Mesto Gbely
Nám. Slobody 1261, 908 45 Gbely

Zápisnica
zo zasadnutia mestského zastupiteľstva,
konaného dňa 21.05.2018 v obradnej sieni MsÚ
Prítomní: viď prezenčná listina (príloha č. 1) – 11 poslancov
Ospravedlnený: Ing. Ľubomír Papánek
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Záverečný účet mesta Gbely za rok 2017
4. Zmeny rozpočtu mesta Gbely
5. VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia - návrh
6 . Komunitný plán sociálnych služieb mesta Gbely – návrh
7. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 2017
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver

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: Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Roman Horný, Ing. Ondrej
Chocholáček, Mgr. Mária Karasová, doc. Mgr. Štefan Komorný ArtD, Pavol Nemec,
Tomáš Papánek, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
proti:0
zdržal sa: 0
Po hlasovaní o programe rokovania MsZ prišiel na rokovanie MsZ aj poslanec Bc.
Michal Bolebruch. Následne bolo prítomných 11 poslancov.
Primátor mesta určil zapisovateľku zápisnice:
Zapisovateľka: Žaneta Vlková
Primátor mesta určil overovateľov zápisnice:
Overovatelia: doc. Mgr. Štefan Komorný ArtD
p. Roman Horný
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Primátor predložil na odsúhlasenie poslancom návrh zloženia návrhovej komisie:
Návrhová komisia: RNDr. Miroslav Žilinek - predseda
Ing. Vaňková Dana - člen
p. Tomáš Papánek - člen
Výsledok hlasovania:
za 11 poslancov: Bc. Michal Bolebruch, Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková,
Roman Horný, Ing. Ondrej Chocholáček, Mgr. Mária Karasová, doc. Mgr. Štefan
Komorný ArtD, Pavol Nemec, 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 nebola uložená žiadna úloha.
k bodu 3

Záverečný účet mesta Gbely za rok 2017
Rozsiahly materiál bol predmetom rokovania komisie pre ekonomiku, legislatívu
a verejný poriadok, členovia ktorej odporučili poslancom prijať nasledovný rad
uznesení, ktoré sú uvedené v materiáloch.
Konštatujem, že mesto v roku 2017 hospodárilo v súlade so schváleným rozpočtom.
Výsledok hospodárenia – prebytok - vo výške takmer 90 tis.€ bude presunutý do
rezervného fondu.
Primátor mesta prečítal návrhy na uznesenia.
MsZ berie na vedomie:
1.
2.
3.
4.
5.

Rozbor rozpočtového hospodárenia Mesta Gbely za rok 2017.
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2017.
Správu audítora za rok 2017.
Hodnotiacu správu k programovému rozpočtu Mesta Gbely za rok 2017.
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 60 115,09 €, upravený zvýšený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov vo výške
13 533,81 €, ktorý bol vysporiadaný zostatkom finančných operácií vo výške
73 648,90 €.

MsZ schvaľuje:
Záverečný účet Mesta Gbely za rok 2017 a Celoročné hospodárenie Mesta Gbely za rok
2017 bez výhrad.
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MsZ schvaľuje:
Zostatok finančných operácií za rok 2017 vo výške 623 479,83 € upraviť:
o nevyčerpaný investičný úver vo výške 460 015,80 €
o vykrytie schodku bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 73 648,90 €.
Upravený zostatok finančných
tvorbu rezervného fondu.

operácií

vo

výške

89 815,13

€

použiť

na

MsZ schvaľuje:
Tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo výške 89 815,13 €.
Primátor otvoril rozpravu poslancov:
Janka Dermeková – prečo sa nevyčerpal celý investičný úver?
Ing. Kováčová – neboli dorobené všetky práce. Po ich komplexnom dokončení
a prevzatí diela, bola uskutočnená úhrada dodávateľovi prác v roku 2018.
Primátor uzatvoril rozpravu poslancov a konštatoval, že poslanci MsZ Gbely vzali na
vedomie rozbor rozpočtového hospodárenia, stanovisko hlavného kontrolóra, správu
audítora, hodnotiacu správu a schodok bežného a kapitálového rozpočtu za rok 2017
a dal hlasovať za ostatné predložené návrhy na uznesenia.
Výsledok hlasovania:
za 11 poslancov: Bc. Michal Bolebruch, Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková,
Roman Horný, Ing. Ondrej Chocholáček, Mgr. Mária Karasová, doc. Mgr. Štefan
Komorný ArtD, Pavol Nemec, Tomáš Papánek, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav
Žilinek
proti:0
zdržal sa: 0
k bodu 4

