Mesto Gbely
Nám. Slobody 1261, 908 45 Gbely

Zápisnica
zo zasadnutia mestského zastupiteľstva,
konaného dňa 16.6.2014 v obradnej sieni MsÚ
Prítomní: viď prezenčná listina (príloha č. 1) – 9 poslancov
Ospravedlnení: Mgr. Dana Beňová
doc. Mgr. Štefan Komorný, ArtD.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Kontrola plnenia uznesení
Návrh na II. zmenu rozpočtu mesta Gbely na rok 2014
Plán práce hlavnej kontrolórky mesta Gbely na II. polrok 2014
Majetkové prevody
Rôzne
Diskusia
Ukončenie

Primátor mesta dal hlasovať za program rokovania
mestského zastupiteľstva
predložený poslancom, ktorých bolo v tom čase prítomných 8.
Hlasovanie počas rokovania MsZ bolo verejné – zdvihnutím ruky, v súlade s platným
Rokovacím poriadkom MsZ v Gbeloch.
Výsledok hlasovania:
Za 8 poslancov: Iveta Ambrová, Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr.
Ondrej Kollár, Ing. Svetlana Ondrušková, Ing. Ľubomír Papánek, RNDr. Miroslav
Žilinek, Ing. Dana Vaňková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Primátor mesta určil zapisovateľku zápisnice:
Zapisovateľka: Mgr. Andrea Hrubšová
Počet poslancov sa zvýšil na 9, príchodom poslanca Milana Mikuliča.
Primátor mesta určil overovateľov zápisnice:
Overovatelia:

Ing. Ľubomír Papánek
Ing. Svetlana Ondrušková
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Primátor predložil na odsúhlasenie poslancom návrh zloženia návrhovej komisie.
Návrhová komisia: RNDr. Miroslav Žilinek - predseda
p. Milan Mikulič - člen
p. Iveta Ambrová - člen
Výsledok hlasovania:
Za 9 poslancov: Iveta Ambrová, Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr.
Ondrej Kollár, Milan Mikulič, Ing. Svetlana Ondrušková, Ing. Ľubomír Papánek,
RNDr. Miroslav Žilinek, Ing. Dana Vaňková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
k bodu 2

Kontrola plnenia uznesení
Primátor mesta vyzval prednostku Mestského úradu Ing. Natašu Londarevovú, aby
vykonala kontrolu plnenia uznesení. Prednostka MsÚ Gbely konštatovala, že na
poslednom zasadnutí neboli uložené žiadne úlohy.
k bodu 3

Návrh na II. zmenu rozpočtu mesta Gbely na rok 2014
Navrhovaná II. zmena rozpočtu mesta Gbely sa v príjmovej časti kapitálového rozpočtu
týka zvýšenie položky predaj stavebných pozemkov na ulici Medlenovej podľa
skutočného záujmu občanov, v bežných príjmoch je to zvýšenie príjmov o dotácie zo
štátneho rozpočtu. Vo výdavkovej časti do kapitálového rozpočtu sa zapájajú výdavky
na rekonštrukciu verejného osvetlenia, ktoré budú vykryté z úveru, a následne sa bude
úver splácať z úspory za spotrebovanú elektrickú energiu na verejnom osvetlení.
Vo výdavkovej časti bežného rozpočtu sa upravujú jednotlivé položky podľa
očakávanej skutočnosti, kde sa okrem iného upravuje položka opravy a údržby
miestnych komunikácií – chodníkov a odstavných plôch, zvyšuje sa aj položka na kúpu
autobusovej čakárne pred kaderníctvom, ktorá bude osadená po vybudovaní nového
chodníka. Celkový rozpočet je vyrovnaný.

