Mesto Gbely
Nám. Slobody 1261, 908 45 Gbely

Zápisnica
zo zasadnutia mestského zastupiteľstva,
konaného dňa 7.4.2014 v obradnej sieni MsÚ
Prítomní: viď prezenčná listina (príloha č. 1) – 11 poslancov

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Záverečný účet mesta Gbely za rok 2013
4. Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta Gbely
5. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného prostriedku z MV SR
6. Majetkové prevody
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Ukončenie
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: Iveta Ambrová, Mgr. Dana Beňová, Ing. Kornel Činovský, Janka
Dermeková, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Milan Mikulič, Pavol Nemec, Ing.
Ľubomír Papánek, RNDr. Miroslav Žilinek, Ing. Dana Vaňková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Primátor mesta určil zapisovateľku zápisnice:
Zapisovateľka: Mgr. Andrea Hrubšová
Primátor mesta určil overovateľov zápisnice:
Overovatelia:

p. Pavol Nemec
p. Milan Mikulič

Primátor predložil na odsúhlasenie poslancom návrh zloženia návrhovej komisie.
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Návrhová komisia: RNDr. Miroslav Žilinek - predseda
Ing. Ľubomír Papánek - člen
Mgr. Štefan Komorný ArtD. - člen
Výsledok hlasovania:
Za 10 poslancov: Iveta Ambrová, Mgr. Dana Beňová, Ing. Kornel Činovský, Janka
Dermeková, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Milan Mikulič, Pavol Nemec, 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

Záverečný účet mesta Gbely
Poslanci obdržali rozsiahly materiál týkajúci sa záverečného účtu mesta Gbely za rok
2013, ktorý obsahuje rozbor rozpočtového hospodárenie, hodnotiacu správu
k programovému rozpočtu, výrok audítora, stanovisko hlavnej kontrolórky a návrhy na
uznesenia. Uvedený materiál bol prerokovaný členmi komisie pre ekonomiku,
legislatívu a verejný poriadok, ktorí odporúčajú poslancom prijať uznesenia.
Primátor mesta prečítal návrhy na uznesenia:
MsZ berie na vedomie:
Rozbor rozpočtového hospodárenia Mesta Gbely za rok 2013.
MsZ berie na vedomie:
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2013.
MsZ berie na vedomie:
Správu audítora za rok 2013.
MsZ berie na vedomie:
Hodnotiacu správu k programovému rozpočtu Mesta Gbely za rok 2013.
MsZ schvaľuje:
Záverečný účet Mesta Gbely za rok 2013 a Celoročné hospodárenie Mesta Gbely za rok
2013 bez výhrad.
2

MsZ schvaľuje :
Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške
108 261,71 €.
Primátor mesta otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania. Keďže neboli vznesené
žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy, primátor dal hlasovať za predložené
návrhy na uznesenia.
Výsledok hlasovania:
Za 10 poslancov: Iveta Ambrová, Mgr. Dana Beňová, Ing. Kornel Činovský, Janka
Dermeková, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Milan Mikulič, Pavol Nemec, Ing.
Ľubomír Papánek, RNDr. Miroslav Žilinek, Ing. Dana Vaňková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 4

Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta Gbely


Dotácie mesta Gbely

V tomto bode rokovania bol predložený návrh na Dotácie z rozpočtu mesta v súlade
s VZN č. 1/2013 o poskytovaní dotácií. Uvedený návrh mali poslanci v písomnej forme.
Tento materiál bol prerokovaný v komisii pre ekonomiku, legislatívu a verejný
poriadok, členovia ktorej odporúčajú poslancom predložený návrh schváliť. Primátor
mesta prečítal návrh na uznesenie:
MsZ schvaľuje:
Výšku finančných dotácií pre jednotlivé organizácie pre rok 2014 z rozpočtu mesta,
ktorých zoznam, výška a účel je uvedený v tabuľkovej prílohe tohto uznesenia a tvorí
jeho neoddeliteľnú súčasť.
Primátor mesta otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania. Keďže neboli vznesené
žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy, primátor dal hlasovať za predložený
návrh na uznesenie.
Výsledok hlasovania:
Za 10 poslancov: Iveta Ambrová, Mgr. Dana Beňová, Ing. Kornel Činovský, Janka
Dermeková, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Milan Mikulič, Pavol Nemec, Ing.
Ľubomír Papánek, RNDr. Miroslav Žilinek, Ing. Dana Vaňková
Proti: 0
Zdržal sa: 0


Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta Gbely na rok 2014

Poslanci návrh obdržali v písomnej forme, v komentári k tomuto materiálu je uvedené
o aké zmeny sa jedná. Rozpočet je vyrovnaný. Uvedený návrh bol prerokovaný
v komisii pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok, členovia ktorej odporúčajú
poslancom prijať návrhy na uznesenia.
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Primátor mesta prečítal návrhy na uznesenia.
MsZ schvaľuje:
I. zmenu rozpočtu mesta Gbely na rok 2014. 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

3 066 419 Bežné výdavky spolu
105 956 Kapitálové výdavky spolu
96 258 Výdavky z finančných operácií

2 816 258
140 063
312 312

3 268 633

3 268 633

Rozdiel

0

MsZ schvaľuje:
Čerpanie rezervného fondu vo výške 64 500 € na spolufinancovanie grantov a na
úhradu výdavkových finančných operácií (vykrytie straty s.r.o., splátka istín úverov).
Primátor mesta otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania. Keďže neboli vznesené
žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy, primátor dal hlasovať za predložené
návrhy na uznesenia.
Výsledok hlasovania:
Za 10 poslancov: Iveta Ambrová, Mgr. Dana Beňová, Ing. Kornel Činovský, Janka
Dermeková, Mgr. Štefan Komorný ArtD, Milan Mikulič, Pavol Nemec, Ing.
Ľubomír Papánek, RNDr. Miroslav Žilinek, Ing. Dana Vaňková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Počet poslancov sa zvýšil na 11, príchodom poslanca Mgr. Ondreja Kollára.
K bodu 5

Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku MV SR
Žiadateľom je Mesto Gbely v rámci výzvy o poskytnutie dotácie v pôsobnosti
Ministerstva vnútra SR na predkladanie žiadosti na podporu sociálnych a kultúrnych
potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity. Hlavným
cieľom projektu je rekonštrukcia strechy troch pavilónov budovy materskej školy
vrátane hydroizolácie žľabov a vybudovanie nového detského ihriska v areáli materskej
školy. Zrealizovaním týchto aktivít sa dosiahne zvýšenie kvality prostredia
poskytujúceho vzdelávanie v materskej škôlke. Zároveň sa zvýši motivácia rodičov detí
zo znevýhodneného prostredia začleniť deti do systému predprimárneho vzdelávania.
Celková výška oprávnených nákladov projektu: 25 000,- €
Spolufinancovanie mesta Gbely : 1 250,- €.
Uvedený materiál bol prerokovaní v komisii pre ekonomiku, legislatívu a verejný
poriadok, členovia ktorej per –rollam odporučili poslancom prijať návrh na uznesenie.
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Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie:
MsZ schvaľuje:
a/ Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR
v rámci výzvy číslo I. ÚSVRK 2014 na predkladanie žiadosti na podporu sociálnych
a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity
na realizáciu projektu „Zvýšenie kvality predprimárneho vzdelávania v meste Gbely
s prihliadnutím na deti z marginalizovaných rómskych komunít“.
b/ Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP.
c/ Financovanie projektu vo výške 5% z celkového rozpočtu projektu t.j. vo výške
1 250 €.
Primátor mesta otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania. Keďže neboli vznesené
žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy, primátor dal hlasovať za predložený
návrh na uznesenie.
Výsledok hlasovania:
Za 11 poslancov: Iveta Ambrová, Mgr. Dana Beňová, Ing. Kornel Činovský, Janka
Dermeková, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Mgr. Ondrej Kollár, Milan Mikulič, Pavol
Nemec, Ing. Ľubomír Papánek, RNDr. Miroslav Žilinek, Ing. Dana Vaňková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 6

