Mesto Gbely
Nám. Slobody 1261, 908 45 Gbely

Zápisnica
zo zasadnutia mestského zastupiteľstva,
konaného dňa 26.02.2018 v obradnej sieni MsÚ
Prítomní: viď prezenčná listina (príloha č. 1) – 11 poslancov
Ospravedlnení: p. Pavol Nemec
Ing. Mária Poláková – hlavná kontrolórka
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Kontrola uznesení
Zmluva o spolupráci medzi mestom Gbely a obcou Smolinské
Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2017
Rôzne
Diskusia
Záver

Primátor mesta dal hlasovať za program rokovania
mestského zastupiteľstva
predložený poslancom, ktorých bolo v tom čase prítomných 9 .
Hlasovanie počas rokovania MsZ bolo verejné – zdvihnutím ruky, v súlade s platným
Rokovacím poriadkom MsZ v Gbeloch.
Výsledok hlasovania:
za 9 poslancov: Bc. Michal Bolebruch, Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková,
Roman Horný, Ing. Ondrej Chocholáček, Mgr. Mária Karasová, Tomáš 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: Ing. Dana Vaňková
p. Roman Horný
Primátor predložil na odsúhlasenie poslancom návrh zloženia návrhovej komisie:
Návrhová komisia: RNDr. Miroslav Žilinek - predseda
Bc. Michal Bolebruch - člen
p. Tomáš Papánek - člen
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Výsledok hlasovania:
za 9 poslancov: Bc. Michal Bolebruch, Ing. Kornel Činovský, Janka Dermeková,
Roman Horný, Ing. Ondrej Chocholáček, Mgr. Mária Karasová, Tomáš Papánek, Ing.
Dana Vaňková, RNDr. Miroslav Žilinek
proti:0
zdržal sa: 0
Po hlasovaní o programe rokovania MsZ a odsúhlasení zloženia návrhovej komisie
prišli na rokovanie MsZ poslanci doc. Mgr. Štefan Komorný ArtD. a Ing. Ľubomír
Papánek. Prítomných 11 poslancov.
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 bola uložená úloha ohľadom informácie o uvedení
predpokladaných nákladoch na vydanie knihy. Nakoľko je Mgr. Brezina – hlavný
koordinátor knihy dlhodobo chorý a nedávno aj operovaný, informáciu poskytnem na
niektorom z nasledujúcich zasadaní.
k bodu 3

Zmluva o spolupráci medzi mestom Gbely a obcou Smolinské
Na mesto Gbely sa obrátila obec Smolinské, zastúpená starostom obce MVDr. Petrom
Bettákom, o pomoc pri riešení administratívnych otázok spojených s výkonom
samosprávnych funkcií obce v oblasti sociálnych služieb, vyplývajúcich obci najmä zo
zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a to najmä z dôvodu, že v obci
Smolinské nie je pracovník, ktorý by bol odborne spôsobilou osobou na vedenie agendy
na tomto úseku. Ide najmä o vypracovanie sociálneho posudku, vydania rozhodnutia
o odkázanosti na sociálnu službu a pod.
Z tohto dôvodu predkladáme poslancom MsZ Gbely na odsúhlasenie návrh Zmluvy
o spolupráci obcí podľa § 20 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení. Podľa
ustanovení § 20a ods.4 zák.č.369/1990 Z.z. je na platnosť zmluvy potrebný súhlas
nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov každej obce, ktorá je účastníkom zmluvy.
Poslanci obce Smolinské už prijali nižšie uvedené uznesenie.
Návrh zmluvy bol prerokovaný v komisii pre ekonomiku, legislatívu a verejný
poriadok, členovia ktorej navrhli, aby zmluva bola uzatvorená len na dobu určitú – do
31.12.2018, čo je v návrhu zmluvy zakomponované a odporúčajú poslancom MsZ
Gbely prijať nasledovný návrh na uznesenie:
MsZ schvaľuje:
Zmluvu o spolupráci obcí uzatvorenú podľa § 20 zák.č. 369/1990 Z.z. o obecnom
zriadení v znení zmien a doplnkov medzi: mestom Gbely, zastúpeným Ing. Jozefom
Hazlingerom a obcou Smolinské, zastúpenou MVDr. Petrom Bettákom o spolupráci
uvedených obcí na úseku sociálnych vecí.
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Primátor otvoril rozpravu poslancov:
p. Tomáš Papánek sa spýtal, či to treba schvaľovať danú zmluvu na zasadnutí MsZ, ak
ide o tak malú finančnú čiastku.
Ing. Hazlinger – keďže ide o zmluvu o spolupráci medzi obcami podľa §20 zákona
o obecnom riadení, tak musí byť schválená poslancami obidvoch obcí.
Po ukončení rozpravy poslancov 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., Ing. Ľubomír Papánek, Tomáš Papánek, Ing. Dana Vaňková, RNDr.
Miroslav Žilinek
proti:0
zdržal sa: 0
k bodu 4

