Zápisnica
napísaná na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Poltári
konané dňa 23. 5. 2019

Prítomní:
Boris DREISIG, JUDr. Bronislava GARAJOVÁ, Pavel GAVALEC , Mgr. Pavel JÁNOŠÍK,
Ján KROMHOLC, Mário KURÁK, Ing. Miroslav MACOVE, Zdenko RAČKO, Bc. Ján
SKÝPALA, Mgr. Lenka SOJKOVÁ, Karol ŠVINGÁL, Bc. Martina TÓČIKOVÁ, Ing. Peter
ŽILÁK
Ospravedlnený:
Primátorka:
Hlavný kontrolór:
Zapisovateľka:

Mgr. Martina BRISUDOVÁ
Ing. Tomáš Š K R A B Á K
Marta KUPČEKOVÁ

Zloženie sľubu poslanca –obradná miestnosť MsÚ
Slávnostná časť MsZ sa uskutočnila v obradnej miestnosti MsÚ. Rokovanie mestského
zastupiteľstva zahájila a viedla primátorka mesta Mgr. Martina Brisudová, ktorá privítala
všetkých prítomných. Konštatovala, že na zasadnutí je prítomných 12 poslancov a preto je
uznášaniaschopné.
Za zapisovateľku určila:
Martu KUPČEKOVÚ
1. Bc. Martina TÓČIKOVÁ
2. Ing. Miroslav MACOVE
Hlasovanie: Kto je za to, aby overovateľmi zápisnice boli Bc. Tóčiková a Ing. Macove?
10 za
- proti
- sa zdržal hlasovania

OVEROVATELIA ZÁPISNICE:

Potom sa uskutočnilo zloženie sľubu zvoleného poslanca Borisa Dreisiga na uprázdnené
miesto, keďže MUDr. Radovan Baník stratil mandát poslanca mestského zastupiteľstva.
Primátorka mesta prečítala sľub a Boris Dreisig zložil zákonom predpísaný sľub do rúk
primátorky mesta a potvrdil podpisom do pamätnej knihy mesta.
Pracovné rokovanie MsZ prebiehalo v zasadačke MsÚ.
UZNESENIE č. 51/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
I. BERIE NA VEDOMIE
že poslanec Mestského zastupiteľstva v Poltári, MUDr. Radovan Baník v zmysle § 25 ods. 2
písm. d/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňa
16. 4. 2019 stratil mandát poslanca mestského zastupiteľstva
II. KONŠTATUJE,
že zvolený poslanec MsZ p. Boris DREISIG zložil zákonom predpísaný sľub
NÁVRHOVÁ KOMISIA:

1 Mgr. Lenka SOJKOVÁ
2. Karol ŠVINGÁL
3. Ján KROMHOLC

Hlasovanie: Kto je za to, aby menovaní pracovali v návrhovej komisii?
12 za
- proti
- sa zdržal hlasovania

-2PROGRAM:
1. Dodatok č. 1 k VZN 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
2. Modernizácia technického vybavenia ZŠ, Školská
3. RO č. 11 - 16
4. Schválenie odmeňovania účinkujúcim na občianskych obradoch
5. Schválenie uznesení komisií MsZ:
5.1. ZŠ, Školská - žiadosť o pridelenie financií určených na správu školských budov
5.2. Lypex s. r. o. - žiadosť o prenájom priestorov bufetu pri futbalovom ihrisku
5.3. Peter Sitor - žiadosť o poskytnutie finančného príspevku
5.4. Športový klub stolného tenisu- žiadosť o poskytnutie finančného príspevku
5.5. ZUŠ - žiadosť o finančný príspevok na „Talentík múz“
5.6. MŠ, Sklárska - riešenie kanalizácie
5.7. MŠ, Sklárska - klimatizačné zariadenie
5. 8. ZŠ Slobody - žiadosť o zmenu finančného pásma na nákup potravín
5.9. RANČ MEGI – finančný príspevok na „Furmánske preteky“
5.10. Team STARBAITS – finančný príspevok na rybárske preteky
5.11. ZUŠ - finančný príspevok na nákup cien a výrobu diplomov
5.12. OZ OPONA – finančný príspevok na materiálno technické zabezpečenie na divadelnú
hru „LETUŠKY“
5. 13. Neformálna skupina mladých ľudí zo Slanej Lehoty v zastúpení Annou Turoňovou –
finančný príspevok na akciu MDD
5. 14. OZ OPONA –finančný príspevok na nákup kvetov pre účinkujúcich
5.15. Vyčlenenie finančných prostriedkov na MDD
6. Návrhy na odvolanie a doplnenie:
a/ člena MsR
b/ členov komisií
c/ člena Rady školy
7. Doplnenie plánu kontrol hlavného kontrolóra
8. Spolufinancovanie projektov: Zvýšenie bezpečnosti premávky v meste Poltár
Rozšírenie kamerového systému v meste Poltár
9. Schválenie prezentácie spoločnosti SPV Dálovce na najbližšie zasadnutie MsZ
10. Správa o výsledkoch kontroly plnenia opatrení prijatých povinnými osobami na
nápravu nedostatkov, ktoré boli zistené hlavným kontrolórom pri kontrolách
vykonaných v zmysle plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2017
a 1. polrok 2018
11. Správa o výsledkoch kontroly plnenia uznesení MsZ v Poltári za II. polrok 2018
12. Správa o výsledkoch kontroly vedenia pokladnice a nakladania s pokladničnou
hotovosťou vo vybranej rozpočtovej organizácii zriadenej Mestom Poltár
13. Prejednanie pokuty za výrub Vianočného stromčeka
14. Rôzne – zmena termínu zasadnutia MsZ
15. Diskusia
16. Interpelácia
17. Záver
Hlasovanie:
Kto je za to, aby sa MsZ riadilo týmto programom?

-312 za

-proti

- sa zdržal hlasovania

1. Dodatok č. 1 k VZN 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
primátorka
Mestské zastupiteľstvo v Poltári schválilo na svojom zasadnutí dňa 21.3.2019 VZN 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. V uvedenom VZN boli určené normatívy na výpočet dotácie na mzdy a
prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského
zariadenia, zriadených na území mesta Poltár na rok 2019.
Na základe žiadosti riaditeľky Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva o
navýšenie normatívu pre dieťa SCŠPP v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. Zákon o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 6, bod 12,
písm. j) sa zvyšuje normatív na dieťa SCŠPP zo 148 na 165 Eur, čo predstavuje 88% zo sumy
určenej na mzdy a prevádzku na stravovanie žiaka školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
Na základe žiadosti riaditeľky ZŠ Školská o dofinancovanie miezd a odvodov zamestnancov
ŠKD Školská bol upravený normatív na žiaka ZŠ Školská v ŠKD zo 472 Eur na 553 Eur a
ŠKD Školská bude dofinancovaná sumou 7 290,00 Eur.
Ekonomická, školská komisia a MsR odporučili návrh schváliť.
Bc. Skýpala
-ekonomická komisia odporučila schváliť, ale po zasadnutí komisie sa stretol s p. riaditeľkou
a rozprávali sa ohľadom dodatku a niektorých povinností vyplývajúcich z VZN a dodatku.
Po vypočutí si aj tej strany, bolo by vhodné keby p. riaditeľka predniesla ich návrhy
a riešenia. Navrhol presunúť bod na ďalšie zasadnutie MsZ a vyvolať stretnutie so
zamestnancami centra, poslancami a primátorkou, kde by sa našiel spoločný postup.
UZNESENIE č.52/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
NESCHVAĽUJE
Dodatok č. 1 k VZN 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
Hlasovanie: Kto je za Dodatok č. 1 k VZN 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?
4 za
1 proti
8 sa zdržali hlasovania
JUDr. Garajová
Račko
Mgr. Jánošík
Švingál
Ing. Žilák
primátorka
-keďže dodatok nebol schválený, nebude sa hlasovať ani o RO č. 11 a 12

