Zápisnica
napísaná na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Poltári
konané dňa 17. 5. 2016
Prítomní:
Matej A L B E R T , MVDr. Július B A L O G, MUDr. Radovan B A N Í K, Mgr. Martina
BRISUDOVÁ, Mgr. Pavel J Á N O Š Í K, Daniel K A M A S, Ján K U L I C H, Zdeněk
P I T L I A K, Zdenko R A Č K O, Peter S I T O R, Bc. Ján S K Ý P A L A, Bc. Martina
TÓČIKOVÁ, Mgr. Lenka T A L Á N O V Á
Primátor:
Prednosta:
Hlavná kontrolórka:
Zapisovateľka:

Pavel Gavalec
Ing. Pavel Olšiak
Iveta Lakotová
Marta Kupčeková

Rokovanie mestského zastupiteľstva zahájil a viedol primátor mesta p. Pavel Gavalec, ktorý
privítal všetkých prítomných. Konštatoval, že na zasadnutí je prítomných 13 poslancov.
Kto je za to, aby overovateľmi zápisnice boli: 1 Mgr. Lenka TALÁNOVÁ
2. Ján KULICH
Hlasovanie:
13 za

- proti

- sa zdržali hlasovania

Návrhová komisia:
1. Zdeněk P I T L I A K
2. MUDr. Radovan B A N Í K
3. Mgr. Pavel J Á N O Š Í K
Hlasovanie:
13 za
- proti

- sa zdržal hlasovania

PROGRAM:
1. Správa o činnosti mestskej rady, návrhoch mestskej rady a primátora mesta
2. Správa o stave nezamestnanosti v meste Poltár
3. Schválenie PHSR
4. Predaj bytu č.31 v bytovom dome s. č. 503/13 v bloku A
5. Súhlas s umiestnením stavby - TERASY
6. Návrh VZN o nakladaní s odpadmi
7. Schválenie odstránenia stavieb vo vlastníctve mesta
8. Zmluva o zriadení vecného bremena na investičnú akciu „Poltár – kanalizácia a
intenzifikácia ČOV“
9. Prenájom stravovacieho zariadenia Krištáľ – podmienky obchodnej verejnej súťaže
10. Návrh na vyradenie majetku na základe inventarizácie k 31. 12. 2015
11. 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
12. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 13- 16
13. Kontrola plnenia uznesení MsZ r. 2015 – doplnenie /október - december 2015/
14. Kontrola bežných príjmov – za užívanie verejného priestranstva r. 2015
15.Záznam z kontroly využitia poskytnutej dotácie pre TJ Sklotatran Poltár za r. 2015
16. Kontrola postupu Mesta Poltár a to zákonnosti a dodržiavania termínov vo veci
zverejnenia uznesení zo zasadnutia MsZ zo dňa 18. 2. 2016

-217. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách
v r. 2015
18. R ô z ne
19. Diskusia
20. Záver
primátor
-navrhol doplniť
-prenájom nebytových priestorov pre ANTIK s. r. o.
- delegovanie zástupcov do Rady školy ZŠ, školská a slobody
Mgr. Jánošík
-podal návrh na doplnenie pred bod r ô z n e, bod č. 20, oprava a údržba MK Hájiky
p. Kamas
-požiadal o doplnenie bodu: úprava vstupného na kúpalisku
primátor
-máme komisie, tie nech to predjednajú. Tu budú rôzne názory.
Hlasovanie za program doplnený o všetky návrhy:
13 za
- proti

- sa zdržal hlasovania

1. Správa o činnosti mestskej rady
Uvedenú správu predložil zástupca primátora MVDr. Balog. Je prílohou zápisnice.
primátor
-bola zvolaná aj ďalšia rada, ale členovia sa nezúčastnili
Mgr. Brisudová
-na jednom z predchádzajúcich MsZ požiadala, aby tieto správy boli zasielané poslancom
domov elektronicky. P. viceprimátor si to aj zapísal, zatiaľ žiadne domov nedostala.
-aké stanovisko zaujala MsR k tomu, že p. primátor pozastavil výkon uznesenia MsZ?
MVDr. Balog
-zobrala to na vedomie
Mgr. Brisudová
-a správy kedy budú zasielané domov
MVDr. Balog
-to sa priznám, zabudol som
Mgr. Brisudová
-ty veľa krát povieš, p. viceprimátor, že chceš obrusovať hrany, naposledy sa hrany
obrusovali na Dni učiteľov. Ako si pamätá, vždy boli poslanci MsZ aspoň elektronicky
pozvaní na Deň učiteľov. Teraz sa to už nerobí a robil to predseda školskej komisie.

-3Teda nevie o aké obrusovanie hrán sa jedná, keďže poslanci túto pozvánku nedostali.
Správa o činnosti mestskej rady bola vzatá na vedomie.
2. Správa o stave nezamestnanosti v meste Poltár
Poslancom bola zaslaná domov a je prílohou zápisnice.
Správa bola vzatá na vedomie.
3. Schválenie PHSR
Podklady boli zaslané poslancom elektronicky.
Na zasadnutí to okomentoval prednosta MsÚ.
Mgr. Brisudová
-pozorne si prečítala PHSR. Po prečítaní zistila, že sa veľmi často skloňuje vo všetkých
pádoch to, že máme tradíciu sklárskeho a tehliarskeho priemyslu, ale aj to, že výroba je
utlmená, čo sa týka sklárskeho a tehliarskeho priemyslu. Preto ju napadla myšlienka, ako
zachovať tradíciu, či už sklárstva, alebo tehliarstva v našom regióne. Možnosťou je múzeum,
v ktorom by boli uložené sklárske a tehliarske predmety pre budúce generácie, keďže nevieme,
či sa táto výroba v našom regióne s vysokou mierou nezamestnanosti, obnoví.
Pripravila si k tomu pár slov a predložila aj návrh na uznesenie.
V strategickom dokumente ako je PHSR sa na viacerých miestach spomína tradícia
sklárskeho a tehliarskeho priemyslu v meste Poltár. Iniciatíva zriadenia múzea vychádza
práve z týchto tradícií. Mestské múzeum by malo byť zamerané na ochranu, zhromažďovanie,
odborné spracovanie, využívanie a sprístupňovanie hmotných dokumentov so zameraním na
múzejnú dokumentáciu vývoja spoločnosti, vedy, priemyselnej výroby a umenia so zvláštnym
zreteľom na históriu a rozvoj sklárskej a tehliarskej výroby na území mesta Poltár a v jeho
okolí. Z uvedeného vyplýva, žeby malo ísť o mestskú zbierkotvornú kultúrno vzdelávaciu
inštitúciu v oblasti múzejnej činnosti. V mnohých mestách si obyvatelia uvedomujú dôležitosť
zachovania vlastnej identity prostredníctvom uchovávania svojich dejín a iných produktov
hmotného i nehmotného kultúrneho dedičstva a jeho odovzdávania budúcim generáciám.
Okrem tejto nespornej hodnoty by malo múzeum ambíciu vykonávať vzdelávaciu, edukatívnu
a kultúrno výchovnú činnosť pre školské zariadenia v meste Poltár a okolí. Svoj potenciál
bude môcť prezentovať rovnako pre občanov mesta, ako aj pre jeho návštevníkov a turistov.
Malo by sa stať jedným z magnetov pre propagáciu cestovného ruchu a prilákanie
návštevníkov nielen do Poltára, ale aj na pomedzie Gemera a Novohradu. Z dôvodu utlmenia
sklárskej a tehliarskej výroby v našom meste ako aj uchovania histórie pre nasledujúce
generácie predložila návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Poltári pri príležitosti 50. výročia položenia základného kameňa
výstavby sklárne v Poltári a regionálnych tradícií hrnčiarstva, tehliarstva a škridliarstva na
svojom zasadnutí dňa 17. 5. 2016
žiada
Mesto Poltár