Zmeny rozpočtu mesta Gbely
4.1. VI. zmena rozpočtu roku 2017 – rozpočtové opatrenie primátora mesta
V súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách samosprávy
a smernice mesta č. 6/2008 v decembri 2017 vykonal primátor mesta rozpočtové
opatrenie, ktorým sa do rozpočtu zapojili rôzne dotácie na strane príjmov a na strane
výdavkov drobné presuny medzi programami a položkami rozpočtu podľa skutočnosti
v roku 2017.
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie:
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MsZ berie na vedomie:
VI. zmenu rozpočtu roku 2017- rozpočtové opatrenie primátora mesta.
Následne otvoril rozpravu poslancov k tomuto bodu rokovania.
Nakoľko sa do rozpravy z poslancov nikto neprihlásil, primátor mesta konštatoval, že
poslanci MsZ v Gbeloch zobrali na vedomie VI. zmenu rozpočtu roku 2017 –
rozpočtové opatrenie primátora mesta.
4.2. I. zmena rozpočtu mesta Gbely – rozpočtové opatrenie primátora mesta
Toto rozpočtové opatrenie bolo potrebné uskutočniť z dôvodu, že po spoločnom
rokovaní s dopravným inšpektorátom v Senici a odborom dopravy Okresného úradu
v Senici sa podarilo doriešiť dopravnú situáciu na štátnej ceste pri cintoríne a na ul.
Petroveskej, kde obidva povoľujúce orgány súhlasili s tým, že sa tu osadia dopravné
značky upozorňujúce na pohyb občanov. K tomu odporučili, aby nad značkami boli
blikajúce signalizačné svetlá, ktoré však sa musia uhradiť z rozpočtu mesta Gbely. Aby
sme mohli vystaviť objednávku, uskutočnil som zmenu rozpočtu v kapitálových
výdavkoch v celkovej sume 3 tis.eur.
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie:
MsZ berie na vedomie:
I. zmenu rozpočtu mesta Gbely – rozpočtové opatrenie primátora mesta.
Primátor otvoril rozpravu poslancov.
Tomáš Papánek sa informoval, aké konkrétne dopravné značky budú osadené?
Ing. Hazlinger – povoľujúce orgány nesúhlasili so znížením rýchlosti, ale povolili
osadiť zvislú dopravnú značku – „ Odporúčaná rýchlosť 30 km/h „ a to pri cintoríne. Na
ulici Petroveskej, kde PD a.s. Gbely žiadalo doriešiť bezpečnejší výjazd na poľnú cestu,
bude osadená zvislá dopravná značka – „ POZOR - Výjazd vozidiel! „. Značky budú
mať aj svetelnú signalizáciu.
Primátor uzatvoril rozpravu poslancov a konštatoval, že poslanci MsZ Gbely vzali na
vedomie I. zmenu rozpočtu mesta Gbely – rozpočtové opatrenie primátora mesta.
4.3. II. zmena rozpočtu mesta Gbely v roku 2018
Navrhovaná zmena bola prerokovaná v komisii pre ekonomiku, legislatívu a verejný
poriadok, členovia ktorej navrhujú poslancom prijať nasledovný návrh na uznesenia:
Primátor mesta prečítal návrhy na uznesenia:
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MsZ schvaľuje:
II. zmenu rozpočtu mesta Gbely na rok 2018. Neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia
je komentár k II. zmene rozpočtu.
Rozpočet Mesta Gbely po II. zmene rozpočtu je vyrovnaný:

Bežné príjmy spolu
Kapitálové príjmy spolu
Príjmy z finančných operácií

3 860 759 Bežné výdavky spolu
404 710 Kapitálové výdavky spolu
1 108 902
Výdavky z finančných operácií