Uvedený materiál prerokovali členovia komisie pre ekonomiku, legislatívu a verejný
poriadok, ktorí odporúčajú poslancom prijať nasledovné návrhy na uznesenia.
Primátor mesta prečítal návrhy na uznesenia:
MsZ schvaľuje:
II. zmenu rozpočtu mesta Gbely na rok 2014. Neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia
je komentár k II. zmene rozpočtu.
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Rozpočet Mesta Gbely po II. zmene rozpočtu je vyrovnaný:
Bežné príjmy spolu
Kapitálové príjmy spolu
Príjmy z finančných operácií
Celkom

3 079 414
120 316
351 999
3 551 729

Bežné výdavky spolu
Kapitálové výdavky spolu
Výdavky z finančných operácií

2 900 064
359 753
291 912

Celkom

3 551 729

Rozdiel

0

MsZ schvaľuje:
čerpanie rezervného fondu vo výške 24 000 € na spolufinancovanie grantov, úhradu
kapitálových výdavkov a na úhradu výdavkových finančných operácií (splátka istín
úverov).
MsZ schvaľuje:
prijatie úveru od Slovenskej sporiteľne a.s. vo výške 201 000,- EUR s možnosťou
postupného čerpania na financovanie investície zameranej na zvýšenie energetickej
efektívnosti - rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Gbely v rámci programu
Munseff prostredníctvom úverovej linky EBRD.
Doba splatnosti úveru 7 rokov.
MsZ schvaľuje:
ručenie za tento úver vlastnou blanko zmenkou mesta.
MsZ schvaľuje:
realizáciu investície – zameranej na zvýšenie energetickej efektívnosti - rekonštrukcia
verejného osvetlenia v meste Gbely v rámci programu Munseff prostredníctvom
úverovej linky EBRD.
MsZ schvaľuje:
čerpanie fondu opráv Bytového domu bj. 14 ul. Záhumenice 1593 vo výške 2 241,- €,
ktoré budú použité na opravy a údržby vykonané Mandatárom Skalco Skalica.
MsZ ruší:
uznesenie č. 321/2013 zo dňa 9.12.2013.
MsZ schvaľuje:
vykrytie straty minulých účtovných období obchodnej spoločnosti Správa mestského
majetku Gbely spol. s r.o. Gbely vo výške 60.000 €, ktoré budú použité na investičné
akcie v meste Gbely – rekonštrukcia chodníkov, miestnych komunikácií a odstavných
plôch a na činnosť organizácie.
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Primátor mesta otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania. Keďže neboli vznesené
žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy, primátor dal hlasovať za predložené
návrhy na uznesenia.
Za 9 poslancov: Iveta Ambrová, Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr.
Ondrej Kollár, Milan Mikulič, Ing. Svetlana Ondrušková, Ing. Ľubomír Papánek,
RNDr. Miroslav Žilinek, Ing. Dana Vaňková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 4

Plán práce hlavnej kontrolórky mesta Gbely na II. polrok 2014
Uvedený návrh plánu práce poslanci dostali vopred v písomnej forme
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie.
MsZ schvaľuje:
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie 2. polroka 2014.
Primátor mesta otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania. Keďže neboli vznesené
žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy, primátor dal hlasovať za predložený
návrh na uznesenie
Za 9 poslancov: Iveta Ambrová, Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr.
Ondrej Kollár, Milan Mikulič, Ing. Svetlana Ondrušková, Ing. Ľubomír Papánek,
RNDr. Miroslav Žilinek, Ing. Dana Vaňková
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 5

Majetkové prevody
Uvedený materiál tiež poslanci dostali v písomnej forme a týka sa usporiadania
pozemkov na žiadosť občanov, kúpa pozemkov do vlastníctva mesta, zámennej zmluvy
ako aj zriadenia vecného bremena v prospech Západoslovenskej distribučnej a.s. na
ulici Záhumenice a schválenie podmienok predaja pozemku na ulici Lesná.
Uvedený rozsiahly materiál bol predmetom rokovania dvoch komisií a to výstavby
a ekonomickej, členovia ktorých odporučili poslancom prijať nasledovné návrhy na
uznesenia.

