Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Poltári
konané dňa 10. decembra 2018 o 13.00 hod.
v obradnej sieni Mestského úradu v Poltári
BOD č. 1 Otvorenie zasadnutia
Dňa 10. decembra 2018 sa v obradnej sieni Mestského úradu v Poltári uskutočnilo ustanovujúce
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Poltári po voľbách do orgánov samosprávy mesta.
Prítomných privítal a oboznámil s programom doterajší primátor Pavel Gavalec.
BOD č. 2
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za skrutátorku a zapisovateľku určil pani Martu Kupčekovú.
Za overovateľov zápisnice určil Bc. Jána SKÝPALU a MUDr. Radovana BANÍKA.
BOD č. 3 Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy mesta
Ďalším bodom programu boli Výsledky volieb do orgánov samosprávy mesta Poltár v roku 2018,
ktoré predložila Mgr. Iveta Jánošíková.
BOD č. 4
Zloženie sľubu novozvolenej primátorky a odovzdanie osvedčenia o zvolení novozvolenej
primátorke, prevzatie insignií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvolenou
primátorkou
Potom nasledovalo zloženie sľubu novozvolenej primátorky a odovzdanie osvedčenia o zvolení
novozvolenej primátorke, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia
novozvolenou primátorkou. Novozvolená primátorka Mgr. Martina Brisudová prečítala sľub:
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať
záujmy mesta a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a
ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie primátorky
uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia“.
podpísala ho a slovom „sľubujem“ odovzdala do rúk bývalého primátora mesta. Predsedníčka
MsVK jej odovzdala osvedčenie o zvolení.
BOD č. 5
Zloženie sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o
zvolení poslancom novozvoleného mestského zastupiteľtva
Po slávnostnej časti Mgr. Martina Brisudová prevzala vedenie a pokračovala v ďalšom rokovaní
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Poslanci skladajú sľub podľa §-u 26, zákona SNR číslo 369/90 o obecnom zriadení v znení zmien a
doplnkov.
Pani Šálková, ktorá poslancov vyzývala k podpísaniu sľubu a jeho potvrdeniu slovom „sľubujem“
do rúk primátorky mesta, v úvode oznámila, že Mgr. Martina Brisudová sa vzdala poslaneckého
mandátu, nakoľko vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v r. 2018 bola zvolená za primátorku
mesta. Na uprázdnené miesto poslanca nastúpila Mgr. Lenka Sojková.
Sľub poslanca:
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať
záujmy mesta, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné
všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca mestského
zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“
Poslancami na volebné obdobie 2018 – 2022 sa stali:
MVDr. Július Balog, MUDr. Radovan Baník, JUDr. Bronislava Garajová , Pavel Gavalec, Mgr.
Pavel Jánošík, Ján Kromholc, Mário Kurák, Ing. Miroslav Macove, Zdenko Račko, Bc. Ján
Skýpala ,Mgr. Lenka Sojková, Karol Švingál, Bc. Martina Tóčiková.
BOD č. 6.
Vystúpenie novozvolenej primátorky
Po odovzdaní osvedčení novozvoleným poslancom, predniesla novozvolená primátorka Mgr.
Martina Brisudová príhovor.
BOD č. 7
Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva
Primátorka predložila novozvoleným poslancom na schválenie návrh programu tak, ako bol
zverejnený a ako ho obdržali v písomnej pozvánke nasledovne:
8. bod – Voľba návrhovej komisie
9. bod - Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia mestského zastupiteľstva
10. bod. Určenie platu primátorky
11. bod. Návrh na schválenie sobášiacich
12. bod. Záver
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Ak nie, dávam hlasovať o predloženom návrhu programu ustanovujúceho zasadnutia mestského
zastupiteľstva.
13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

Návrh programu bol schválený.
BOD č. 8
Voľba návrhovej komisie
V zmysle rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva do návrhovej komisie odporučila zvoliť:
-za predsedu pána poslanca MVDr. Júliusa Baloga,
za členov komisie pánov poslancov Mgr. Pavla Jánošíka a Ing. Miroslava Macove.
Má niekto iný návrh?
Kto je za predložený návrh?
13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

Návrh programu bol schválený.

