ZÁPISNICA
z piateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.12.2020
v Kultúrnom dome v Gbeľanoch.

Prítomní : viď priložená prezenčná listina
Program:
1. Zahájenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Rozpočet obce Gbeľany na roky 2021-2023
5. Príkaz starostu obce č. 1/2020 na vykonanie inventarizácie
6. VZN obce Gbeľany č. 12/2020 o sociálnej pomoci a príspevkoch v sociálnej
oblasti
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2021
8. Rôzne
9. Uznesenie
10. Záver

1. Zahájenie
Zasadnutie OZ viedol starosta obce Ing. Jozef Martinček, ktorý privítal všetkých prítomných.
Podľa prezenčnej listiny boli prítomní 4 poslanci, hlavná kontrolórka obce Ing. Božena
Vaculová a ekonómka obce p. Emília Janíčková. Poslanci Bc. Michal Mravec, p. Marián Káčer
a p. Ľubomír Samec svoju neúčasť vopred ospravedlnili. Starosta obce predniesol program
zasadnutia OZ.

Hlasovanie: Za - 4 Proti - 0

Zdržal sa - 0

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku bola určená Ing. Miroslava Janíčková, za overovateľov zápisnice
Ing. Marek Mrázik a Mgr. Ján Ďugel.

3. Voľba návrhovej komisie
Návrhová komisia:
©
•

Martin Vojtek - predseda
Jana Vašková - člen

Hlasovanie: Za - 4 Proti - 0 Zdržal sa - 0
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4. Rozpočet obce Gbeľany na roky 2021-2023
Návrh rozpočtu obce Gbeľany na roky 2021-2023 bol vyvesený na úradnej tabuli obce a na
webovom sídle obce na pripomienkovanie, taktiež bol na pripomienkovanie zaslaný poslancom
obce. Zo strany občanov a poslancov OZ neboli k návrhu rozpočtu obce podané žiadne
pripomienky. Starosta obce udelil slovo ekonómke obce p. Emílii Janíčkovej, ktorá predniesla
návrh bežných príjmov a výdavkov rozpočtu obce Gbeľany na rok 2021. Pri jeho zostavovaní
sa vychádzalo zo skutočnosti roku 2020 a zohľadnilo požiadavky na dotácie z rozpočtu obce.
Ďalej p. Janíčková prezentovala jednotlivé kategórie kapitálových výdavkov, v rámci ktorých
boli vyčlenené peňažné prostriedky na územný plán obce, dopravné značenie prechodu pre
chodcov, rozšírenie materskej školy v budove školského klubu detí, kúpu pozemkov pod
miestnou komunikáciou Bukovinská, protipovodňové opatrenia v hornom a dolnom toku
v obci, výstavbu detského ihriska a chodníka okolo multifunkčného ihriska z ulice Školská.
Informovala OZ, že do skupiny kapitálových výdavkoch na rok 2021 boli presunuté výdavky,
na ktoré boli v súčasnom roku vypracované projektové dokumentácie, ale z dôvodu
mimoriadnej situácie neboli zrealizované.
Pred samotným schválením rozpočtu obce Gbeľany starosta obce odovzdal slovo hlavnej
kontrolórke Ing. Vaculovej, ktorá predniesla svoje stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu
obce na roky 2022-2023 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2021. Konštatovala, že rozpočet bol
zostavený ako vyrovnaný, bola dodržaná povinnosť zverejnenia návrhu rozpočtu v zmysle
zákona o obecnom zriadení. Rozpočet obce bol spracovaný v súlade s príslušnými všeobecne
záväznými právnymi predpismi a bol spracovaný metodicky správne. Podotkla, že najväčším
rizikom rozpočtu na rok 2021 je makroekonomický vývoj, ktorý je nepredvídateľný avšak obec
môže vykryť prípadné výpadky príjmov prostriedkami z rezervného fondu. Na
záver odporučila rozpočet obce na rok 2021 schváliť a návrh rozpočtu obce na roky 2022-2023
zobrať na vedomie. OZ zobralo stanovisko hlavnej kontrolórky obce na vedomie. Stanovisko
je prílohou k záznamu. Starosta obce požiadal finančnú komisiu o priebežné sledovanie plnenia
bežných príjmov rozpočtu obce v roku 2021, aby bolo možné zabezpečiť realizáciu prioritných
kapitálových výdavkov. OZ schválilo rozpočet obce na rok 2021 bez pripomienok:

Hlasovanie: Za - 4 Proti - 0 Zdržal sa - 0
Informatívny rozpočet obce na roky 2022-2023 zobralo OZ na vedomie.

p. Janíčková, ekonómka obce informovala OZ o rozpočtovom opatrení č. 4/2020 - zúčtovanie
prostriedkov štátneho rozpočtu a presuny prostriedkov v rámci ekonomických kategórií
k 31.12.2020. RO č.4/2020 tvorí prílohu k záznamu. OZ zobralo na vedomie rozpočtové
opatrenie č. 4/2020.

p. Janíčková požiadala o ukončenie účasti na zasadnutí OZ. Starosta obce poďakoval ekonómke
obce za jej účasť.

5. Príkaz starostu obce č. 1/2020 na vykonanie inventarizácie
Starosta obce informoval OZ o príkaze starostu obce Gbeľany č. 1/2020 - vykonať riadnu
inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2020 v zmysle
ustanovení §29 a §30 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. Menoval členov ústrednej
a čiastkovej inventarizačnej komisie. Ďalej informoval o povinnostiach komisií a
termínoch vykonania inventúr. OZ vzalo na vedomie príkaz starostu obce č. 1/2020.
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6. VZN obce Gbeľany č. 12/2020 o sociálnej pomoci a príspevkoch v sociálnej oblasti
Návrh VZN č. 12/2020 bol zverejnený na úradnej tabuli na pripomienkovanie a taktiež bol
zaslaný poslancom na pripomienkovanie. Účelom tohto návrhu VZN je určiť pravidlá postupu
pri nakladaní s finančnými prostriedkami v oblasti sociálnych vecí a tiež podmienky, za ktorých
sa budú finančné prostriedky poskytovať. V návrhu sú tiež doplnené podmienky o postupy na
základe, ktorých obec poskytne príspevky pri životnej udalosti - úmrtie občana, príspevok
darcom krvi, a taktiež je znížená veková hranica na poskytnutie príspevku - vianočná
jednorazová pomoc občanom nad 70 rokov (pôvodne nad 75 rokov). K návrhu neboli vznesené
žiadne pripomienky. OZ schválilo návrh VZN č. 12/2020 o sociálnej pomoci a príspevkoch v
sociálnej oblasti.

Hlasovanie: Za - 4 Proti - 0 Zdržal sa - 0
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na L polrok 2021
Hlavná kontrolórka obce Ing. Božena Vaculová predložila OZ návrh plánu kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra na I. polrok 2021, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle
obce v zmysle platných ustanovení zákona o obecnom zriadení. Bližšie vysvetlila zameranie
kontrolnej činnosti do 30. júna 2021 a oboznámila OZ o ostatnej činnosti vyplývajúcej
z funkcie hlavného kontrolóra. Taktiež informovala OZ o možnosti predložiť ďalšie námety na
vykonanie kontroly v prípade potreby.
Poslanec Ing. Mrázik sa dopytoval na kontrolu čerpania poskytnutých dotácií z rozpočtu obce
v roku 2020 pre Športový klub Gbeľany a F A UNITED N-KL-G. Ing. Vaculová vysvetlila, že
uvedené bolo konzultované na minulom zasadnutí OZ. Prvotnú kontrolu čerpania dotácií
z rozpočtu obce zabezpečujú zodpovední zamestnanci obce. Hlavný kontrolór vykonáva
následnú kontrolu.
Starosta obce sa dopytoval na vykonanie kontrol, ktoré budú zamerané na činnosť Základnej
školy, školskej jedálne, školského klubu detí a výstavby Domova sociálnych služieb. Vyjadril
nespokojnosť, že kontroly sú zamerané najmä činnosť Športového klubu a že od začiatku
výstavby DSS nebola realizovaná žiadna kontrola ani zo strany komisií a poslancov a rovnako
nebola vykonaná žiadna kontrola činnosti Základnej školy, pričom ide o značný obnos
finančných prostriedkov (výstavba DSS - čerpané cca 700 000- EUR; činnosť ŽS Gbeľany,
ŠKD a školskej jedálne cca 150 000,- EUR). Výstavba DSS Gbeľany sa realizuje od apríla 2020
a stavebná komisia za 9 mesiacov od začiatku výstavby požiadala 1 -krát o zorganizovanie
kontrolného dňa. Uvedené bolo prerokované aj v bode 8. Rôzne.
Hl. kontrolórka Ing. Vaculová uviedla, že kontrolu činnosti ŽŠ Gbeľany bude realizovať v
II. polroku r. 2021, nakoľko sa jedná o rozsiahlejšiu kontrolu a kontrola výstavby DSS nie je
v kompetencii kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra.
Poslanec Ing. Mrázik podotkol, že v prípade vykonávania kontrol vybraných projektov zo
strany stavebnej komisie je slabá súčinnosť zo strany obce (napr. spoločnosťou Anna
Augustínová - A A staviteľ).
Starosta obce uviedol, že jednotlivé projekty je potrebné zo strany komisie kontrolovať
v priebehu ich realizácie a nie spätne 5-6 rokov a rovnako poukázal na potrebu kontroly
všetkých projektov a nie len vybraných.
Po ukončení diskusie sa pristúpilo k samotnému hlasovaniu. Plán tvorí prílohu k záznamu. OZ
schválilo plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020.

