UZNESENIA ZO ZASADNUTIA MsZ KONANÉHO
DŇA 30.08.2021

UZNESENIE č. 103/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
1. predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu s názvom „Zvýšenie
infraštruktúry Materskej školy Kanadská v meste Poltár“ realizovaného v rámci
výzvy s kódom IROP-PO2-SC221-2021-67 , ktorého ciele sú v súlade s platným
územným plánom obce a platným programom rozvoja obce
2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške 2 161,66 €
4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu
mesta

Hlasovanie:
8 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomní: Boris Dreisig, Ing. Miroslav Macove, Mgr. Lenka Sojková, Bc. Ján Skýpala,
Ing. Peter Žilák

UZNESENIE č. 104/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
1. Predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu s názvom „Zvýšenie
infraštruktúry Materskej školy Sklárska v meste Poltár “realizovaného v rámci
výzvy s kódom IROP-PO2-SC221-2021-67 , ktorého ciele sú v súlade s platným
územným plánom obce a platným programom rozvoja obce
2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci

3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške 10 986,20 €
4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu
mesta

Hlasovanie:
8 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomní: Boris Dreisig, Ing. Miroslav Macove, Mgr. Lenka Sojková, Bc. Ján Skýpala,
Ing. Peter Žilák

UZNESENIE č. 105/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE
ROZPOČTOVÉ OPATRENIE PRIMÁTORKY MESTA č. 1/2021
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
Na základe platných Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Poltár
Časť II. §8 Rozpočtové opatrenia bod 4. primátorka mesta Poltár schvaľuje nasledovné
zmeny rozpočtu do výšky 90.000,00 EUR vrátane v jednom kalendárnom roku:
Vo výdavkovej časti rozpočtu :
Programový rozpočet 1.3.3 - Účtovníctvo
Funkčná klasifikácia služby 01.1.1 – Výkonné a zákonodarne orgány
Ekon. klasifikácia
610 – Mzdové výdavky
620 – Poistné a odvody do poisťovní
SPOLU
Vo výdavkovej časti rozpočtu :
Programový rozpočet 2.1 – Propagačné aktivity
Funkčná klasifikácia 08.3.0 – Vysielacie a vydavateľské služby
Ekon. klasifikácia

Suma
- 3 240,00 €
- 1 760,00 €
- 5000,00 €

Suma
600 – výdavky na publikáciu knihy – pri príležitosti storočnice futbalu 5 000,00 €

Hlasovanie:
9 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomní: Boris Dreisig, Ing. Miroslav Macove, Mgr. Lenka Sojková, Ing. Peter Žilák

UZNESENIE č. 106/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a na základe zákona č. 426/2013 Z. z. § 14 ods. 2 písmena b) povolené prekročenie a viazanie
príjmov 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
Vo výdavkovej časti rozpočtu Základná umelecká škola:
Programový rozpočet 8.7. Základná umelecká škola
Funkčná klasifikácia 09.5.0. Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (ZUŠ)
Ekon. klasifikácia
Suma
610 – Mzdy
-1.260,00 €
620 – Odvody
-440,00 €
633 – Interiérové vybavenie
-158,00 €
Vo výdavkovej časti rozpočtu Základná umelecká škola:
Programový rozpočet 8.7. Základná umelecká škola
Funkčná klasifikácia 09.5.0. Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (ZUŠ)
Ekon. klasifikácia
Suma
637 - Všeobecné služby
1.858,00 €

Hlasovanie:
10 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomní: Ing. Miroslav Macove, Mgr. Lenka Sojková, Ing. Peter Žilák

UZNESENIE č. 107/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a na základe zákona č. 426/2013 Z. z.§ 14 ods. 2 písmena a) presun rozpočtových
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové
výdavky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Programový rozpočet 4.4 – Podpora obchodu a služieb – Dom služieb
Funkčná klasifikácia 04.1.1 – Všeobecná ekonomická oblasť - Dom služieb
Ekon. klasifikácia
Suma
700 – kapitálové výdavky
- 6 000,00 €
600 – bežné výdavky
6 000,00 €