Majetkové prevody
 Stavebný pozemok na ulici Piesky – schválenie odpredaja
Poslanci v materiáloch obdržali žiadosť pána Ferdinanda Jurkoviča, podnikateľa –
autoklampiar, ktorý bol úspešný pri výberovom konaní na kúpu pozemku na ulici
Pieska. Následne tu začal budovať novú prevádzku, ktorá je v štádiu rozostavanosti. Pre
poskytnutie úveru potrebuje, aby bol vlastníkom pozemku. Nakoľko zmluva o budúcej
zmluvy medzi podnikateľom a mestom toto umožňuje, bola jeho žiadosť prerokovaná
v dvoch komisiách, členovia ktorých odporúčajú prijať nasledovné uznesenie.
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie.
MsZ schvaľuje:
Odpredaj pozemku par. č. 754/13 ostatné plochy o výmere 2.838 m², zapísaný v LV č.
2070 pre obec a k.ú.Gbely pánovi Ferdinandovi Jurkovičovi - Autoklampiar, trvale
bytom Čsl. armády 1531/97, 908 45 Gbely, IČO: 33034818 ako víťazovi predaja
pozemkov výberovým spôsobom v zmysle § 9a, ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v z.n.p. za cenu 1,66 €/m 2.
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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Výsledok hlasovania:
Za 11 poslancov: Iveta Ambrová, Mgr. Dana Beňová, Ing. Kornel Činovský, Janka
Dermeková, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Mgr. Ondrej Kollár, Milan Mikulič, Pavol
Nemec, Ing. Ľubomír Papánek, RNDr. Miroslav Žilinek, Ing. Dana Vaňková
Proti: 0
Zdržal sa: 0


Usporiadanie pozemkov v areáli AIR TRADING, s.r.o.

Spoločnosť AIR TRADING, s.r.o., Holíč, žiada o usporiadanie pozemku vo vlastníctve
mesta Gbely, ktorý sa nachádza v areáli ich firmy na ul. Naftárska, oproti železničnej
stanici, v Gbeloch. Žiadateľ navrhol odkúpenie predmetného pozemku za cenu 10,€/m².
Členovia dvoch komisií – komisie pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok
a komisie pre investičnú výstavbu, stavebné veci a územné plánovanie - odporučili
poslancom prijať návrh na uznesenie.
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie:
MsZ schvaľuje:
Odpredaj pozemku registra „E“ KN, zapísaného v LV č. 2070 pre obec a k.ú. Gbely,
par. č. 6178 ostatné plochy o výmere 244 m2, podľa geometrického plánu č. 506/2014,
ktorý vyhotovil Geospol s.r.o., Senica dňa 14.2.2014 v zmysle § 9a, ods. 8, písm. b.)
zákona č. 138/1991 Zb. O majetku obcí v z.n.p. spoločnosti AIR TRADING, s.r.o., so
sídlom Námestie mieru 256/10, 908 51 Holíč, IČO 36258407 za cenu 10,- €/m 2.
Zvyšná časť pozemku, a to diel „1“ o výmere 11 m2, z ktorého vzniká novovzniknuté
par. č. 1153/14 zastavané plochy a nádvoria o výmere 11 m2 zostáva vo vlastníctve
Mesta Gbely.
Primátor mesta otvoril rozpravu k vyššie uvedenému bodu rokovania. Keďže neboli
vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy, primátor dal hlasovať za
predložený návrh na uznesenie.
Výsledok hlasovania:
Za 11 poslancov: Iveta Ambrová, Mgr. Dana Beňová, Ing. Kornel Činovský, Janka
Dermeková, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Mgr. Ondrej Kollár, Milan Mikulič, Pavol
Nemec, Ing. Ľubomír Papánek, RNDr. Miroslav Žilinek, Ing. Dana Vaňková
Proti: 0
Zdržal sa: 0