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok
2017
Poslanci obdržali správu od hlavnej kontrolórky, ktorej táto povinnosť vyplýva
z ustanovení zákona o obecnom zriadení. Ide o informatívnu správu, ktorou hlavná
kontrolórka oboznamuje poslancov o rozsahu a výsledkoch jej kontrolnej činnosti.
Tomáš Papánek navrhol, aby z dôvodu neprítomnosti hlavnej kontrolórky na zasadaní
MsZ bol tento bod programu stiahnutý z dnešného rokovania, s čím všetci poslanci
vyslovili súhlas.
k bodu 5

Rôzne
5.1. Majetkové prevody
Na rokovaní poslancov v decembri 2017 bola prerokovaná žiadosť Ing. Jozefa Petráša
mladšieho, ktorému poslanci MsZ dali predbežný súhlas na odkúpenie pozemku na
ulice Lesná po tom, ako bude vlastníkom susedných pozemkov. Ing. Jozef Petráš ml.
toto splnil a preto predložil opätovnú žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve
mesta Gbely. Jeho žiadosť bola prerokovaná v dvoch komisiách, v stavebnej
a ekonomickej, členovia ktorých odporúčajú poslancom prijať nasledovný návrh na
uznesenie.
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie.
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MsZ schvaľuje:
Odpredaj časti pozemku, zapísaného na LV č. 2070 pre obec a kat. úz Gbely, parc. č.
5616/2 (E-KN), diel „3“ o výmere 207 m2 a pozemku parc.č. 3322/3 (C-KN), diel „2“
o výmere 288 m2, ktoré sa včleňujú do novoutvoreného pozemku parc.č. 3322/8 (CKN) orná pôda o výmere 495 m2, podľa geometrického plánu č. 171/2017 (vyhotovil
GEOGIS SK, spol. s r.o. Holíč, overený Okresným úradom Skalica, katastrálny odbor
pod č. 670/17 zo dňa 20.12.2017), v zmysle § 9a, ods. 8, písm. b.) zákona č. 138/1991
Zb. O majetku obcí v z.n.p., v celosti do vlastníctva Ing. Jozefa Petráša ml., trvale
bytom Kolónia 915/17, 908 45 Gbely, za cenu 17,- €/m2.
Primátor otvoril rozpravu poslancov k tomuto bodu rokovania.
Do rozpravy sa z poslancov nikto neprihlásil, preto 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., Ing. Ľubomír Papánek, Tomáš Papánek, Ing. Dana Vaňková, RNDr.
Miroslav Žilinek
proti:0
zdržal sa: 0