4



Predaj stavebného pozemku na ulici Lesná

Mesto Gbely má na ulici Lesná voľný ešte jeden pozemok o výmere 692 m² a preto boli
predložené poslancom na schválenie predložené podmienky verejnej obchodnej súťaže
na predaj predmetného pozemku. Minimálna cena za 1 m² v tejto lokalite je schválená
uznesením MsZ v Gbeloch, číslo 323/2009 vo výške 17,- €/m².
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie.
MsZ schvaľuje:
Pokyny a podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj stavebného pozemku na ulici
Lesná v Gbeloch, zapísaný v LV č. 2070 pre obec a k.ú. Gbely, parc. č. 116/2 orná pôda
o výmere 19 m2, 114/4 ostatné plochy o výmere 367 m2, 113/2 záhrady o výmere 306
m2 – spolu o výmere 692 m² vo vlastníctve Mesta Gbely. Pokyny a podmienky tvoria
neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.
Primátor mesta otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania. Keďže neboli vznesené
žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy, primátor dal hlasovať za predložený
návrh na uznesenie.
Za 9 poslancov: Iveta Ambrová, Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr.
Ondrej Kollár, Milan Mikulič, Ing. Svetlana Ondrušková, Ing. Ľubomír Papánek,
RNDr. Miroslav Žilinek, Ing. Dana Vaňková
Proti: 0
Zdržal sa: 0


Odpredaj pozemkov p. Ladislavovi Valachovičovi a manželke Jane

Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie.
MsZ schvaľuje:
Odpredaj pozemkov zapísaných v LV č. 2070 (pre obec a kat. úz. Gbely) reg. „E“ KN
par. č. 4746/1 vodné plochy o výmere 69 m2 – diel „1“ o výmere 69 m2, ktorý sa spolu
s dielmi „2“, „5“, „8“ zlučuje do novoutvoreného pozemku par. č. 1557/1 (zastav. pl.),
ďalej pozemok reg. „E“ KN par. č. 4747/1 ost. pl. o výmere 66 m2 – diel „2“ o výmere
29 m2, ktorý sa taktiež zlučuje do novoutvoreného pozemku par. č. 1557/1 a diel „3“
o výmere 37 m2, ktorý sa spolu s dielom „4“ zlučuje do novoutvoreného pozemku par.
č. 1557/3 (zastav. pl.) podľa geometrického plánu č. 21/2014 (vyhotovil POZEPO Ján
Polák, Petrova Ves dňa 19.5.2014) v zmysle § 9a, ods. 8, písm. b.) zákona č. 138/1991
Zb. O majetku obcí v z.n.p. Ladislavovi Valachovičovi a manželke Jane, rod.
Krajčovičovej, Potočná 51, 908 45 Gbely za cenu 3,32,- €/m2.
Primátor mesta otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania. Keďže neboli vznesené
žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy, primátor dal hlasovať za predložený
návrh na uznesenie.

5

Za 9 poslancov: Iveta Ambrová, Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr.
Ondrej Kollár, Milan Mikulič, Ing. Svetlana Ondrušková, Ing. Ľubomír Papánek,
RNDr. Miroslav Žilinek, Ing. Dana Vaňková
Proti: 0
Zdržal sa: 0


Zámena pozemku

Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie.
MsZ schvaľuje:

Zámenu pozemku zapísaného v LV č. 2063 pre obec a kat. úz. Gbely (spoluvlastníkmi
sú Lucia Piláriková, rod. Piláriková, M. Nešpora 633/4, Gbely, Ján Nemec, M. Nešpora
633/4, 908 45 Gbely, Juraj Vyskočil, Štúrova 560/20 908 51 Holíč, Mgr. Gabriela
Vyskočilová, rod. Vyskočilová, Štúrova 560/20, 908 51 Holíč), parc. č. 2331/2 ostatné
plochy o výmere 288 m2, ktorý bol zameraný geometrickým plánom č. 18/2014 zo dňa
9.5.2014, konkrétne časť o výmere 125 m2, z ktorého vzniklo novoutvorené parc. č.
2331/14 zastavané plochy a nádvoria o výmere 125 m2 (diel „2“) za časť pozemku reg.
„E“ KN par. č. 813 vo vlastníctve Mesta Gbely v celosti (LV č. 2070), z ktorého vzniklo
novovytvorené parc. č. 2331/13 zastavané plochy a nádvoria o výmere 120 m2 (diel
„1“). Cena pozemku, ktorý Mesto Gbely nadobudne do vlastníctva - novovytvorené
parc. č. 2331/14 zast. plochy a nádvoria o výmere 125 m2 je 0,66 €/m2. Cena pozemku,
ktorý nadobudnú navrhovatelia do podielového spoluvlastníctva každý v 1/4,
novovytvorené parc. č. 2331/13 zast. plochy a nádvoria o výmere 120 m2 je 3,32 €/m 2
(v zmysle § 9a, ods. 8, písm. b.) zákona č. 138/1991 Zb. O majetku obcí v z.n.p.).
Primátor mesta otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania. Keďže neboli vznesené
žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy, primátor dal hlasovať za predložený
návrh na uznesenie.
Za 9 poslancov: Iveta Ambrová, Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr.
Ondrej Kollár, Milan Mikulič, Ing. Svetlana Ondrušková, Ing. Ľubomír Papánek,
RNDr. Miroslav Žilinek, Ing. Dana Vaňková
Proti: 0
Zdržal sa: 0