Hlasovanie:
10 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomní: Ing. Miroslav Macove, Mgr. Lenka Sojková, Ing. Peter Žilák

UZNESENIE č. 108/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a na základe zákona č. 426/2013 Z. z.§ 14 ods. 2 písmena b) povolené prekročenie a viazanie
príjmov 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 mesta Poltár:
Ekon. klasifikácia
322 – Kapitálový transfer v rámci verejnej správy
Vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Programový rozpočet 9.1.1. – Kultúrny dom

Suma
493 462,16 €

Funkčná klasifikácia 06.6.0. – Bývanie a občianska vybavenosť
Ekon. klasifikácia
717 002 - Rekonštrukcia KD "Zníženie ener. náročnosti“

Hlasovanie:
9 za

0 - proti

Suma
493 462,16 €

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomní: Boris Dreisig, Ing. Miroslav Macove, Mgr. Lenka Sojková, Ing. Peter Žilák

UZNESENIE č. 109/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a na základe zákona č. 426/2013 Z. z.§ 14 ods. 2 písmena b) povolené prekročenie a viazanie
príjmov 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 mesta Poltár:
Ekon. klasifikácia
312 – príjem – Metodicko-pedagogické centrum – MŠ kanadská

Suma
3 296,21 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Programový rozpočet 8.1.2 – Materská škola Kanadská
Funkčná klasifikácia 09.1.1.1 – Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (MŠ
Kanadská)
Ekon. klasifikácia
Suma
610 – Mzdový výdavky
2 135,94 €
620 – Odvody do poisťovní
1 160,27 €
SPOLU
3 296,21 €

Hlasovanie:
9 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomní: Boris Dreisig, Ing. Miroslav Macove, Mgr. Lenka Sojková, Ing. Peter Žilák

UZNESENIE č. 110/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a na základe zákona č. 426/2013 Z. z. § 14 ods. 2 písmena b) povolené prekročenie a viazanie
príjmov 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 mesta Poltár:
Ekon. klasifikácia
322 001 – kapitálový príjem zo ŠR – MŽP SR – zberný dvor

Suma
131 674,02 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu :
Programový rozpočet 14.3. Realizácia stavieb – zberný dvor
Funkčná klasifikácia 05.1.0 – Nakladanie s odpadmi – zberný dvor
Ekon. klasifikácia
Suma
131 674,02 €

- 717 – realizácia nových stavieb zberný dvor dotácia 95 %

Hlasovanie:
9 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomní: Boris Dreisig, Ing. Miroslav Macove, Mgr. Lenka Sojková, Ing. Peter Žilák

UZNESENIE č. 111/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a na základe zákona č. 426/2013 Z. z. § 14 ods. 2 písmena 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
Vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Programový rozpočet 14.2. Prípravná a projektová dokumentácia
Funkčná klasifikácia 06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť
Ekon. klasifikácia

Suma
- 1 500,00 €

716 – Prípravná a projektová dokumentácia
Vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Programový rozpočet 14.3. Realizácia stavieb
Funkčná klasifikácia 06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť
Ekon. klasifikácia

Suma
1 500,00 €

717 – rekonštrukcia a modernizácia okolia pamätníka

Hlasovanie:
10 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomní: Ing. Miroslav Macove, Mgr. Lenka Sojková, Ing. Peter Žilák

UZNESENIE č. 112/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE
informáciu o nepodpísaní Uznesenia č. 102/2021 Mestského zastupiteľstva v Poltári prijatého
dňa 19.07.2021

Hlasovanie:
7 za

0 - proti

3 - zdržal sa hlasovania
Boris Dreisig
Pavel Gavalec
Zdenko Račko

Neprítomní: Ing. Miroslav Macove, Mgr. Lenka Sojková, Ing. Peter Žilák