-42. Modernizácia technického vybavenia ZŠ, Školská
primátorka
-mesto Poltár požiadalo o NFP na realizáciu projektu Modernizácia technického vybavenia
ZŠ, Školská. Poslanci v r. 2017 schválili uznesenie a 5 % spolufinancovanie. Neskôr sa
zmenila výška NFP, znížila sa aj výška spolufinancovania. Formou RO budeme schvaľovať 5
% spolufinancovanie projektu, ale nižšie ako pôvodné.
Ing. Žilák
-pri prvom hlasovaní mal nefunkčné zelené tlačítko, hlasoval proti a zasvietilo za. Asi ostalo
zaseknuté.
Gavalec
-nemusí sa rušiť, zbytok peňazí zostane
primátorka
-chcú presné uznesenie na konkrétnu sumu
JUDr. Garajová
-to je formalita, potrebujeme schváliť to isté uznesenie len s menšou sumou. Odniekiaľ
musíme zobrať spolufinancovanie, preto RO. My sme volili túto formu, aby sme nezasiahli do
pôvodného uznesenia. Znižuje sa len suma.
UZNESENIE č.53/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
I. RUŠÍ
uznesenie č. 38/2017, ktoré bolo prijaté na zasadnutí dňa 22.6.2017.
13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

II. S C H V A Ľ U J E
- predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Modernizácia technického vybavenia
Základnej školy, Školská 3, Poltár“, realizovaného v rámci výzvy č. IROP-PO2-SC2222016-13 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie
technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho
druhu v základných školách, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a
platným programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta;
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške
rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s
podmienkami poskytnutia pomoci, t. j. 4 744,21 EUR
- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.
13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

3. Rozpočtové opatrenie č. 13 – 16
RO č. 11 a 12 bolo vypustené.
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RO č. 13
primátorka
-ide o presun v rámci rozpočtu ZUŠ, položka 663 – materiál sa znižuje o 300 € a položka 713
kapitálové výdavky sa zvyšuje o 300 € na nákup pianína.
UZNESENIE č.54/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE

zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 13

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 Základná umelecká škola:
Funkčná klasifikácia 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
Ekon. klasifikácia
-

Suma
- 300,00 €

633 Materiál

Funkčná klasifikácia 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
Ekon. klasifikácia
- 713 kapitálové výdavky – nákup hudobných nástrojov
13 za

- proti

Suma
300,00 €

- sa zdržal hlasovania

RO č. 14
primátorka
-jedná sa o 5 % spolufinancovanie pre ZŠ, Školská na financovanie projektu, ktorý sme
schválili
UZNESENIE č.55/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 14
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
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Suma
4 744,21 €

Dane z príjmov

Vo výdavkovej časti rozpočtu ZŠ Školská:
Funkčná klasifikácia 09.1.2.1.
Ekon. klasifikácia
- 713 nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
13 za

- proti

Suma
4 744,21 €

- sa zdržal hlasovania

RO č. 15
primátorka
-presúvame sumu 9.143, 48 vo výdavkovej časti do položky 717 Realizácia stavieb a ich
technického zhodnotenia
UZNESENIE č.56/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 15
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 Správa školských objektov:
Funkčná klasifikácia 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány
Ekon. klasifikácia
Suma
- 600 Bežné výdavky
- 9 143,48 €
Vo výdavkovej časti rozpočtu ZŠ Slobody:
Funkčná klasifikácia 09.1.2.1.
Ekon. klasifikácia
- 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia
13 za

- proti

Suma
9 143,48 €
- sa zdržal hlasovania

RO č. 16
primátorka
-ide o presun 4.000 € z výdavkovej časti záujmové vzdelávanie z položky 600 do 713 nákup
strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia. Navrhujeme nákup skákacieho
nafukovacieho hradu, ktorý bude používaný zdarma pre deti nášho mesta na podujatia
organizované mestskou samosprávou. Predpoklad, že hrad bude využívaný väčším počtom
detí, bude o rozmeroch 6 x 3 m, výška 3,5 m s dvomi zošmykovými dráhami a bezpečnou
dopadovou plochou v záujme bezpečnosti detí. K hradu patrí aj elektrický fukár na
nafukovanie. V r. 2018 na MDD bol zapožičaný hrad za 500 € jedno zapožičanie. Do konca
roka ho plánujeme využiť na všetky podujatia organizované mestom s prítomnosťou detí a na
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prostriedky, ktoré chceme využiť, pre deti do 15 rokov, od 5 r. Snažíme sa, aby prínos malo čo
najviac detí v našom meste. Náklady sa nám vrátia, keďže sme si ho požičiavali a budú
využité v prospech detí nášho mesta.
JUDr. Garajová
-javí sa nám ekonomicky výhodné takto zainvestovať a vzhľadom na tú sumu za zapožiačanie,
sa nám to vráti. Volili sme hrad odolný, lebo deti keď to využívajú, tak aj ničia. Dúfajme, že to
budeme vedieť obsluhovať, pravdepodobne pracovníci MsPS, že sa to udrží tu. Považuje to za
správnu investíciu. Rodičia museli za deti zaplatiť. Chcela by, aby rodičia za to neplatili.
Dreisig
-má kamaráta, ktorý prevádzkuje nafukovací hrad. Myšlienka je pekná. Je iba jedno miesto a
to v Bardejove, kde sa každé dva roky robia tlakové skúšky, každý rok revízia na elektrické
zariadenie. K tomuto treba vyškoliť ľudí na prevádzku hradu. Hrad musí byť vždy vysušený.
Aká je predstava, koľko krát by sa využil do roka? Dva krát, tri krát?
primátorka
-určite viac
Bc. Skýpala
-navrhli na ekonomickej komisii, že keď ideme investovať do hradu a bude tam treba vyškoliť
personál, zodpovedná osoba aby to mala na starosti, žeby sa hrad prenajímal aj pre iné obce,
čím by sme si vedeli zarobiť aspoň na réžiu.
Ing. Žilák
-myšlienka je v poriadku. Rozprával sa s jedným prenajímateľom, keď prevádzkuje hrad,
berie si na seba bezpečnostné riziká, keď sú tam deti. Rátame aj s touto vecou? Na hradoch
na akciách zvykne byť zakvačené „Vstup na vlastné nebezpečenstvo.“
primátorka
-bude tam rodič
JUDr. Garajová
-bude tam pracovník, ktorý bude na to dávať pozor, ale dieťa si musí ustriehnuť rodič
primátorka
-vybrali sme bezpečný hrad, aby dopadová plocha pre dieťa nebola rovno
Ing. Žilák
-pevná betónová plocha nie je vhodná pre hrady
UZNESENIE č. 57/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE

zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 16

V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
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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 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (záujmové
vzdelávanie)
Ekon. klasifikácia
Suma
- 600 Bežné výdavky
- 4 000,00 €
Vo výdavkovej časti rozpočtu:
Funkčná klasifikácia 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (záujmové
vzdelávanie)
Ekon. klasifikácia
Suma
- 713 nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
4 000,00 €
9 za

- proti

4 sa zdržali hlasovania
Dreisig
Gavalec
Račko
Ing. Žilák

4. Schválenie odmeňovania účinkujúcim na občianskych obradoch
primátorka
-cieľom je úprava odmien na obradoch. Ak by bol počet obradov cca ako v r. 2018, približné
navýšenie by bolo 10.000 €. Ekonomická komisia a MsR odporučili dodatok schváliť.
UZNESENIE č.58/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
Dodatok č. 1
k zásadám zabezpečovania občianskych obradov v meste Poltár
1. v článku päť v 1.bode písmena g) sa mení suma z 5 € na 7 € na každý občiansky pohreb.
2. v prílohe č.1 v bode 3 sa vypúšťa a nahrádza sa nasledovným znením:
Pre jednotlivých účinkujúcich na obradoch sa určuje nasledovná odmena za jeden obrad:
a) rečník ................................................................................... 25 €,
b) matrikárka a zahájenie ........................................................ 15 €,
c) recitátor................................................................................ 15 €,
d) hudobník ........................................................................... 15 €,
e) spev...................................................................................... 15 €,
f) smútočný rečník / hlavný prejav + recitácia 1 báseň .......... 40 €,
g) prejav nad hrobom alebo pri aute + recitácia 2 básne ....... 30 €.
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odmena 100 % príplatku. Smútočný rečník, recitácia ......... 80 € a prejav nad hrobom alebo
pri aute a recitácia ...... 60 €.
13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

