UZNESENIE
Zo zasadnutia Msz dňa 22.08.2019

UZNESENIE č. 100/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č. 4/2019 o určení výšky finančných prostriedkov
na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka
školského zariadenia, zriadených na území mesta Poltár na rok 2019, 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
školského zariadenia, zriadených na území mesta Poltár
Za:

6

Judr. Garajová
Kromholc
Mgr. Jánošík
Mgr. Sojková
Švingál
Bc. Tóčiková

Proti:

5

Dreisig
Gavalec
Ing. Macove
Z. Račko
Ing. Žilák

Zdržali sa: 2
Kurák
Bc. Skýpala

UZNESENIE č. 101/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č. 5/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta
Poltár
Za:

9

Jánošík
Kromholc
Kurák
Račko
Bc. Skýpala
Mgr. Sojková
Švingál
Bc. Tóčiková
Ing. Žilák

Proti: 3
Judr. Garajová
Dreisig
Gavalec

Zdržal sa: 1
Ing. Macove

UZNESENIE č. 102/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 18
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 a c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov, 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:
Ekon. klasifikácia 110
Dane z príjmov
Vo výdavkovej časti rozpočtu:
Funkčná klasifikácia 06.2.0 MsPS
Ekon. Klasifikácia
-641 Transfery v rámci verejnej správy
Za: 13

Proti:

0

Suma
1.500,00 €
Suma
1.500,00 €
Zdržal sa: 0

Neprítomní: 0

UZNESENIE č. 103/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 19
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 a c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov, 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
predkladám mestskému zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie:
V príjmovej časti rozpočtu:
Ekon. Klasifikácia 312 – Transfery v rámci verejnej správy
- priznaná náhrada nákladov za PHM
Vo výdavkovej časti rozpočtu:
FK 03.2.0 DHZO
EK
- všeobecný materiál
633
- dopravné
634
Za: 13

Proti:

0

Zdržal sa: 0

Suma v €
320,43
Suma v €
120,43
200,00
Neprítomní: 0

UZNESENIE č. 104/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 20
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 a c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov, 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
predkladám mestskému zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie:
V príjmovej časti rozpočtu:

Ekon. Klasifikácia 312 – Transfery v rámci verejnej správy
- dotácia na matriku
Vo výdavkovej časti rozpočtu:
FK 01.3.3 matrika
EK
- všeobecný materiál
633
Za: 13

Zdržal sa: 0

Proti:0

Suma v €
1.314,26
Suma v €
1.314,26
Neprítomní: 0

UZNESENIE č. 105/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 21
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 a c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov, 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
predkladám mestskému zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie:
V príjmovej časti rozpočtu:
Ekon. Klasifikácia 312 – Transfery v rámci verejnej správy
Suma
- priznaná dotácia na školské potreby
66,40 €
Vo výdavkovej časti rozpočtu:
FK 09.1.1.1 MŠ Sklárska
- všeobecný materiál
Za:

13

EK
633

Suma
66,40 €
Zdržal sa: 0

Proti: 0

UZNESENIE č. 106/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 22
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 rozpočtovaných
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:
Funkčná klasifikácia 09.1.1.1 MŠ Sklárska
Ekon. klasifikácia
Suma
- 633 všeobecný materiál
120,00 €
- 634 prepravné
120,00 €
Za: 12

Proti:

0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 1
Gavalec

UZNESENIE č. 107/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 23
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 rozpočtovaných
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové
výdavky, b) povolené prekročenie a viazanie príjmov a c) povolené prekročenie a
viazanie výdavkov, 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:
Ekon. Klasifikácia
Suma v €
121 002 – daň zo stavieb
25.689,49
212 002 – prenájom pozemkov
4.149,19
212 003 – nájomné za revír
32,19
223 001 – známky za psy
5,00
223 001 – ostatný príjem
1.000,00
292 008 – výťažok Slovmatic
100,00
292 012 – príjmy z dobropisov
462,98
312 012 – dotácia register adries
34,00
233 001 – príjem z predaja majetku
2.652,00
SPOLU príjmová časť rozpočtu
34.124,85
Vo výdavkovej časti rozpočtu:
FK 01.1.1 Samospráva EK
Suma v €
- všeobecný materiál 633
13.417,09
- nájomné za nájom z nebyt. pr. 636
3.000,00
- služby 637
8.670,00
- výpočtová technika 713
23,60
SPOLU
25.110,69
Vo výdavkovej časti rozpočtu:
FK 08.2.0 Kultúrny dom EK
-všeobecný materiál 633
-rutinná štandardná údržba 635
- služby 637
SPOLU

