UZNESENIA ZO ZASADNUTIA MsZ KONANÉHO
DŇA 19.07.2021

BOD 5
UZNESENIE č. 96/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č. 3/2021, ktorým sa mení Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Poltár č. 1/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku
na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školy a školského zariadenia,
zriadených na území mesta Poltár v znení VZN mesta Poltár č. 6/2019, č. 1/2020 a č.1/2021

Hlasovanie:
11 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomní: Ján Kromholc, Mário Kurák

BOD 6
UZNESENIE č. 97/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE

1. vypracovanie ŽoNFP s názvom „Miestna občianska poriadková služba v meste
Poltár“ v rámci výzvy s kódom OPLZ-PO8-2021-1
2. predloženie ŽoNFP na SO, pričom ciele projektu sú v súlade s platným
programom rozvoja obce

3. zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu, t. j. min. 5% z celkových
oprávnených výdavkov

Hlasovanie:
11 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomní: Ján Kromholc, Mário Kurák

BOD 7
UZNESENIE č. 98/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
I.

BERIE NA VEDOMIE
a) vzdanie sa Ing. Miroslava Macove funkcie člena dozornej rady BYTHERM, s. r. o.,
Mestský bytový podnik Poltár, Sklárska 593/43, 987 01 Poltár
b) vzdanie sa Mgr. Pavla Jánošíka funkcie člena dozornej rady BYTHERM, s. r. o.,
Mestský bytový podnik Poltár, Sklárska 593/43, 987 01 Poltár od 18.07.2021

Hlasovanie:
11 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomní: Ján Kromholc, Mário Kurák

II.

SCHVAĽUJE

a) odvolanie Ing. Miroslava Macove z funkcie člena dozornej rady BYTHERM, s. r. o.,
Mestský bytový podnik Poltár, Sklárska 593/43, 987 01 Poltár
b) odvolanie Mgr. Pavla Jánošíka z funkcie člena dozornej rady BYTHERM, s. r. o., Mestský
bytový podnik Poltár, Sklárska 593/43, 987 01 Poltár od 18.07.2021

Hlasovanie:
11 za

0 - proti

Neprítomní: Ján Kromholc, Mário Kurák

0 - zdržal sa hlasovania

c) Karola Švingála do funkcie člena dozornej rady BYTHERM,
s. r. o., Mestský bytový podnik Poltár, Sklárska 593/43, 987 01 Poltár
Hlasovanie:
10 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomní: Ján Kromholc, Mário Kurák, Karol Švingál

d) Zdenka Račka do funkcie člena dozornej rady BYTHERM,
s. r. o., Mestský bytový podnik Poltár, Sklárska 593/43, 987 01 Poltár
Hlasovanie:
9 za

0 - proti

2 - zdržal sa hlasovania
Mgr. Pavel Jánošík
Zdenko Račko

Neprítomní: Ján Kromholc, Mário Kurák
BOD 8
UZNESENIE č. 99/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
ROZPOČTOVÉ OPATRENIE
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a na základe zákona č. 426/2013 Z. z.§ 14 ods. 2 písmena b) povolené prekročenie a viazanie
príjmov, c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov a d) povolené prečerpanie
a viazanie finančných operácií ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
V príjmovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Ekon. klasifikácia
454 – prevod z rezervného fondu

Suma
34 000,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Programový rozpočet 14.3. – Realizácia stavieb
Funkčná klasifikácia 06.6.0. – Bývanie a občianska vybavenosť
Ekon. klasifikácia
717 002 – Rekonštrukcia chodníkov

Suma
-200 000,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Poltár:

Programový rozpočet 14.3. – Realizácia stavieb
Funkčná klasifikácia 06.6.0. – Bývanie a občianska vybavenosť
Ekon. klasifikácia
717 002 – Rekonštrukcia a modernizácia – vnútroblok

Suma
-16 875,89 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Programový rozpočet 14.3. – Realizácia stavieb
Funkčná klasifikácia 06.6.0. – Bývanie a občianska vybavenosť
Ekon. klasifikácia
717 002 – Spoluúčasť pešia zóna

Suma
-15 236,80 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Programový rozpočet 14.3. – Realizácia stavieb
Funkčná klasifikácia 06.6.0. – Bývanie a občianska vybavenosť
Ekon. klasifikácia
717 002 – Rekonštrukcia a modernizácia hracích plôch

Suma
-10 000,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Programový rozpočet 14.3. – Realizácia stavieb
Funkčná klasifikácia 06.6.0. – Bývanie a občianska vybavenosť
Ekon. klasifikácia
717 001 – Kanalizácia stará časť Podhorská

Suma
-55 000,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Programový rozpočet 14.1. – Realizácia stavieb
Funkčná klasifikácia 06.6.0. – Bývanie a občianska vybavenosť
Ekon. klasifikácia
711 001 – Nákup pozemkov (Skalica, cintorín)