5. Schválenie uznesení komisií MsZ:
5.1. ZŠ, Školská - žiadosť o pridelenie financií určených na správu školských budov
5.2. Lypex s. r. o. - žiadosť o prenájom priestorov bufetu pri futbalovom ihrisku
5.3. Peter Sitor - žiadosť o poskytnutie finančného príspevku
5.4. Športový klub stolného tenisu- žiadosť o poskytnutie finančného príspevku
5.5. ZUŠ - žiadosť o finančný príspevok na „Talentík múz“
5.6. MŠ, Sklárska - riešenie kanalizácie
5.7. MŠ, Sklárska - klimatizačné zariadenie
5. 8. ZŠ Slobody - žiadosť o zmenu finančného pásma na nákup potravín
5.9. RANČ MEGI – finančný príspevok na „Furmánske preteky“
5.10. Team STARBAITS – finančný príspevok na rybárske preteky
5.11. ZUŠ - finančný príspevok na nákup cien a výrobu diplomov
5.12. OZ OPONA – finančný príspevok na materiálno technické zabezpečenie na
divadelnú hru „LETUŠKY“
5. 13. Neformálna skupina mladých ľudí zo Slanej Lehoty v zastúpení Annou Turoňovou
finančný príspevok na akciu MDD
5. 14. OZ OPONA –finančný príspevok na nákup kvetov pre účinkujúcich
5.15. Vyčlenenie finančných prostriedkov na MDD
5.1. ZŠ, Školská - žiadosť o pridelenie financií určených na správu školských budov
primátorka
-jedná sa o odstránenie havarijného stavu basketbalových košov, železných konštrukcií a sietí
v ZŠ, Školská. Ekonomická komisia a MsR odporučili návrh schváliť s tým, že práce prevedie
MsPS.
UZNESENIE č.59/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
- žiadosť ZŠ Školskej o pridelenie financií určených na správu školských budov vo výške
3.000,- EUR, v rámci odstránenia havarijného stavu basketbalových košov na vonkajšom
ihrisku s tým, že rekonštrukčné práce vykonajú pracovníci Mestského podniku služieb Poltár
13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

5.2. Lypex s. r. o. - žiadosť o prenájom priestorov bufetu pri futbalovom ihrisku
primátorka
-Lypex požiadal o prenájom bufetu na futbalovom ihrisku.. Ekonomická komisia neodporučila
uznesenie schváliť. MsR odporučila schváliť v zmysle Zásad po vyrovnaní dlhu voči mestu.
Primátorku kontaktoval p. Resutík, že netrvá na žiadosti. Mal však zaslať písomnú žiadosť,
ale sme žiadnu neobdržali.
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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
NESCHVAĽUJE
prenájom priestoru bufetu pri futbalovom ihrisku od 1. 4. do 31. 12. 2019 pre Lypex s. r. o.,
Železničná 276/20
Hlasovanie:
Kto je za to, aby bol schválený prenájom priestoru bufetu pri futbalovom ihrisku od 1. 4. do
31. 12. 2019 pre Lypex s. r. o., Železničná 276/20 podľa Zásad o hospodárení s majetkom
mesta + spotrebované energie až po vyrovnaní dlhu voči mestu Poltár?
5 za
Dreisig
Gavalec
Kurák
Ing. Macove
Ing. Žilák

1 proti

7 sa zdržali hlasovania

Návrh nebol schválený.
5.3. Peter Sitor - žiadosť o poskytnutie finančného príspevku
primátorka
-p. Sitor požiadal o 300 € športovú komisiu na nákup športových trofejí a medailí na
podujatie galavečer Carnage Night VII. Druhá žiadosť bola na 500 € na úhradu prenájmu
ringu. Športová komisia odporučila schváliť 300 €, ekonomická odporučila z položky
kultúrnej a športovej komisie a prenájom za sumu 1 €.
MsR neodporučila schváliť žiadosť na 300 a 500 € a žiadosť na prenájom priestorov na
podujatie galavečer Carnage Night pre Petra Sitora odporučila schváliť v zmysle Zásad o
hospodárení s majetkom mesta.
Kurák
-športová komisia odporučila schváliť nákup športových trofejí a medailí. Akcia vyšla cca
8.000 € a pre RANČ MEGI 200 € akcia stála 1.400 €.
UZNESENIE č.61/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
I. NESCHVAĽUJE
žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 500 € na úhradu prenájmu ringu na
podujatie galavečer Carnage Night VII pre Petra Sitora, ktoré sa konalo 11. 5. 2019
Hlasovanie:
Kto je za schválenie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 500 € na úhradu
prenájmu ringu na podujatie galavečer Carnage Night VII pre Petra Sitora, ktoré sa konalo
11. 5. 2019?
6 za

1 proti Bc. Tóčiková

6 sa zdržali hlasovania
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Gavalec
Kurák
Ing. Macove
Račko
Ing. Žilák

Návrh nebol schválený.

II. SCHVAĽUJE
a/ finančný príspevok vo výške 300 € pre Petra Sitora na nákup športových trofejí a medailí
na uvedené podujatie
Hlasovanie:
8 za
Dreisig
Gavalec
Kromholc
Kurák
Ing. Macove
Račko
Bc. Skýpala
Ing. Žilák

1 proti
Mgr. Sojková

4 sa zdržali hlasovania

II. SCHVAĽUJE
b/ prenájom priestorov na podujatie galavečer Carnage Night pre Petra Sitora v zmysle
Zásad o hospodárení s majetkom mesta
9 za

- proti

4 sa zdržali hlasovania
Dreisig
Gavalec
Mgr. Jánošík
Bc. Skýpala

5.4. Športový klub stolného tenisu- žiadosť o poskytnutie finančného príspevku
primátorka
-športová komisia odporučila z inej položky rozpočtu mesta, pretože zariadenie zostane
majetkom mesta. Ak ekonomická komisia nenájde iný spôsob, športová komisia odporúča
schváliť príspevok z komisie pre šport. Ekonomická komisia neodporučila schváliť
organizáciám, ktoré využívajú mestskú halu, aby sa dohodli a proporčne podľa výšky dotácie
si mikrofón a mixážny pult zakúpili z dotácií mesta. MsR odporučila schváliť finančné
prostriedky zo športovej komisie s tým, že zariadenie zostane majetkom mesta.
UZNESENIE č.62/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
finančné prostriedky v sume 200 € na nákup bezdrôtového mikrofónu a mixážneho pultu na
žiadosť Športového klubu stolného tenisu zo športovej komisie s tým, že zariadenie zostane
majetkom mesta
13 za
- proti
- sa zdržal hlasovania

-125.5. ZUŠ - žiadosť o finančný príspevok na „Talentík múz“
UZNESENIE č.63/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
žiadosť Základnej umeleckej školy Poltár o poskytnutie finančného príspevku
a spoluorganizovanie súťažnej prehliadky „Talentík múz 2019“ vo výške 170,- EUR
13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

5.6. MŠ, Sklárska - riešenie kanalizácie
UZNESENIE č.64/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
žiadosť MŠ Sklárskej o pridelenie financií určených na správu školských budov vo výške 500,EUR, v rámci odstránenia havarijného stavu kanalizácie sociálnych zariadení pre
zamestnancov
12 za

