
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. Ondrejovi Džimovi, Záhumenice 1374, Gbely za cenu 3,32 €/m2.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor mesta dal
hlasovať:
za 11 poslancov: Mgr. Dana Beňová, Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Ing. Ondrej
Chocholáček, 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
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Usporiadanie pozemkov na ul. Mirka Nešpora

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. 995 –
diel „10“ o výmere 18 m2, parc. č. 996 – diel „12“ o výmere 14 m2, parc.č. 2873/1 – diel „15“
o výmere 24 m2, ktoré sa včleňujú do novoutvorených parc.č. 2864/2 zast. pl. o výmere 32
m2, parc.č. 2873/3 zast. pl. o výmere 24 m2, podľa GP č. 48086151-51/2015 zo dňa
10.11.2015 (vyhotovil Bc. Miloslav Hnát, Gbely), v zmysle § 9a, ods. 8, písm. b.) zákona č.
138/1991 Zb. O majetku obcí v z.n.p. Mariánovi Caletkovi a manž. Božene, rod. Krňovej,
Mirka Nešpora 601/54, Gbely za cenu 3,32 €/m2.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor mesta dal
hlasovať:
za 11 poslancov: Mgr. Dana Beňová, Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Ing. Ondrej
Chocholáček, 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
 Usporiadanie pozemkov na ul. Mirka Nešpora
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. 995 –
diel „11“ o výmere 8 m2, parc. č. 996 – diel „13“ o výmere 22 m2, ktoré sa včleňujú do
novoutvoreného parc.č. 2864/3 zast. pl. o výmere 30 m2, podľa GP č. 48086151-51/2015 zo
dňa 10.11.2015 (vyhotovil Bc. Miloslav Hnát, Gbely), v zmysle § 9a, ods. 8, písm. b.) zákona
č. 138/1991 Zb. O majetku obcí v z.n.p. Božene Caletkovej, rod. Krňovej, Mirka Nešpora
601/54, Gbely za cenu 3,32 €/m2.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor mesta dal
hlasovať:
za 11 poslancov: Mgr. Dana Beňová, Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Ing. Ondrej
Chocholáček, 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
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k bodu 7

Rôzne
 Dotácie z rozpočtu mesta
Poslanci obdržali v tabuľkovej forme zoznam žiadateľov, ako aj výšku nimi požadovanej
čiastky dotácie. Nakoľko v rozpočte mesta na rok 2015 poslanci vyčlenili na tento účel
čiastku vo výške 28 tis.€, členovia ekonomickej komisie odporúčili poslancom prijať výšku
dotácií pre jednotlivých žiadateľov tak, ako je uvedené v návrhu vypracovanom po zasadnutí
členov komisie pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok.
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie a otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania.
MsZ schvaľuje:
Výšku finančných dotácií pre jednotlivé organizácie pre rok 2016 z rozpočtu mesta, ktorých
zoznam, výška účel je uvedený v tabuľkovej prílohe tohto uznesenia a tvorí jeho
neoddeliteľnú súčasť.
Skôr ako primátor mesta otvoril rozpravu poslancov, informoval prítomných poslancov
o skutočnosti, že rímsko-katolícka cirkev, farnosť Gbely požiadala o dotáciu vo výške 9.600 €
na organizovanie pútnických zájazdov.
Aj z tohto dôvodu primátor mesta opätovne zaslal na farnosť Gbely žiadosť o odkúpenie do
vlastníctva mesta Gbely pozemky na ulici Petroveskej, kde by po dobudovaní inžinierskych
sieti vznikli stavebné pozemky určené pre stabilizáciu najmä mladých gbelských rodín.
Navrhovaná kúpna cena je vo výške viac ako 37 tis. €. Žiadosť bola osobne doručená pánovi
farárovi a jej kópia tvorí prílohu bodu Rôzne.
Do diskusie sa prihlásil poslanec Ing. Chocholáček, ktorý do budúcna žiadal, aby pri
schvaľovaní dotácií boli prizvaní na rokovanie MsZ aj žiadatelia o dotáciu.
Ing. Papánek Ľ. – dodal, že by bolo vhodné v mesačníku Gbelan alebo na webovej stránke
mesta uverejniť oznam pre organizácie, že je možné požiadať o dotáciu z mesta.
Mgr. Kollár sa spýtal, aký je rozpočet na TJ, keď TJ je hradené z CVČ a SMM s.r.o. Gbely.
Ing. Hazlinger – suma, ktorá je uvedená na schvaľovanie zahŕňa dopravu, poplatky zväzu,
dresy, a pod. Nie je tam zahrnutý stimul pre hráčov. Toto hradia sponzori. Momentálne
jediným sponzorom je tu prítomný p. Vladimír Švrček, (Mariner Plus s.r.o. Gbely), ktorému
touto cestou primátor mesta vyslovil poďakovanie.
p. Papánek T. dodal, že sa venujú futbalistom od materskej školy až po dospelých.
p. Švrček dodal, že v súčasnosti vo futbalovom A mužstve okrem 1 hráča, odchovanca
z nášho dorastu, hrajú len gbelania, čo je cieľom výboru TJ.
Ing. Hazlinger dodal, že futbal je v Gbeloch najrozšírenejší šport. Je tam 7 kategórií. Rodičia
sú nadšení. Futbalisti trénujú už od materskej školy.
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Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor mesta dal
hlasovať:
za 11 poslancov: Mgr. Dana Beňová, Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Ing. Ondrej
Chocholáček, 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


