Mesto Gbely
Nám. Slobody 1261, 908 45 Gbely

Zápisnica
zo zasadnutia mestského zastupiteľstva,
konaného dňa 13.03.2017 v obradnej sieni MsÚ
Prítomní: viď prezenčná listina (príloha č. 1) – 11 poslancov
Ospravedlnená: Mgr. Dana Beňová
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. V. zmena rozpočtu mesta Gbely za rok 2016 – rozpočtové opatrenie primátora
mesta
4. Záverečný účet mesta Gbely za rok 2016
5. I. zmena rozpočtu mesta Gbely na rok 2017 - návrh
6. Dodatok č. 7 k VZN č. 3/2013 O určení výšky finančných prostriedkov určených
na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy
a žiaka školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Gbely
7. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2016
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver
Primátor mesta dal hlasovať za program rokovania
mestského zastupiteľstva
predložený poslancom, ktorých bolo v tom čase prítomných 11 .
Hlasovanie počas rokovania MsZ bolo verejné – zdvihnutím ruky, v súlade s platným
Rokovacím poriadkom MsZ v Gbeloch.
Výsledok hlasovania:
za 11 poslancov: Bc. Michal Bolebruch, Janka Dermeková, Ing. Kornel Činovský, Ing.
Ondrej Chocholáček, Mgr. Mária Karasová, doc. Mgr. Štefan Komorný, ArtD., Mgr.
Ondrej Kollár, Tomáš Papánek, Ing. Ľubomír Papánek, Ing. Dana Vaňková, RNDr.
Miroslav Žilinek
proti:0
zdržal sa: 0
Primátor mesta určil zapisovateľku zápisnice:
Zapisovateľka: Žaneta Vlková
Primátor mesta určil overovateľov zápisnice:
Overovatelia: Mgr. Mária Karasová
Mgr. Ondrej Chocholáček
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Primátor predložil na odsúhlasenie poslancom návrh zloženia návrhovej komisie:
Návrhová komisia: RNDr. Miroslav Žilinek - predseda
Doc. Mgr. Štefan Komorný, ArtD. - člen
p. Tomáš Papánek - člen
Výsledok hlasovania:
za 11 poslancov: Bc. Michal Bolebruch, Janka Dermeková, Ing. Kornel Činovský, Ing.
Ondrej Chocholáček, Mgr. Mária Karasová, doc. Mgr. Štefan Komorný, ArtD., Mgr.
Ondrej Kollár, Tomáš Papánek, Ing. Ľubomír 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 bodu 3
V. zmena rozpočtu mesta Gbely za rok 2016 - rozpočtové opatrenie
primátora mesta
Uvedený materiál bol prerokovaný v komisii pre ekonomiku, legislatívu a verejný
poriadok, členovia ktorej odporúčajú poslancom, prijať návrh na uznesenie, ktorý
primátor mesta prečítal:

MsZ berie na vedomie
V. zmenu rozpočtu mesta na rok 2016, ktorú vykonal rozpočtovým opatrením primátor
mesta v zmysle uznesenia MsZ č. 234/2008 a § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004
O rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov.
Celkové príjmy a výdavky mesta Gbely po V. zmene rozpočtu:

Bežné príjmy spolu
Kapitálové príjmy spolu
Príjmy z finančných operácií
Rozdiel

3 505 102,84 Bežné výdavky spolu
435 032,00 Kapitálové výdavky spolu
655 061,00 Výdavky z finančných operácií

3 156 517,16
1 116 909,92
287 340,00

4 595 195,84

4 560 767,08
34 428,76
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Do rozpravy sa nikto z poslancov neprihlásil a tak primátor mesta konštatoval , že
V. zmenu rozpočtu mesta na rok 2016 zobrali poslanci na vedomie.

k bodu 4
Záverečný účet mesta Gbely za rok 2016
Tento rozsiahly materiál, ktorého súčasťou je aj správa audítora, bol predložený na
rokovanie komisie pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok, členovia ktorej
konštatovali, že hospodárenie mesta v minulom roku bolo úsporné, podarilo sa udržať
výdavky a preto aj hospodársky výsledok je dobrý. Zároveň odporúčajú poslancom MsZ
prijať nasledovné uznesenia, ktoré primátor prečítal:

MsZ berie na vedomie:
Rozbor rozpočtového hospodárenia Mesta Gbely za rok 2016.
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2016.
Správu audítora za rok 2016.
Hodnotiacu správu k programovému rozpočtu Mesta Gbely za rok 2016.
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 29 776,48 €, upravený zvýšený o
nevyčerpané prostriedky zo ŠR podľa osobitných predpisov vo výške 39 835,99 €,
ktorý bol vysporiadaný zostatkom finančných operácií vo výške 69 612,47 €.
MsZ schvaľuje:
Záverečný účet Mesta Gbely za rok 2016 a Celoročné hospodárenie Mesta Gbely za rok
2016 bez výhrad.
Zostatok finančných operácií za rok 2016 vo výške 242 803,73 € použiť na tvorbu
rezervného fondu.
Tvorbu rezervného fondu za rok 2016 vo výške 242 803,73 €.
Primátor mesta otvoril rozpravu poslancov v ktorej Ing. Kováčová zodpovedala na
otázky poslancov týkajúcich sa dotácie pre ZŠ s MŠ a daru od SLSP.
Keďže neboli vznesené ďalšie pripomienky ani pozmeňujúce návrhy, primátor mesta
dal hlasovať za predložené uznesenia.

Výsledok hlasovania:
za 11 poslancov: Bc. Michal Bolebruch, Janka Dermeková, Ing. Kornel Činovský, Ing.
Ondrej Chocholáček, Mgr. Mária Karasová, doc. Mgr. Štefan Komorný, ArtD., Mgr.
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Ondrej Kollár, Tomáš Papánek, Ing. Ľubomír Papánek, Ing. Dana Vaňková, RNDr.
Miroslav Žilinek
proti:0
zdržal sa: 0

k bodu 5
5.1. I. zmena rozpočtu mesta Gbely na rok 2017 - návrh
Členovia komisie pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok prerokovali návrh na I.
zmenu rozpočtu mesta Gbely, pričom odporučili poslancom prijať návrh na uznesenie,
ktoré primátor prečítal:
MsZ schvaľuje:
I. zmenu rozpočtu mesta Gbely na rok 2017. 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

3 573 070 Bežné výdavky spolu
432 002 Kapitálové výdavky spolu
1 421 499 Výdavky z finančných operácií

3 233 255
1 399 500
793 816

5 426 571

5 426 571

Rozdiel

0

Primátor otvoril rozpravu poslancov.
V rámci rozpravy sa poslanci informovali o súdnom spore ZUŠ Gbely , v ktorom bola
škola neúspešná a vznikli náklady na refundáciu mzdy pre neplatnosť výpovede
zamestnancovi z dôvodu neplnenia kvalifikačných predpokladov. Riaditeľka ZUŠ
Gbely v rámci rozpravy poslancom vysvetlila, že so zamestnancom nebolo možné
uzatvoriť mimo súdnu dohodu preto, že bolo zo strany zamestnanca žiadané
o rozviazanie pracovného pomeru z dôvodu nadbytočnosti. V súčasnom období nie je
možné urobiť žiadnu organizačnú zmenu z dôvodu nadbytočnosti učiteľa.
Po ukončení rozpravy poslancov primátor mesta dal hlasovať za predložený návrh na
uznesenie.
Výsledok hlasovania:
za 11 poslancov: Bc. Michal Bolebruch, Janka Dermeková, Ing. Kornel Činovský, Ing.
Ondrej Chocholáček, Mgr. Mária Karasová, doc. Mgr. Štefan Komorný, ArtD., Mgr.
Ondrej Kollár, Tomáš Papánek, Ing. Ľubomír Papánek, Ing. Dana Vaňková, RNDr.
Miroslav Žilinek
proti:0
zdržal sa: 0
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5.2. Krátkodobý preklenovací úver na financovanie nákladov schválených grantov
z EU a ŠR
Ide o preklenutie časového nesúladu pri platbách za vykonané práce z grantov, ktoré
mesto bude uhrádzať za vykonané práce, a až následne môže žiadať ich refundáciu
u riadiaceho orgánu. K materiálu je pripojené aj stanovisko hlavnej kontrolórky
k prijatiu úveru. Členovia komisie pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok
odporúčajú poslancom prijať nasledovný návrh na uznesenie, ktorý primátor prečítal

