Mesto Gbely
Nám. Slobody 1261, 908 45 Gbely

Zápisnica
zo zasadnutia mestského zastupiteľstva,
konaného dňa 1.2.2010 v obradnej sieni MsÚ
Prítomní: viď prezenčná listina (príloha č. 1) – 9 poslancov
Ospravedlnení: Ing. Kornel Činovský
Ing. Svetlana Ondrušková
p. Pavol Nemec
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Návrh na II. zmenu rozpočtu Mesta Gbely v roku 2010
4. Návrh VZN Zásady hospodárenia s majetkom mesta Gbely
5. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok
2009
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Ukončenie
Poslanec Ing. Mihál – predložil písomne poslancom návrh zmeny rokovacieho
poriadku a žiadal o zaradenie do programu rokovania.
K tomuto primátor mesta uviedol, že nakoľko sa jedná o návrh, ktorým sa má
meniť VZN – legislatívna zmena, je potrebné, aby materiál bol prerokovaný
v príslušnej komisii. Keďže sa tak nestalo, primátor nesúhlasil, aby bol program
rozšírený o bod: „Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku“. Zároveň uviedol, že
tento materiál, v súlade s platným rokovacím poriadkom MsZ Gbely, mal byť
doručený na MsÚ vopred, preto sa s ním MsZ bude zaoberať až na
nasledujúcom zasadaní poslancov MsZ. Poslanec s uvedeným postupom súhlasil
a povedal, že vie, že mal materiál predložiť písomne najmenej 7 dní vopred.
Primátor mesta dal hlasovať za predložený program rokovania mestského
zastupiteľstva predložený poslancom, ktorých bolo v tom čase prítomných 9.
Výsledok hlasovania:
Za 9 poslancov: Janka Dermeková, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Mgr. Peter
Mihál, Ing. Miroslav Mihál, Milan Mikulič, Miroslav Rosivač, Ing. Dana
Vaňková, Ing. Jozef Trčka CSc., RNDr. Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Program rokovania MZ bol schválený.
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Hlasovanie počas rokovania MZ bude verejné – zdvihnutím ruky, v súlade
s platným Rokovacím poriadkom MZ v Gbeloch.
Primátor mesta určil zapisovateľku zápisnice:
Zapisovateľka: Bc. Andrea Hrubšová
Primátor mesta určil overovateľov zápisnice:
Overovatelia: Ing. Jozef Trčka CSc.
Mgr. Peter Mihál
Primátor predložil na odsúhlasenie poslancom návrh zloženia návrhovej
komisie. Prítomných poslancov počas hlasovania 9.
Návrhová komisia:

RNDr. Miroslav Žilinek - predseda
Mgr. Štefan Komorný ArtD. - člen
Milan Mikulič – člen

Výsledok hlasovania:
Za 9 poslancov: Janka Dermeková, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Mgr. Peter
Mihál, Ing. Miroslav Mihál, Milan Mikulič, Miroslav Rosivač, Ing. Dana
Vaňková, Ing. Jozef Trčka CSc., RNDr. Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0
k bodu 2

Kontrola plnenia uznesení
Primátor mesta vyzval Ing. Natašu Londarevovú prednostku MsÚ, aby vykonala
kontrolu plnenia uznesení. Prednostka MsÚ konštatovala, že na poslednom
zasadnutí MsZ bolo uložené prednostke MsÚ uskutočnenie prieskumu trhu na
zabezpečenie klimatizácie do obradnej miestnosti MsÚ Gbely. Prieskum
vykonal Ing. Rosa, vedúci odboru výstavby a ŽP. Ponuku predložilo 18 firiem
so 40 návrhmi v cene od cca 898 – 9.939 €.
Ing. Hazlinger – navrhol, aby sa počkalo aký bude vývoj podielových daní
v nasledovných mesiacoch a následne prehodnotíme aké finančné prostriedky
budú vyčlenené na zriadenie klimatizácie v obradnej miestnosti.
RNDr. Žilinek – sa spýtal, aké sú doby dodania.
Ing. Rosa – cca 10 – 14 dní.
K bodu 3

Návrh na II. zmenu rozpočtu mesta Gbely v roku 2010
Poslanci návrh II. zmeny rozpočtu mesta Gbely obdržali v písomnej forme.
Uvedený návrh zmeny rozpočtu bol prerokovaný členmi komisie pre ekonomiku,
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legislatívu a verejný poriadok, ktorí poslancom odporúčajú uvedený návrh schváliť.
Primátor mesta vyzval Ing. Kováčovú, aby prítomných poslancov i občanov
oboznámila s návrhom na II. zmenu rozpočtu mesta.
Nakoľko neboli vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor
mesta dal hlasovať za návrh na uznesenie.
MsZ schvaľuje:
II. zmenu rozpočtu mesta Gbely na rok 2010. Neoddeliteľnou súčasťou je komentár
k II. zmene rozpočtu.
Bežné výdavky spolu
Kapitálové výdavky spolu
Výdavky z finančných operácií

2 399 478 Bežné príjmy spolu
3 121 567 Kapitálové príjmy spolu
843 095 Príjmy z finančných operácií