- proti

- sa zdržal hlasovania
Bc. Tóčiková neprítomná

5.7. MŠ, Sklárska - klimatizačné zariadenie
primátorka
-prečítala stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
Bc. Tóčiková
-treba pouvažovať, ak vyjde výzva „Zelené strechy“
Račko
-pomohli by vonkajšie žalúzie, dať cenovú ponuku
JUDr. Garajová
-z hygienického a zdravotného hľadiska nie je vhodné klimatizačné zariadenie. Stavebná
komisia by to mohla začať riešiť inak.
Bc. Tóčiková
-pred rokom odporučila vonkajšie žalúzie, ale zatieňovacie a či by nebolo vhodné v spánkovej
časti počas celého dňa zatienenie
UZNESENIE č.65/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
NESÚHLASÍ
so zakúpením a inštaláciou klimatizačných zariadení do horných tried v MŠ
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Kto súhlasí
so zakúpením a inštaláciou klimatizačných zariadení do horných tried v MŠ?
-za
8 proti
5 sa zdržali hlasovania
Dreisig
JUDr. Garajová
Gavalec
Račko
Bc. Skýpala
5. 8. ZŠ Slobody - žiadosť o zmenu finančného pásma na nákup potravín
primátorka
-komisia pre školstvo odporučila schváliť
-ekonomická komisia tiež odporučila schváliť, ale pred uskutočnením zmeny informovať
rodičov, zvolať Rady školy
-MsR-odporučila MŠ a ZŠ pred uskutočnením preveriť povinnosť platby 20 € a prehodnotiť
možnosť odhlásenia stravy na neskoršiu hodinu. Navrhuje riaditeľstvu škôl doložiť stanoviská
a následne bude vypracovaný návrh na VZN.
Mgr. Jánošík
-odhlasovať sa o 14, 30 je príliš skoro. Rodičia chodia domov aj o 17, 00 hod. Navrhol
posunúť hodinu na odhlasovanie do 19, 00.
Bc. Skýpala
-MsR a ekonomická komisia dali nejaké odporúčanie, stanoviská škôl a do budúceho MsZ by
sa to malo zvládnuť. Aby aj rodičia boli oboznámení o tom, o čom sa jedná, aby sme mali
výstupy z rád škôl. Nech skúsia odporučenie MsR zapracovať, ak je to možné, prehodnotiť
možnosť odhlasovania na neskoršie hodiny. Nevieme, či je to realizovateľné. Je lepšie počkať
na výstupy škôl a rád škôl.
Dreisig
-do kedy bude v robote vedúca kuchyne?
Bc. Tóčiková
-dá sa to aj elektronicky
Dreisig
-aby sme ich nezaťažili robotou na doma
Mgr. Jánošík
-čo keď večer rodičia zistia, že dieťa má teplotu a nepríde do školy. Môže sa stať, že nepríde
10 – 20 detí.
Bc. Skýpala
-nech školy doručia dokumenty a potom budeme múdrejší
Švingál
-pásmo je dané, bude rodičovská rada, rozhodnú rodičia

-14JUDr. Garajová
-môže sa stať, že rodič sa iba ráno rozhodne, že ide k lekárke, keď dieťa ochorie v noci. To sa
nedá do 18, 00 hod.
UZNESENIE č.66/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
ODPORÚČA
-ZŠ pred uskutočnením zmeny finančného pásma na nákup potravín preveriť povinnosť
zálohovej platby 20 € a prehodnotiť možnosť odhlásenia stravy na neskoršiu hodinu
-základným školám a materským školám pred uskutočnením zmeny finančného pásma na
nákup potravín informovať rodičov, zvolať rady školy a adresovať žiadosť o zmenu pásma na
nákup potravín na školskú komisiu
12 za

- proti

1 sa zdržal hlasovania
Mgr. Sojková

5.9. RANČ MEGI – finančný príspevok na „Furmánske preteky“
Kurák
-bola to dobrá akcia, p. Krupu rozpísal 1.400 €, komisia odporúča schváliť
hlavný kontrolór
-pre poskytovanie financií pre podnikateľov a fyzické osoby je dotačný systém. Všetky žiadosti
v budúcnosti by mali ísť cez dotácie. Nemáme ešte VZN.
Bc. Skýpala
-počkajme ešte do júna, nech vidíme, aké máme čerpanie na jednotlivých položkách
UZNESENIE č.67/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
1. finančný príspevok vo výške 200,- € pre O.Z. Ranč Megi, v zastúpení Jozefom
Krupom, bytom Poltár, Prievrana 64 na zakúpenie cien do súťaže (dekorácie a víťazné
poháre)
13 za

- proti

5.10. Team STARBAITS – finančný príspevok na rybárske preteky
primátorka
-MsR a športová komisia odporučila schváliť
UZNESENIE č.67/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE

- sa zdržal hlasovania

-152. finančný príspevok vo výške 200,- € pre team STARBAITS v zložení Jakub Suchý,
bytom Poltár, Pionierska 102/22 a Ľuboš Sihelský, bytom Poltár, Železničná
694/41 na čiastočnú úhradu nákladov spojených s účasťou na rybárskych pretekoch
Junior Carp Cup 2019 v dňoch 5. – 7. júla 2019 s podmienkou štartu súťažiacich
v tričkách s logom mesta Poltár, vzhľadom na reprezentáciu nášho mesta
13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

5.11. ZUŠ - finančný príspevok na nákup cien a výrobu diplomov
5.12. OZ OPONA – finančný príspevok na materiálno technické zabezpečenie na
divadelnú hru „LETUŠKY“
5. 13. Neformálna skupina mladých ľudí zo Slanej Lehoty v zastúpení Annou Turoňovou
finančný príspevok na akciu MDD
5. 14. OZ OPONA –finančný príspevok na nákup kvetov pre účinkujúcich
5.15. Vyčlenenie finančných prostriedkov na MDD
UZNESENIE č.68/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
1. Základnej umeleckej škole Poltár príspevok vo výške 130 € na nákup cien a výrobu
diplomov pre deti – účastníkov „15. ročníka Talentíka múz 2019“,
13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

2. Občianskemu združenie OPONA finančný príspevok na zabezpečenie premiéry divadelnej
hry „Letušky“ vo výške 150 €, ktoré použijú na materiálno technické zabezpečenie
divadelného predstavenia,
13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

3. Neformálnej skupine mladých ľudí zo Slanej Lehoty, v zastúpení Annou Turoňovou,
finančný príspevok vo výške 50 €, ktorý bude použitý na zabezpečenie kultúrnej akcie pod
názvom MDD v Slanej Lehote, na zakúpenie plastových tanierov, pohárov, príborov
a sladkostí pre deti,
12 za

- proti

- sa zdržal hlasovania
Ing. Žilák nehlasoval

4. Občianskemu združenie OPONA príspevok 60,00 € na nákup kvetov pre účinkujúcich
v divadelnej hre „Letušky“.
10 za

1 proti
Dreisig

2 sa zdržali hlasovania
Gavalec
Račko
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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
vyčlenenie finančných prostriedkov vo výške 1.000 € z rozpočtu záujmovej činnosti v meste
Poltár na prípravu a organizačné zabezpečenie olympiády a MDD
13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

6. Návrhy na odvolanie a doplnenie:
a/ člena MsR
b/ členov komisií
c/ člena Rady školy
primátorka
-predložila návrh, ktorý bol vypracovaný písomne a zverejnený na mestskej stránke
Ing. Žilák
-navrhol p. Dreisiga do športovej komisie, nakoľko má dlhoročné skúsenosti v tejto oblasti
JUDr. Garajová
-návrhom zosúlaďujeme skutkový stav, ktorý nastal, nemali by sme mať poslancov, ktorí nie
sú poslanci. Mgr. Jánošík navrhol p. Strmeňovú do športovej komisie. Tam máme už dosť
odborníkov a potrebujeme odborníkov do iných komisiií. P. Dreisiga sme navrhli do
priestupkovej komisie. Priestupková komisia je nepríjemná vec. Treba sa stretávať s luďmi,
ktorí sú pohádaní a treba im dohovoriť. Preto si tam predstavuje človeka, ktorý má autoritu.
Ona p. Dreisiga považuje za takého človeka.
V komisi verejného záujmu majú byť pomerne zastúpení poslanci za politické strany, za ktoré
kandidovali. Preto navrhli Ing. Žiláka za Smer a p. Macove za SNS.
Mgr. Jánošík
-navrhol p. Strmeňovú, aby sa vedelo aj o tých akciách, ktoré robia bežci. Cez komisie by sa
nemali prideľovať financie, lebo komisia nemá právomoc, ale keď sa prihlásia, peniaze by išli
z určitého balíka, na základe žiadosti.
UZNESENIE č.70/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Odvoláva
Z komisie pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta : MUDr. Radovana Baníka
Z komisie pre šport : MVDr. Júliusa Baloga
Z komisie pre ochranu verejného záujmu : MUDr. Radovana Baníka, MVDr. Júliusa Baloga
Z komisie priestupkovej : MUDr. Radovana Baníka
Z mestskej rady : MVDr. Júliusa Baloga
11 za