MsZ berie na vedomie:
Stanovisko hlavnej kontrolórky k prijatiu úveru – krátkodobý úver za účelom
predfinancovania a refundácie projektov samospráv podporených z fondov EÚ a ŠR SR
vo výške 300 000,- EUR
MsZ schvaľuje:
Prijatie úveru vo výške istiny 300.000,- EUR + príslušenstvo ( zmluvne dohodnutý
úrok, poplatky, príp. úroky z omeškania), ktorý bude zabezpečený vlastnou
blankozmenkou mesta Gbely za účelom predfinancovania a refundácie projektov
samospráv podporených z fondov EU a zo ŠR SR.
Primátor mesta otvoril rozpravu poslancov k tomuto bodu rokovania.
Do rozpravy sa nikto z poslancov neprihlásil a tak primátor mesta konštatoval, že
poslanci zobrali na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k prijatiu úveru a dal
hlasovať za predložený návrh na uznesenie.
Výsledok hlasovania:
za 11 poslancov: Bc. Michal Bolebruch, Janka Dermeková, Ing. Kornel Činovský, Ing.
Ondrej Chocholáček, Mgr. Mária Karasová, doc. Mgr. Štefan Komorný, ArtD., Mgr.
Ondrej Kollár, Tomáš Papánek, Ing. Ľubomír Papánek, Ing. Dana Vaňková, RNDr.
Miroslav Žilinek
proti:0
zdržal sa: 0

k bodu 6
Dodatok č. 7 k VZN č. 3/2013 O určení výšky finančných prostriedkov určených
na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej
školy a žiaka školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Gbely
V súvislosti s prijatou I. zmenou rozpočtu mesta Gbely na rok 2017, kde sa okrem
iného zvýšili aj prevádzkové náklady na výrub poškodených stromov v areáli MŠ
a v areáli základnej školy, je potrebné toto premietnuť aj do príslušného VZN, ktoré
dodatok č. 7 prerokovali na svojom zasadaní a odporúčajú poslancom prijať
nasledovný návrh na uznesenie, ktorý primátor prečítal:

5

MsZ vydáva:
Dodatok č. 7 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2013 O určení výšky
finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej
umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Gbely.
Primátor mesta otvoril rozpravu poslancov, v ktorej Mgr. Kudolániová zodpovedala na
otázku Mgr. Kollára ohľadom výrubu život ohrozujúcich stromov v ZŠ s MŠ Gbely.
Podľa odborného posudku bude odstránených 5 stromov.
Keďže neboli vznesené ďalšie pripomienky ani pozmeňujúce návrhy, primátor mesta
dal hlasovať za predložený návrh na uznesenie.
Výsledok hlasovania:
za 11 poslancov: Bc. Michal Bolebruch, Janka Dermeková, Ing. Kornel Činovský, Ing.
Ondrej Chocholáček, Mgr. Mária Karasová, doc. Mgr. Štefan Komorný, ArtD., Mgr.
Ondrej Kollár, Tomáš Papánek, Ing. Ľubomír Papánek, Ing. Dana Vaňková, RNDr.
Miroslav Žilinek
proti:0
zdržal sa: 0