-4a/ o 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
ukladá
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
prerokovanie a postupné schválenie zámeru založenia múzea na zasadnutí mestského
zastupiteľstva
primátor
--všetko sklo malo odísť do Lučenca, do múzea. Zastavil to a do budúcna má vyjsť nejaká
výzva.
Všetko nech zostane tu. Buď nech je múzeum tam, kde je knižnica, alebo areál IT, pozastavil
jeho zbúranie. Buď tam urobíme múzeum, alebo reštauráciu, alebo niečo vymyslíme.
Hlasovanie:
Kto je za to, aby bol schválený strategický dokument
„Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Poltár na roky 2015-2023,
Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Poltár
pre programovacie obdobie 2010-2019 a jeho dodatku č.1“?
13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

Kto je za návrh Mgr. Brisudovej?
13 za
- proti

- sa zdržal hlasovania

4. Predaj bytu č.31 v bytovom dome s. č. 503/13 v bloku A
Hlasovanie: Kto je za to, aby bolo schválené, 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

-5- 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

5. Súhlas s umiestnením stavby - TERASY
Prednosta MsÚ predložil a okomentoval návrh a zároveň skonštatoval, že chýba tam jedno
číslo a to je výška nájmu. Ak nie je iný návrh, je to podľa zásad.
Hlasovanie:
Kto je za predložený návrh?
13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

6. Návrh VZN o nakladaní s odpadmi
Návrh VZN bol zaslaný poslancom domov a je prílohou zápisnice.
Hlasovanie:
Kto je za predložený návrh?
13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

7. Schválenie odstránenia stavieb vo vlastníctve mesta
Prednosta konštatoval, že budovy na Ul. družby sú v dezolátnom stave a po zhodnotení
technického stavu budov, sme sa zamýšľali, čo s tým ďalej. Vyšlo nám, že zhodnotenie by bolo
drahé, budúce využitie sporné. Dali sme to na stavebnú komisiu, ktorá odporučila po diskusii
zbúrať. Je na MsZ, ako sa rozhodne, či opravovať, alebo zbúrať.
P. Kamas
-aký dôvod mala stavebná komisia na zbúranie budov, máme v Poltári aj horšie budovy.
Tehliarske múzeum by sme mohli urobiť aj tam, nie je to až taká veľká investícia. Padajú
z fabriky plechy, ohrozuje to bezpečnosť.
Bc. Tóčiková
-je to na hranici pozemku. P. Balážovi treba urobiť plot.
Mgr. Brisudová
-hlasovanie za odstránenie budov treba rozdeliť na dve časti: odstránenie na Ul. družby a na
Ul. podhorskej. Skôr, ako stavebná komisia rozhodne, mala by poznať technický stav budov,
a tiež ich históriu. Keď som tu, na MsZ sedela a počula, že tam chceme dávať bezdomovcov,
ohradila som sa, pretože technický stav budov nie je taký, aby tam sídlili ľudia bez domova,
hlavne preto, že tam je potrebné zabezpečiť kanalizáciu. Potom sa začala pýtať, čo v týchto

-6stavbách bolo. História týchto budov je taká, že dávno mala na nich visieť tabuľa. Sídlil tam
notársky úrad a ÚNZ.
Sídlili tam lekári, zubár, všeobecný lekár, chirurg, neskôr brusiči.
Podľa zákona o obecnom zriadení má mesto svoj majetok zveľaďovať, zachovať. Majetok má
byť zachovaný v prevádzkyschopnom stave. Za 30 rokov sa tam nič neinvestovalo, pritom sa
nájom mestu platil.
Je to omrežované a nemyslí si, žeby mala byť budova zbúraná.
Časť budov, kde sa nachádza drevená prístavba, je naozaj v zlom technickom stave.
P. Baláž už nevládze vymeniť škridle, pokosiť, lebo kým vládal, on sa o to staral. Keď počula,
že mesto chce budovy zbúrať a otvoriť pozemok a nezaoberá sa oplotením, bolo mu smutno,
lebo je srdcom Poltárčan, ktorý sa stará o mestský majetok.
Ďalšia vec je historická hodnota budov. Rada by sa v materiáloch na zasadnutie MsZ
dočítala, aké sú náklady na odstránenie budov a aké na opravu. Ak chceme opravovať, určite
budú vysoké náklady, ale možno stačí z drevenej prístavby zobrať škridle a preložiť na
strechy vedľajších budov
Poltár je rozdelený na dve časti: starý a nový, vytvára síce jednoliaty celok, ale keď sa
pozrieme do starej časti Poltára, tak sa pôjdeme pozrieť na kostol, na múzeum, na Račkove
dom, ten vyzerá z historického hľadiska, že má tiež určitú hodnotu a tieto budovy nad optikou
k tomu patria. Chceme budovať múzeum, ale aj depozit, kde by zbierkové predmety boli
uložené. Keby sa opravovalo, drevená prístavba by sa zbúrala, lebo je tam diera do strechy.
O tie dve budovy mimo sa má mesto starať. Sú to domy, ktoré majú históriu. Má pocit, keď
príde na MsZ, že zastupuje občanov mesta, a keď sa rozhodne mesto búrať, neopýta sa
občanov bývajúcich naokolo na ich názor. To, čo povedal p. Kamas, je pravda, máme mnoho
budov, ktoré by si zaslúžili asanáciu. Tie si nevšimneme, alebo nie sú v majetku mesta.
Potom predložila návrh na uznesenie:
MsZ v Poltári na svojom zasadnutí dňa 17. 5. 2016
A/ SCHVAĽUJE
1. odstránenie drevenej stavby bez s. č. /pri prevádzkovej budove s. č. 25/ na Ul. družby,
na pozemku parcela registra CKN č. 2523/2 v k. ú. Poltár s tým, že bude ponechaná
zadná stena budovy do výšky 180 cm. Krytina z drevenej prístavby bude využitá na
nutnú opravu striech susediacich prevádzkových budov na Ul. družby č. 25/35
a 28/41.
2. predložiť do nasledujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva sumy, ktoré sú
potrebné na:
-nutnú opravu
-odstránenie
prevádzkových budov na Ul. družby č. 25/35 na pozemku p. č. 31/3 a č. 28/41 na
pozemku p. č. CKN 31/2
B/ ODPORÚČA
v rámci informatívnej správy o možnostiach založenia sklárskeho a tehliarskeho múzea
v meste Poltár zaradiť do pasportizácie objektov v majetku mesta, ktoré by prichádzali do
úvahy ako sídlo múzea, príp. depozit zbierkových predmetov po nutných opravách, aj obe
prevádzkové budovy na Ul. družby.
Ak by sa opravovali budovy, chce požiadať, či by sa neopravila aj cesta, pretože to, čo sa
stalo, že sa tam vyviezlo za 3 Avie, spôsobilo, že sa z viacerých jám vytvorila jedna veľká
jama. Toto bolo rýchle riešenie, ale bude to nutné

-7opraviť tak, aby ľudia, ktorí tam bývajú a ľudia, ktorí chodia do evanjelického kostola,
nemuseli chodiť v gumákoch.
primátor
-navrhol tento bod vypustiť a zaoberať sa tým na budúcom zasadnutí MsZ
Hlasovanie:
Kto je za to, aby mohol vystúpiť p. Baláž?
13 za
- proti