- proti

2 sa zdržali hlasovania
Gavalec a Žilák

-17Volí do komisií mestského zastupiteľstva a mestskej rady
Do komisie pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta : Mgr. Lenku Sojkovú
Do komisie pre šport : Karola Švingála, Katarínu Strmeňovú
Do komisie pre ochranu verejného záujmu : Ing. Petra Žiláka ( SMĚR – sociálna
demokracia ) a Ing. Miroslava Macove ( SNS). Za predsedkyňu komisie pre ochranu
verejného záujmu volí JUDr. Bronislavu Garajovú
Do komisie priestupkovej : Borisa Dreisiga
Do komisie pre školstvo: Alicu Rovňanovú
Do mestskej rady : Jána Kromholca
8 za
- proti
4 sa zdržali hlasovania
Dreisig
Gavalec
Račko
Ing. Žilák
Ing. Macove nehlasoval
UZNESENIE č. 71/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
ODVOLÁVA
RŠ pri ZŠ Školská č. 3, Poltár : MUDr. Radovana Baníka
10 za
- proti
3 sa zdržali hlasovania
Dreisig
Gavalec
Ing. Žilák
Deleguje zástupcu zriaďovateľa do rady školy :
RŠ pri ZŠ Školská č. 3, Poltár : Ing. Petra Žiláka
12 za
- proti

Ing. Žilák sa zdržal

7. Doplnenie plánu kontrol hlavného kontrolóra
primátorka
-ide o doplnenie dvoch kontrol do plánu činnosti na I. polrok. Jedna je v MŠ, Sklárska a
druhá reálne vykonané práce na rekonštrukcii tribún mestský futbalový štadión
hlavný kontrolór
-nevie si predstaviť, žeby mohol v tomto termíne poskytnúť relaventné výsledky kontrol. Musí
vypracovať stanovisko k záverečnému účtu. Čo sa týka MŠ, už robil nejaký prieskum,
konzultoval so súčasnou riaditeľkou. Pôvodne stačilo overiť september, ale vyzerá to tak, že je
potrebné pozrieť 10 mesiacov 120 detí. Bude to pracná kontrola.
Čo sa týka tribún, má v pláne na I. polrok kontrolu pod č. 4. Ide o obdobnú kontrolu, ako je
zadaná, len tu sú vyšpecifikované veci, ktoré treba doriešiť. Vie si predstaviť stihnúť kontrolu
tribún a MŠ presunúť na druhý polrok, ako prvá v poradí. Požiadal o vypustenie kontroly č. 4,
lebo je obdobná.
primátorka
-je návrh, aby sa MsZ uskutočnilo o týždeň neskôr. Považuje za dôležitejšie vykonať kontrolu
tribún, kde sa našli nedostatky, aby sa uskutočnila aj kontrola v MŠ. Budeme kontaktovať Ing.