Suma
-20 000,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Programový rozpočet 14.3. – Realizácia stavieb
Funkčná klasifikácia 06.2.0. – Bývanie a občianska vybavenosť
Ekon. klasifikácia
717 002 – Rekonštrukcia a modernizácia – most Zelené

Suma
-50 000,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Programový rozpočet 14.3. – Kultúrny dom
Funkčná klasifikácia 06.6.0. – Bývanie a občianska vybavenosť
Ekon. klasifikácia
717 002 - Rekonštrukcia KD "Zníženie ener. náročnosti“

Suma
401 112,69 €

Hlasovanie:
6 za

2 - proti
Boris Dreisig
Zdenko Račko

3 - zdržal sa hlasovania
Pavel Gavalec
Ing. Miroslav Macove
Ing. Peter Žilák

Neprítomní: Ján Kromholc, Mário Kurák

UZNESENIE č. 100/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
ROZPOČTOVÉ OPATRENIE
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a na základe zákona č. 426/2013 Z. z.§ 14 ods. 2 písmena a) presun rozpočtových
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové
výdavky,, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vo výdavkovej časti rozpočtu samosprávy mesta Poltár:
Programový rozpočet 3.2.2. – Hnuteľný majetok mesta
Funkčná klasifikácia 01.1.1. – Výkonné a zákonodarné orgány
Ekon. klasifikácia
635 – Rutinná a štandardná údržba

Suma
-10 000,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu samosprávy mesta Poltár:
Programový rozpočet 1.1 - Manažment
Funkčná klasifikácia 01.1.1. – Výkonné a zákonodarné orgány
Ekon. klasifikácia
610 – Mzdové náklady
620 – Poistné a príspevok do poisťovní

Suma
-6 200,00 €
-2 200,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu miestne komunikácie:
Programový rozpočet 7.1.1. – Cesty
Funkčná klasifikácia 04.5.1. – Cestná doprava
Ekon. klasifikácia
600 – Bežné výdavky miestne komunikácie

Suma
-10 000,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu knižnica Slaná Lehota:
Programový rozpočet 9.1.4. – Kultúrny dom a knižnica - časť Slaná Lehota
Funkčná klasifikácia 08.2.0. – Kultúrne služby
Ekon. klasifikácia
Suma
600 – Bežné výdavky knižnica Zelené a Slaná Lehota
-1 600,00 €
Vo výdavkovej časti rozpočtu Poliklinika:
Programový rozpočet 3.2.1. – Nehnuteľný majetok mesta
Funkčná klasifikácia 01.1.1. – Výkonné a zákonodarné orgány
Ekon. klasifikácia
600 – Bežné výdavky budova poliklinika

Suma
-20 000,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu kultúrneho domu:
Programový rozpočet 14.3. – Realizácia stavieb
Funkčná klasifikácia 06.6.0. – Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná
Ekon. klasifikácia
Suma
633 - Materiál
50 000,00 €

Hlasovanie:
6 za

2 - proti
Boris Dreisig
Zdenko Račko

3 - zdržal sa hlasovania
Pavel Gavalec
Ing. Miroslav Macove
Ing. Peter Žilák

Neprítomní: Ján Kromholc, Mário Kurák

BOD 9
UZNESENIE č. 101/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
I. RUŠÍ
Uznesenie č. 182/2019
schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Poltári dňa 23.10.2019,
ktorého predmetom bolo schválenie predloženia ŽoNFP a spolufinancovania
pre projekt „Pešia zóna – Poltár“

Hlasovanie:
11 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomní: Ján Kromholc, Mário Kurák

II. SCHVAĽUJE
1. vypracovanie ŽoNFP s názvom „Pešia zóna – Poltár“ v rámci výzvy s kódom OPLZ-PO6SC611-2019-1.
1.
2. predloženie ŽoNFP na SO, pričom ciele projektu sú v súlade s platným
programom rozvoja obce a platným územným plánom

3. zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu
realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa
4. zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu, t. j. min. 5% z celkových
oprávnených výdavkov projektu

Hlasovanie:
9 za

1 - proti
Ing. Miroslav Macove

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomní: Ján Kromholc, Mário Kurák, JUDr. Bronislava Garajová

BOD 10
UZNESENIE č. 102/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
UKLADÁ
MsÚ v Poltári, oddeleniu investičnej výstavby, riadenia projektov, životného prostredia
a verejného obstarávania preveriť možnosti:
- osadenia novej bráničky pre vstup na detské ihrisko z Ul. fučíkovej, od bloku č. 612
- osadenie spomaľovačov pred bytovým domom č. 612/1,2,3,4,5, bytovým domom
č. 594/56-62, bytovým domom č. 593/41-49
- nahradenia dopravnej značky pred bytovým domom č. 626
- realizácie nového chodníka z Ul. 9.mája cez Kanadskú ulicu na Ul. 13. januára po Ul.
železničnú

Hlasovanie:
10 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomní: Ján Kromholc, Mário Kurák, Zdenko Račko
Odôvodnenie nepodpísania uznesenia č. 102/2021:
Podľa § 13 ods. 6 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, starosta môže pozastaviť
výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre
obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa § 12 ods. 10.