Odpredaj spoluvlastníckeho podieľu

Ide o uznesenie, ktoré nadväzuje na uznesenie prijaté na minulom zastupiteľstve, kde sa
mesto Gbely vzdalo predkupného práva na druhú polovicu pozemku, ktorú následne
nadobudol do vlastníctva MUDr. Marián Uhlík.
Na základe odporučenia členov komisie pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok
je cena za ½ pozemku stanovená tak, že za stavebný pozemok je stanovená vo výške
17,- € tak, ako sa predávajú tieto pozemky v meste Gbely a za ostatné plochy, z ktorých
väčšia časť sa nachádza pod vodnou hladinou a druhá časť za cestou, je cena stanovená
vo výške 0,23 € tak, ako mesto vy kupuje pozemky napr. v lokalite Cunín.
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Primátor prečítal návrh na uznesenie:
MsZ schvaľuje:

Odpredaj spoluvlastníckeho podielu 1/2 pozemku zapísaného v LV č. 6463 pre obec
a kat. úz. Gbely reg. „E“ KN parc. č. 9789 trvalé trávne porasty o výmere 3568 m2
v zmysle § 9a, ods. 8, písm. a.) zákona č. 138/1991 Zb. O majetku obcí v z.n.p. MUDr.
Mariánovi Uhlíkovi, Horné bašty 5195/10, Trnava za cenu 2716,20 €. Cena bola
stanovená nasledovným spôsobom:

Výmera celkom
Pole
Stavebný pozemok
Vodná plocha

Vlastník Mesto
Gbely/výmera v m2
3568 m2
1/2 vlastník
Cena €/m2
939,00
469,50
0,23
275,00
137,50
17,00
2 354,00
1 177,00
0,23
1 784,00

Spolu
107,99
2 337,50
270,71
2 716,20

Primátor mesta otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania. Keďže neboli vznesené
žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy, primátor dal hlasovať za predložený
návrh na uznesenie.
Za 9 poslancov: Iveta Ambrová, Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr.
Ondrej Kollár, Milan Mikulič, Ing. Svetlana Ondrušková, Ing. Ľubomír Papánek,
RNDr. Miroslav Žilinek, Ing. Dana Vaňková
Proti: 0
Zdržal sa: 0


Odkúpenie spoluvlastníckych podielov

Dňa 7.4.2014 schválili poslanci mestského zastupiteľstva v Gbeloch na svojom zasadaní
obstaranie Zmien a doplnkov územného plánu mesta Gbely č. 5, ktorých predmetom je
možnosť umiestnenia rozhľadne v lokalite Ostrý vrch, ako aj riešenie prístupových
komunikácií v tomto území s možnosťou napojenia sa na existujúcu cyklotrasu GbelyAdamov. Za účelom vytvorenia turistického chodníka k vrcholu Ostrého vrchu boli
oslovení podieloví spoluvlastníci pozemku, ktorí sú ochotní odpredať svoje podiely pre
uvedený účel za cenu 0,66 €/m2.
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie.