- sa zdržal hlasovania

p. Baláž, občan
-keď začalo konanie v tejto veci, namietal, že bude otvorený pozemok. O tento zadný múr, že
sa bude starať. 10 rokov kosil trávu, mesto sa o to nestaralo. Bolo povedané, že v žiadnom
prípade sa zadná stena nenechá. Múr vysoký 180 cm a široký 60 cm je staticky bezpečný. Je
z váľkov, nepálených tehál. Máme tu taký múr, ako sa ide na staré ihrisko. 100 rokov je tam
prekrytý škridľami. Tam treba rozobrať komíny, aby nepadali z nich tehly, na troch miestach
dorobiť múr. Staral sa o to, keď tam boli brusiči. Dieru opravil optik na vlastné náklady.
Myslí si, žeby bolo dobre budovu zachovať.
Bc. Skýpala
-či sa to nedá ponúknuť na predaj v takom stave, v akom je, aj s optikou, lebo tá je tiež na
predaj.
prednosta
-nevzniklo to v mojej, alebo primátorovej hlave. Vy sa rozhodnete.
p. Baláž
-pri drevenej stavbe je akútny stav
primátor
-naši sa pôjdu na to pozrieť a do ďalšieho MsZ nebudeme s tým robiť nič a tu rozhodneme, čo
ďalej, či sa bude búrať, či sa bude opravovať a aké finančné prostriedky budú potrebné.
Hlasovanie:
Kto je za stiahnutie tejto časti bodu, kým to neprejde komisiou a mestskou radou?
11 za
- proti
2 sa zdržali hlasovania
Kamas, Mgr. Brisudová
Kto je za 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
8. Zmluva o zriadení vecného bremena na investičnú akciu „Poltár – kanalizácia a
intenzifikácia ČOV“
Návrh na uznesenie okomentoval prednosta MsÚ. Tu sa jedná o zriadenie vecného bremena
v prospech Vodohospodárskej spoločnosti. Keď sa teraz rekonštruovala nová čistička, tak na
Ul. 9. mája ste si možno všimli rozkopaný chodník smerom na MsPS a Poľnonákup. Tam je

-8vybudovaná jedna zberná nádoba. Je to stavba s tým, že tak, ako to je uvedené v materiáloch
predtým v r. 2010 bola urobená zmluva o budúcej zmluve, kde sa vtedy mesto predbežne
zaviazalo, že po realizácii rekonštrukcie ČOV uzavrieme s Vodohospodárskou spoločnosťou
zmluvu o vecnom bremene, takže je to dôsledok predchádzajúcej zmluvy o budúcej zmluve.
Hlasovanie:
Kto súhlasí 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
9. Prenájom stravovacieho zariadenia Krištáľ – podmienky obchodnej verejnej súťaže
Podmienky boli zaslané poslancom na pripomienkovanie domov.
Bc. Skýpala
Spomenul si na problémy s predchádzajúcim nájomníkom. Zostal tam dlh cca 7.000 €.
Požiadal o doplnenie, aby navrhovateľ predložil prehlásenie, že konateľ nemá ani ako
fyzická, alebo právnická osoba nedoplatky voči mestu Poltár.
primátor
-konzultoval to s právnikmi. Podnikanie nemôžeme takto obmedziť. Je na výberovej komisii,
aby vyhodnotila.
Bc. Skýpala
-aj Klajstaf s. r. o. zanikla a nemáme komu reklamovať
MUDr. Baník
-je to v podmienkach zahrnuté
-konštatoval, že všetci poslanci sú členmi výberovej komisie
MVDr. Balog
-jedného času sme riešili nedoplatky za byty a bolo zverejnenie zakázané. Treba doplniť
minimálnu výšku nájmu.
p. Sitor
-tak ako bol
p. Kamas
-kto dá viac
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-zajtra to môže byť zverejnené na stránke
primátor
-tak, ako bolo, v júni ešte bude MsZ. Prihlásiť sa môžu do 3. 6. do 15, 00 hod.
MUDr. Baník
-bude treba zvolať členov komisie, ktorá vyhodnotí. Môže sa zísť o 16, 00 v ten istý deň na
pracovné stretnutie.
Hlasovanie:
Kto je za to, aby boli schválené 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

10. Návrh na vyradenie majetku na základe inventarizácie k 31. 12. 2015
Návrh bol zaslaný poslancom domov.
Bc. Skýpala
-mal dotaz, či cena gobelínu je uvedená v Sk, alebo v €
Mgr. Brisudová
-či bola menovaná likvidačná komisia
primátor
-na ďalšom zasadnutí MsZ
Hlasovanie:
Kto je za 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

11. 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
Návrh bol zaslaný poslancom domov.
prednosta
-tento materiál bol stiahnutý z rokovania MsZ pre názorové rozdiely poslancov. Uskutočnilo
sa pracovné stretnutie. Diskusia bola konštruktívna. Ideálny stav sa v tejto veci nedá
dosiahnuť. Na jednej strane, aby sme ľuďom pomohli a na druhej, aby náš rozpočet nebol
nabúraný. Mesto aj po navýšení bude musieť prispievať značnou sumou. Pri týchto
podmienkach, ktoré sú dané, možno ľudia začnú prehodnocovať na koľko hodín si
opatrovateľa zaplatia.
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Kto je za tento návrh dodatku?
13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

12. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 13 - 16
RO č. 13
Príjmová časť:
Ekon. kl
312

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

Spoločný školský úrad
Asistenti učiteľa ZŠ Školská
Učebnice – ZŠ Slobody
Učebnice – ZŠ Školská
Vzdelávacie poukazy – ZŠ Slobody
Vzdelávacie poukazy – ZŠ Školská
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

Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie.
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
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Funkčná klasifikácia 01.1.1. – Výkonné a zákonodarné orgány (Mestská samospráva)
Ekon. klasifikácia
Suma
637 Služby
3 185,- EUR
Bc. Skýpala
-či boli stromy v cintoríne už vypílené
prednosta
-iba jeden, lebo začalo vegetačné obdobie, musia počkať do konca októbra
p. Kamas
-cena sa navýšila vďaka nám aj s kolegyňou. Ľudí sme tam poslali. Spomínal prednosta 8
stromov za 2.500 €. Chcel vedieť, či to bude do konca novembra dodržané, či to bude úplne
odpílené, alebo iba špička.
prednosta
-na každý jeden strom je povolenie na výrub a v rozhodnutí je od kedy do kedy
13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

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

13. Kontrola plnenia uznesení MsZ r. 2015 – doplnenie / október - december 2015/
14. Kontrola bežných príjmov – za užívanie verejného priestranstva r. 2015
Hlavná kontrolórka konštatovala, že evidujeme na meste jedného dlžníka. Vieme to riešiť
až vtedy, keď dotyčná osoba dovŕši dôchodkový vek a bude možné exekučné konanie od
začiatku roka 2017.
15. Záznam z kontroly využitia poskytnutej dotácie pre TJ Sklotatran Poltár za r. 2015
hlavná kontrolórka
-boli tam zistené určité nedostatky. Vyúčtovanie bolo vrátené na prepracovanie. Po
prepracovaní boli poskytnuté schválené finančné prostriedky v rámci dotácie. V závere je aj
vyúčtovanie energií. Keď sa predkladali ostatné správy, ešte neboli vyúčtovacie faktúry.
Jedná sa o telocvične a klub dôchodcov.
16. Kontrola postupu Mesta Poltár a to zákonnosti a dodržiavania termínov vo veci
zverejnenia uznesení zo zasadnutia MsZ zo dňa 18. 2. 2016
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a vyjadrenia.
Mgr. Talánová
-predložila návrh na uznesenie:
MsZ na svojom zasadnutí dňa 17. 5. 2016 ukladá
-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
-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
17. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri
kontrolách
hlavná kontrolórka
-opatrenia, ktoré boli prijaté na odstránenie nedostatkov, boli splnené. Jedno opatrenie, čo sa
týka kúpaliska, je v riešení s riaditeľom MsPS a jedno s právničkou mesta.
Mgr. Brisudová
-poukázala na to, že keď je napísané napr. pri odkrývaní pamätnej tabule, že to má byť
slávnostné zasadnutie MsZ, táto časť uznesenia sa nedodržiava. Slávnostné zasadnutie MsZ
nie je program ZPOZ-u. Program ZPOZ-u môže byť súčasťou MsZ. Ale pokiaľ je slávnostné
zasadnutie MsZ, môže sa uskutočniť v obradnej sieni MsÚ, ale otvára sa ako zasadnutie MsZ.
Mali sme to asi 2 x tak. Primátor by to mal otvoriť, mala by byť prezenčná listina, urobiť
zápisnicu. Na to chcela upozorniť, pretože sa to robí nesprávne.
Mestské zastupiteľstvo vzalo správy na vedomie.
18. Prenájom nebytových priestorov pre ANTIK s. r. o.