Hlasovanie: Za - 4

Proti - 0

Zdržal sa - 0
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8. Rôzne
•

Starosta obce predložil OZ požiadavku riaditeľa ŽS Gbeľany - schválenie finančných

prostriedkov na výmenu dlažby na chodbe v telocvični Základnej školy. Telocvičňa je
kompletne zrekonštruovaná, okrem chodby, ktorá vedie aj k drevo modelárskej dielni,
v ktorej bola v súčasnosti realizovaná výmena podlahy a elektroinštalácie.
OZ schválilo poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 6 000,- EUR na
rekonštrukciu chodby v telocvični ZŠ Gbeľany.

Hlasovanie:

Za - 4

Proti - 0

Zdržal sa - 0

•

Starosta obce informoval OZ o písomnej žiadosti stavebnej komisie vo veci možnosti
vykonania kontrolného dňa na stavenisku objektu DSS Gbeľany za účasti poslancov
OZ, starostu obce a stavebného dozoru a prešetrenia podnetu od majiteľa susediacej
parcely. Uviedol, že na základe tejto žiadosti zorganizoval kontrolný deň vo štvrtok
17.12.2020 o 15:00 hod. o čom písomne informoval predsedu stavebnej komisie.
Zároveň pozval všetkých poslancov OZ, aby sa zúčastnili na stanovenom kontrolnom
dni. Poslanec Ing. Mrázik sa ospravedlnil z účasti z dôvodu neodkladných pracovných
povinností. OZ zobralo na vedomie informáciu o zorganizovaní pracovného stretnutia
na stavenisku Domova sociálnych služieb dňa 17.12.2020 o 15.00 hod.

•

Starosta obce sa dopytoval na kontrolu dodržiavania VZN č. 4/2020 o používaní
miestnych komunikácií a schodnosti chodníkov v obce Gbeľany. Vyjadril
nespokojnosť s prijímaním nových VZN, pričom kontrola jeho dodržiavania nie je zo
strany poslancov a komisie verejného poriadku zabezpečená.

•

Starosta obce informoval OZ o dopytovaní sa obyvateľov obce na spôsob udržiavania
ochranného valu pri ul. M. R. Štefánika. Predmetné časti pozemkov obec prenajala

obyvateľom
žijúcim
v blízkosti
MOBIS
bezodplatne na
záhradkárske
a poľnohospodárske účely, pričom nájomcovia sa zmluvne zaviazali vykonávať údržbu
celej plochy prenajatej časti pozemku. Avšak údržba nie je zabezpečená všetkými
nájomcami. Vyzval poslancov OZ na zameranie sa riešenia uvedeného problému.