MsZ schvaľuje:
Odkúpenie spoluvlastníckych podielov pozemku reg. „E“ KN par. č. 2236 orná pôda
o výmere 1237 m2 , zapísaného v LV č. 3930 (pre obec a kat. úz. Gbely) od Anny
Poncovej, rod. Brunovskej, Petroveská 205, 908 45 Gbely v 1/4 a Jozefíny Korčákovej,
rod. Brunovskej, Vyšehradská 3020/15, Bratislava v 1/4, za cenu 0,66 €/m2.
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Primátor mesta otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania. Keďže neboli vznesené
žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy, primátor dal hlasovať za predložený
návrh na uznesenie.
Za 9 poslancov: Iveta Ambrová, Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr.
Ondrej Kollár, Milan Mikulič, Ing. Svetlana Ondrušková, Ing. Ľubomír Papánek,
RNDr. Miroslav Žilinek, Ing. Dana Vaňková
Proti: 0
Zdržal sa: 0


Usporiadanie pozemkov na ulici Záhumenice

Mesto Gbely oslovilo vlastníka pozemkov reg. „C“ KN par. č. 3325/2 orná pôda
o výmere 496 m2 a par. č. 3325/4 orná pôda o výmere 216 m2, zapísané v LV č. 3402
pre obec a kat. úz. Gbely pána Marka Hyžu, Hudecova 155/14, Gbely za účelom
odkúpenia týchto pozemkov do vlastníctva Mesta Gbely za cenu 3,32 €/m2. Súčasťou
pozemku je taktiež vybudovaná prípojka elektrickej energie v hodnote 150,- €.
Dôvodom odkúpenia týchto pozemkov je usporiadanie priestranstva medzi bytovými
domami na ulici Záhumenice.
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie.

MsZ schvaľuje:

Odkúpenie pozemkov reg. „C“ KN par. č. 3325/2 orná pôda o výmere 496 m2 a par. č.
3325/4 orná pôda o výmere 216 m2, zapísaných v LV č. 3402 pre obec a kat. úz. Gbely
od pána Marka Hyžu, Hudecova 155/14, Gbely za cenu 3,32 €/m2 a prípojky elektrickej
energie k týmto pozemkom v hodnote 150,- €.
Primátor mesta otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania. Keďže neboli vznesené
žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy, primátor dal hlasovať za predložený
návrh na uznesenie.
Za 9 poslancov: Iveta Ambrová, Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr.
Ondrej Kollár, Milan Mikulič, Ing. Svetlana Ondrušková, Ing. Ľubomír Papánek,
RNDr. Miroslav Žilinek, Ing. Dana Vaňková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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Zriadenie vecného bremena

Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie:
MsZ schvaľuje:

Zriadenie vecného bremena k pozemkom reg. E-KN par. č. 2825/24, C-KN par.č. 2936
vo vlastníctve povinného Mesta Gbely, evidovaných na LV č. 2070, pre obec a kat. úz.
Gbely v prospech oprávneného Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47
Bratislava, IČO: 36361518.
Vecné bremeno pozostáva z povinnosti Mesta Gbely strpieť na zaťažených
nehnuteľnostiach
a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení;
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, rekonštrukcie, modernizácie
a akékoľvek iné stavebné úpravy plánovanej stavby a jej odstránenie;
c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými
prostriedkami, strojmi a mechanizmami budúcim oprávneným za účelom výkonu
povolenej činnosti a činností uvedených v písm. a) a b),
čiže vecné bremená za podmienok ďalej dohodnutých v zmluve o zriadení vecných
bremien. Zriadenie vecného bremena bude bezodplatné. Poplatky spojené so zriadením
vecného bremena hradí oprávnený.
Primátor mesta otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania. Keďže neboli vznesené
žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy, primátor dal hlasovať za predložený
návrh na uznesenie.
Za 9 poslancov: Iveta Ambrová, Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr.
Ondrej Kollár, Milan Mikulič, Ing. Svetlana Ondrušková, Ing. Ľubomír Papánek,
RNDr. Miroslav Žilinek, Ing. Dana Vaňková
Proti: 0
Zdržal sa: 0