Usporiadanie pozemku na ulici Medlenova

Dňa 4.4.2013 požiadal Július Vašek a manželka Jana, rod. Malíková, Medlenova 1536,
908 45 Gbely o odkúpenie pozemkov zapísaných v LV č. 2070 pre obec a kat. úz.
Gbely, par č. 124/8 zastavané plochy a nádvoria o výmere 259 m2 a 126/5 záhrady
o výmere 23 m2 za účelom usporiadania záhradky a dvora pri rodinnom dome s.č. 1536,
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ktorého sú vlastníkmi za cenu 3,32 €/m².
Členovia dvoch komisií – komisie pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok
a komisie pre investičnú výstavbu, stavebné veci a územné plánovanie - odporučili
poslancom prijať návrh na uznesenie.
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie:
MsZ schvaľuje:
Odpredaj pozemkov zapísaných v LV č. 2070 pre obec a kat. úz. Gbely, par č. 124/8
zastavané plochy a nádvoria o výmere 259 m2 a par. č. 126/5 záhrady o výmere 23 m2
v zmysle § 9a, ods. 8, písm. b.) zákona č. 138/1991 Zb. O majetku obcí v z.n.p.
Júliusovi Vaškovi a manželke Jane, rod. Malíkovej, obaja trvale bytom Medlenova
1536, 908 45 Gbely za cenu 3,32 €/m 2.
Primátor mesta otvoril rozpravu k vyššie uvedenému bodu rokovania. Keďže neboli
vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy, primátor dal hlasovať za
predložený návrh na uznesenie.
Výsledok hlasovania:
Za 11 poslancov: Iveta Ambrová, Mgr. Dana Beňová, Ing. Kornel Činovský, Janka
Dermeková, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Mgr. Ondrej Kollár, Milan Mikulič, Pavol
Nemec, Ing. Ľubomír Papánek, RNDr. Miroslav Žilinek, Ing. Dana Vaňková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 7