5.2. Dotácie z rozpočtu mesta Gbely.
Poslanci obdržali návrh na dotácie z rozpočtu mesta Gbely, ktorý v tabuľkovej časti
obsahuje výšku požadovanej dotácie od jednotlivých organizácií, ktoré splnili
podmienky VZN pre poskytovanie dotácií, tzn. majú vyúčtované dotácie z minulých
rokov, nemajú nedoplatky na miestnych daniach a poplatkoch a predložili písomnú
žiadosť o poskytnutie dotácie v roku 2018 s povinnými prílohami a s uvedením účelu
dotácie.
Celková výška dotácií v roku 2018 je navrhnutá vo výške 28 560,- €.
Uvedený materiál 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.
MsZ schvaľuje:
Výšku finančných dotácií pre jednotlivé organizácie v súlade so schváleným rozpočtom
na rok 2018 (uznesenie č. 267/2017 zo dňa 11.12.2017), ktorých zoznam, výška a účel
je uvedený v tabuľkovej prílohe tohto uznesenia a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.
Primátor mesta otvoril rozpravu poslancov.
Janka Dermeková – organizácia chovateľov poštových holubov či nie je totožná
s organizáciou drobnochovateľov.
Ing. Hazlinger – ide o dva samostatné právne subjekty.
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Následne 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., Ing. Ľubomír Papánek, Tomáš Papánek, Ing. Dana Vaňková, RNDr.
Miroslav Žilinek
proti:0
zdržal sa: 0

5.3. Návrh na kontokorentný preklenovací úver
V marci minulého roku poslanci MsZ schválili uznesením č. 213/2017 čerpanie
kontokorentného úveru vo výške 300 000,- EUR, ktorého účelom bolo predfinancovanie
a refundácia projektov samospráv podporených z fondov EU a ŠR.
V minulom roku mesto nečerpalo tento úver a úhrady faktúr v rámci grantov Zberný
dvor a MsÚ financovalo z vlastných prostriedkov.
Nakoľko však v roku 2018 pribudli k týmto dvom grantom ďalšie dva granty
a očakávame schválenia ďalších grantov, predkladáme poslancom MsZ návrh na
schválenie čerpanie vyššie uvedeného kontokorentného úveru vo výške 300 000,- EUR
s uvedením názvu poskytujúcej banky a podmienok čerpania. Ide o ten istý princíp ako
v minulom roku, na preklenutie dočasného nesúladu potreba finančných prostriedkov na
úhradu faktúr za práce a dodávky, ktoré následne budú refundované z prostriedkov
grantov.
Uvedený materiál bol prerokovaný v komisii pre ekonomiku, legislatívu a verejný
poriadok, členovia ktorej odporúčajú poslancom prijať nasledovný návrh na uznesenie.
Primátor mesta prečítal návrhy na uznesenia.
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 od veriteľa – Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37
Bratislava, IČO: 00151653 vo výške istiny 300.000,- EUR + príslušenstvo ( zmluvne
dohodnutý úrok vo výške 12 M EURIBOR + 0,60% p.a. poplatky, príp. úroky z
omeškania), s účelom predfinancovania a refundácie projektov samospráv podporených
z fondov EU a zo ŠR SR.
MsZ schvaľuje:
Vinkuláciu refundovaných finančných prostriedkov na účte NFP v prospech veriteľa.
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Primátor mesta otvoril rozpravu poslancov.
Janka Dermeková – v minulom roku sme tiež schválili kontokorentný úver. Tieto
peniaze sme mali na našom účte?
Ing. Kováčová – nie, zmluvu sme neuzatvorili. V tomto roku predpokladáme čerpať
daný úver, ktorý sa bude splácať z poskytnutých dotácií od riadiacich orgánov. Výška
úrokov nie je oprávnený výdavok v žiadnom grante.
Tomáš Papánek – ako dlho trvá refundácia za vykonané a zaplatené práce z riadiaceho
orgánu?
Ing. Kováčová – cca 3 mesiace, po kontrole dokladov, fyzickej kontrole vykonaných
prác a dodávok na mieste a po vyhodnotení výsledkov kontroly.
Primátor uzatvoril rozpravu poslancov a konštatoval, že poslanci MsZ Gbely vzali na
vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k prijatiu úveru a dal hlasovať za ostatné
návrhy na uznesenia:
Výsledok hlasovania:
za 10 poslancov: Bc. Michal Bolebruch, , Ing. Kornel Činovský, 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: Janka Dermeková