Hlasovanie:
Kto je za to, aby bol schválený 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

19. Delegovanie zástupcov do Rady školy ZŠ, školská a slobody
prednosta
-účinnosť rady školy nie je rovnaká s funkčným obdobím poslancov. Tak, ako pred 4 rokmi, aj
teraz, by sme mali potvrdiť poslancov, ktorí sú v radách škôl, lebo by funkčnosť rady školy
zanikla, hoci sú dodnes tam. Musíme to ošetriť uznesením.

-13MVDr. Balog
-nakoľko sme chceli mať vyjadrenie komisie školstva, materiály ste dostali až dnes
Potom prečítal dôvodovú správu, ktorá je prílohou zápisnice.
primátor
-hlasovanie rozdelíme na dve časti, pretože sa jedná o dve školy
-zástupcovia, ktorí boli v Rade školy na Ul. slobody a sú aj naďalej navrhovaní tam pracovať:
MVDr. Július Balog, MUDr. Radovan Baník, Ján Kulich, Peter Sitor
p. Kamas
-konštatoval, že aj on má záujem tam pracovať a vidieť, ako to tam funguje. Navrhol aj
ďalších členov do Rady školy, Ul. slobody: Mgr. Talánová, Bc. Tóčiková, Mgr. Brisudová.
MUDr. Baník
-kolegyňa Talánová je v školskej komisii. Nevie, či chce byť všade. Ako je p. Kamas člen
mestskej rady, 3 x bola nefunkčná. On osobne by rád naďalej pracoval v Rade školy, Ul.
slobody, kde pracuje už tretie volebné obdobie. Okrem iného je aj sponzorom tejto školy. Rád
by prispieval na túto školu aj naďalej. Ako člen návrhovej komisie navrhol o návrhu hlasovať.
Mgr. Jánošík
-ak ideme hlasovať o ZŠ, Ul. slobody, chcel by, aby tam nebol navrhnutý. Nechce sa uchádzať
ako člen do Rady školy na Ul. slobody.
p. Kulich
-konštatoval, že 2. 2. 2015 sme volili radu školy. Nevidí dôvod, prečo by sme mali odznovu
voliť. Ak padne mandát poslancovi, padne mandát aj v rade školy.
primátor
-pokiaľ je uznesenie a je právoplatné, nie je dôvod. Myslí si, že keď je to predložené, buď
prehliadli, alebo bolo dané nevedomky.
MVDr. Balog
-funkčné obdobie v rade školy končí obdobím, ktoré predložil. Na ustanovujúcom zasadnutí
sme volili do konca funkčného obdobia. Potom znovu prečítal dôvodovú správu. Aj školská
komisia odporučila pôvodný návrh.
primátor
-ešte si to ošetríme a v júni môžeme schvaľovať. Stiahneme tento bod z rokovania?
MVDr. Balog
-18. 6. končí funkčné obdobie rady školy
Hlasovanie:
Kto je za to, aby MsZ schválilo za zástupcov zriaďovateľa do RŠ pri ZŠ Slobody 2, Poltár:
MVDr. Júliusa Baloga, MUDr. Radovana Baníka, Jána Kulicha, Petra Sitora?

-146 za

- proti

7 sa zdržali hlasovania
Mgr. Brisudová
Bc. Skýpala
Bc. Tóčiková
Pitliak
Mgr. Talánová
Mgr. Jánošík
Kamas

Primátor navrhol hlasovať:
Kto je za to, aby MsZ schválilo za zástupcov zriaďovateľa do RŠ pri ZŠ Školská 3, Poltár:
Matej Albert, Mgr. Pavel Jánošík, Zdenko Račko, Mgr. Lenka Talánová?
Kamas
-my máme záujem pracovať v obidvoch školách. Nedalo sa hlasovať o druhom návrhu do
Rady školy, Ul. slobody.
Kto je za to, aby MsZ schválilo za zástupcov zriaďovateľa do RŠ pri ZŠ Slobody 2, Poltár:
Daniela Kamasa, Mgr. Lenku Talánovú, Bc. Martinu Tóčikovú, Mgr. Martinu Brisudovú?
7 za
Mgr. Brisudová
Bc. Skýpala
Bc. Tóčiková
Pitliak
Mgr. Talánová
Mgr. Jánošík
Kamas

2 proti
Sitor
MVDr. Balog

4 sa zdržali hlasovania
MUDr. Baník
Račko
Albert
Kulich

Kto je za to, aby MsZ schválilo za 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
20. Oprava a údržba MK Hájiky
Mgr. Jánošík
O tejto problematike sme už viac krát rokovali. Aj mali byť prijaté návrhy na uznesenie. Ešte
to mala preberať MsR, aby sa na túto komunikáciu vyčlenili v rozpočte finančné prostriedky.
Dôvodová správa:
Občania Poltára, ktorí obývajú, alebo vlastnia nehnuteľnosti v miestnej časti Hájiky, taktiež
v miestnej časti Prievrana, viac ako dva roky upozorňujú na havarijný stav MK v týchto
častiach mesta. Vinou mesta, ktoré zatiaľ nezaujalo stanovisko, aby táto cesta bola opravená.
Vo vhodných mesiacoch nebola oprava týchto komunikácií plnohodnotne riešená. Používaním
týchto komunikácií dochádza u občanov v týchto mestských častiach k poškodzovaniu ich
majetku a v zlých poveternostných podmienkach k tomu, aby sa vedeli bezpečne dostať do