2 374 060
3 289 297
700 783

Celkom

6 364 140

6 364 140

Výsledok hlasovania:
Za 9 poslancov: Janka Dermeková, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Mgr. Peter
Mihál, Ing. Miroslav Mihál, Milan Mikulič, Miroslav Rosivač, Ing. Dana
Vaňková, Ing. Jozef Trčka CSc., RNDr. Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 4

Návrh VZN Zásady hospodárenia s majetkom mesta Gbely
Uvedený návrh VZN Zásady hospodárenia s majetkom mesta Gbely vyplýva zo
zmeny zákona o majetku obcí, ktorým okrem iného sa určuje, akým spôsobom môže
mesto majetok nadobúdať a predávať.
Poslanci k návrhu VZN obdržali aj podrobnejší komentár týkajúci sa zmien
v zákone o majetku obcí.
Uvedený návrh bol prerokovaný v komisii pre ekonomiku, legislatívu a verejný
poriadok, členovia ktorej odporúčajú vydať VZN o zásadách hospodárenia
s majetkom mesta.
Nakoľko neboli vznesené žiadne pozmeňujúce návrhy, ani pripomienky primátor
mesta prečítal návrh na uznesenie a dal hlasovať.
MsZ vydáva:
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Gbely.
Výsledok hlasovania:
Za 9 poslancov: Janka Dermeková, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Mgr. Peter
Mihál, Ing. Miroslav Mihál, Milan Mikulič, Miroslav Rosivač, Ing. Dana
Vaňková, Ing. Jozef Trčka CSc., RNDr. Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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K bodu 5

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky mesta za rok 2009
Primátor mesta vyzval Ing. Máriu Polákovú, hlavnú kontrolórku mesta Gbely, aby
prítomných poslancov i občanov oboznámila so správou o výsledkoch kontrolnej
činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 2009.
Ing. Mihál - sa spýtal, kto využíva cestovné náhrady .
Ing. Poláková- kontrola cestovných náhrad je vykonaná za 5 mesiacov a čiastky
cestovných náhrad sú minimálne.
Keďže neboli predložené žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy, primátor
mesta prečítal návrh na uznesenie.
MsZ berie na vedomie:
Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 2009.
K bodu 6

Rôzne
 Projekt: „Cestou ke vzájemnému zlepšení
poznávání přeshraničí“

informovanosti

a

Poslanci obdržali v písomnej forme návrh projektu „Cestou ku vzájomnému
zlepšeniu informovanosti a poznávania prezhraničia. Ide o obdobný projekt, ktorý
poslanci MsZ v Gbeloch schválili dňa 25.9.2008 uznesením č.220 – žiadosť
o nenávratný finančný príspevok s názvom „Poznávame spoločne cezhraničné
regióny.“
Uvedený projekt bol už schválený, ale z projektu odstúpil hlavný cezhraničný
partner – Partnerstvo pre Horné Záhorie. Následne sa tento projekt nerealizoval
a preto bola vytvorená nová pracovná skupina, s novým žiadateľom a novými
partnermi. Projekt je modernejší a obsahuje väčší objem stavebných úprav v Dome
kultúry.
Celkový rozpočet: 54 706 €
Spolufinancovanie: 5% z celkových nákladov projektu, t.j. 2 736 € .
Uvedený materiál bol prerokovaný v komisii pre ekonomiku, legislatívu a verejný
poriadok, členovia ktorej odporúčajú poslancom MsZ Gbely prijať uznesenie,
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie a otvoril diskusiu poslancov.
Návrh na uznesenie MsZ
MsZ schvaľuje:
a/ Predloženie žiadosti o NFP v rámci Operačného programu cezhraničnej
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spolupráce SR-ČR 2007-13 za účelom realizácie projektu „Cesta k vzájomnému
zlepšeniu informovanosti a poznávaniu cezhraničia“, ktorého ciele sú v súlade
s územným plánom mesta/samosprávneho kraja a platným Programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta/samosprávneho kraja.
b/ Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP.
c/ Financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na
projekt t.j. vo výške 2 736 €.
Ing. Mihál sa spýtal pracovníčky mesta Mgr. Kvaltínovej, či bude predkladať
projekt sama alebo bude oslovená agentúra.
Mgr. Kvaltínová odpovedala, že mesto Gbely je len partnerom, preto je to
jednoduchšie a nie je treba pomoc agentúry.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor
mesta dal hlasovať za predložený návrh.
Výsledok hlasovania:
Za 9 poslancov: Janka Dermeková, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Mgr. Peter
Mihál, Ing. Miroslav Mihál, Milan Mikulič, Miroslav Rosivač, Ing. Dana
Vaňková, Ing. Jozef Trčka CSc., RNDr. Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0