Podľa § 13 ods. 1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, starosta rozhoduje vo
všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému
zastupiteľstvu.
Podľa § 11 ods. 4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, obecné zastupiteľstvo
rozhoduje o základných otázkach života obce.
Podľa § 16 ods. 3 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, prácu obecného úradu
riadi starosta.
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení do 31.3.2010 pred účinnosťou
novely č. 102/2010 Z. z. vo svojom § 16 ods. 1 v prvej vete uvádzal, že obecný úrad je
výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Od 1.4.2010 však novelou zákona
102/2010 Z. z. bolo toto ustanovenie vypustené.
Rozsah kompetencií MsZ musí rešpektovať výhradnú kompetenciu primátora a MsZ
si nesmie uzurpovať právomoc zákonom vyhradenú primátorovi.
Kompetencie MsZ sú vymedzené v § 11 ods. 4 citovaného zákona pozitívne
a demonštratívne, pričom vo vzťahu s primátorovi mesta a mestskému úradu nie je
kompetencia MsZ daná alternatívne. To znamená, že žiadna právomoc nemôže byť súčasne
zverená aj MsZ, aj primátorovi mesta. Vo vzťahu ku žiadnej rozhodovacej právomoci teda
nemožno dospieť k záveru, že o nej má alternatívne rozhodovať buď MsZ alebo primátor
mesta. Vždy je založená právomoc iba jedného z orgánov obce, na ktorú sa viaže následná
zodpovednosť za prípadné protiprávne konanie alebo opomenutie zverenej povinnosti.
Zákonná právna úprava, resp. štatút mesta dáva výslovnú odpoveď, do právomoci ktorého
orgánu je rozhodovanie o určitej otázke zverené. Ak zákon o obecnom zriadení, resp.
osobitný právny predpis, ani štatút obce výslovne nezverujú rozhodovanie o určitej
otázke do právomoci žiadneho z orgánov, je v danej veci
založená právomoc
primátor mesta.
MsÚ (resp. jeho oddelenia a zamestnanci), nie je teda subjektom, vo vzťahu ku
ktorému by zákon MsZ priznával právomoc určovať náplň jeho práce. Pokiaľ by MsZ na
základe napadnutého uznesenia, uložilo oddeleniu MsÚ povinnosť plniť nejaké úlohy, t. j.
ukladalo by mu povinnosti, tak by uplatnilo právomoc primátora mesta, ktorý je štatutárnym
zástupcom, a takáto právomoc MsZ však zákonom o obecnom zriadení nie je daná. Pôsobnosť
MsZ je upravená v ust. § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb., z ktorého však nevyplýva, že by
MsZ mohlo vykonávať pôsobnosť nadriadeného pracovníka s rozhodovacou právomocou voči
oddeleniam MsÚ, resp. zamestnancom MsÚ. MsÚ zabezpečuje organizačné a administratívne
veci mestského zastupiteľstva a primátora, nie je však výkonným orgánom zastupiteľstva, ako
tomu bolo podľa právnej úpravy účinnej do 31. marca 2010.
Proti uzneseniam MsZ, ktorým boli ukladané povinnosti MsÚ, sú opakovane
podávané zo strany prokuratúry ako orgánu vykonávajúcemu dozor na dodržiavaním
zákonnosti v samosprávy protesty :
Napr. protest prokurátora proti uzneseniu mestského zastupiteľstva mesta Snina sp. zn.
Pd 31/15/7702-3 z 29.3.2015, ktorým mestské zastupiteľstvo „uložilo mestskému úradu
vypracovať a predložiť objektívne ekonomické zhodnotenie jednotlivých škôl a školských
zariadení v súvislosti s optimalizáciou siete školských zariadení“.
Napr. protest prokurátora BB sp. zn. Pd 82/12-4 z 25. júna 2012 proti uzneseniu MsZ
mesta BB), z ktorého vyplýva, že zamestnancov obce (vrátane prednostu MsÚ a vedúcich
zamestnancov) riadi starosta, preto im priame úlohy obecné zastupiteľstvo nemôže ukladať, a
to ani uznesením a ani prostredníctvom VZN ako skrytou formou riadenia.
Z vyššie uvedených dôvodov podľa § 13 ods. 6 zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení, nebolo uznesenie MsZ 102/2021 zo dňa 19.7.2021 podpísané.