-15obydlí. Je potrebné pripomenúť, že komunikácia cez Maky smerom na Petrovec je trvale
udržiavaná asi z dôvodu, že ju často používajú aj iní ľudia, slúži všetkým, aj občanom
priľahlých častí, poľovníkom, zberačom húb.
Začiatkom roku 2016 spísali občania z miestnej časti Hájiky opäť sťažnosť, ktorú doručili na
MsÚ v Poltári. Dňa 22. 3. 2016 bola vypracovaná a primátorom podpísaná odpoveď, ktorá je
pripojená.
Tiež treba podotknúť, že na opravu sa vyčlenili malé finančné prostriedky a je dôležité, aby sa
financie našli, aby slúžila ľuďom, ako ostatné mestské časti. Je dobré, aby sa poslanci MsZ
touto problematikou zaoberali, aby aj občania Hájikov mali dobré, zjazdné cesty v zimných
mesiacoch. Návrh na uznesenie bol, aby boli vyčlenené financie na opravu cesty.
Bol by rád, keby to prerokovala ekonomická komisia. Poslanci sa zišli v jednom dome
a prisľúbili, že táto záležitosť sa bude riešiť. Nestalo sa tak, možno aj našou vinou, alebo
nedopatrením, že nebola ochota. Úrady, ktoré sú týmto poverené, by mali zaujať stanovisko.
Nech dajú ocenenie, aby sa finančné prostriedky našli.
primátor
-zaskočil si ma, prvýkrát počujem, že je to MK, či je každá poľná cesta MK?
Mgr. Jánošík
-spýta sa na stavebnom oddelení, ak to chceme riešiť a problematiku zmietnuť zo stola
k spokojnosti. Sú tam občania, ktorí tak isto platia dane. Ja som to aj ukazoval, nafotil to Ing.
Kelement, vzadu ako je aj p. Štefančík a povedal, aby poslanci niečo robili. Dovezie sa nejaký
materiál a porozhadzuje sa. Každý povie, že nič nerobíme. Mrzelo ma to. Cesta, ktorá vedie
ponad družstvo, kde bývajú Lakotovci, pokračuje smerom na Petrovec, tá je na dobrej úrovni.
p. Kamas
-tam sa chodí poľovať
hlavná kontrolórka
-k petícii chce doplniť, že kópia petície bola odovzdaná vedúcej stavebného oddelenia
a zapisovateľke stavebnej komisie na odovzdanie predsedovi komisie na podanie návrhu na
riešenie problému. Osobne kontaktovala p. Alberta, aby boli podklady pripravené do MsZ.
p. Albert
-nebol tu dva týždne, bolo treba kontaktovať podpredsedkyňu
primátor
-bude to prejednané v ekonomickej a stavebnej komisii a na nasledujúcom MsZ budeme o tom
rokovať.
p. Kamas
-navrhol, aby dostal slovo p. Štefančík
primátor
-máme rokovací poriadok a podľa toho sa budeme riadiť
MUDr. Baník
-aký je návrh Mgr. Jánošíka, ako poslanca?
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Mgr. Jánošík
-opraviť cestu
MUDr. Baník
-treba to vyčísliť a povedať, aká bude oprava. Oprava cesty je blúdivý pojem, ktorý absolútne
nič nerieši. Ak chceme niečo robiť, dajme konkrétny návrh. Poverme napr. toho, kto je
stavebne vzdelaný, nech vypočíta koľko km, či vysypať štrkom, koľko to bude stáť peňazí.
Dajme si konkrétny návrh, zvážime na ekonomickej komisii, či na to máme, ak áno, odkiaľ
a potom môžeme riešiť.
Mgr. Jánošík
-je tu p. Štefančík, zastupuje občanov. Rokovali sme o tom, prečo sme nenašli financie?
p. Kamas
-ja som tam bol v r. 1981, to som videl ako malý chlapec. Bol tam vyvezený makadam. Stačí
tam pár jám zasypať.
MUDr. Baník
-treba zhodnotiť, čo tam treba dať
Bc. Skýpala
-veď to mali na stavebnom oddelení
p. Kamas
-treba dať jednu fúru a potom uvidíme. Hlavne, keď nepôjde niekde inde, ale na tú cestu, kde
má ísť.
Bc. Tóčiková
--to ani v stavebnej komisii, ani na oddelení neurčíme, čo treba, koľko to bude stáť. Treba
dodržať postup, napr. že asfalt nechceme, ale nejaký iný materiál, ktorý to udrží. To by mal
povedať stavebný inžinier, ktorý sa zaoberá cestami. Potom rozpočtár nech určí výšku
finančných prostriedkov.
p. Kamas
-najlacnejšie by bolo, keby sme dali stavebný materiál občanom, ktorí spísali petíciu
a svojpomocne im pomôžeme. P. Štefančík neraz cestu opravoval, robil krajnice. A tým pádom
sa nedá vyhovárať, že jedna fúra išla doľava, druhá doprava.
primátor
-nerozumiem, čo je doľava, čo je doprava
p. Kamas
-aby nešli inde
primátor
-to sa ešte nestalo. Ak to robíš ty, tu na to dôvod nie je.
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-ja kryjem mesto, aby sme predišli pochybným obvineniam, aby niekto neobvinil vedenie
mesta, alebo aj poslancov, že to išlo tam, alebo tam
primátor
-návrh je taký, osloviť rozpočtára, koľko fúr a v ekonomickej komisii koľko financií a v júni sa
znova k tomu vrátime. Nie je to len naša cesta. Chodia tam aj družstevníci, nech sa
spolupodieľajú.
Mgr. Jánošík
-nerobme projekt, ale tie financie radšej dajme na cestu. 20 rokov hovoríme, že družstvo
poničí ťažkými mechanizmami cestu. Niekedy to bola hore cesta na Hájiky, tam vytrhali
všetko. Teraz využívajú aj spodnú. Keď ornicu na jeseň, alebo na jar zorú a príde búrka,
všetko zmyje na cestu.
primátor
-družstvo spodnú cestu nepoužíva. Bol za predsedom družstva, on tam polia nemá.
Hlasovanie:
Kto je za to, aby p. Štefančík mohol povedať svoj názor?
13 za
- proti

- sa zdržal hlasovania

p. Štefančík, občan
pre poslancov z minulého MsZ, dobré ránko prajem, zobuďte sa. V júni budú tri roky, ako
hovorím o tejto ceste aj o ceste na Prievranu. To je za chvíľku, o dva mesiace. Prečo sa
doteraz nič neurobilo na tej ceste? Pretože riaditeľ TS, teda MsPS aj prisľúbil, ale p.
primátor si dupol, že Štefančíkovi sa cesta robiť nebude. Takže si nalejme čistého vína.
Povedzme si to na rovinu. Darmo sa uškieraš. Keď pripomeniem článok v Novohradských
novinách ohľadom tejto cesty, musím povedať, že si aj tam klamal. Si obyčajný luhár
a klamár. Pretože povedať, že tam žijú 3, 4 ľudia a pre nich sa neoplatí cestu robiť, tak to je
klamstvo. A mrzí ma p. poslanec Kulich, že si túto argumentáciu tiež prevzal. Dopočul som sa,
že z jeho úst to tiež bolo vyslovené. Stačí prejaviť toľko inteligencie, ako má elektronika Škody
120, zájsť na registráciu obyvateľstva a spýtať sa, koľko je občanov od č. 1 po 11, však páni.
A netreba klamať. Za chvíľu to môžete mať zistené. Stačí zadok zodvihnúť.
Bolo povedané v odpovedi na sťažnosť nám občanom, bolo povedané, že práce sa začali
a budú sa prevádzať priebežne. Do kedy? Koľko rokov sa bude zbytočne plytvať pracovnými
silami, časom, pracovníkom, materiálom? Pretože ak sa to neurobí rýchle a poriadne
a ostane tam stáť voda, budú mláky, ten materiál tam nevydrží ani pol roka.
Rečičky o tom, že družstvo ničí cestu, alebo čo, áno družstevné traktory tadiaľ chodia, pretože
tam má družstvo 8 parciel. P. primátor, keď o tom nevieš, tak si to zisti poriadne. Družstvo
má tam 8 parciel a prístup má jedine touto cestou. A keby sa mi chcelo sadnúť si a písať
každý deň koľko traktorov teraz v jarných prácach prešlo tou cestou, tak by si sa divil.
A dúfam, že mi už nepovieš, že klamem, ako mi zvykneš povedať. A ďalšia vec, neviem, prečo
sa tu stále niekto vyhovára, že družstvo, družstvo. To je ako hodiť psovi ohlodanú kosť. Veď
my všetci, čo tam máme nehnuteľnosti, platíme dane.
A čo za ne dostaneme? Ani to, že si mesto neplní povinnosť voči nám občanom za tie dane.
Áno, začalo sa s opravovaním od Továrenskej ul. a časť cesty, tak som urobil pár záberov
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tam vidieť na tej prvej, ešte nie je opravované. Tu je už po oprave cesta, stojí tam voda.
Ďalšia fotka, stojí voda. Na ďalšej fotke vidno, keď sa tohto roku 2 x rozvodnila Poltarica,
nedalo sa tri dni prejsť.
2 x tri dni bola nezjazdná, my sme sa nevedeli dostať. Tam okolo 30 m stačí, aby si Povodie
Ipľa upravilo koryto potoka. To je problém na nich pritlačiť? To asi je. Pre 4, 5 ľudí však sa
neoplatí. Ráčte sa pozrieť na Kriváň, do Hriňovej, do Detvy aké cesty k jednému domu robia.
Už ma to nebaví. Už som prestal si dávať servítku pred ústa. P. primátor, znova opakujem, si
klamár, luhár a darebák, lebo sa nestaráš o občanov rovnakým dielom o všetkých. Skončil
som nateraz, ešte mám pripomienky.
primátor
-ja Ti môžem povedať, že sme dostali pred dvomi týždňami ďakovný list, že sme opravili cestu.
Ja neviem, o čom to hovoríš tu pred MsZ. Ten list Ti môžem doniesť, čo sme obdržali z Vašej
strany.
Hlasovanie:
Kto je za to, aby bolo uložené 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