3 667 886
1 355 472
351 013

5 374 371

5 374 371

Rozdiel

0

MsZ schvaľuje:
Nákup multi lopaty - adaptér k čelnému nakladaču traktora John Deer 543R za cenu
3 600,- €.
MsZ schvaľuje:
Čerpanie rezervného fondu vo výške 80 000,- € na financovanie kapitálových výdavkov
mesta Gbely a na úhradu istín existujúcich úverov.
Primátor otvoril rozpravu poslancov:
Tomáš Papánek – v návrhu rozpočtu sú vyčlenené finančné prostriedky na cyklo
stojany, kde budú umiestnené. Zároveň sa pýtal, kde budú umiestnené boxy na TKO.
Hazlinger - malo by to byť na piatich najvyťaženejších miestach: železnica, dom
kultúry, tržnica a pošta, zdravotné stredisko a pri farskom úrade. A čo sa týka boxov na
Záhumeniciach bol spracovaný tzv. generel dopravy, ktorý určil kde budú boxy
umiestnené.
Tomáš Papánek navrhoval či by sa nemohla zvýšiť frekvencia vývozu plastov na
Záhumeniciach, nakoľko sú za týždeň kontajnery plné.
Mgr. Kudolániová - na vývoz plastov má mesto zmluvu s firmou VEPOS Skalica a na
našu požiadavku vyvážať plasty častejšie odpovedali, že to nie je možné nakoľko vývoz
triedeného odpadu financuje ENVI – PAK, a.s..
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Po ukončení rozpravy primátor mesta dal hlasovať za predložené návrhy na uznesenia.
Výsledok hlasovania:
za 11 poslancov: Bc. Michal Bolebruch, Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková,
Roman Horný, Ing. Ondrej Chocholáček, Mgr. Mária Karasová, doc. Mgr. Štefan
Komorný ArtD, Pavol Nemec, Tomáš Papánek, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav
Žilinek
proti:0
zdržal sa: 0
k bodu 5

VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia - návrh
Na základe protestu prokurátora OP Skalica, ktorý navrhuje zrušiť VZN č.6/2011
o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých
zdrojov znečisťovania najmä z dôvodu novely zákona o ochrane ovzdušia č.137/2010
Z.z. , predkladáme poslancom návrh nového VZN len o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia.
Uvedený návrh bol prerokovaný v komisii pre ekonomiku, legislatívu a verejný
poriadok a v komisii pre životné prostredie, poľovníctvo a rybárstvo, vodné a lesné
hospodárstvo, členovia ktorých odporučili poslancom prijať nasledovné uznesenie.
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie:
MsZ vydáva:
VZN O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania.
Primátor otvoril rozpravu poslancov:
Tomáš Papánek – aký je systém evidencie a inkasa tohto poplatku?
Mgr. Kudolániová – evidenciu podnikateľov s veľkými zdrojmi znečisťovania robí
Okresný úrad, odbor životného prostredia. Mesto eviduje len malých znečisťovateľov,
ktorí pri výrobe, alebo pri vykurovaní používajú rôzne druhy palív. Túto evidenciu
máme vypracovanú, následne každý rok podnikatelia posielajú hlásenie. Potom sa im
vydá rozhodnutie o poplatku.
Primátor mesta uzatvoril rozpravu poslancov a dal hlasovať na predložený návrh na
uznesenie.
Výsledok hlasovania:
za 11 poslancov: Bc. Michal Bolebruch, Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková,
Roman Horný, Ing. Ondrej Chocholáček, Mgr. Mária Karasová, doc. Mgr. Štefan
Komorný ArtD, Pavol Nemec, Tomáš Papánek, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav
Žilinek
proti:0
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zdržal sa: 0
k bodu 6

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Gbely - návrh
Novela zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách ukladá povinnosť obciam
plánovať sociálne služby na základe komunitného plánovania.
Komunitný plán sociálnych služieb a koncepcia rozvoja sociálnych služieb je
rozsiahly strategický materiál, ktorý musí obsahovať podľa zákona 448/ 2008 Z.z. o
sociálnych službách, § 83 ods. 5 presne určené časti. Vypracovaný bol v spolupráci
s vedením DPS n.o. Gbely, Jednotou dôchodcov, občanmi mesta a odbornými
pracovníkmi mesta Gbely.
Návrh komunitného plánu sociálnych služieb bol prerokovaný v dvoch komisiách MsZ,
ktorých členovia odporúčajú poslancom prijať nasledovný návrh na uznesenie.
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie:
MsZ schvaľuje:
Komunitný plán sociálnych služieb mesta Gbely na rok 2018-2023.
Primátor otvoril rozpravu poslancov:
Ing. Chocholáček – v tomto dokumente je stanovených veľa cieľov, ale všetky uvažujú
so zdrojom financovania len mestský rozpočet.
Ing. Londarevová – financovanie sociálnych služieb, ktoré mesto zabezpečuje
prostredníctvom svojej 100% neziskovej organizácie – DPS – je aj zo zdrojov štátneho
rozpočtu. Ostatné služby, ak by sa začali poskytovať, budú financované z prípadných
grantov zo št. rozpočtu, alebo zo zdrojov EÚ. Ak sa poslanci v budúcnosti rozhodnú
rozšíriť aj iný druh služieb, tak ich financovanie musí byť zabezpečené z vlastných
zdrojov mesta.
Primátor mesta uzatvoril rozpravu poslancov a dal hlasovať za predložený návrh na
uznesenie.
Výsledok hlasovania:
za 11 poslancov: Bc. Michal Bolebruch, Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková,
Roman Horný, Ing. Ondrej Chocholáček, Mgr. Mária Karasová, doc. Mgr. Štefan
Komorný ArtD, Pavol Nemec, Tomáš Papánek, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav
Žilinek
proti:0
zdržal sa: 0
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k bodu 7