Termíny zasadania MsZ

Primátor mesta predložil poslancom termíny konania zasadaní Mestského zastupiteľstva.
Prečítal návrh na uznesenie a otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania.
MsZ berie na vedomie :
Termíny zasadania MsZ 13.6.2016 a 12.9.2016.
Ing. Hazlinger informoval prítomných, že bude pravdepodobne zvolané neplánované
zastupiteľstvo asi v mesiaci apríl, nakoľko by sa mesto Gbely chcelo uchádzať o grant na
energetické zhodnotenie verejných budov.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor mesta
konštatoval, že poslanci zobrali na vedomie termíny zasadnutia MsZ 13.6.2016 a 12.9.2016.


Návrh na odmenu hlavnej kontrolórke
Poslanci obdržali v materiáloch aj návrh na odmenu hlavnej kontrolórky.
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie a otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania.
MsZ schvaľuje:
Odmenu hlavnej kontrolórke mesta Gbely za rok 2015 vo výške 800,- €.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor mesta dal
hlasovať:
za 7 poslancov: Mgr. Dana Beňová, Ing. Kornel Činovský, Ing. Ondrej Chocholáček, Mgr.
Mária Karasová, doc. Mgr. Štefan Komorný, ArtD., Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav
Žilinek
proti:0
zdržali sa 4 poslanci: Janka Dermeková, Mgr. Ondrej Kollár, Ing. Ľubomír Papánek, Tomáš
Papánek.
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k bodu 7