21. Úprava vstupného na kúpalisko
p. Kamas
-upravil by na pôvodné vstupné, ako bolo v minulom roku. Mohli sme tam mať zisk. Vykázala
sa tam strata. P. Sitor povedal, že bude zvýšená návštevnosť. Zahlasoval za jeho návrh. Keby
sme nechali také, ako bolo 3 € a 2, 5 €, pre našich obyvateľov Poltára a mestských častí 1, 5 €
a deti 1 €. Navrhuje to kvôli tomu, že z našich daní platíme stratu. Máme 10 % návštevnosti
našich ľudí. Kto sa nepreukáže OP, musí zaplatiť 3 €. Moje dve deti nemajú tu trvalý pobyt, to
je jedno, že sú deti poslanca, musia vyplatiť 3 €. Kolegyňa mala dotaz aj k parkovnému.
Kolega Pitliak povedal, že treba kameru pri vyberaní vstupného. Teraz bola 15.550 € strata.
hlavná kontrolórka
-na kúpalisku vznikla strata 19.420 €
p. Kamas
-taká strata ešte nebola
-chcel by odfotiť všetky plynomery a elektromery. Myslí si, že dochádza k nehospodárnosti.
Nevie prečo, tam celú zimu majú čo hľadať pracovníci. Tie peniaze, čo usporíme, dáme na
ohrev vody.
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-čo sa týka parkovného, ráno pracovníkovi v pokladni vytlačia napr. 10 lístkov, zúčtuje to
a keď sa mu minú, dostane ďalšie
p. Sitor
-nemá problém s návrhom p. Kamasa
primátor
-pripravíme návštevnosť v r. 2015, 2014 a 3. 6. sa schádzame, mali by sme to prebrať
p. Sitor
-minuloročná návštevnosť je skreslená, bolo lacnejšie vstupné, možnože to stúplo. Nedá sa
porovnávať.
MUDr. Baník
-riešili sme to pred rokom a pol na dozornej rade, že cenu vstupného riešiť nebudeme. Pred
kamerami je populárne zníženie. P. Kamas hlasoval za, on osobne navrhoval zostať na
pôvodnom. Vieme, že vlani bol najlepší rok, čo sa týka počasia. Pri tom istom vstupnom by
bola strata nižšia. Treba to upraviť rozumným spôsobom. Dozorná rada sa vtedy rozhodla, že
zľavu nepodporia.
p. Kamas
-bolo to rozhodnutie viacerých poslancov, p. Sitor to myslel v dobrej viere.
p. Pitliak
-nie je problém vstupné, ale kontrola. Ľudí bolo veľa, parkovisko plné a na kúpalisku
vyinkasovaných 7 áut. Kúpalisko má správcu, ten má dozerať na podriadených. Treba aj
monitorovací systém.
Bc. Tóčiková
-uvažovala, či neurobiť elektronický systém aj na vstup a parkovné
MUDr. Baník
-vo štvrtok môžeme zvolať dozornú radu a dať výstup na ekonomickú komisiu
Hlasovanie:
Kto je za úpravu ceny vstupného na mestskom kúpalisku v Poltári:
-pre obyvateľov s trvalým pobytom v meste Poltár:
Dospelí
Deti

1, 50 €
1, 00 €

-pre obyvateľov mimo Poltára:
Dospelí 3, 00 €
Deti
2, 00 €

11 za

- proti

2 sa zdržali hlasovania
MUDr. Baník, Kulich
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MUDr. Baník
-navrhol vypracovať kritériá využitia participatívneho rozpočtu, aby mohol byť využitý
Mgr. Jánošík
-poukázal na parkovisko pri kostole, treba tam odstrániť betóny. Nemôžu tam parkovať autá.
- na Fučíkovej ul., bytový dom 612 sú zaplavované pivnice. Navrhol urobiť zvod do
kanalizácie počas letných mesiacov.
-v r. 1996 sa robili nové chodníky, robila sa zámková dlažba. Urobila sa Železničná ul.,
chodníky tiež od MsÚ po polikliniku. Požiadal o výrobu ďalšej zámkovej dlažby
a vybudovanie chodníkov.
prednosta
-urobil sa chodník k bl. „K“, keď sa robilo detské ihrisko, taktiež do telocvične. Bude sa robiť
od Ul. slobody do novej ZŠ a tiež v Zelenom od trate.
Mgr. Jánošík
-za bl. „E“ nie je tiež urobený a tiež pri bl. A, B, C, D a Fučíkova ul.
prednosta
-zámockú dlažbu tam nemôžeme dať
p. Kamas
-prečo si občania nevedia otvoriť program, čo budeme preberať
-chcel menný zoznam pracovníkov, čo zametajú ulice
-navrhol urobiť chodník cez park pri MsÚ, je zarastený. Konštatoval, že špičkoví odborníci
zametajú ulice.
prednosta
-títo ľudia robili aj v Hôrke pri kúpalisku, treba sa tam pozrieť
p. Kamas
-ako je poriešená kanalizácia na Podhorskej ul. a Továrenskej
prednosta
-nie sú peniaze
p. Kamas
-chcel vedieť, či bude revitalizácia
-aj za kultúrny dom sme odhlasovali projekt a múry sú polepené lepiacou páskou, idú
spadnúť. Aj toto sme už preberali. Znova je strata aj na kúrení. 22.000 € bola strata.
prednosta
-to sú náklady na prevádzku
p. Kamas
-kultúrny dom je skoro nečinný na to, aké sú tam náklady, či by sme nespravili rázny krok.
- chcel obnoviť živnosť na dlažbu
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-robí sa od 1. 3. Občania si objednávajú.
hlavná kontrolórka
-sú vystavované faktúry
p. Pitliak
-v Zelenom dochádza k devastácii ciest kamiónmi. Dopravná značka je pohodená v jarku,
niekto ju vytrhol.
-dal návrh na spomaľovací semafor. Vo vláde je tendencia projekt nepodporiť.
-požiadal o kontajnery na zber papiera
-ako sa rieši situácia v zákrute v Zelenom, kde dochádza k ohrozovaniu
- o knižnicu v Zelenom nemá nikto záujem, chátra a občania volia v krčme
- chcel vedieť, či sa sledujú výzvy na kanalizáciu
-upozornil na čistenie komunikácií po zimnom posype, po okraji zostalo veľa drte
-požiadal o písomnú odpoveď do 30 dní
primátor
-je to cesta II. triedy VÚC, cestári zametali
-za zníženie rýchlosti sme písali polícii
-starostovia spísali list na VÚC, čo všetko treba v okrese robiť
Mgr. Brisudová
-čo sa týka osláv 71. výročia víťazstva nad fašizmom, viacerí poslanci sa zúčastnili týchto
osláv. To bola chyba a nie zámer, že odznela sovietska hymna a nie ruská?
prednosta
-priniesli ju členovia SZPB
Mgr. Brisudová
-asi mali nejaký archívny materiál
primátor
-vysvetlili to tak, že pred 71 rokmi bola táto hymna
Mgr. Brisudová
-či by sme po zimnom období hneď neopravovali najväčšie výtlky na komunikáciách v meste
-je potrebné urobiť pre seniorov, ZŤP a mamičky s kočíkmi nájazdy, lebo sú vysoké obrubníky
na chodníkoch. Na niektorých sa dá vyjsť a na druhej strane sa nedá zísť.
-komu patrí priestor pred novou ZŠ, kde je najväčšia frekvencia pre peších? Ten priestor je
zničený. Nevie, či to patrí mestu, alebo niekomu inému. Treba to dať do poriadku, lebo tam
chodia aj malé deti.
-chcela poprosiť o spoluprácu mesto a políciu, na Ul. slobody pred železničným priecestím
vzniká neprehľadná dopravná situácia. Po oboch stranách stoja automobily, keď ide vlak. Je
problematické tadiaľ prejsť
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-pred MsZ bol rozdaný podnet podľa zákona o ochrane verejných záujmov. Myslí, že sa
budeme týmto podnetom zaoberať na zasadnutí komisie, keď ju predseda zvolá. Jedná sa
o prešetrenie pozastavenia uznesení, ktoré boli prijaté na MsZ.
p. Pitliak
-poprosil predsedu pre ochranu verejného záujmu, aby na najbližšom zasadnutí komisie
predložil správu o tom, ktorí poslanci predložili majetkové priznanie a ktorí nepredložili.
Bolo by dobré, keby predložil aj správu, lebo všetci predsedovia komisií svoju správu na MsZ
predložili, z tejto ešte nepočul.
Hlasovanie:
Kto je za to, aby bola diskusia poslancov uzavretá?
13 za
- proti