Suma v €
3.500,00
1.000,00
3.000,00
7.500,00

Vo výdavkovej časti rozpočtu:
FK 01.1.1 Krištáľ EK Suma v €
- rutinná štandardná údržba 635

1.514,16

SPOLU výdavková časť rozpočtu
Za: 13

Proti:

0

34.124,85
Zdržal sa: 0

Neprítomní: 0

UZNESENIE č. 108/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 24
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 rozpočtovaných
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
V príjmovej časti rozpočtu:
Ekon. Klasifikácia
Suma
322 001 – kapitálový príjem
- 129.271,06 €
312 001 – bežný príjem
129.271,06 €
Vo výdavkovej časti rozpočtu:
FK 05.1.0 Nakladanie s odpadmi EK
Suma
- kapitálový výdavok - kompostovanie 717
-136.624,42 €
- bežný výdavok – kompostovanie 641
136.624,42 €
Za: 13

Zdržal sa: 0

Proti: 0

Neprítomní: 0

UZNESENIE č. 109/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 25
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 a c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov, 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:
Ekon. Klasifikácia 212 003 Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov
Suma
- nájomné športová hala
150,00 €
Vo výdavkovej časti rozpočtu:
FK 08.1.0 MVK
EK
Suma
- volejbalový oddiel energie
Za:

13

642
Proti: 0

150,00 €
Zdržal sa: 0

UZNESENIE č. 110/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 26
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 a c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov, 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:
Ekon. Klasifikácia 223 003 Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov
Suma
- príspevok zo SF
211,32 €
Vo výdavkovej časti rozpočtu:
FK 09.6.0. 1 ŠJ pri MŠ Sklárskej
EK
Suma
- služby
637
211,32 €
Za:

13

Proti:

0

Zdržal sa: 0

Neprítomní: 0

UZNESENIE č. 111/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 27
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 prekročenie 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:
Ekon. Klasifikácia
312 - Transfery v rámci verejnej správy
Suma
- dotácia SOÚ – Ministerstvo ŽP SR
466,17 €
453 – Prostriedky z predchádzajúcich rokov
- zostatok na bežnom účte k 31.12.2018
1.445,37 €
SPOLU príjmová časť
1.911,54 €
Vo výdavkovej časti rozpočtu:
FK 04.4.3 – Spoločný obecný úrad
EK
Suma
- cestovné
631
100,00 €
- všeobecný materiál
633
1.611,54 €
- služby
637
200,00 €
SPOLU výdavková časť
1.911,54 €
Za: 12

Proti:

0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 1
Švingál

UZNESENIE č. 112/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 28
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 prekročenie 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:
Ekon. Klasifikácia 456 Iné príjmové finančné operácie
Suma
- prijaté finančné zábezpeky - garáže
3.200,00 €
Vo výdavkovej časti rozpočtu:
FK 06.6.0 Nové garáže
EK
Suma
- nové garáže
717
3.200,00 €
Za:

13

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 0

UZNESENIE č. 113/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 29
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 a c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov, 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:
Ekon. Klasifikácia 212 003 Nájomné STS
Suma
- nájomné STS
2.491,84 €
Vo výdavkovej časti rozpočtu:
FK 01.1.1 Krištáľ
EK
Suma
- všeobecný materiál
633
691,84 €
- rutinná štandardná údržba
635
600,00 €
- služby
637
1200,00 €
Za: 13

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 0

UZNESENIE č. 114/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 30
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:
FK 08.2.0 Kultúrny dom
EK
Suma
- mzdy a odvody
610,620
- 1.300,00 €
- všeobecný materiál
633
1.300,00 €