Usporiadanie pozemkov pod prístupovou komunikáciou v lokalite Cunín

Dňa 17.2.2014 schválili poslanci Mestského zastupiteľstva v Gbeloch na svojom
zasadaní uznesenia, ktorými sa uviedli do platnosti Zmeny a doplnky č. 3 Územného
plánu mesta Gbely. Predmetom riešenia Zmien a doplnkov bola lokalita Cunín, ktorá
doteraz nebola bližšie špecifikovaná v územnom pláne. Zmenami a doplnkami sa
vymedzili plochy rekreácie a športu. Predmetom Zmien a doplnkov taktiež bolo
zadefinovanie prístupových komunikácií do tejto lokality, konkrétne sa jedná o miestnu
obslužnú komunikáciu.
Prístupová komunikácia však nie je, čo sa týka vlastníctva pozemkov pod ňou,
vlastnícky usporiadaná. Časť pozemkov pod prístupovou komunikáciou je vo
vlastníctve štátu (Lesy SR, š.p.).
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Nakoľko v skutočnosti sa nejedná o lesné pozemky, v blízkosti nie je les a pozemky
neslúžia ani ako prístup k lesu a iným lesným pozemkom, Mesto Gbely má záujem
o usporiadanie tejto časti pozemkov formou zámeny pozemkov.
Mesto Gbely sa už v minulosti presvedčilo, že usporiadanie pozemkov od štátnej
inštitúcie je veľmi komplikovaný proces, vyžadujúci geometrické plány, znalecké
posudky, ako aj ďalšie doklady na identifikáciu a ohodnotenie pozemkov.
Získanie časti vlastníctva k pozemkom pod touto komunikáciou je však potrebnou
podmienkou pre ďalší rozvoj lokality.
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie.
MsZ schvaľuje:
Zámer a spôsob usporiadania pozemkov pod miestnou obslužnou komunikáciou
v lokalite Cunín formou zámeny pozemkov medzi Mestom Gbely a Lesmi SR, š.p.
Súčasťou procesu usporiadania týchto pozemkov bude zaobstaranie geometrických
plánov, znaleckých posudkov, ako aj ďalších podkladov potrebných k identifikácii
pozemkov.
Primátor mesta otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania. Keďže neboli vznesené
žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy, primátor dal hlasovať za predložený
návrh na uznesenie.
Za 9 poslancov: Iveta Ambrová, Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr.
Ondrej Kollár, Milan Mikulič, Ing. Svetlana Ondrušková, Ing. Ľubomír Papánek,
RNDr. Miroslav Žilinek, Ing. Dana Vaňková
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 7

Rôzne
V tomto bode rokovania poslanci obdržali návrh na plán zasadaní poslancov MsZ na II.
polrok 2014. Členovia komisie pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok odporučili
prijať nasledovný návrh na uznesenie.
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie.
MsZ schvaľuje:
Plán zasadaní poslancov mestského zastupiteľstva v Gbeloch na II. polrok 2014:
16. september 2014 (utorok)
15. december 2014 (pondelok)
Primátor mesta otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania. Keďže neboli vznesené
žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy, primátor dal hlasovať za predložený
návrh na uznesenie.
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Za 9 poslancov: Iveta Ambrová, Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr.
Ondrej Kollár, Milan Mikulič, Ing. Svetlana Ondrušková, Ing. Ľubomír Papánek,
RNDr. Miroslav Žilinek, Ing. Dana Vaňková
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 8

Diskusia
Skôr ako primátor mesta otvoril bod diskusia, informoval prítomných poslancov o
materiály, ktorý bol poslancom rozdaný pred zasadaním MsZ – list od pána Jozefa
Čechvalu. Nakoľko list pána Čechvalu nebol predložený na rokovanie poslancov MsZ
v súlade s Rokovacím poriadkom, nemohol byť zaradený do programu rokovania na
dnešné zasadanie poslancov MsZ.
Primátor mesta poverí hlavnú kontrolórku mesta, aby preverila situáciu okolo tohto
listu a následne podala písomnú informáciu.

Keďže neboli žiadne ďalšie príspevky do diskusie, primátor mesta ukončil zasadnutie
MsZ a poďakoval všetkým prítomným poslancom i občanom za účasť.
Gbely 20. júna 2014

Ing. Nataša Londarevová
prednostka MsÚ

Ing. Jozef Hazlinger
primátor mesta

Overovatelia:
Ing. Ľubomír Papánek
Ing. Svetlana Ondrušková
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