- sa zdržal hlasovania

p. Štefančík
-trošku som vychladol. Mrzí ma, že som podľahol emóciám, že som povedal také ostré slová,
ale musel som bohužiaľ na druhej strane vysloviť svoj názor, pretože Tvoja 3 ročná nečinnosť
ma k tomu dohnala. Napriek tomu znovu opakujem, mrzí ma to, že som použil také silné slová.
Chcem povedať jednu vec ešte: V poslednom čísle 19 v Plus 7 dní bol uverejnený článok, dosť
špatná reklama pre Poltár.
primátor
-ja si myslím, že nie
p. Štefančík
-pokiaľ to tak chápeš, ja po takej reklame by som začal chodiť po kanáloch, prepáč, je to vec
názoru. Na to musím povedať, ale len tak okrajovo, že v minulosti nemecký spisovateľ vyslovil
takú myšlienku. Poviem to zjednodušene. Aby to pochopili aj tí, čo majú ťažšie chápanie, že
kto inému škodí a nevie o tom, že škodí, tak je hlupák. Ale kto škodí a vie, že škodí, tak je
zločinec.
primátor
-mal by si sa nad sebou zamyslieť a spravíš si úsudok
p. Špánik, predseda Združenia občanov miest a obcí Slovenska
-vysvetlil dôvod návštevy. Nie je to článok v Plus 7 dní. Rád by povedal, že pracujú s názormi
občanov, ktorých zaujíma samospráva. Snažia sa pomôcť naprávať veci.
Jeden z dôvodov prečo vznikli, je zistiť, čo bráni spolupráci mesta, občanov a poslancov.
V našom meste vznikol pred mesiacom klub ZOMOS. Dávajú si podnety, vymieňajú názory.
Budú aj výjazdové zasadnutia, ako aj inde. Tu, keď sa pozeral, ako taký pohľad spoza plota
na jednanie, napriek tomu, že sme poznačení kritickými názormi a pohľadom na zasadnutie
MsZ, nevidí to tak katastrofálne. Konštatoval, že sa mu ťažšie sledovalo a reagovalo na to, čo
sme prejednávali, pretože materiály, ktoré hladko prechádzali, sa neobjavili na internete, čo
býva v dobrých samosprávach jasné. Poslanci ich dostávajú, ale mal by sa to dozvedieť aj
občan, lebo právomoci vznikli na základe vôle občanov. My im spätnú väzbu nedávame.
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cudziemu človeku, ktorý sa zaujíma o problémy občanov. Možno z toho pramení aj nezáujem
občanov.
primátor
-každá zápisnica je zverejnená a každý sa dočíta, kto si žiadosť dal, dočíta sa, či prešla.
Dostatočne sú občania informovaní. Preberáme toto všetko na klube starostov, máme tam
právnikov a tí nám radia, ako máme postupovať. Robíme maximum to, čo nám zákon
prikazuje.
p. Baláž, občan
-Bytherm nezverejňuje veci, žiadne faktúry. Všetko je nechané na Hájička.
prednosta
-môžu sa spýtať na dozornej rade, lebo to je jeho povinnosť
Mgr. Slavkovský riaditeľ ZŠ, Ul. slobody
-vyjadril sa k delegovaniu zástupcov do rady školy z pohľadu člena školskej komisie, ktorá je
poradný orgán MsZ a včera doporučila členov potvrdiť.
Vy, ako poslanci negujete odporúčanie poradného orgánu.
Z pohľadu riaditeľa ZŠ, vzniká v MsZ fenomén, že odvoláme, alebo zmeníme zástupcov
v organizáciách. Signál je, že zástupcovia delegovaní Vami nespĺňajú možno kritériá. Možno
si neplnia povinnosti. Pri návrhu je slušné povedať, prečo dochádza ku zmene.
Zvykne sa zúčastňovať zasadnutí MsZ, ale jediný bod na zasadnutí MsZ dňa 11. 3. bol
opatrovateľská služba a nepovažoval za potrebné sa ho zúčastniť. Program sa zmenil a keď si
pozrel záznam, zostal v nemom úžase.
Reagoval na veci, ktoré počul.
K vyjadreniam p. Tóčikovej, že stavebná komisia neodporučila výmenu podlahy v jedálni a
napriek tomu ju vymenil, lebo mu to vyhovovalo pri organizovaní akcií.
Nemajú žiadnu reklamu, ani nerozdávajú vizitky, aby organizovali plesy, kary. Nie je
súkromný podnikateľ a nevlastní jedáleň. Vychádza v ústrety občanom, aby mohli
zorganizovať väčšiu akciu, lebo taký priestor v Poltári neexistuje. Obdivuje ženy, ktoré po
týždňovej šichte v sobotu pripravia akciu. Ani jeden by to za tie peniaze nerobil.
V prvom rade zabezpečuje stravovanie pre deti, pedagógov a pár cudzích stravníkov.
Podlaha sa dala robiť z dôvodu bezpečnosti, hygieny a estetických podmienok stravovania.
Má výpis uznesenia č. 2/2015 zo stavebnej komisie, kde výmenu odporučila. Podlaha nebola
robená z finančných prostriedkov mesta. Bola robená z režijných nákladov, z vlastných
prostriedkov zariadenia. Pôvodne to malo byť z prostriedkov mesta, ale nastal havarijný stav
s fitnes centrom, kde zatekalo cez okná do fitness a bol poškodzovaný majetok súkromného
majiteľa. Z toho dôvodu peniaze, ktoré mali byť na jedáleň z mesta, využili sa na riešenie
havarijného stavu a podlahu riešili z vlastných prostriedkov. Zo znaleckého posudku
vypracovaného v r. 2007 , ktorý vypracoval stavebný špecialista, hovorí že podlahy v ZŠ sú
v havarijnom stave. Všetky komplet. Komisia nie je kompetentný orgán, či je niečo
v havarijnom stave. Mrzí ho, že p. Jánošík sa neozval v tejto veci, aj keď vie, že podlahy sú
v dezolátnom stave.
Potom zaujal stanovisko k diskusii p. Brisudovej k poradiu čerpania financií.
Zobrať údaje jedného roka a urobiť si prezentáciu, kto dostal viac a kto menej, je podľa jeho