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za
rok 2017
Z dôvodu, že na ostatnom zasadaní poslancov MsZ sa nezúčastnila hlavná kontrolórka
mesta Gbely, bol materiál odložený na prerokovanie na dnešnom zasadaní.
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie.
MsZ berie na vedomie:
Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 2017.
Primátor mesta otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania:
Janka Dermeková – prečo hlavná kontrolórka neupozornila na skutočnosť, že pri
výberovom konaní na dodávateľa prác rekonštrukcie miestnych komunikácií bol
rozpočet vyšší ako skutočne vysúťažená cena, čo môže mať za následok, že najnižšia
cena môže viesť k nekvalite.
Mgr. Kudolániová – cena bola stanovená na základe podkladov od projektanta, stanovil
ju rozpočtár, obstarávanie sa robilo cez vestník verejného obstarávania. Následne, bola
vznesená požiadavka, aby dodávateľ objasnil, prečo uviedol cenu o cca 40% nižšiu.
Zdôvodnil to tým, že má vlastnú výrobňu asfaltu, tzv. obalovačky a nie je závislý na
dodávateľovi a jeho cenách.
Ing. Poláková – ja som neskúmala výšku vysúťaženej ceny, ale či priebeh verejného
obstarávania každej zákazky bol v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
Primátor uzatvoril rozpravu poslancov a konštatoval, že poslanci MsZ Gbely vzali na
vedomie Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok
2017.
k bodu 8

Rôzne
8.1.Výročná správa DPS n.o. Gbely 2017
V súlade so zakladateľskou listinou neziskovej organizácie DPS n.o. Gbely, po
schválení v Správnej rade, predkladá riaditeľka DPS n.o. Gbely výročnú správu ako
informatívny materiál aj na rokovanie poslancov MsZ.
Materiál bol prerokovaný v komisii pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok,
členovia ktorej odporúčajú poslancom vziať výročnú správu DPS na vedomie.
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie:
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MsZ berie na vedomie:
Výročnú správu DPS n.o. Gbely za rok 2017.
Primátor otvoril rozpravu poslancov k tomuto bodu rokovania:
Ing. Chocholáček – uviedol, že si myslí, že je v zariadení malý počet pracovníkov
terapeutov, ktorí by sa venovali klientom, lebo ošetrovateľky a zdravotné sestry majú
veľa práce a nezostáva im voľný čas na inú prácu – rozhovor s klientami, zamestnanie
ich rôznymi drobnými prácami a pod.
Ing. Krbicová uviedla, že v prvej rade je potrebné, aby zariadenie malo dostatočný počet
ošetrovateliek, čo je veľmi náročné, lebo trh práce je široký a nie je dostatok voľných
pracovníkov. Minulý týždeň nastúpila jedna zamestnankyňa do funkcie terapeutky, no
po týždni dala výpoveď.
Tomáš Papánek – aké sú požiadavky riaditeľky DPS vo vzťahu k zastupiteľstvu?
Ing. Krbicová – dokončili sme zavetrenie vonkajších altánkov pri obidvoch budovách,
lebo ľudia si sťažovali na prievan, opravili sme lávku cez vodnú hladinu, upravilo sa
jazierko. Sme spokojní, že ľudia a aj ich príbuzní využívajú tieto priestory vonku. Je
nutné v blízkej budúcnosti prerobiť sociálne zariadenia v budove na ul. Prof. Čárskeho
na bezbariérové, vzhľadom na narastajúci počet vozíčkarov.
Primátor uzatvoril rozpravu poslancov a konštatoval, že poslanci MsZ Gbely vzali na
vedomie Výročnú správu DPS n.o. Gbely za rok 2017