•

Starosta obce informoval OZ o priebehu realizácie projektu „Obnova učební - ZŠ
Gbeľany“. V súčasnej dobe zmluvní partneri priebežne dodávajú tovary v zmysle
zmluvy (výpočtová technika, nábytok do drevo-modelárskej dielne).

•

Starosta obce poprosil poslancov OZ o dodržiavanie ustanovení rokovacieho poriadku
OZ v Gbeľanoch - §5, bod 10 pre zabezpečenie prehľadného rokovania zasadnutia OZ.

•

Poslanec Ing. Mrázik sa dopytoval na možnosť vybudovania chodníka pre chodcov
pozdĺž hlavnej cesty od parku po koniec obce v smere k miestnej komunikácii

Bukovinská, nakoľko sa v súčasnosti v blízkosti buduje nový cyklochodník, ktorý môže
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ohroziť bezpečnosť chodcov v obci. Starosta obce uviedol, že prioritne je potrebné
zabezpečiť realizáciu kapitálových výdavkov, ktoré sú schválené v rozpočte na rok
2021 a ktoré z dôvodu mimoriadnej situácie neboli realizované v tomto roku.
•

Poslanec Mgr. Ďugel sa dopytoval na časový horizont vybudovania ostrovčeka na
križovatke Varín - Gbeľany. Starosta obce uviedol, že je vypracovaná a schválená
projektová dokumentácia VUC Žilina, avšak nedisponuje informáciou o začatí jej
realizácie. Informoval OZ o „pláne obnovy“ mikroregiónu, v rámci ktorého je
navrhnuté aj vybudovanie mostíka pre chodcov ponad hlavnú cestu pri uvedenej
križovatke.

•

Starosta obce informoval OZ o komunikácii s p. Chabadom, žiadateľom
o podnikateľskú miestnosť na prevádzkovanie kaderníctva v budove Kultúrneho domu
Gbeľany, ktorého upovedomil o potrebe zabezpečiť merače na vodu a energie
a preveriť možnosť ich montáže odbornými pracovníkmi. Následne bude zabezpečené
pracovné stretnutie poslancov OZ s p. Chabadom vo veci bližšej špecifikácie
podmienok nájomnej zmluvy.
Zároveň poprosil hlavnú kontrolórku Ing. Vaculovú o spoluprácu pri stanovení
paušálnych súm za služby spojené s nájmom nebytových priestorov pre žiadateľov
Sama Tech, s.r.o. a M.L.J., s.r.o.

•

Poslanec Ing. Mrázik sa dopytoval na nákup vianočného osvetlenia, ktoré by bolo
umiestnené v obci na stĺpoch verejného osvetlenia. Starosta obce uviedol, že obec
komunikovala s viacerými dodávateľmi, ale došlo k navýšeniu pôvodnej cenovej
ponuky. Napriek pokročilému času pred vianočným obdobím bolo osvetlenie
objednané priamo od výrobcu za výhodnejšiu cenu v porovnaní s dodávateľmi.
V prípade, ak dodávka nebude zabezpečená včas, montáž sa bude realizovať v ďalšom
roku.
Hlavná kontrolórka, Ing. Vaculová upozornila na potrebu schváliť nákup vianočného
osvetlenia OZ v zmysle platných Zásad hospodárenia s majetkom obce, z dôvodu
obstarávacej ceny vyššej ako 1 700,- Eur.
OZ schválilo nákup vianočného osvetlenia v počte 10 ks.

Hlasovanie:
•

Za - 4

Proti - 0

Zdržal sa - 0

Starosta obce poďakoval kultúrnej komisii za organizáciu a spoluprácu pri akcii
„Mikuláš 2020“.

9. Uznesenie
Uznesenie zo zasadnutia OZ predniesol predseda návrhovej komisie p. Vojtek Martin.
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14. Záver
Starosta poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí OZ, poprial im príjemné vianočné sviatky
a zasadnutie ukončil.

Ing. Jozef Martinček
starosta obce

Zapísala: Ing. Miroslava Janíčková

Overovatelia zápisnice:
Ing. Marek Mrázik
Mgr. Ján Ďugel
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