BOD č. 9
Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia
mestského zastupiteľstva
Primátorka mesta po dohode s poslancami mestského zastupiteľstva navrhla, aby bol povereným
poslancom, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva, pán Mgr. Pavel
JÁNOŠÍK.
Menovaný poslanec súhlasil s týmto návrhom.
Uznesenie č. 2/2018
Mestské zastupiteľstvo v Poltári
poveruje
poslanca Mgr. Pavla JÁNOŠÍKA zvolávaním a vedením zasadnutí mestského zastupiteľstva
v
prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania
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Určenie platu primátorky
Plat primátorky určuje zákon NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom doterajším
mestským zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami.
Uznesenie č. 3/2018
Mestské zastupiteľstvo v Poltári
určuje
V súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom doterajším mestským
zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat primátorky Mgr. Martiny
BRISUDOVEJ vo výške 2 481,00 €.
13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

BOD č. 11

Návrh na poverenie poslancov MsZ vykonávaním občianskych obradov
Predposledným bodom rokovania mestského zastupiteľstva bol Návrh na poverenie poslancov
mestského zastupiteľstva vykonávaním občianskych obradov v zmysle § 4 ods. 1 zák. č. 36/2005 Z.z.
o rodine v platnom znení. Po dohode s poslancami mestského zastupiteľstva primátorka mesta
navrhla, aby boli vykonávaním občianskych obradov poverení poslanci :
Mgr. Lenka SOJKOVÁ, JUDr. Bronislava GARAJOVÁ, Karol ŠVINGÁL
Menovaní poslanci súhlasili s týmto návrhom.

Uznesenie č. 4/2018
Mestské zastupiteľstvo v Poltári
Poveruje
výkonom sobášiaceho nasledovných poslancov MsZ v Poltári
1. Mgr. Lenka SOJKOVÁ
2. JUDr. Bronislava GARAJOVÁ
3. Karol ŠVINGÁL
13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania
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UZNESENIE
z ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Poltári
zo dňa 10. 12. 2018
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO:
P r e r o k o v a l o:
1. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy mesta
2. Poverenie poslanca, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva v prípadoch
podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
3. Návrh na určenie mesačného platu primátorky mesta
4. Návrh na schválenie sobášiacich
1. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy mesta
Uznesenie č. 1/2018
A. berie na vedomie
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy mesta
2. vystúpenie novozvolenej primátorky
3. oznámenie Mgr. Martiny Brisudovej o vzdaní sa poslaneckého mandátu
4. že na uprázdnený mandát poslanca mestského zastupiteľstva nastúpi prvý náhradník
Mgr. Lenka Sojková
B. k o n š t a t u j e, ž e
1. novozvolená primátorka Mgr. Martina B R I S U D O V Á
zložila zákonom predpísaný sľub primátorky mesta
2. zvolení poslanci mestského zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca mestského
zastupiteľstva:
MVDr. Július BALOG
MUDr. Radovan B A N Í K
JUDr. Bronislava G A R A J O V Á
Pavel G A V A L E C
Mgr. Pavel J Á N O Š Í K
Ján K R O M H O L C
Mário K U R Á K
Ing. Miroslav M A C O V E
Zdenko R A Č K O
Bc. Ján S K Ý P A L A
Mgr. Lenka S O J K O V Á
Karol Š V I N G Á L
Bc. Martina T Ó Č I K O V Á
2. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného
zastupiteľstva podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta
zákona o obecnom zriadení.
Uznesenie č. 2/2018
Mestské zastupiteľstvo v Poltári
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poslanca Mgr. Pavla JÁNOŠÍKA zvolávaním a vedením zasadnutí mestského zastupiteľstva
v
prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

3. Určenie mesačného platu primátora
Uznesenie č. 3/2018
Mestské zastupiteľstvo v Poltári
určuje
V súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom doterajším mestským
zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat primátorky Mgr. Martiny
BRISUDOVEJ vo výške 2 481,00 €.
13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

4. Poverenie sobášiacich
Uznesenie č. 4/2018
Mestské zastupiteľstvo v Poltári
Poveruje
výkonom sobášiaceho nasledovných poslancov MsZ v Poltári
1. Mgr. Lenka SOJKOVÁ
2. JUDr. Bronislava GARAJOVÁ
3. Karol ŠVINGÁL
13 za

BOD č. 12
Záver

- proti

- sa zdržal hlasovania
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Keďže viac bodov programu nebolo, primátorka mesta ukončila zasadnutie MsZ.

Mgr. Martina BRISUDOVÁ
primátorka mesta

Bc. Ján SKÝPALA
I. overovateľ

MUDr. Radovan BANÍK
II. overovateľ

Zapísala: Marta KUPČEKOVÁ, vedúca správneho oddelenia

ZÁPISNICA
napísaná na ustanovujúcom zasadnutí MsZ
dňa 10. 12. 2018