8.2. Komunálne voľby 2018 – určenie volebných obvodov, počtu poslancov
V súlade so zákonom 180/2014 Z.z. určuje Mestské zastupiteľstvo volebné obvody
a počty poslancov pre komunálne voľby.
Volebný obvod navrhujeme určiť tak, ako bol určený v predchádzajúcich voľbách a to
jeden volebný obvod, v ktorom bude volených 12 poslancov mestského zastupiteľstva.
To znamená, že pre voľbu primátora a poslancov tvorí mesto Gbely jednomandátový
volebný obvod.
Uvedený návrh bol prerokovaný v komisii pre ekonomiku, legislatívu a verejný
poriadok, členovia ktorej odporúčajú poslancom prijať nasledovný návrh na uznesenie:
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie a zároveň otvoril rozpravu poslancov.
MsZ určuje :
V zmysle § 166 ods.3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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1. pre voľby poslancov do orgánov samosprávy mesta Gbely na funkčné obdobie
2018 – 2022 jeden volebný obvod a
2. počet poslancov 12.
Nakoľko sa do rozpravy z poslancov nikto neprihlásil, primátor mesta dal hlasovať za
predložený návrh na uznesenie
Výsledok hlasovania:
za 11 poslancov: Bc. Michal Bolebruch, Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková,
Roman Horný, Ing. Ondrej Chocholáček, Mgr. Mária Karasová, doc. Mgr. Štefan
Komorný ArtD, Pavol Nemec, Tomáš Papánek, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav
Žilinek
proti:0
zdržal sa: 0
8.3. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora
Mestské zastupiteľstvo v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení určuje najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie
rozsah výkonu funkcie primátora.
V zmysle uvedených kompetencií navrhujeme rozsah výkonu funkcie primátora na
funkčné obdobie 2018 – 2022 na plný úväzok.
Uvedený návrh bol prerokovaný v komisii pre ekonomiku, legislatívu a verejný
poriadok, členovia ktorej odporúčajú poslancom prijať nasledovný návrh na uznesenie:
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie a zároveň otvoril rozpravu poslancov.
MsZ určuje:
V zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
rozsah výkonu funkcie primátora na funkčné obdobie 2018 – 2022 na plný úväzok.
Nakoľko sa do rozpravy z poslancov nikto neprihlásil, primátor mesta dal hlasovať za
predložený návrh na uznesenie
Výsledok hlasovania:
za 11 poslancov: Bc. Michal Bolebruch, Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková,
Roman Horný, Ing. Ondrej Chocholáček, Mgr. Mária Karasová, doc. Mgr. Štefan
Komorný ArtD, Pavol Nemec, Tomáš Papánek, Ing. Dana Vaňková, RNDr. Miroslav
Žilinek
proti:0
zdržal sa: 0
8.4. Návrh na odmenu hlavnej kontrolórky
Na základe dosiahnutých