-18Pribilincovú, hlavne, čo sa týka zoznamu žiakov a kde nájdeme samotný výkaz, ktorý sa
podával k 15. 9. 2018, kde boli uvedené počty žiakov a detí. Ide nám o to, či deti reálne
navštevovali MŠ, Sklárska.
Bc. Skýpala
-hlavný kontrolor vysvetlil vypustenie kontroly č. 4. Výstupy hlavného kontrolóra sú obsiahle
a na úrovni. Nemali by sme uprednostňovať kvantitu pred kvalitou. Predložil pozmeňujúci
návrh: vypustiť kontrolu č. 4 a kontrolu MŠ, Sklárska presunúť na II. polrok ako prvú.
UZNESENIE č.72/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
I. U K L A D Á
hlavnému kontrolórovi
1. vykonať kontrolu reálne vykonaných prác na rekonštrukcii tribún na mestskom futbalovom
štadióne a predložiť na najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva konaného v júni
2019 závery kontroly:
1.1. skutočného vykonania prác a dodania materiálov na vykonanom diele „Rekonštrukcia
tribún na mestskom futbalovom štadióne v Poltári“ a v nadväznosti na to kontroly
hospodárnosti a oprávnenosti vyplatenia celej odmeny za vykonanie diela 164 172,73.- Eur
1.2. nakladania s pôvodnými tribúnami, železným odpadom, stavebnou suťou na mestskom
futbalovom štadióne v Poltári
1.3. súladu rekonštrukcie tribún so zákonom č. 50/1976 Z. z. v znení neskorších predpisov
vzhľadom na rozsah stavby
1.4. dodržania vzdialenosti k vodnému toku
2.zaradiť kontrolu v Materskej škole 34 v Poltári do návrhu plánu kontrolnej činnosti na
druhý polrok 2019, pod poradovým číslom 1 a vykonať ju prioritne
2.1. zákonnosť čerpania dotácie poskytovanú na originálne kompetencie určených na mzdy a
prevádzku na dieťa MŠ Sklárska, 34, Poltár v nadväznosti na porovnanie počtu detí vo
výkazoch a počtu detí skutočne navštevujúcich materskú školu, podľa evidencie počtu detí
vedených vo výkaze Škol. SR 40-01 k 15.9.2018 a evidencie počtu detí, ktoré skutočne
navštevujú MŠ Sklárska 34 podľa stravných listov, školného vyplateného za školský rok
2018/2019 a dochádzkových kníh za toto obdobie
2.2 súladu vyplácania kreditových príplatkov so zákonom č. 553/2003 Z. z. o
odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi za sústavné
prehlbovanie odbornej spôsobilosti profesijným rozvojom v kariérnom systéme
podľa zákona č. 317/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov
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1. z plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2019, kontrolu č. 4:
Kontrola zadania realizácie a čerpania výdavkov v prípade vybranej zákazky
realizovanej v podmienkach mesta Poltár v r. 2018
12 za
- proti
Mgr. Jánošík sa zdržal hlasovania
8. Spolufinancovanie projektov: Zvýšenie bezpečnosti premávky v meste Poltár
Rozšírenie kamerového systému v meste Poltár
primátorka
-bezpečnostný projekt je už podaný, druhý je v prípravnej fáze. Spolufinancovanie je 5 %.
UZNESENIE č.73/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
predloženie žiadosti o dotáciu na projekt Zvýšenie bezpečnosti premávky v meste
Poltár so spolufinancovaním vo výške najmenej 5 % z celkových výdavkov
z vlastných prostriedkov.
13 za
- proti
- s azdržal hlasovania
UZNESENIE č.74/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
spolufinancovanie predloženého projektu Rozšírenie kamerového systému v meste Poltár vo
výške 5 % z požadovanej výšky dotácie, čo predstavuje 977,60 € z celkových výdavkov.
13 za
- proti
- sa zdržal hlasovania
9. Schválenie prezentácie spoločnosti SPV Dálovce na najbližšie zasadnutie MsZ
primátorka
-predložila informatívnu správu, ktorá je vypracovaná písomne a zaznamená na kamere
MsZ má aj uznesenie, kde nesúhlasí s tým, aby bola splynovňa realizovaná v jeho k. ú. Toto už
bolo zaslané príslušným orgánom. Avšak MsR si vypočula stanovisko SPV Dálovce a to nás
požiadalo, aby mohli prísť na zasadnutie MsZ v máji, alebo v júni a predstaviť tento projekt.
Nedovolila si zaradiť tento bod na MsZ bez stanoviska poslancov, pretože na takéto
zasadnutie MsZ príde verejnosť, čo by bolo dobré, aby si vypočula závery SPV Dálovce a
predstavenie projektu, preto si dovolila predložiť žiadosť na zasadnutie MsZ, aby poslanci
hlasovaním rozhodli, či chcú vypočuť spoločnosť na ďalšom zasadnutí MsZ v mesiaci jún.
Mgr. Jánošík
-na MsR bola prítomná konateľka, ešte s jedným pánom inžinierom. Predstavili veľa pozitív,
ale o negatívach nehovorili, všetko automaticky hneď vyvrátili. Všetky takéto zariadenia v
rámci Európy boli zverejnené, akým spôsobom sa toto všetko vyvíjalo. Boli zastavené,
vysťahovali veľa ľudí. Nevieme, čo všetko sa tam bude spaľovať. Poslanci, ktorí tu boli, dali
zamietavé stanovisko, bola doručená petícia. To ho zarazilo, keď povedala konateľka, že túto
spaľovňu chceli postaviť v Šamoríne, ale p. Bugár ich odporučil, aby išli inde a išli do
Liptovského Hrádku, tam neuspeli a prišli sem. Väčšina obyvateľstva je zásadne proti.
Ing. Žilák
-je rodený poľnohospodár, pracuje s chemickou spoločnosťou, ktorá je distribútorom
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a pescitídov spaľujú, pretože sa presne spaľujú v takýchto zariadeniach. To je overený fakt.
Tam sa vozia, tam sa hromadia. Nemá ani potrebu ich počuť, čo chcú predniesť. Má rodinu,
deti, vie, že vypočuť je slušná forma, ale toto je principiálna vec. Je to jedno z veľkých
svinstiev a nechce ho tu.
Bc. Tóčiková
-rozprava bude dlhá, keď im dovolime zúčastniť sa MsZ. Chcela, aby zahlasovali, aby sa
nemohli zúčastniť MsZ, radšej sa poslanci zúčastnia verejného zhromaždenia.
Gavalec
-sme ich odmietli aj na klube starostov. Ak chcú, nech prídu do KD medzi občanov, ale nie
sem, lebo je to zbytočne zabitý čas.
UZNESENIE č.75/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
NESCHVAĽUJE
zaradenie bodu programu: Prezentácia SPV Dálovce s. r. o. investičný zámer „Výstavba
zariadenia na zhodnotenie odpadu technológiou plazmy“ na najbližšom zasadnutí MsZ.
Hlasovanie:
Kto je za schválenie
zaradenia bodu programu: Prezentácia SPV Dálovce s. r. o. investičný zámer „Výstavba
zariadenia na zhodnotenie odpadu technológiou plazmy“ na najbližšom zasadnutí MsZ?
1 za
10 proti
2 sa zdržali hlasovania
Gavalec
Dreisig, JUDr. Garajová
Návrh nebol schválený.
10. Správa o výsledkoch kontroly plnenia opatrení prijatých povinnými osobami na
nápravu nedostatkov, ktoré boli zistené hlavným kontrolórom pri kontrolách
vykonaných v zmysle plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2.
polrok 2017 a 1. polrok 2018
hlavný kontrolór
-čo sa týka mesta Poltár, išlo o 6 kontrol. V prípade, že neboli splnené, alebo len čiastočne,
bol navrhnutý ďalší postup. V prípade 3 kontrol boli opatrenia dobre prijaté. Najväčší
problém pretrváva, čo sa týka kontroly poskytovania dotácií, kde nebolo vypracované VZN.
Ďalší problém sa týka verejného obstarávania potravín. Týka sa to aj ZŠ, Slobody aj školskej
jedálne pri MŠ, kde Úrad pre verejné obstarávanie sa yvjadril ako berie finančný limit pre
potraviny. Bol navrhnutý postup, ako realizovať verejné obstarávanie.
Čo sa týka ZŠ, Školská, opatrenia boli splnené okrem jedného prípadu, že nekorešpodentovali
dovolenky v mzdových listoch a čo bola skutočnosť schválené dovolenky. ZŠ zaviedla
elektronický dochádzkový systém.
11. Správa o výsledkoch kontroly plnenia uznesení MsZ v Poltári za II. polrok 2018
hlavný kontrolór
-bolo priajtých 128 uznesení, je uvedený aj stav plnenia. Nedostatky identifikované neboli.
Bolo navrhnutých 5 odporúčaní, ktoré bližšie špecifikoval. /viď kamera/
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hotovosťou vo vybranej rozpočtovej organizácii zriadenej Mestom Poltár
hlavný kontrolór
-bola vykonaná kontrola pokladne ZUŠ. Podrobne rozpísal predmet kontroly, aké
pokladničné hotovosti vykonávali. Bola vykonaná aj kontrola pokladničnej hotovosti. Zistené
boli 3 nedostatky. Bolo navrhnutých ďalších 5 odporúčaní., ktoré bližšie špecifikoval. /viď
kamera/
UZNESENIE č.76/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE
1. Správa o výsledkoch kontroly plnenia opatrení prijatých povinnými osobami na
nápravu nedostatkov, ktoré boli zistené hlavným kontrolórom pri kontrolách
vykonaných v zmysle plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok
2017 a 1. polrok 2018
13 za
- proti
-sa zdržal hlasovania
2. Správa o výsledkoch kontroly plnenia uznesení MsZ v Poltári za II. polrok 2018
13 za
- proti
-sa zdržal hlasovania
3. Správa o výsledkoch kontroly vedenia pokladnice a nakladania s pokladničnou
hotovosťou vo vybranej rozpočtovej organizácii zriadenej Mestom Poltár
13 za
- proti
-sa zdržal hlasovania
13. Prejednanie pokuty za výrub Vianočného stromčeka
primátorka
-predložila prítomným informatívnu správu k uvedenému bodu, ktorá je vypracovaná písomne
a zaznamenaná na kamere
4. 3. 2019 bolo mestu Poltár doručené uznesenie o ukončení štátneho dozoru, ktorého
záverom je, že mesto Poltár sa uvedeným konaním dopustilo porušenia § 47, ods. 8 Zákona o
ochrane prírody. Dńa 17. 5. bolo mestu doručené rozhodnutie o uložení pokuty vo výške 150 €
za porušenie Zákona o ochrane prírody a krajiny. Pokuta je splatná do 30 dní od
nadobudnutia právoplatnosti.
JUDr. Garajová
-vyrúbali sme strom, nesmeli sme, dostali sme pokutu. My na to nemáme v rozpočte položku.
Nech navrhnú, z akej položky to uhradiť.
Gavalec
-dotýka sa to jeho. Poslal pozrieť stromček ku p. Garajovej, že jej zavadzia. Nakoniec
povedali, že našli iný stromček. Z OkÚ prišiel papier, kde malo mesto dať stanovisko. Nevie,
či z ješitnosti, alebo zákernosti, neprišiel žiadny doklad na OkÚ, na základe toho vyrúbili
pokutu. Keby sa mesto odvolalo a primátorka mu zavolala, že takáto pošta prišla, vyjadril by
sa ku tomu.
primátorka
-prišlo stanovisko z OkÚ, bolo uvedené to, čo sa reálne stalo. P. poslanec mohol úplne hladko
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OkÚ vykonal šetrenie, na ňom sa zúčastnil Ing. Kudlák, dal k tomu vyjadrenie pracovník a to,
čo sa stalo, keďbol primátorom mesta, ani to ste neurobili, žeby ste požiadali o jednoduchý
súhlas.
Mgr. Jánošík
-strom bol spílený, ak sa konalo, mohlo sa zastaviť
Gavalec
-mohlo, bez pokuty by sa to bolo zaobišlo
Mgr. Jánošík
-prečo p. Barkáč, alebo ďalší, ktorí majú na starosti tieto veci, nepovedal, nemáte žiadosť,
rýchlo si dajte. Opýtal sa p. Barkáča, či by sa to bolo dalo zastaviť.
Ing. Barkáč
-nevyjadrím sa
Mgr. Jánošík
-tak si to naštudujte
Gavalec
-keby bolo len vetou vyjadrenie z akého dôvodu, tak nemáme problém
JUDr. Garajová
-zasielali sme vyjadrenie, keď nás vyzval OkÚ, ktorý je vedený Vašim synom, kto rozhodol o
pokute a tam bolo presne, že ten strom by sa bol aj tak vyrúbal. Usilovali sme sa brániť
takými argumentami.
Ing. Kudlák
-uvádzal, že sa tam plánuje kanalizácia
Tento bod programu bol uzavretý bez uznesenia.
14. Rôzne – zmena termínu zasadnutia MsZ
primátorka
-prečítala dôvodovú správu
Gavalec
-keď sa to prekladá nebude tu a rád by bol pri záverečnom účte
UZNESENIE č.77/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
zmenu termínu zasadnutia MsZ z 20. 6. 2019 na 27. 6. 2019
12 za