5.4. Voľba prísediacich pre Okresný súd Skalica – návrh
Dňa 7.2.2018 bol na Mesto Gbely doručený list z Okresného súdu v Skalici so
žiadosťou o navrhnutie kandidátov z radov občanov mesta Gbely za prísediacich na
pojednávaniach v trestných veciach na OS Skalica.
Primátor mesta navrhol nižšie uvedených kandidátov na voľbu prísediacich, ktorý
s týmto návrhom súhlasili a s ich kandidatúrou vyjadril súhlasné stanovisko aj Okresný
súd Skalica:
Ing. Ľubica Kováriková, SNP 1257, 908 45 Gbely,
Mgr.a Mgr. Ivana Bolebruchová, Mládeže 577, 908 45 Gbely.
Uvedený návrh bol prerokovaný aj 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 volí:
Za prísediacich pre Okresný súd Skalica
Ing. Ľubicu Kovárikovú, SNP 1257, 908 45 Gbely,
Mgr. a Mgr. Ivanu Bolebruchovú, Mládeže 577, 908 45 Gbely.
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Primátor mesta otvoril rozpravu poslancov:
Janka Dermeková – už v minulosti som navrhovala, aby boli tí, o ktorých majú poslanci
hlasovať, prítomní na rokovaní MsZ.
Ing. Hazlinger – neschvaľujeme ľudí do komisií mesta, prísediaci na súde nijako
nebudú spolupracovať s mestom ani s poslancami, preto s návrhom na prísediacich musí
v prvom rade súhlasiť Okresný súd Skalica lebo s ním budú spolupracovať
Po ukončení rozpravy poslancov 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., Ing. Ľubomír Papánek, Tomáš Papánek, Ing. Dana Vaňková, RNDr.
Miroslav Žilinek
proti:0
zdržal sa: 0

5.5. Delegovanie do Rady školy pri ZŠ s MŠ Gbely - informácia
V súlade so zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a šk. samospráve
v znení neskorších predpisov primátor mesta Gbely
ako štatutárny zástupca
zriaďovateľa ZŠ s MŠ Gbely d e l e g o v a l za členov Rady školy pri ZŠ s MŠ Gbely:
Ing. Kornela Činovského, ul. Štefánikova 393, 908 45 Gbely
Mgr. Máriu Karasovú, ul. Ružová 1486, 908 45 Gbely
Doc. Mgr. Štefana Komorného, Art.D, ul. Jilemnického 730, 908 45 Gbely
Mgr. Andreu Šupíkovú, ul. M. Nešpora 1430/37, 908 51 Holíč.
Primátor prečítal návrh na uznesenie:
MsZ berie na vedomie:
Delegovanie za členov Rady školy pri ZŠ s MŠ Gbely:
Ing. Kornela Činovského, ul. Štefánikova 393, 908 45 Gbely
Mgr. Máriu Karasovú, ul. Ružová 1486, 908 45 Gbely
Doc. Mgr. Štefana Komorného, Art.D, ul. Jilemnického 730, 908 45 Gbely
Mgr. Andreu Šupíkovú, ul. M. Nešpora 1430/37, 908 51 Holíč.
Primátor mesta otvoril rozpravu poslancov.

Janka Dermeková – myslím si, že by sme mali delegovať za člena do Rady školy
niekoho z poslancov, ktorých deti školu navštevujú, veď čo môže Ing.Činovský vedieť
o základnej škole.
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Ing. Hazlinger – zákon jednoznačne určuje koľko zástupcov za rodičov má byť v Rade
školy. Za člena Rady školy za rodičov žiakov školy bol okrem iných zvolený i
poslanec MsZ Tomáš Papánek.
Po ukončení rozpravy primátor mesta konštatoval, že poslanci MsZ vzali na vedomie
informáciu o delegovaní zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri Zš s MŠ Gbely.