výsledkov práce hlavnej kontrolórky Mesta Gbely za
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uplynulý rok, členovia Komisie pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok
odporúčajú poslancom MsZ schváliť odmenu hlavnej kontrolórke Mesta Gbely za rok
2017 vo výške 800,- €.
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie.
MsZ schvaľuje:
Odmenu hlavnej kontrolórke Mesta Gbely za rok 2017 vo výške 800,- €.
Primátor mesta otvoril rozpravu poslancov:
Janka Dermeková – uviedla, že si nemyslí, že by kontrolórka vykonávala naviac prácu,
za ktorú by mala každý rok dostať odmenu vo výške 800,- €.
Primátor sa opýtal, či má protinávrh uznesenia.
Janka Dermeková – uviedla, že nie.
Primátor uzatvoril rozpravu poslancov a dal hlasovať za predložený návrh na uznesenie:
Výsledok hlasovania:
za 9 poslancov: Bc. Michal Bolebruch, Ing. Kornel Činovský, Roman Horný, Mgr.
Mária Karasová, doc. Mgr. Štefan Komorný ArtD, Pavol Nemec, Tomáš Papánek, Ing.
Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
proti:0
zdržali sa 2 poslanci: Janka Dermeková, Ing. Ondrej Chocholáček
8.5 Zverenie majetku – rekonštrukcia viacúčelového ihriska
Mesto Gbely zrekonštruovalo viacúčelové ihrisko v areáli ZŠsMŠ Gbely v celkovej
hodnote 20 950,- €, ktoré je v správe Základnej školy s materskou školou Gbely od
1.6.2009.
Komisia pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok prerokovala návrh na zverenie
tohto majetku do správy ZŠ s MŠ a navrhuje poslancom prijať nasledovné uznesenie:
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie a zároveň otvoril rozpravu poslancov.
MsZ schvaľuje:
Zverenie majetku mesta Gbely – rekonštrukcia nehnuteľného majetku – rekonštrukcia
mantinelov na viacúčelovom ihrisku v cene 20 950,- EUR do správy rozpočtovej
organizácii Základná škola s materskou školou Gbely, Pionierska 697, 908 45 Gbely,
IČO: 36080799 od 1.6.2018.
Do rozpravy sa z poslancov nikto neprihlásil, preto primátor mesta dal hlasovať za
predložený návrh na uznesenie.
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Výsledok hlasovania:
za 11 poslancov: Bc. Michal Bolebruch, , Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková,
Roman Horný, Ing. Ondrej Chocholáček, Mgr. Mária Karasová, doc. Mgr. Štefan
Komorný ArtD., Ing. Ľubomír Papánek, Tomáš Papánek, Ing. Dana Vaňková, RNDr.
Miroslav Žilinek
proti:0
zdržal sa: 0
k bodu 9

Diskusia
Pani Katarína Repičová - uviedla, že býva na ul. Halaštava a navrhuje, aby boli ihriská
pre deti aj v iných častiach mesta. Taktiež uviedla, že ihrisko na ul. Halaštava by malo
byť zrekonštruované, malo by sa vybudovať ihrisko na ulici Lesnej, rokovať s Lesmi
š.p., aby prenajali časť priestoru a pod.
Ing. Hazlinger – pred pár rokmi malo mesto zámer vybudovať detské ihriská podobné
tým, čo sú pred mestským úradom, aj v lokalite na Prof. Čárskeho – na konci ulice
v parku, taktiež na ul. Obrancov mieru – v parku. Avšak tento zámer nevyšiel z dôvodu,
že obyvatelia nesúhlasili s takýmto riešením nakoľko by sa podľa nich narušil pokoj
v tejto časti, kde oni bývajú. Budovať ihriská na ul. Lesnej - na cudzích pozemkoch, je
záležitosť zložitá.
Ja, a isto aj všetci poslanci, sme za to, aby sa nielen doplnili terajšie, ale aj budovali
nové ihriská, avšak mala by s tým súhlasiť i väčšina obyvateľov, ktorí bývajú v blízkosti
takého miesta.
Mgr. Karasová – navrhla, aby sa p. Repičová zúčastnila zasadania komisie pre školstvo,
kultúru, dohodnú si termín.
Tomáš Papánek – kvalita vody v Adamove? Kedy sa začne jazero čistiť?
Ing. Hazlinger – boli sme úspešní v získaní finančných prostriedkov z grantu na tzv.
Rakúsku hranicu, ale doposiaľ nemáme podpísanú zmluvu s riadiacim orgánom.
A práve z tohto grantu sa uskutoční čistenie jazera podobným spôsobom ako to bolo na
Štrbskom plese a aj na štrkovisku v Kopčanoch ( Unínske štrkovisko). Avšak termín
aplikácie baktérií sa zatiaľ odkladá z dôvodu, že zmluva nie je podpísaná a nemôžeme
čerpať finančné prostriedky a tak musíme počkať na jeseň. Odborníci nám tvrdia, že
nemáme trávu kosiť, lebo sa usádza na dne. Naši pracovníci dostali už pred dvomi
týždňami pokyn, že majú vodu čistiť spôsobom nahŕňania traviny k brehu. Avšak dážď
a potreba kosiť verejné priestranstvá oddialili plnenie tejto úlohy.
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k bodu 10

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

V Gbeloch dňa: 31.5.2018
Ing. Nataša Londarevová
prednostka MsÚ

Ing. Jozef Hazlinger
primátor mesta

Overovatelia:
doc. Mgr. Štefan Komorný ArtD.
p. Roman Horný
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