Rôzne
1. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2003 zo dňa 23.4.2003
o záväzných častiach Územného plánu mesta Gbely v znení neskorších zmien
a doplnení
Poslanci obdržali materiál týkajúci sa zámeru riešenia prístupovej komunikácie
v lokalite Ostrý vrch, s možnosťou vybudovať rozhľadňu a osadiť kríž, čo doposiaľ nie
je možné z legislatívnych dôvodov. Zadefinovaním prístupovej komunikácie do
Územného plánu mesta Gbely by sa zároveň vytvorili predpoklady pre napojenie tejto
lokality cez ulicu Majerky na existujúcu cyklotrasu – Gbely – Adamov.
Členovia dvoch komisií - komisie pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok
a komisie pre investičnú výstavbu, stavebné veci a územné plánovanie - odporúčajú
poslancom prijať nasledovné uznesenia.
Primátor mesta prečítal návrhy na uznesenia:
MsZ berie na vedomie:
Dôvodovú správu k spracovaniu Zmien a doplnkov č. 5/2014 Územného plánu mesta
Gbely.
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MsZ súhlasí:
S obstaraním zmien a doplnkov č. 5/2014 ÚPN mesta Gbely v nasledujúcom rozsahu:
„Vymedzenie plochy pre rozvoj turizmu s možnosťou umiestnenia rozhľadne
a dvojkríža a návrh riešenia prístupovej komunikácie v lokalite Ostrý vrch s prepojením
na cyklotrasu Gbely- Adamov“.
Primátor mesta otvoril rozpravu k vyššie uvedeným bodom rokovania. Keďže neboli
vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy, primátor dal hlasovať za
predložené návrhy na uznesenia.
Výsledok hlasovania:
Za 11 poslancov: Iveta Ambrová, Mgr. Dana Beňová, Ing. Kornel Činovský, Janka
Dermeková, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Mgr. Ondrej Kollár, Milan Mikulič, Pavol
Nemec, Ing. Ľubomír Papánek, RNDr. Miroslav Žilinek, Ing. Dana Vaňková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
2. Návrh na odmenu hlavnej kontrolórky
Podľa § 18c, ods. 5 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení zmien a
doplnkov:„Obecné zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú
odmenu až do výšky 30 % z mesačného platu hlavného kontrolóra“. Na základe
dosiahnutých výsledkov práce hlavnej kontrolórky Mesta Gbely za uplynulý rok,
členovia komisie pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok odporúčajú poslancom
MsZ schváliť odmenu hlavnej kontrolórke Mesta Gbely za rok 2013 vo výške 800 €.
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie:
MsZ schvaľuje:
Odmenu hlavnej kontrolórke Mesta Gbely za rok 2013 vo výške 800 €.
Primátor mesta otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania. Keďže neboli vznesené
žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy, primátor dal hlasovať za predložený
návrh na uznesenie.
Výsledok hlasovania:
Za 11 poslancov: Iveta Ambrová, Mgr. Dana Beňová, Ing. Kornel Činovský, Janka
Dermeková, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Mgr. Ondrej Kollár, Milan Mikulič, Pavol
Nemec, Ing. Ľubomír Papánek, RNDr. Miroslav Žilinek, Ing. Dana Vaňková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
3. Stanovenie platu primátora
Dňa 1. júna 2011 nadobudol účinnosť zákon č. 154/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa
zákon NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov
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obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
Od roku 2012 a každý nasledujúci rok pokiaľ bude platiť právna úprava zavedená
zákonom č. 154/2011 Z.z., t.j. § 4 odst. 4 zák. NRSR č. 253/1994 Z.z. je daná právna
povinnosť plat starostu opätovne raz ročne prerokovať v mestskom zastupiteľstve.
Základný plat primátora je stanovený ako súčin priemernej mzdy zamestnanca
v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za
predchádzajúci kalendárny rok a násobku stanoveného podľa počtu obyvateľov.
Základná mzda zo zákona - 1.928,16 €, mzda po zvýšení o 70% - 3.278,- €. Členovia
komisie pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok na svojom zasadnutí prerokovali
materiál týkajúci sa stanovenia platu primátora a odporúčajú poslancom MsZ Gbely
prijať uznesenie.
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie:
MsZ schvaľuje:
Plat primátora Mesta Gbely stanoveného podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z.
o právnom postavení a platových pomerov starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov zvýšený o 0,7 násobok v súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994
Z.z. o právnom postavení a platových pomerov starostov obcí a primátorov miest
v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 01.05.2014.
Primátor mesta otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania.
Do diskusie sa prihlásil poslanec Mgr. Ondrej Kollár, ktorý navrhol, aby bol znížený
násobok platu.
Ďalej sa do diskusie prihlásila zástupkyňa primátora mesta Ing. Dana Vaňková, ktorá
konštatovala, že pán poslanec Mgr. Kollár vyjadril svoj názor aj na ekonomickej
komisii, avšak nepredložil ani na zasadnutí komisie, ani teraz na zasadnutí poslancov
MsZ pozmeňujúci návrh. Zároveň vysvetlila prítomným poslancom i občanom, že štát
stanovuje akú výšku môže zastupiteľstvo schváliť štatutárnemu zástupcovi mesta.
Výška platu primátora bola prerokovaná na zasadnutí komisie pre ekonomiku,
legislatívu a verejný poriadok. Ide o navýšenie oproti minulému roku o 75 €. Všetky
odmeny, ktoré mohli poslanci schváliť štatutárnemu zástupcovi mesta boli zákonom
zrušené. Vyzdvihla prácu primátora mesta, poukázala na to, že sa mesto zapája do
rôznych grantových schém, na výsledok hospodárenia v záverečnom účte a na úverovú
zaťaženosť mesta. Poukázala na neustále budovanie a modernizáciu mesta. Kto chce
vidí, čo sa v Gbeloch robí, kto nechce vidieť, neuvidí ani cez mikroskop.
Ing. Ľubomír Papánek dodal, že súhlasí s názorom poslanca Mgr. Kollára a navrhol,
aby zvýšenie platu bolo len o 50 %.
Ing. Vaňková upozornila prítomných poslancov, že podľa rokovacieho poriadku musí
byť návrh predložený písomne.
Keďže neboli vznesené už žiadne iné pripomienky, ani ďalšie pozmeňujúce návrhy,
primátor mesta dal v súlade s Rokovacím poriadkom hlasovať za pôvodný návrh na
uznesenie:
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Výsledok hlasovania:
Za 8 poslancov: Mgr. Dana Beňová, Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková, Mgr.
Štefan Komorný ArtD., Milan Mikulič, Pavol Nemec, RNDr. Miroslav Žilinek, Ing.
Dana Vaňková
Proti 2 poslanci: Mgr. Ondrej Kollár, Ing. Ľubomír Papánek
Zdržal sa 1 poslankyňa: Iveta Ambrová
K bodu 8