Za: 13

Zdržal sa: 0

Proti: 0

Nehlasoval: 0

UZNESENIE č. 115/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 31
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
V príjmovej časti rozpočtu:
FK 10.2.0 Zariadenie sociálnych služieb
EK
Suma
- školy a školské zariadenia
223 002
-157.770,00 €
- za predaj výrobkov, tovarov a služieb
223 001
149.270,00 €
- za stravné
223 003
7.000,00 €
- iné príjmy
292 027
1.500,00 €
Proti:

Za: 12

Zdržal sa:

Nehlasoval:
Dreisig

UZNESENIE č. 116/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 32
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:
FK 09.8.0 Spoločný školský úrad
EK
Suma
- mzdy
610
-6.000,00 €
- odvody
620
-2.097,00 €
- všeobecný materiál
633
8.097,00 €
Za:

13

Proti:

0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval:

UZNESENIE č. 117/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 33
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 a c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov, 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:
Ekon. klasifikácia
EK
Suma
- Dane z príjmov
110
4.939,00 €
- Dotácia od UPSVaR
312
15.637,00 €
Vo výdavkovej časti rozpočtu:
Funkčná klasifikácia 02.2.0 Miestna občianska poriadková služba v obciach
- 600 výdavky na MOPS
Za:

12

Proti:

0

Zdržal sa: 0

Suma
20.576,00 €

Nehlasoval: 1
Judr. Garajová

UZNESENIE č. 118/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 34
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 a c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov, 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:
Ekon. klasifikácia 110
Suma
- Dane z príjmov
16.904,04 €
Vo výdavkovej časti rozpočtu:
Funkčná klasifikácia 08.1.0 rekreačné a športové služby
Ekon. klasifikácia 630
Suma
16.904,04 € 0

- Tovary a služby
Za: 11

Proti: 2
Gavalec
Dreisig

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 0

UZNESENIE č. 119/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 35
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 a c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov, 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
predkladám mestskému zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie:

V príjmovej časti rozpočtu:
Ekon. klasifikácia 110
- Dane z príjmov

Suma
1.800,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu:
Funkčná klasifikácia 08.1.0 rekreačné a športové služby
Ekon. klasifikácia 610, 620
Mzdy a poistné
Za: 13
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Suma
1.800,00 €
Nehlasoval: 0

UZNESENIE č. 120/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
Ďalšie použitie rezervného fondu vo výške 239 144,00 Eur na kapitálové výdavky
nasledovne:
1. nákup pohrebného vozidla

30 500,00 Eur

2. nákup úžitkového vozidla pre MsPs

25 300,00 Eur

3. zriadenie obecnej kompostárne

13 000,00 Eur

4. financovanie prestavby vrchnej časti mostu Zelené

150 000,00 Eur

5. parkovisko pri Poliklinike

3 477,36 Eur

6. rozšírenie služieb mestského kúpaliska na celoročné
o welness – 10% spolufinancovanie kap. výdavkov
7. prestavba mosta Zelené - 5% spolufinancovanie
Za:
8
Proti: 0
Jánošík
Kromholc
Ing. Macove
Bc. Skýpala
Mgr. Sojková
Švingál
Bc. Tóčiková
Ing. Žilák

Zdržal sa: 3
Dreisig
Kurák
Račko

4 000,00 Eur
12 866,64 Eur

Nehlasoval: 0

Neprítomní: 2
Judr. Garajová
Gavalec

UZNESENIE č. 121/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 36
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 d) povolené prekročenie
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:
Ekon. klasifikácia 454
-

Suma v €

prevod z rezervného fondu

30 500,00

Vo výdavkovej časti rozpočtu:
Suma v €

Ekon. Klasifikácia 700
-

nákup pohrebného vozidla

30 500,00
Zdržal sa: 3

Nehlasoval: 1

Jánošík

Dreisig

Bc. Skýpala

Kromholc

Kurák

Macove

Račko

Za: 7

Proti: 0

Neprítomní: 2
Judr. Garajová
Gavalec

UZNESENIE č. 122/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 38
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 d) povolené prekročenie
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:
Ekon. klasifikácia 454
Suma v €
prevod z rezervného fondu
25 300,00
Vo výdavkovej časti rozpočtu:
Ekon. Klasifikácia 700
nákup úžitkového vozidla
Za: 11

Proti: 0

UZNESENIE č. 123/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

Suma v €
25 300,00
Zdržal sa: 0

Neprítomní: 2

SCHVAĽUJE
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 39
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 d) povolené prekročenie
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:
Ekon. klasifikácia 454
-