-proti

Gavalec sa zdržal hlasovania
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Mgr. Jánošík
-navrhol podávať žiadosti o dotácie do 30.11. a vypracovať plán podujatí
-p. Henrich Nociar odkúúpil pozemok od p. Lakotu na Železničnej ul. a nedostal súhlas, aby
sa išlo na pozemok od autobusovej zastávky. Majú tam zámer prevádzkovať stavebniny. Nech
sa tým zaoberá komisia výstavby.
primátorka
-plán kultúrnych podujatí je vypracovaný a zverejnený na internetovej stránke mesta
-ohľadom p. Nociara, zatiaľ nepodpísala rozhodnutie, lebo bola kontaktovaná občanmi,
ohľadom bezpečenosti ľudí. Návrh je správny, aby stavebná komisia všetko zvážila a potom,
aby sme rozhodli, aby podnikateľ mal možnosť podnikať, ale aby sme neohrozili premávku a
bezpečnosť občanov.
Bc. Skýpala
navrhol:
- vypracovať podklady pre ekonomickú komisiu, čo sa týka využitia nafukovacieho hradu, aký
by bol prenájom pre okolité obce a určiť pracovníka z MsPS, ktorý sa bude o to starať
-uskutočniť stretnutie vedenia mesta, poslancov a riaditeľky súkromného centra ohľadom
neprijatého VZN
Bc. Tóčiková
-p. Nociar má ústny prísľub od IT na vstup cez ich pozemok, čaká na písomné vyjadrenie, aby
dokladoval pre mesto. Nakládka, vykládka bude dnuka na ich pozemku. Už stavebná komisia
sa nemusí s tým zaoberať.
Dreisig
-pred bl. "P" obyvatelia požiadali o spomaľovače
primátorka
-bude sa tým zaoberať stavebná komisia, alebo odd., budeme riešiť aj výmeny
Mgr. Jánošík
-doplniť spomaľovače aj pred bl. "E", prípadne navýšiť asfalt
-označit polikliniku z obidvoch strán
Ing. Žilák
-bola vytvorená skládka na odbočke na Prievranu
-parcela , na priemyselný park, cesta, čo vedie na jeho parcelu, tam je veľká skládka /sutiny,
misy, umývadlá/. Navrhol osadiť kameru.
JUDr. Garajová
-je veľká pravdepodobnosť, že sú to naše tribúny
Švingál
-je to otázka roku, alebo dvoch
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-to sa vozila suť, čo sa čudoval, keď sa robila kanalizácia. Bol zásadne proti tomu, malo sa
sypať na skládku. Firma, ktorá robila kanalizáciu odišla, to sa stalo v r. 2007 - 2010 a len
pribúda /stromčeky, haluziny/.
-píšu, že sú predražené kompostéry. Dávali sme žiadosti v rámci združenia. Keď išlo do výšky
200.000 Poltár a Kokava sa nemohli zapojiť. Potrebovali sme 120.000 - 130.00 , Kokava
80.000-90.000. Aby boli uspokojené aj ostatné obce, vypísalo sa, že 600 l kompostéry dostanú
obce a Poltár 1.100 l. V rámci Európy vyrábajú tri firmy do celej Európy. Išlo to
elektronickou formou. V obchodnom registri to bolo minimálne mesiac. Mali dodať do
minulého roka, ale nestíhali vyrábať. Má byť pridelené prevšetky rodinné domy, aj na
záhradky.
primátorka
-ak sa skládka vytvorila v r. 2007, bolo treba čistiť. My to musíme zaplatiť.
-ohľadom kompostérov, bolo stretnutie s občanmi
Rovno boli zapísaní do zoznamu o kompostéry. Majú prísť z Ministerstva ŽP vykonať kontrolu
a potom si môžu prevziať. Pripravíme zmluvy o pôžičke.
Gavalec
-uchádzali sme sa o odstránenie cez Ministerstvo ŽP a neboli sme úspešní
Mgr. Jánošík
-ako je to s triediacou linkou
Račko
-stále sa čaká na stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, OkÚ, ŽP v Poltári a
Slovenská inšpekcia Banská Bystrica.
Gavalec
-najskôr sa musí skolaudovať a pokiaľ nebude integrované povolenie, muselo by sa robiť
načierno
Hlasovanie:
Kto je za to, aby mohli vystúpiť občania?
13 za
- proti