5.6. Termín konania mestského zastupiteľstva – informácia
V súlade so zákonom o obecnom zriadení primátor mesta Gbely určuje termín
nasledujúceho zasadnutia poslancov Mestského zastupiteľstva v Gbeloch na 21. mája
2018.
Primátor mesta prečítal návrh na uznesenie:
MsZ berie na vedomie:
Termín konania zasadnutia poslancov MsZ v Gbeloch dňa 21.mája 2018.
Nakoľko sa do rozpravy z poslancov nikto neprihlásil, primátor mesta konštatoval, že
poslanci MsZ v Gbeloch zobrali na vedomie informáciu o tom, že nasledujúce
zasadanie MsZ bude 21. mája 2018.
k bodu 6

Diskusia
Tomáš Papánek – navrhoval, aby mesto vstúpilo do rokovania so Slovenskou
sporiteľňou, aby nainštalovali v meste bankomat, ktorý nielen vydáva, ale berie aj od
vkladajúceho hotovosť.
Ing. Hazlinger – na túto tému sme už rokovali, dostali sme odpoveď, že takéto
bankomaty sa inštalujú zatiaľ len vo väčších mestách.
Vojtech Papánek – uviedol, že zaslal na mesto informáciu o možnosti čerpania dotácie
na rekonštrukcie a údržby hasičských zbrojníc. Navrhuje, aby sa v rámci tohto grantu
opravil komín na zbrojnici, ako aj doviedlo odsávanie výfukových plynov v garáži až
k samotným vozidlám.
Ing. Hazlinger – požiadal veliteľa DHZ, aby spísal všetky svoje požiadavky a zaslal na
odbor výstavby, ktorý pripraví podklady k žiadosti o grant.
Mgr. Volková – v mene rodičov, ktorých deti navštevujú krúžok futbalu v CVČ ,
poďakovala vedeniu mesta a CVČ, za dobrú organizáciu a finančnú a materiálnu
pomoc pri zimnej príprave mladých futbalistov.
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Janka Dermeková – upozornila na poškodený poklop na kanalizácii pri autobusovej
zastávke v Adamove.
Tomáš Papánek – vzniesol dotaz ako sa upravuje medzera medzi cestou a chodníkom.na
ul. Družstevnej a Hudecovej
Ing. Hazlinger – mnohí obyvatelia sa na mňa obrátili s požiadavkou, aby sa tam už
naspäť nedávala zem, lebo keď je teplo taký úzky pás rýchlo presychá a nemá zmysel
ho v letných mesiacoch stále polievať a keď je mokro tak sa to rozjazdí autami
návštevníkov priľahlých rodinných domov. Na základe tejto požiadavky sme tam dali
drvený asfalt, lebo sa za teplého počasia lepšie po zhutnení spojí, ale zároveň zostane
priepustný či už pri dažďoch alebo topiacom sa snehu a je to dobrý podklad pre dočasne
zaparkované osobné auto, aby celou šírkou neprekážalo na ceste. Keď počasie dovolí,
bude sa v prácach pokračovať.
Pán Hnát upozornil na skutočnosť, že na ul. Družstevnej sú niektoré chodníkové kocky
prepadnuté a treba ich opraviť.
RNDr. Žilinek – konštatoval, že veľa chodníkov v meste je poškodených , tzv.
prepadnuté dlažbové kocky, bolo by dobré, aby sa v rozpočte vyčlenili finančné
prostriedky nielen na rozsiahle rekonštrukcie chodníkov, ale aj na ich údržbu.
k bodu 7

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

V Gbeloch dňa: 28.02.2018
Ing. Nataša Londarevová
prednostka MsÚ

Ing. Jozef Hazlinger
primátor mesta

Overovatelia:
Ing. Dana Vaňková
p. Roman Horný
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