Suma v €

prevod z rezervného fondu

13 000,00

Vo výdavkovej časti rozpočtu:
Ekon. Klasifikácia 700
Za: 11

Suma v €
13 000,00

zriadenie obecnej kompostárne
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní: 0

UZNESENIE č. 124/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 40
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 d) povolené prekročenie
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:
Ekon. klasifikácia 454
prevod z rezervného fondu

Suma v €
150 000,00

Vo výdavkovej časti rozpočtu:
Ekon. Klasifikácia 700
financovanie prestavby vrchnej časti mostu Zelené
Za: 11

Proti: 0

UZNESENIE č. 125/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

Zdržal sa: 0

Suma v €
150 000,00
Neprítomní: 2

SCHVAĽUJE
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 41
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 d) povolené prekročenie
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:
Ekon. klasifikácia 454
prevod z rezervného fondu

Suma v €
3 477,36

Vo výdavkovej časti rozpočtu:
Ekon. Klasifikácia 700
-

Suma v €

parkovisko pri Poliklinike

Za: 11

Proti: 0

3 477,36

Zdržal sa: 0

Neprítomní: 2

UZNESENIE č. 126/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 42
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 d) povolené prekročenie

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:
Ekon. klasifikácia 454
prevod z rezervného fondu

Suma v €
4 000,00

Vo výdavkovej časti rozpočtu:
Ekon. Klasifikácia 700
rozšírenie služieb mestského kúpaliska
o wellness – 10 % spolufinancovanie kapitálových výdavkov
Za: 11

Proti: 0

UZNESENIE č. 127/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

Zdržal sa: 0

Suma v €
4 000,00
Neprítomní: 0

SCHVAĽUJE
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 45
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 d) povolené prekročenie
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:
Ekon. klasifikácia 454
prevod z rezervného fondu

Suma v €
12 866,64

Vo výdavkovej časti rozpočtu:
Ekon. Klasifikácia 700
prestavba mosta Zelené – 5% spolufinancovanie
Za: 11

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Suma v €
12 866,64
Neprítomní: 0

UZNESENIE č. 128/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
I.

BERIE NA VEDOMIE

návrh primátorky mesta Poltár Martiny Brisudovej na dočasné poverenie pani Natálie
Teichnerovej riadením Mestského podniku služieb v Poltári s účinnosťou od 22.08.2019
Za: 11

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní: 2
Judr. Garajová
Gavalec

UZNESENIE č. 129/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
II.

POVERUJE

na návrh primátorky mesta Poltár Mgr. Martiny Brisudovej pani Natáliu Teichnerovú
riadením Mestského podniku služieb od 22.08.2019 do 31.12.2019
Za: 11

Proti:

0

Zdržal sa: 0

Neprítomní: 2
Judr. Garajová
Gavalec

UZNESENIE č. 130/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
III.

RUŠÍ

ku 24.00 hod. dňa 31.12.2019 príspevkovú organizáciu Mestský podnik služieb Poltár, IČO
37958348, Továrenská 497/15, 987 01 Poltár, bez právneho nástupcu
Za: 6

Proti: 3

Mgr. Jánošík
Kromholc
Bc. Skýpala
Mgr. Sojková
Švingál
Bc. Tóčiková

Dreisig
Račko
Žilák

Zdržal sa: 2
Kurák
Ing. Macove

Neprítomní: 2
Garajová
Gavalec

UZNESENIE č. 131/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
URČUJE
vecné
finančné vymedzenie majetku vrátane súvisiacich práv a záväzkov, ktoré
prechádzajú na zriaďovateľa Mesto Poltár príslušné ku 24.00 hod. dňa 31.12.2019 s
aktuálnym stavom k tomuto termínu.
Za: 8

Proti: 1

Zdržal sa: 2

Neprítomní: 2

Dreisig

Ing. Žilák
Račko

Judr. Garajová
Gavalec

UZNESENIE č. 132/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
založenie obchodnej spoločnosti Technické služby Poltár, s.r.o., so sídlom Železničná 489/1,
987 01 Poltár
Za: 6
Mgr. Jánošík
Kromholc
Bc. Skýpala