Diskusia
Do diskusie sa prihlásil zástupca petičného výboru z ulice Družstevná pán Ivan Masár,
ktorý sa pýtal na riešenie petície ohľadom prejazdu poľnohospodárskej techniky z PD
Gbely, a.s. cez ulicu Družstevná.
Ing. Hazlinger vysvetlil, že petícia je v štádiu riešenia, je potrebné, aby mesto získalo
stanovisko ďalších štátnych orgánov.
Ing. Vaňková dodala, že v mesiaci november sa uskutočnilo stretnutie zástupcov
petičného výboru ulice Družstevnej, zástupcov PD Gbely, a.s. a členov stavebnej
komisie, kde bolo konštatované, že sú s návrhom riešenia spokojní. Keďže je na meste
opäť petícia, je dôležité riešiť problém, ktorý nastal. Žiadny občan neprišiel na mesto
a neoznámil, že poľnohospodárska technika vo vlastníctve PD Gbely, a.s. opäť jazdí cez
ulicu Družstevnú. Z tohto dôvodu pracovníci mesta a ani poslanci nemohli vedieť, že sa
nedodržujú dohodnuté pravidlá.
Ing. Hazlinger uviedol, že členom petičného výboru je i poslanec MsZ Mgr. Ondrej
Kollár. Všetky veci, ktoré sa týkali ulice Družstevnej a petície, boli prerokovávané na
komisii pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok. Preto, ak mali občania z ulice
Družstevnej problém, mohli sa obrátiť na poslanca a člena petičného výboru a mohol sa
problém znovu začať riešiť skôr, ako bola predložená nová petícia od občanov.
p. Dermeková dodala, že pán Kvaltín povedal na stretnutí, že je zástupca petičného
výboru a na spoločnom rokovaní dospeli k záveru, že občania sú spokojní.
Ing.Činovský dodal, že občania majú v radoch poslancov svojich zástupcov. Opýtal sa
prítomných poslancov, či za nimi bol niekto z tejto ulice a upozornil ich na jestvujúci
problém. Keďže poslanci nevedeli, že sa problém s prejazdom nákladných áut cez ulicu
Družstevnú opakuje, nemohli uvedený problém riešiť s pracovníkmi mesta Gbely.
Do diskusie sa ďalej prihlásili najmä občania bývajúci na ulici Družstevnej:
p. Vladimír Masaryk, poukázal na neporiadok na ceste,
ktoré spôsobuje
poľnohospodárska technika z gbelského družstva. Taktiež uviedol, že technika
z družstva stále jazdí po ulici Družstevnej aj po ulici Švermovej, kde pre odstavené autá
je riziko prejazdu pre cyklistov. Družstvo patrí Kmotríkovi a ten má dosť peňazí na to,
aby si vybudoval cestu mimo Družstevnej do Majíra.
Na príspevok p. Masára nadväzovala aj p. Kvaltínová, ktorá upozornila na to, že od
septembra minulého roku pracovníci PD Gbely, a.s. upratali cestu len raz.
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p. Ivan Masár dodal, že má viacero dôkazov zachytených v mobile o prejazde
nákladných áut z PD Gbely cez ulicu Družstevnú.
Ďalej sa do diskusie prihlásil veliteľ MHZ p. Papánek, ktorý poukázal na zlý technický
stav dopravného vozidla AVIA a Tatra 148.
p. Kovalovský poukázal na čierne skládky v háji za ulicou Jurigovou.
p. Gálová – sa spýtala ako mesto doriešilo problém s doplatením príplatku za triednictvo
učiteľom v ZUŠ.
Ing. Hazlinger vysvetlil, že ZUŠ je samostatný právny subjekt. Nová pani riaditeľka
zabezpečila, aby učiteľom boli príplatky za triednictvo vyplatené 3 roky dozadu,
v súlade so zákonom.
p. Kvaltínová upozornila na to, že občania neustále pália odpad.
Ing.Hazlinger dodal, že je rozdiel medzi pálením a vypaľovaním. Problém je
v dokazovaní, či ide o pálenie alebo vypaľovanie. Je potrebné sa obrátiť na hasičov,
resp. Obvodné oddelenie PZ SR.
Keďže neboli žiadne ďalšie príspevky do diskusie, primátor mesta ukončil zasadnutie
MsZ a poďakoval všetkým prítomným poslancom i občanom za účasť.
Gbely 11. apríla 2014

Ing. Nataša Londarevová
prednostka MsÚ

Ing. Jozef Hazlinger
primátor mesta

Overovatelia:
p. Milan Mikulič
p. Pavol Nemec
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