UZNESENIE č. 3/2016 ZO ZASADNUTIA MsZ
KONANÉHO DŇA 17. 5. 2016

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO:
I. B E R I E N A V E D O M I E
1. správu o stave nezamestnanosti v meste Poltár
2. RO č. 13
Príjmová časť:
Ekon. kl
312
Spoločný školský úrad
Asistenti učiteľa ZŠ Školská
Učebnice – ZŠ Slobody
Učebnice – ZŠ Školská
Vzdelávacie poukazy – ZŠ Slobody
Vzdelávacie poukazy – ZŠ Školská

Suma
Transfery:
585,- EUR
-15 000,- EUR
681,- EUR
351,- EUR
870,- EUR
1 192,- EUR

Výdavková časť:
Suma
Transfery:
Spoločný školský úrad
Asistenti učiteľa ZŠ Školská
Učebnice – ZŠ Slobody
Učebnice – ZŠ Školská
Vzdelávacie poukazy – ZŠ Slobody
Vzdelávacie poukazy – ZŠ Školská

585,- EUR
-15 000,- EUR
681,- EUR
351,- EUR
870,- EUR
1 192,- EUR

3. kontrolu plnenia uznesení MsZ r. 2015 – doplnenie / október - december 2015/
4. kontrolu bežných príjmov – za užívanie verejného priestranstva r. 2015
5. záznam z kontroly využitia poskytnutej dotácie pre TJ Sklotatran Poltár za r. 2015
6. kontrolu postupu Mesta Poltár a to zákonnosti a dodržiavania termínov vo veci
zverejnenia uznesení zo zasadnutia MsZ zo dňa 18. 2. 2016
7. kontrolu plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách
v r. 2015
8. správu o činnosti MsR

II. S C H V A Ľ U J E
A/
1.prenájom nebytových priestorov na Ul. slobody 307 na prevádzkovanie zákazníckeho centra pre
poskytovanie Telekomunikačných služieb pre občanov mesta Poltár pre ANTIK Telecom, s. r. o.,
Čárskeho 10, 040 01 Košice
13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

2.strategický dokument
„Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Poltár na roky 2015-2023,
Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Poltár

-2pre programovacie obdobie 2010-2019 a jeho dodatku č.1“
13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

3. že pri predaji
- bytu č. 31 vo vchode č.13 na 2.poschodí v bytovom dome so súpisným číslom 503 na
pozemku parcela CKN č. 2135
- podielu priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a
spoluvlastníckeho podielu k pozemku 36/2154-ín
- pozemku parcela CKN č. 2135 - zastavané plochy a nádvoria o výmere v celosti 692 m2
(prislúchajúci podiel k bytu č.31 má výmeru 11,57 m²),
v celosti 1/1 v pomere k celku zapísané na liste vlastníctva č. 2018 v k. ú. Poltár,
ktorého zámer formou priameho predaja podľa § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov nehnuteľností vo vlastníctve obce bol schválený
Mestským zastupiteľstvom v Poltári uznesením č. 7/2015 dňa 17.9.2015, zachová postup
podľa platných Zásad hospodárenia s majetkom mesta, odd. IV Čl. 7 bod 5.
13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

4. SÚHLAS S UMIESTNENÍM STAVBY - TERASY
na parcele EKN č. 1040/10 (parcely CKN č. 2101/1 a 2104) vo vlastníctve Mesta
Poltár, na základe žiadosti pre spoločnosť ARTINA s.r.o. so sídlom Fučíkova 628/20, 987 01
Poltár za nasledovných podmienok:
1) v prípade zásahu navrhovanej stavby do konštrukcie alebo účinnosti
existujúceho stĺpa verejného osvetlenia v predmetnej lokalite, bude tento stĺp
preložený na najbližšie možné miesto tak, aby nebránil konštrukcií
navrhovanej stavby a zároveň účinne osvetľoval tú istú časť chodníka
a miestnej komunikácie (Sklárskej ulice) ako pred jeho preložením,
2) preloženie stĺpa verejného osvetlenia ako aj prípadné (stavbou vynútené)
dočasné úpravy chodníka budú prevedené tak, aby po skončení stavebných
prác nebola narušená možnosť ich užívania a udržiavania tak, ako pred ich
začiatkom,
3) preloženie stĺpa verejného osvetlenia ako aj prípadné (stavbou vynútené)
dočasné úpravy chodníka budú plne hradené stavebníkom,
4) všetky práce na verejnom osvetlení budú vykonávané za prítomnosti
prizvaného povereného pracovníka Mestského podniku služieb v Poltári,
5) stavbou nebude ovplyvnená prevádzka chodníka,
6) časti pozemkov zastavané navrhovanou stavbou budú po realizácii zamerané
geometrickým plánom, z ktorého bude zrejmá poloha základových pätiek
aj celej prekrytej plochy, verejné priestranstvo - celá plocha terasy bude daná
do užívania spoločnosti ARTINA s.r.o. na základe nájomnej zmluvy uzatvorenej v zmysle
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia
s majetkom mesta Poltár
13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