Proti: 0

Zdržal sa: 5
Dreisig
Kurák

Neprítomní: 2

Mgr. Sojková
Švingál
Bc. Tóčiková

Ing. Macove
Račko
Ing. Žilák

UZNESENIE č. 133/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
Zakladateľskú listinu spoločnosti Technické služby Poltár, s.r.o., so sídlom Železničná
489/1, 987 01 Poltár
Za: 6

Zdržal sa: 5

Proti: 0

Mgr. Jánošík
Kromholc
Bc. Skýpala
Mgr. Sojková
Švingál
Bc. Tóčiková

Neprítomní: 2

Dreisig
Kurák
Ing. Macove
Račko
Ing. Žilák

UZNESENIE č. 134/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
majetkovú účasť mesta Poltár v obchodnej spoločnosti Technické služby Poltár, s.r.o., so
sídlom Železničná 489/1, 987 01 Poltár vo výške 100% vo forme peňažného vkladu 5 000
eur, podľa § 9 ods. 2 písm. f) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
Za: 7
Mgr. Jánošík
Kromholc
Ing. Macove
Bc. Skýpala
Mgr. Sojková
Švingál
Bc. Tóčiková

Proti: 1
Dreisig

Zdržal sa: 3

Neprítomní: 2

Kurák
Račko
Ing. Žilák

UZNESENIE č. 135/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE Karola Švingála, nar. 12.6.1979, r. č. 790612/7867, trvale bytom Nová
550/34, 987 01 Poltár, do funkcie konateľa spoločnosti Technické služby Poltár, s.r.o., podľa
§11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Za: 7
Mgr. Jánošík
Kromholc
Ing. Macove
Bc. Skýpala
Mgr. Sojková
Švingál
Bc. Tóčiková

Proti: 1
Dreisig

Zdržal sa:3
Kurák
Račko
Ing. Žilák

Neprítomní: 2

UZNESENIE č. 136/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
podľa § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ako zástupcov mesta
Poltár v dozornej rade spoločnosti Technické služby Poltár, s.r.o.

- JUDr. Bronislava Garajová, nar. 24.2.1977, r. č. 7752247833, trvale bytom Zelené 39, 987
01 Poltár
Za: 6
Mgr. Jánošík
Kromholc

Proti: 0

Bc. Skýpala
Mgr. Sojková
Švingál
Bc. Tóčiková

Zdržal sa: 5
Kurák
Račko
Ing. Žilák
Dreisig

Neprítomní: 2

UZNESENIE č. 137/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
- Bc. Martina Tóčiková, nar. 13.8.1981, r. č. 815813/7834, trvale bytom Fučíkova č. 628/20,
987 01 Poltár
Za: 10

Proti:

0

UZNESENIE č. 138/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE

Zdržal sa: 1
Račko

Neprítomní: 2

- Boris Dreisig, nar. 24.03.1974, r. č. 740324/7852,trvale bytom Slobody 318/43 987 01
Poltár
Za: 9

Proti:

0

Zdržal sa: 1
Račko

Nehlasoval:1
Dreisig

Neprítomní: 2

UZNESENIE č. 139/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
-Zdenko Račko nar. 26.07.1972, r. č 720726/837, trvale bytom Družby 29/43, 987 01 Poltár
Za: 6
Dreisig
Kromholc
Kurák
Bc. Skýpala
Ing. Macove
Ing. Žilák

Proti: 0

Zdržal sa: 5
Mgr. Jánošík
Račko
Mgr. Sojková
Švingál
Bc. Tóčiková

Neprítomní: 2

UZNESENIE č. 140/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
- Anton Oboňa, nar. 26.10.1954, r. č. 541026/2902, trvale bytom Záhradná 652/2, 987 01
Poltár
Za:

10

Proti: 0

Zdržal sa: 1
Račko

Neprítomní: 2

UZNESENIE č. 141/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 38
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 a c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov, a d) povolené
prekročenie 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:
EK
Suma

- Dane z príjmov

110

5.700,00€

Vo výdavkovej časti rozpočtu:
Funkčná klasifikácia
- účasť na majetku
- poplatky súvisiace so zápisom do OR

EK
814

Suma
5.000,00 €
700,00 €

Za: 7

Zdržal sa:

Proti:

Mgr. Jánošík
Kromholc
Ing. Macove
Bc. Skýpala
Mgr. Sojková
Švingál
Bc. Tóčiková

4

Neprítomní: 2

Zdržal sa: 1

Neprítomní: 2

Dreisig
Kurák
Račko
Ing. Žilák

UZNESENIE č. 142/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
I.
ODVOLÁVA
predsedu komisie pre šport - Mária Kuráka
Za:

10

Proti: 0

Ing. Žilák
UZNESENIE č. 143/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
II.
VOLÍ
za predsedu komisie pre šport - Ing. Petra Žiláka
Za: 10

Proti:

0

Zdržal sa: 1
Ing. Žilák

UZNESENIE č. 144/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
I. ODVOLÁVA

Neprítomní: 2

zapisovateľku komisie bytovej Martu Kupčekovú
Za: 11

Proti: 0

Zdržal sa:

0

Neprítomní: 2

UZNESENIE č. 145/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
II. VOLÍ
zapisovateľku komisie bytovej Ing. Lenku Mokošovú
Za: 11

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní: 2

UZNESENIE č. 146/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
ZRIAĎUJE DOTAČNÚ KOMISIU a VOLÍ
jej predsedu a členov v zložení:
1. Mgr. Pavel Jánošík (Bytová komisia) - predseda
2. JUDr. Bronislava Garajová (komisia pre kultúru, mestskú kroniku a ZPOZ, komisia pre
ochranu verejného záujmu)
3. Bc. Ján Skýpala (komisia pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta)
4. Mgr. Lenka Sojková (komisia pre zdravie a sociálnu starostlivosť)
5. Bc. Martina Tóčiková (komisia územného plánovania, výstavby, dopravy, životného
prostredia, cestovného ruchu a spoluprácu s podnikateľmi)
6. Karol Švingál (komisia pre školstvo a priestupková)
7. Ing. Peter Žilák (komisia pre šport)
zapisovateľka : Eva Oravcová
Za: 11

Proti:

0

Zdržal sa: 0

UZNESENIE č. 147/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
ZRIAĎUJE KOMISIU PRE LIKVIDÁCIU MAJETKU a VOLÍ
jej predsedu a členov v zložení:
1. Boris Dreisig (predseda)
2. Mgr. Pavel Jánošík (člen)

Neprítomní: 2

3. Mgr. Lenka Sojková (člen)
4. Ing. Miroslav Macove (člen)
zapisovateľka: Eva Oravcová
Za: 10

Proti: 0

Zdržal sa: 1

Neprítomní: 2

Račko
UZNESENIE č. 148/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
UDEĽUJE CENU MESTA POLTÁR
HELENE GABĽASOVEJ - za dlhoročné pôsobenie v SZPB
Za: 8

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: 4

Kromholc

UZNESENIE č. 149/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
DETSKÉMU FOLKLÓRNEMU SÚBORU KUKUČKY - za propagáciu ľudového umenia
v meste a okolí
Za: 9

Proti:

Zdržal sa:

Neprítomní: 4

UZNESENIE č. 150/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
Jánovi KULICHOVI st. - za preventívno – výchovné pôsobenie v oblasti požiarnej ochrany
Za: 7

Proti:

Zdržal sa:

2

Neprítomní: 4

Mgr. Jánošík
Bc. Tóčiková
UZNESENIE č. 151/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
VIERE BERKYOVEJ - za odvahu a prejavenie ľudskosti pri záchrane života

Proti:

Za: 6

Zdržal sa: 3

Neprítomní: 4

Dreisig
Kurák
Ing. Macove
UZNESENIE č. 152/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
zámer prevodu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa 1) v zmysle § 9 a
ods.8 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týkajúci
sa odpredaja pozemku pod bytovým domom CKN parc. č. 2122 o výmere 458 m² – zastavané
plochy a nádvoria, na ktorej je postavený bytový dom súp. č. 619, vlastníkom bytov v
bytovom dome súp. č. 619 v spoluvlastníckom podiele prislúchajúcom spoluvlastníckemu
podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu za kúpnu cenu 0,10 €/m2.
Za:

9

Zdržal sa: 0

Proti: 0

Neprítomní: 4

UZNESENIE č. 153/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
odpredaj nehnuteľností v katastrálnom území Poltár
1. v zmysle § 9 a ods.8 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom mesta Poltár,
týkajúci sa prevodu nehnuteľného majetku – nehnuteľností nachádzajúcich sa v
katastrálnom území Poltár a v spojitosti so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve
bytov a nebytových priestorov, odpredaj 1-izbového bytu č. 28, na 7. poschodí vo
vchode č. 37 bytového domu súp. č. 694 na Železničnej ulici v Poltári, stojaceho na
parcele CKN č. 2238 v spoluvlastníckom podiele pre nájomcu a to v podiele 1/1 v
pomere k celku a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach
domu 41/3347-ín, zapísaný na LV č. 2192 v k. ú. Poltár, nájomcovi bytu za kúpnu
cenu 2 270,- €
Za: 9

Proti:

0

Zdržal sa: 0

Neprítomní: 4

2. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, odpredaj pozemku pod bytovým domom parcela CKN č.
2238 o výmere 585 m2 – zastavané plochy a nádvoria, na ktorej je postavený bytový
dom súpisné číslo 694 v spoluvlastníckom podiele 41/3347-ín, ktorý zodpovedá
podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu. Zodpovedajúca
výmera z celej parcely je 7,17 m2. Z dôvodu štandardného postupu pri predajoch
pozemkov pod bytovými domami v Poltári je kúpna cena pozemku stanovená na 0,10
€/m2, čo pri výmere 7,17 m2 predstavuje kúpnu cenu 0,72 €,
pre:
Katarínu Matuškovú, rod. Pálešovú, nar. 26.01.1965, trvale bytom Poltár,
Železničná 694/37

v podiele 1/1 v pomere k celku,
za celkovú kúpnu cenu 2 270,72- €,
Za: 9

Zdržal sa:

Proti: 0

0

Neprítomní: 4

UZNESENIE č. 154/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
1. Občianskemu združeniu Z našich srdiečok, Obrancov mieru 168/16, Poltár,
v zastúpení Sestier Sihelských, na nahrávanie nového CD finančný príspevok vo
výške 350 € s podmienkou, že uskutočnia jedno vystúpenie v mesiaci október, pri
príležitosti Mesiaca úcty k starším (19. alebo 26. 10. 2019)
2. Kataríne Strmeňovej, Sklárska 508/11, Poltár, finančný príspevok vo výške 62 € na 2.
ročník Poltárskeho behu 2019,
3. Finančný príspevok vo výške 300 € na pokrytie nákladov spojených s vystúpením
„Divadla z domčeka“, chodúľolezci za 2 hodiny účinkovania a finančný príspevok vo
výške 200 € na kúpu sladkostí (čokolád) pre účinkujúce deti MŠ, ZŠ, ZUŠ a našich
domácich súborov.
Za: 8

Proti: 0

Nehlasoval: 1

Zdržal sa: 0

Neprítomní:4

Kurák

UZNESENIE č. 155/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE
Informatívnu správu o vypracovaných a podaných projektoch mesta Poltár.
Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní: 4

UZNESENIE č. 156/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE
Správu o výsledkoch kontroly zákonnosti čerpania dotácie poskytovanej na originálne
kompetencie, určenej na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ Sklárska a súladu vyplácania
kreditových príplatkov v podmienkach MŠ Sklárska so zákonom č. 553/2003 Z. z. o
odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní: 4

Nehlasoval: 1

UZNESENIE č. 157/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE
Správu o výsledkoch kontroly zákonnosti, hospodárnosti a efektívnosti čerpania výdavkov na
cestovné náhrady v podmienkach Mestského úradu v Poltári
Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní: 5

UZNESENIE č. 158/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
ODPORÚČA SCHVÁLIŤ
poslancom mestského zastupiteľstva prijatie novej členky Zboru pre občianske záležitosti pri
MsZ v Poltári - Mgr. Zuzany Gregorovej ako recitátorky na občianskych obradoch a
občianskych pohreboch.

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Neprítomní: 5

Zdržal sa: 0

Neprítomní: 5

UZNESENIE č. 159/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
RUŠÍ
Uznesenie č. 91/2019 zo dňa 27.06.2019
Za: 8

Proti: 0