 Zmena uznesenia
Uznesením č. 187 zo dňa 15.12.2003 bol schválený príspevok jubilujúcim
dôchodcom, ktorí sa v danom roku dožívajú veku 70, 75, 80, 85, 85 a viac roční
a najstarší občan a občianka. V dôsledku prechodu slovenskej koruny na euro po
prepočítaní jednotlivých príspevkov prišlo k tomu, že dôchodcom boli vyplácané aj
centy. Z tohto dôvodu bolo navrhnuté poslancom Mestského zastupiteľstva
v Gbeloch schváliť uznesenie, ktorým sa príspevky zaokrúhľujú na celé eura.
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie.
MsZ schvaľuje:
Príspevok dôchodcom, ktorí sa v danom roku dožívajú veku:
70-roční............................................... 30 €
75-roční............................................... 30 €
80-roční............................................... 35 €
85 roční............................................... 35 €
85 a viac roční.................................... 35 €
najstarší občan, občianka.................... 85 €
a
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zároveň je potrebné zrušiť uznesenie č. 187. Návrh na uznesenie:
MsZ ruší:
Uznesenie č. 187 zo dňa 15.12.2003.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy primátor
mesta dal hlasovať za predložený návrh.
Výsledok hlasovania:
Za 9 poslancov: Janka Dermeková, Mgr. Štefan Komorný ArtD., Mgr. Peter
Mihál, Ing. Miroslav Mihál, Milan Mikulič, Miroslav Rosivač, Ing. Dana
Vaňková, Ing. Jozef Trčka CSc., RNDr. Miroslav Žilinek
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Diskusia
V diskusii vystúpili:
Ing. Mihál – sa spýtal primátora mesta, aký je rozdiel medzi bodom rôznym
a diskusiou.
Ing. Hazliner –Do bodu diskusia sa môžu zapojiť i prítomní občania.
Ing. Mihál – na minulom zasadnutí MsZ sa do bodu rôzne prihlásila Ing. Vaňková
a pani Dermeková, ktoré nepredložili žiadny materiál. Pýtam sa, prečo príspevok
Ing. Vaňkovej a pani Dermekovej bol v bode rôznom a nebol predložený písomný
návrh.
RNDr. Žilinek – preveríme podnet pána poslanca a budeme reagovať na najbližšom
zasadnutí.
Ing. Mihál – všetci máte pravdu, ale mal byť pripravený nejaký materiál k bodu pani
Ing. Vaňkovej a pani Dermekovej.
Ing. Mihál – spýtal sa, prečo nie je zápisnica z posledného zasadnutia na internete.
Ing. Hazlinger – neviem od kedy, ale dnes ráno tam určite bola.
p. Vávra – upozornil na zľadovatené parkovisko pred potravinami pána Poláka.
p. Dermeková – upozornila na občanov, ktorí si nechávajú auta na okraji cesty
a traktor pri čistení ciest od snehu nemôže prejsť. Niektoré ulice vyzerajú hrozne.
Kto chce kritizovať, bude kritizovať. Mesto robí všetko preto, aby boli cesty
a chodníky očistené.
Ing. Vaňková – upozornila na parkovisko u zdravotného strediska.
RNDr. Žilinek – mali by si pracovníci stanoviť priority, ktoré zariadenia a úseky sa
musia očistiť ako prvé.
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Ing. Mihál – ako sme uzavreli moje závažné pripomienky.
Ing. Hazlinger – o tvojom návrhu sa bude rokovať na najbližšom zasadnutí.
Ing. Mihál – sa spýtal či mesto bude riešiť zrušenie autobusu od vlaku. Na mestské
zastupiteľstvo napísala list občianka mesta, aby mesto riešilo problém prepravy
občanov od vlaku. Bolo by možné dofinancovať z rozpočtu mesta prepravu
autobusom?
Ing. Hazlinger – tento problém sme riešili tým, že sme oslovili domáceho
podnikateľa, aby prepravoval ľudí zo železničnej stanice do mesta. Avšak ľuďom
bolo ľúto zaplatiť prepravu a chodili pešo. Budem sa snažiť získať informácie
z TTSK a na budúcom zasadnutí budem informovať poslancov.
Počet poslancov sa znížil na 8, odchodom poslankyne Janky Dermekovej.
Ing. Mihál – sa spýtal na školský autobus ako sa vedie ekonomika, keď sa používa
na iné účely.
Ing. Kováčová – odpovedala, že podľa zákona o rozpočtových pravidlách možno
autobus použiť aj na inú činnosť.
Mgr. Peter Mihál – v tomto prípade nejde o podnikanie podľa Obchodného
zákonníka, ale o náhodilú činnosť, ktorú môže škola s autobusom vykonávať.
Ing. Mihál – každá rozpočtová organizácia má hlavnú činnosť a vedľajšiu činnosť.
Je potrebné sa zamyslieť nad tým, akým spôsobom sa využíva majetok mesta.
Ing. Vaňková – navrhla, aby hlavná kontrolórka mesta a vedúca ekonomického
odboru skontrolovala ako sa využíva školský autobus nad rámec hlavnej činnosti.
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, riadne zasadanie MsZ ukončil
primátor mesta Gbely.
Gbely 5. februára 2010
Ing. Nataša Londarevová
prednostka MsÚ

Ing. Jozef Hazlinger
primátor mesta

Overovatelia:
Mgr. Peter Mihál
Ing. Jozef Trčka CSc.

7