-35.
odstránenie stavby rodinného domu súpisné číslo 376, na Ulici podhorskej orientačné
číslo 29, na pozemku parcela registra CKN č. 1253 v k.ú. Poltár,
10 za

- proti

3 sa zdržali hlasovania
Kamas, Mgr. Brisudová, Mgr. Jánošík

6. podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom stravovacieho zariadenia KRIŠTÁĽ,
ktoré tvoria samostatnú prílohu s tým, že 3. 6. 2016 o 16, 00 hod. sa uskutoční pracovné
stretnutie výberovej komisie
13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

7. vyradenie majetku na základe inventarizácie majetku a záväzkov, rozdielu

majetku a záväzkov k 31. 12. 2015
9 za

- proti

4 sa zdržali hlasovania
Mgr. Jánošík, Pitliak, Kamas, Mgr. Brisudová

8.
RO č. 14
Funkčná klasifikácia 10.2.0. – Staroba (Opatrovateľky)
Ekon. klasifikácia
223 Príjmy za opatrovateľskú službu
Výdavky:
610 Mzdy
620 Odvody
633 Materiál
637 Služby
Spolu výdavky
13 za

- proti

Suma
- 3 000,- EUR
35 385,- EUR
12 367,- EUR
100,- EUR
5 810,- EUR
53 662,- EUR
- sa zdržal hlasovania

9.
RO č. 15
Funkčná klasifikácia 01.1.1. – Výkonné a zákonodarné orgány (Mestská samospráva)
Ekon. klasifikácia
637 Služby
13 za

Suma
3 185,- EUR
- proti

- sa zdržal hlasovania

10.
RO č. 16
A/ Funkčná klasifikácia 09.6.0. – Vedľajšie služby v školstve ( SCŠPP)
Ekon. klasifikácia
Suma
600 Výdavky
- 114,- EUR

-4B/ Funkčná klasifikácia 06.6.0. – Bývanie a občianska vybavenosť (nákup pozemkov)
Ekon. klasifikácia
Suma
711 Výdavky
15 000,- EUR
13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

11.
Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do RŠ pri ZŠ Slobody 2, Poltár:

Uznesenie nebolo podpísané primátorom mesta podľa § 13 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
12. zástupcov zriaďovateľa do RŠ pri ZŠ Školská 3, Poltár:
Matej Albert, Mgr. Pavel Jánošík, Zdenko Račko, Mgr. Lenka Talánová

10 za

-proti

3 sa zdržali hlasovania
Mgr. Jánošík
Kamas
Mgr. Talánová

13.
úpravu ceny vstupného na mestskom kúpalisku v Poltári:
-pre obyvateľov s trvalým pobytom v meste Poltár:
Dospelí 1, 50 €
Deti

1, 00 €

-pre obyvateľov mimo Poltára:

Dospelí
Deti
11 za

3, 00 €
2€
- proti

2 sa zdržali hlasovania
MUDr. Baník, Kulich

14. aby odstránenie mestského majetku na Ul. družby bolo predjednané v komisiách a v
mestskej rade a predložené tak na zasadnutie MsZ
11 za

- proti

2 sa zdržali hlasovania
Kamas, Mgr. Brisudová

B/
1. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č. 1 / 2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

2. Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2013 o vykonaní niektorých ustanovení zákona o sociálnych
službách a stanovení výšky úhrad za sociálne služby poskytované mestom Poltár