k bodu 7
Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2016
Uvedený materiál predkladá hlavná kontrolórka mesta Ing. Mária Poláková.
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie:
MsZ berie na vedomie:
Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2016
Primátor mesta otvoril rozpravu poslancov.
V rámci rozpravy Ing. Vaňková navrhla, aby zodpovední pracovníci spolu
s kontrolórkou mesta prehodnotili možnosť rokovania o cene s víťazom verejného
obstarávania. Ing. Vaňková taktiež apelovala na skutočnosť, aby sa venovala zvýšená
pozornosť stanoveniu predpokladanej hodnoty zákazky na práce.
Mgr. Kudolániová uviedla, že zákon o verejnom obstarávaní takýto postup samospráve
neumožňuje.
T. Papánek uviedol, že nie vždy je dobré aby cena bola čo najnižšia.
Po uzatvorení rozpravy poslancov primátor mesta konštatoval, že správa bola zobraná
na vedomie.
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k bodu 8
Rôzne
8.1.Dotácie z rozpočtu mesta Gbely
Uvedený materiál bol prerokovaný v komisii pre ekonomiku, legislatívu a verejný
poriadok, členovia ktorej odporučili poslancom prijať návrh na dotácie tak, ako sú
uvedené v tabuľkovej časti tohto materiálu.
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie.
MsZ schvaľuje:
Výšku finančných dotácií pre jednotlivé organizácie v súlade so schváleným rozpočtom
Mesta Gbely na rok 2017 v zmysle uzn. č. 184/2016 zo dňa 12.12.2016, ktorých
zoznam, výška a účel je uvedený v tabuľkovej prílohe tohto uznesenia a tvorí jeho
neoddeliteľnú súčasť.
Primátor mesta otvoril rozpravu poslancov.
Do rozpravy sa nikto z poslancov neprihlásil a tak dal primátor mesta hlasovať za
predložený návrh na uznesenie.
Výsledok hlasovania:
za 11 poslancov: Bc. Michal Bolebruch, Janka Dermeková, Ing. Kornel Činovský, Ing.
Ondrej Chocholáček, Mgr. Mária Karasová, doc. Mgr. Štefan Komorný, ArtD., Mgr.
Ondrej Kollár, Tomáš Papánek, Ing. Ľubomír Papánek, Ing. Dana Vaňková, RNDr.
Miroslav Žilinek
proti:0
zdržal sa: 0
8.2. Plán zasadnutí MsZ
Členovia komisie pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok súhlasili s návrhom
primátora, aby nasledujúce zasadanie MsZ bolo dňa 12.júna 2017.
Primátor uviedol, že je pravdepodobné, že bude zvolané zasadanie MsZ aj skôr,
z dôvodu nutnosti schválenia uznesení pre doloženie k žiadostiam o čerpanie
finančných prostriedkov z grantov EÚ.
Primátor mesta konštatoval, že:
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MsZ berie na vedomie:
Termín nasledujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Gbeloch – 12.júna 2017.
8.3. Informácia o nákladoch na odstránenie budovy kina
Z podnetu poslanca MsZ Ing. Ondreja Chocholáčka, aby budova kina bola odstránená,
boli oslovené tri firmy na vyhotovenie orientačnej cenovej ponuky na búracie práce
a likvidáciu odpadov.
Orientačná výška nákladov je cca 50 tisíc €.
K cene bude treba prirátať aj náklady na likvidáciu odpadov vo vnútri objektu,
odpojenie od inžinierskych sieti a pod.
Uvedený materiál bol prerokovaný na zasadnutí ekonomickej komisie, členovia ktorej
zobrali informáciu na vedomie s tým, že k možnosti likvidácie budovy kina sa vrátime
až po ukončení prác na budove Mestského úradu, ktorá sa bude rekonštruovať
z prostriedkov grantu. Zatiaľ budova kina bude ako alternatíva tržnice.

k bodu 9
Diskusia
V rámci diskusie Mgr. Kollár sa opýtal aké záväzky má mesto Gbely voči firme
SKIHALL, spol. s r.o.
Ing. Hazlinger odpovedal, že mesto Gbely nemá voči tejto súkromnej firme žiadne
záväzky, ale má daňové pohľadávky za daň z nehnuteľnosti.
Mgr. Kollár - otázka smerovala k ponuke Slovenského zväzu ľadového hokeja
ohľadom možnosti vybudovania športovej haly - zimného štadióna.
Ing. Hazlinger – ponuku SZĽH prerokoval v prvej rade s riaditeľom ZŠsMŠ Mgr.
Davidom Jureňom, pričom bolo konštatované, že mesto Gbely nespĺňa hlavnú
podmienku ponuky - a to plochu pre vybudovanie haly v areáli ZŠ o rozmeroch 76 x
56 metrov. Taktiež nie sú doriešené otázky spojené s financovaním infraštruktúry a
prevádzkových nákladov.
Mgr. Kollár následne otvoril otázku zriadenia mestskej polície.
Ing. Hazlinger uviedol, že na zasadaní ekonomickej komisie, ktorej je Mgr. Kollár
členom, sa dohodlo, že o tejto otázke sa bude rokovať po spracovaní príslušného
materiálu.
p. Dermeková uviedla, že sa obrátila na poslancov so žiadosťou, aby dali návrhy ako sa
dá využiť prízemie budovy DPS n.o. na Hudecovej ulici, avšak nikto nič nenavrhol.
Pani poslankyňa zároveň navrhla, aby sa hlásenia mestského rozhlasu dávali na
internetovú stránku mesta Gbely.
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Mgr. Volková poďakovala mestu Gbely a pracovníkom CVČ za spoluprácu pri
organizovaní podujatí mládežníckych futbalových družstiev.
Po ukončení diskusie primátor mesta ukončil zasadanie poslancov Mestského
zastupiteľstva.

V Gbeloch dňa: 17.3.2017

Ing. Nataša Londarevová
prednostka MsÚ

Ing. Jozef Hazlinger
primátor mesta

Overovatelia:
Mgr. Mária Karasová
Mgr. Ondrej Chocholáček
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