-24názoru nekorektné. Treba posudzovať z dlhšieho hľadiska, akým spôsobom sa peniaze do
kapitoly správa školských budov dostávajú, v zmysle nariadenia Vlády SR podľa počtu detí
koeficientom 1, 5. Sú najväčším zariadením a najväčším podielom aj prispievajú na správu
školských budov z podielových daní. V r. 2016- 37.000 €, v r. 2015- 35.000 €. Od r. 2011
v priemere doniesli 35.000 €. Za posledných šesť rokov z havarijného fondu Ministerstva
školstva nikto nezískal financie, len my, objem 234.000 €. Spoluúčasť mesta bola nulová.
Možno nejaký doplatok. V žiadosti na havarijný stav sa dáva niekoľko rokov dopredu cena
materiálu a tá sa mení. V komisii sa dohodlo dávnejšie, že sa budú akumulovať a niekomu
dajú viac, podľa potreby. Z projektu starej ZŠ, mal hodnotu 360.000 €, dotácia od štátu
320.000 €, mesto prispelo 40.000 €, v r. 2013 strecha 23. 700 €˘... Tak isto sa uchádzali
z projektu o financie. Je utópia si myslieť, že príde dotácia na dve školy. Nepodávajme
z projektu na tú istú vec, Zobral si roky 2010 – 2015. Z kapitoly správy školských budov
dostali od mesta 153.000 €, prínos bol 210.000 €. Aby sa nemuseli robiť tabuľky, dohodnite
sa, že budú dané podľa počtu detí, ako je prínos. Riaditeľ si vie potom naplánovať. Keď
nastane havarijná situácia, dohodneme sa.
primátor
-zmluvy aj faktúry z Bythermu sú zverejnené
hlavná kontrolórka
-dostali upozornenie na povinné zverejňovanie
Mgr. Brisudová
-k príspevku p. riaditeľa
-vždy sa oprie o argumenty. Argumenty si vypýtala formou interpelácie od MsÚ, pretože
poslanci nemajú informácie o tom, ktorá škola a v akom objeme dostáva finančné prostriedky.
Čo sa týka školy, vypýtala si informácie za predchádzajúci rok. P. riaditeľ si môže byť istý, že
si ich vypýta za 3 roky dozadu a osobne sa presvedčí, aké bude poradie. Vyberala si voľnočasové aktivity, z ktorých najväčší objem mala ZŠ, Ul. slobody a rovnako aj zo správy školských
budov, aj z kapitálových výdavkov. ZŠ na Ul. školskej mala tiež podlahu v havarijnom stave
a hoci mala žiadosť na príspevok, neodpovedala na ňu ani školská komisia, ktorej je pán
riaditeľ členom. Preto sa to dostalo na MsZ. Hlasovaním poslancov tieto finančné prostriedky
dostala. Poslanci majú pod svojim patronátom všetky školy, nielen ZŠ, Ul. slobody, ale aj
ZUŠ, ZŠ Ul. školská, obidve MŠ. Ak ZŠ, Ul. slobody priniesla najviac finančných
prostriedkov do kapitol školstva, z týchto kapitol aj najviac financií získala. A čo sa týka
školskej komisie, keď bola predsedníčkou, riaditeľov si pozývali na zasadnutie a oni povedali,
čo chcú robiť v danom roku a určili priority. Teraz sú tam riaditelia škôl a MsZ nevedelo, na
čo sa financie z kapitoly školstva čerpajú. Keď sa obráti riaditeľ školy, rodič, alebo občan na
ňu ako na poslanca, povedia, aké majú problémy, neodmietne ich. Tak isto sa zastane jeho
školy, keď vidí akú má cestu pred budovou školy, tak isto MŠ a ZUŠ. Nemá problém
argumentovať, za ktorúkoľvek školu.
Podklady si pripravila, zverejnila pred občanmi, rodičmi. Pre ňu sú rovnaké deti, či chodia
do ZŠ, Ul. školská, alebo Ul. slobody, len podmienky musia mať primerané.
Mgr. Slavkovský
Jeho povinnosťou je starať sa o majetok ZŠ a držať ho v prevádzkyschopnom stave. Každý
majetok je majetok mesta
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-prečo sa riaditelia škôl, keď mali málo financií, v čase štrajku učiteľov vzdali peňazí
v prospech opatrovateľskej služby, ktorá je financovaná z podielových daní? Išlo o 40.000 €
z rozpočtu. Nepotrebovali ste tieto financie využiť v prospech škôl?
Mgr. Slavkovský
-keď je potrebné pomôcť, pomôžeme. O financiách rozhodne MsZ. Rozprávali sme o tom na
stretnutí, ktoré školské zariadenie môže uvoľniť finančné prostriedky, dohodli sme sa.
Mgr. Brisudová
-kto uvoľnil najviac?
Mgr. Slavkovský
-my z troch zariadení
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

-26zverejnenia 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
2.strategický dokument
„Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Poltár na roky 2015-2023,
Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Poltár
pre programovacie obdobie 2010-2019 a jeho dodatku č.1“
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.
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,

-276) 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
5.
úpisné číslo 376, na Ulici podhorskej orientačné
číslo 29, na pozemku parcela registra CKN č. 1253 v k.ú. Poltár,
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
7. vyradenie majetku na základe inventarizácie majetku a záväzkov, rozdielu
majetku a záväzkov k 31. 12. 2015
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

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

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

Suma
3 185,- EUR

10.
RO č. 16
A/ Funkčná klasifikácia 09.6.0. – Vedľajšie služby v školstve ( SCŠPP)
Ekon. klasifikácia
Suma
600 Výdavky
- 114,- EUR
B/ Funkčná klasifikácia 06.6.0. – Bývanie a občianska vybavenosť (nákup pozemkov)
Ekon. klasifikácia
Suma
711 Výdavky
15 000,- EUR

-2811. zástupcov zriaďovateľa do RŠ pri ZŠ Slobody 2, Poltár:
Daniel Kamas, Mgr. Lenka Talánová, Bc. Martina Tóčiková, Mgr. Martina Brisudová
12. zástupcov zriaďovateľa do RŠ pri ZŠ Školská 3, Poltár:
Matej Albert, Mgr. Pavel Jánošík, Zdenko Račko, Mgr. Lenka 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

3, 00 €
2, 00 €

14. aby odstránenie mestského majetku na Ul. družby bolo predjednané v komisiách a v
mestskej rade a predložené tak na zasadnutie MsZ
B/
1. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č. 1 / 2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
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
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.
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

-29-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
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
prerokovanie a postupné schválenie zámeru založenia múzea na zasadnutí mestského
zastupiteľstva
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
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