13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania
-5-

III. S Ú H L A S Í
1. v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s
uzatvorením Zmluvy o zriadení vecného bremena č.M/603/69/16 na investičnú akciu:
„Poltár – kanalizácia a intenzifikácia ČOV“ v predloženom znení v zmysle § 151n
Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, pre Stredoslovenskú
vodárenskú spoločnosť, a.s. Banská Bystrica.
Touto zmluvou sa zriaďuje v prospech Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Banská
Bystrica, časovo neobmedzené vecné bremeno ako vecné právo umiestnenia zariadení stavby
Odľahčovacej komory V2-A na časti pozemku KN-E p.č. 1548/2 v k.ú. Poltár, v rozsahu
vyznačenom v GP č.121/2015 a právo prístupu automobilmi, mechanizmami, a pešo na
uvedený pozemok za účelom vykonávania prevádzky, údržby, opráv, odstraňovania porúch
ako aj rekonštrukcii tohto vodohospodárskeho zariadenia. Pozemok KN-E p. č. 1548/2
vedenom na LV č. 2356 je vo vlastníctve Mesta Poltár.
13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

IV. Ž I A D A
1.Mesto Poltár pri príležitosti 50. výročia položenia základného kameňa výstavby sklárne
v Poltári a regionálnych tradícií hrnčiarstva, tehliarstva a škridliarstva o
a/ vypracovanie informatívnej správy o možnostiach založenia sklárskeho a tehliarskeho
múzea v meste Poltár s nasledovným obsahom:
-návrh postupu založenia múzea
-pasportizácia objektov v majetku mesta, ktoré by prichádzali do úvahy ako sídlo múzea
-vytypovanie miestnosti ako dočasného depozitu pre zbierkové predmety
-možnosti získavania zbierkových predmetov
-finančné krytie činnosti múzea
-možnosti viaczdrojového financovania, napr. získanie finančných prostriedkov z niektorého
z európskych operačných programov
b/ o zaradenie bodu „Založenie sklárskeho a tehliarskeho múzea v meste Poltár“ do programu
najbližšieho rokovania Mestského zastupiteľstva v Poltári po termíne 30. 07. 2016 spolu
s informatívnou správou
13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

V. U K L A D Á
1. mestskej rade a komisiám mestského zastupiteľstva:
Komisii pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta
Komisii pre kultúru, mestskú kroniku a Zbor pre občianske záležitosti
Komisii územného plánovania, výstavby, dopravy, životného prostredia a spoluprácu
s podnikateľmi
zaoberať sa touto správou pred jej predložením na zasadnutie mestského zastupiteľstva
a vypracovať k nej stanoviská s cieľom prípravy konkrétnych návrhov pre ich ďalšie

-6prerokovanie a postupné schválenie zámeru založenia múzea na zasadnutí mestského
zastupiteľstva
13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

2. komisii pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie odporučiť Mestskému
zastupiteľstvu v Poltári ďalší postup vo veci nedodržiavania zákonnosti a termínov pri
uplatňovaní sistačného práva zo strany primátora mesta Poltár zo zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Poltári dňa 18. 02. 2016
Termín: do 31. 5. 2016
3. hlavnej kontrolórke mesta Poltár uskutočniť kontrolu týkajúcu sa preverenia postupu mesta
Poltár a to zákonnosti a dodržiavania termínov vo veci:
zverejnenia uznesení MsZ zo zasadnutia MsZ zo dňa 11. 03. 2016, na ktorých bolo uplatnené
sistačné právo primátora mesta s dôrazom na uvedenie a preskúmanie dôvodov
protizákonnosti, resp. nevýhodnosti pre mesto Poltár zo strany primátora mesta
Termín: do 08.06.2016
7 za

- proti
6 sa zdržali hlasovania
MUDr. Baník, Albert, Kulich, Sitor, MVDr. Balog, Račko

4.
Komisii pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta
a
Komisii územného plánovania, výstavby, dopravy, životného prostredia a spoluprácu
s podnikateľmi
predložiť na zasadnutie MsZ v júni 2016 rozpočet nákladov a návrh na riešenie zmeny
rozpočtu na opravu a údržbu na komunikáciu Hájiky
13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

VI. N E S C H V A Ľ U J E
1.
Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do RŠ pri ZŠ Slobody 2, Poltár:

Uznesenie nebolo podpísané primátorom mesta podľa § 13 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