Diskusia
Do diskusie sa prihlásil Mgr. Kollár, ktorý poukázal na pobehujúceho psa.
Ing. Hazlinger – odpovedal, že nemáme kvalifikovaných pracovníkov so zbrojným
preukazom určených na odchyt psov. Naši pracovníci sa snažia túlavého psa chytiť do oka
a následne sa hľadá majiteľ. Ak sa majiteľ nenájde pes putuje do útulku.
Mgr. Kollár dodal, že na stránke mesta nie sú aktualizované informácie. Chýbajú mailové
adresy pracovníkov, mailová adresa kontrolórky mesta, chýbajú úpravy rozpočtu ako aj
rozpočet . Ďalej upozornil na to, že členov do Rady školy ZUŠ a ZŠsMŠ poslanci MsZ
nedelegovali, čo podľa zákona nie je správne.
Ing. Londarevová vysvetlila, že podľa výkladu ZMOSu, primátor mesta deleguje členov do
rady školy za zriaďovateľa.
Ing. Hazlinger dodal, že poslanci MsZ zobrali na vedomie delegovanie členov do Rady školy.
p. Vávra – poukázal na fasádu domu kultúry.
Ing. Hazlinger – vysvetlil, že sa členovia stavebnej komisie budú na ďalšom zasadnutí
s týmto problémom zaoberať. Mesto sa nemôže uchádzať o grant na Dom kultúry, nakoľko
sa v ňom vykonáva podnikateľská činnosť.
RNDr. Žilinek upozornil na preplnené kontajnery na sklo po meste.
Bc. Kudolániová vysvetlila, že v najbližších dňoch sa budú vyvážať.
p. Papánek Vojtech. poukázal na to, že dobrovoľnému hasičskému zboru sa z roka na rok
znižuje dotácia z mesta. Dodal, že by chcel zakúpiť nábytok do hasičskej zbrojnice, nakoľko
súčasný nábytok nevyhovuje. Prítomným vysvetlil, že dobrovoľný hasičský zbor bol
preradený do kategórie A, čo prinieslo to, že musia zasahovať aj v iných katastrálnych
územiach. Taktiež im z tohto dôvodu bol zvýšený príspevok z DPO na 3.000 €.
Ing. Hazlinger vysvetlil, že dobrovoľnému hasičskému zboru sa rekonštruovala z grantu
hasičská zbrojnica, kde mesto malo spolufinancovanie. Taktiež sa podarilo zrepasovať
hasičské auto. Dodal, že bude urobená analýza financovania dobrovoľného hasičského zboru
a mestského hasičského zboru a predloží sa na rokovanie ekonomickej komisie do 13.6.2016.
RNDr. Žilinek upozornil, že dotácie z mesta, nie sú na zakúpenie nábytku, ale na činnosť.
p. Papánek T. sa spýtal, či by sa hasičská zbrojnica nemohla dať do správy SMM sr.o.
Ing. Kováčová vysvetlila, že SMM by museli platiť nájomné.
Mgr. Kollár sa spýtal, či by hasičskú zbrojnicu mohli prenajímať na rôzne spoločenské akcie.
Ing. Hazlinger vysvetlil, že hasičská zbrojnica bola rekonštruovaná z grantu a z tohto dôvodu
nemôže byť použitá na komerčné účely.
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Ing. Papánek Ľ. sa spýtal, aké mesto plánuje do budúcnosti investície.
Ing. Hazlinger – ďalšie investície budú prerokované v stavebnej komisii. V súčasnosti sa
čaká na reguler dopravy na Záhumeniciach. Budeme opravovať strechu na starom MNV
a ďalšou investíciou, ktorú by sme chceli, je obnova techniky pre verejnoprospešné služby.
Ing. Vaňková sa spýtala, kedy bude otvorená pálenica.
Ing. Hazlinger vysvetlil, že v súčasnosti je pálenica uzatvorená, nakoľko prevádzkovateľ
zomrel. Mesto momentálne nemôže riešiť túto situáciu, lebo prebieha dedičské konanie.
S manželkou po nebohom sme sa dohodli, že technológiu skúsi predať, alebo mesto majetok
odkúpi, alebo sprostredkuje kúpu. Túto sezónu sa páliť už nebude. Najbližšia pálenica je
v Uníne, kde sezóna je predĺžená. U nás bude pálenica otvorená až na jeseň. Musíme nájsť
prevádzkovateľa, ktorý bude mať licenciu na túto činnosť.
Mgr. Volková sa spýtala, či je zrušený prechod pre chodcov pred kaderníctvom Radka. Ďalej
sa spýtala, kedy bude vybudovaný chodník pri parkovisku na Potočnej ulici. A taktiež sa
spýtala, kedy bude vymenené zrkadlo pred rodinným domom p. Poláčka.
Ing. Hazlinger – vysvetlil, že parkovisko momentálne nie je využívané a z toho dôvodu zatiaľ
nie je dôvod vybudovať chodník. Čo sa týka prechodu pre chodcov, je v kompetencii
pracovníkov Okresného dopravného inšpektorátu Senica, zatiaľ nie sme informovaní o tom,
že prechod pre chodcov by mal byť zrušený. Zrkadlo je dovezené v Senici, čakáme na
montáž. Primátor mesta ďalej informoval, že sme získali súhlas na umiestnenie
spomaľovačov na ulici Majerky. Taktiež informoval, že sa robí elektronická aukcia na výber
dodávateľa na dodanie dopravných značiek, čoho súčasťou je aj dopravné značenie na
parkovanie pred kostolom.
Mgr. Volková sa spýtala, ako bude kontrolované parkovanie pred kostolom.
Ing. Hazlinger – parkovisko bude monitorované a následne budú informovaní pracovníci OO
PZ Brodské.
Ing. Vaňková upozornila na jamy na ceste k rodinnému domu p. Šteflíka na Naftárskej. Bolo
by vhodné túto cestu upraviť.
Ing. Rosa vysvetlil, že materiál je nachystaný, čaká sa na priaznivé počasie.
Ing. Vaňková sa spýtala, či detská lekárka neuvažuje o parkovaní aut rodičov v areáli
ambulancie.
Mgr. Volková upozornila na to, že autobus firmy Volkswagen stojí aj 5 minút blízkosti
kruhového objazdu, nakoľko tam majú zastávku pracovníci tejto firmy.
RNDr. Žilinek upozornil na to, že všetky lesné cesty v k.ú. Gbely sú v katastrofálnom stave.
Spýtal sa, či máme dohodu s Lesmi SR, aby po ťažbe upravovali lesné cesty do pôvodného
stavu.
Ing. Hazlinger – toto je na ich dobrej vôly. Oslovil som riaditeľa zo Šaštína a požiadal som
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ho, aby lesné cesty dali do poriadku. Robia hustú preriezku. Všetko záleží na ich finančných
možnostiach.
Keďže neboli žiadne ďalšie príspevky do diskusie, primátor mesta ukončil zasadnutie MsZ,
poďakoval všetkým prítomným poslancom i občanom za účasť.
Gbely 15. marca 2016

Ing. Nataša Londarevová
prednostka MsÚ

Ing. Jozef Hazlinger
primátor mesta

Overovatelia:
Ing. Ondrej Chocholáček
Mgr. Mária Karasová
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