- sa zdržal hlasovania

Klembasová
-apelovala na občanov, aby sociálne siete využívali na dobrú vec. Ak niečo chcú povedať,
nech prídu sem.
-je sklamaná z toho, že odchádza MUDr. Baníková. Sú tu starí ľudia a budú musieť cestovať
aj z okolitých obcí do Lučenca a mohla byť ambulancia tu.
-na skládku vozia smeti z Rimavskej Soboty. Myslela si, že to bude slúžiť hlavne pre nás,
obyvateľov obcí, ktorí sa združili. Chcela vedieť, koľko doviezli odpadu, koľko platia a koľko
budú doplácať občania mesta.
-keď nefunguje triediaca linka, kde sa dáva plastový odpad, ktorý sa vytriedi
-prečo nie je zástupca mesta v komisii na rodzdeľovanie financií
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-tu je fórum, keď občania majú otázky. Keď chcú aj kritizovať, môžu prísť a povedať si názor.
Preto sme zase listom oslovili p. Cubika, Chovanca, Andilovú a Uhlárovú, ale neprišli.
primátorka
-Rimavská Sobota vyváža na skládku TKO. Bola oslovená konateľom skládky, pretože
komunikoval s primátorom Rimavskej Soboty s tým, že je navýšenie ceny o 3 €/t. V celkovom
objeme by to malo byť cca 20.000 ročne naviac.Ak sa zapĺńa druhá kazeta, navážame ďalší
odpad, môže dôjsť k ohrozeniu, ak sa nespustí linka, k tomu, či budeme mať ďalej kde smeti
vyvážať.
-vypracoavli sme 18 projektov, v r. 2018 boli podané tri o regionálny príspevok. Ani jeden
nebol schválený. Boli to projekty bývalého vedenia. V tomto roku sme podali 4 o regionálny
príspevok. Doporučený na Úrad vlády SR bol 1. Čo sa jej týka a komunikácie prednostu OkÚ
v Poltári usilovala sa sním hovoriť telefonicky, kontaktovala ho osobne, nakoniec emailom.
Nekomunikuje s ňou. Preto sa obrátila na OkÚ o poskytnutie informácie, odpoveď prišla.
Mnoho krát sa usiluje s ľuďmi, ktorí robia projekty, občas využiť aj projekty, ktoré urobilo
staré vedenie mesta. Snažíme sa získať mimorozpočtové zdroje. Nedarí sa jej z dôvodu, že sa
nedarí presadiť projekty prostredníctvom OkÚ, preto požiadala o súčinnosť Úrad vlády SR,
kde napísala aj to, že napriek tomu, že bola MsZ delegovaná do výboru, nebolo to
akceptované zo strany prednostu OkÚ, ktorý povedal, že do času, kedy bolo potrebné dodať
túto delegačku, že sme ten čas nevyužili. Ona o tomto termíne nevedela, niekoľko krát ho
kontaktovala, bezvýsledne. Očakáva, že nejaká odpoveď z Úradu vlády príde, aj čo sa týka
projektov, ktoré sme dali. Medzi podanými projektami bolo aj ZSS, ktorý bol predtým
odsúhlasený, ďalej projekt zriadenia herne pre deti a centra regionálnych tradícií a to čo
potrebujeme je malá obecná kompostáreň do 100 t odpadu. Tento projekt neprešiel. Očakáva,
že prejde projekt rekonštrukcia telocvične na Partizánskej ul. Bola zriadená bezplatná
telefonická linka. Je to práca nielen primátorky, ale aj poslancov, pracovníkov mesta a ľudí,
ktorí chcú pomôcť.
Račko
-linka je skolaudovaná, ale nemá papierové povolenie. Nemá nič spoločné s plastami,
papierom a sklom, ktoré sa separuje. Na plasty je osobitná triediaca linka, na ktorej sa
oddeľujú recyklovateľné veci. Linka, ktorá nebeží, je na triedenie komunálneho odpadu, kde
by malo vzniknúť tuhé palivo a biologicky rozložiteľný odpad a ostatné na skládku. Nikto
nemôže chcieť, aby zamestnanci, ktorí vyvážajú odpad, ho ešte triedili v kontajneroch.
Štefančík, občan
-kvituje rozhodnutie, že neodsúhlasili prítomnosť konateľky SPV Dálovce. Páčilo sa mu
vystúpenie Ing. Žiláka. Potom poukázal na to, ako to s firmou vyzerá. Dôležitá je firma
INECO v Banskej Bystrici. Tieto projekty na západnom Slovensku a u nás sú stále živé.
INECO presadzuje splynovňu aj v Zlatých Moravciach. Má sa navážať odpad z Nemecka.
Poslanci pozabudli schváliť verejné zhromaždenie.
Gavalec
-podporuje p. Štefančíka, spaľovne by mali vzniknúť tam, kde sú smetiská a tých chodia
oslovovať. Minimálne 100.000 - 200.000 ton by sa malo voziť. Nie sú prispôsobené ani cesty,
boli by ich zdevastovali. Netreba ich prispustiť, aby sem išli a zaoberať sa s nimi. Nech si
hľadajú inde.
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-posledným krokom pri posudzovaní na ŽP bude verejné prerokovanie
PaeDr. Porubičová
-poďakovala, že sa môžu zúčastniť rokovania školskej komisie a navrhla prizvať aj zástupcov
ekonomickej komisie. Sú otvorení diskusii.
MUDr. Baníková
-odchádza z Poltára preto, že si ide robiť atestáciu zo všeobecného lekárstva a dva roky bude
chodiť k obvodnému lekárovi v určité dni na školenia.Musela si zladiť pracovné povinnosti,
aby mohla v piatok chodiť k MUDr., ktorá je školiteľka, aby nemusela na pol roka vypadnúť
ako kardiológ. Pre okres Poltár vyčlenila v Lučenci jeden deň. Budú vybavovať tak, aby
pacienti nemuseli chodiť ďalší krát na vyšetrenie, keďže chodia aj k ďalším odborným
lekárom, budú sa snažiť zladiť veci tak, aby čo najmenej chodili. Už to naťahuje piaty rok a
chce si urobiť atestáciu. Nikto z mesta sa ani nespýtal, aký má dôvod.
V akčnej rade bola oslovená ako zástupkyňa okresu Poltár a nie mesta. Nie je problém, aby
primátorka bola za mesto. Čo sa týka projektov, bol tam wellnes, ktorý spĺňa kritériá a zmestí
sa aj do finančného rozpočtu. V položke, z ktorej žiadala 500.000, bolo 83.000 na čerpanie v
najbližšej dobe. Boli ochotní prideliť financie na PD. Projekt nespĺňal podmienky, preto
nemohol byť posunutý na Úrad vlády SR. V ďalšom období by sa mohli uvolniť financie, ale
bez PD sa projekt nemohol ani poslať. Ani projekt Centra tradičných hier nespĺňal
podmienky. Podstata projektov je udržateľnosť pracovných miest, v tomto bolo 1 pracovné
miesto, v projekte wellnes bolo viac. Projekt ZSS nemohol byť, pretože z 83.000 nemôžme dať
500.000, ktoré požaduje primátorka.
primátorka
-čo sa týka ZSS, rovnaký projekt bol podaný predtým. Bolo naň vyčlenených 180.000 €. Táto
suma niekde zostala a bol stiahnutý. Všetky projekty konzultovala s Ing. Šmatlíkovou, ktorá
povedala, že základ je vytváranie pracovných miest. Keď napísal Ing. Gavalec, aby požiadala
o PD, PD nevytvára pracovné miesta. Centrum hier a regionálnych tradícií, jedna časť je
herňa pre deti a druhá centrum tradícií s ambíciou vytvoriť sklárstvo, aby deti videli, ako
vyrábali sklo a hrnčiarstvo s ambíciou vytvoriť pracovné miesta pre ľudí, ktorí tam budú
predvádzať.
Projekt kompostáreň tiež bola ambícia vytvoriť pracovné miesta. Najviac bolo v ZSS. A čo sa
týka PD, prvý projekt neobsahoval PD, tam to nevadilo, ale ten istý projekt, ktorý podala ona,
už schválený nebol. Tam sa menilo iba miesto realizácie a pritom v RTVS podpredseda Vlády
SR povedal, že ak podáme projekt, nie je problém, aby sa naň uvolnili financie. Na základe
tohto podala ešte raz projekt. Projekt neprešiel. PD nie sú pracovné miesta. V r. 2018 boli
podané dve PD, ani jeden neprešiel z dôvodu, že nevytvŕa pracovné miesta. Jej zo 180.000
bolo ponúknutých 20.000 na vypracovanie PD. Kde sa podelo 180.000?
MUDr. Baníková
-rozdeľovalo sa menej, videla to ako ústretový krok na PD a verí, že postupne sa peniaze na
ZSS nájdu. Využila by FRB, kde sú výbolrné ponuky, asi aj bezúročné. Veľmi rada by
pomohla, lebo má skúsenosti. Z EÚ momentálne na ZSS nie sú žiadne financie.
primátorka
-pýtala sa, prečo nie je členkou výboru a prednosta OkÚ odpísal, že boli navrhnutí členovia
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MUDR. Baníková
-ona je za okres Poltár
primátorka
- v štatúte je zástupca mesta Poltár. Zástupca mesta Poltár zvolený v riadnych voľbách sú
buď poslanci, alebo primátorka. Keby bol prednosta OkÚ oslovil ktoréhokoľvek poslanca,
pretože predtým oslovil otca a tam nebol problém, že jeho otec bol členom výboru ako
primátor a teraz oslovil dvoch ľudí.
MUDr. Baníková
-jej to bolo ponúknuté, bude sa snažiť pomáhať Poltáru
Dudáš
-nech MUDr. Baníková ponúkne miesto primátorke
- jedna vírivka a dve sauny nie ej wellness, nevie, či budú peniaze dobre využité
-je nový zákon, kde sa platí podľa vyseparovaného odpadu. Treba motivovať ľudí, vytvoriť
zberný dvor. Stavebný odpad vyseparovať a časti, ktoré by sa dali znovu využiť, zavolať
drvičku a urobiť šotolinu.
Mgr. Slavkovský
- z 3. do 1. pásma je dôsledok zmeny zákona. Dochádza k príspevku štátu na stravovanie, štát
zmenil finančné pásma. Presiahli by sme sumu, ktorú prispieva štát na obed a rodičia by
museli doplácať. Zasadne Rodičovská rada a Rada školy. Čo sa týka odhlasovania, kuchárky
musia robiť kalkuláciu, aby sa o šiestej mohlo variť. Ak sa dieťa nezúčastní vyučovania,
musia obed zaplatiť. Táto situácia možno nastane 2,3 x do roka. Posúvať čas odhlasovania
nemôžeme.
MUDr. Baník
-keďže nie je na virtuálnych sieťach, na minulom MsZ 18. 4. zdelil občanom, prečo sa musel
vzdať mandátu poslanca, za ktorého bol zvolený. Keďže primátorka nezverejnila videozáznam
a nie je ani zápisnica, bol oslovený občanmi, aby prečítal vyjadrenie ešte raz.
Poďakoval predovšetkým občanom, ktorí mu dali 864 hlasov a zvolili za poslanca.
Ospravedlnil sa, že nebude môcť obhajovať pripomienky ako poslanec MsZ. Zostáva aktívnym
a vnímavým občanom ako do r. 2006, skončila diskreditačná kampaň voči jeho osobe. Začala
v r. 2010, keď kandidoval na post primátora. Invektívy, udania, nepodpísané anonymy. Ak
urobil chybu, bolo to to v jeseň 2016 a január 2017, keď podľahol návštevám Bc. Skýpalu,
aby organizoval a sponzorsky opätovne vstúpil do Poltárskeho futbalu. Mohol mať pokoj.
História ukáže, ako to bude fungovať táto oblasť po júli 2019. Bol za primátorkou, ponúkol jej
spoluprácu pri projektoch, ktoré mal rozpracované vo svojom volebnom programe. Zaželal
veľa síl poslancom a poďakoval občanom za podporu. /viď kamera/
Mgr. Jánošík
-vymenoval, kto pracoval v Akčnej rade v minulosti. Členstvo bolo viazané na primátora.
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-členstvo zaniklo právoplatnosťou rozsudku, ktorý bol citovaný. Nikto sa nevzdal, ani ho
nevrátil z vlastnej vôle. Zasadnutie MsZ sa nemohlo otvoriť. Určený počet poslancov je 13.
Pokiaľ bolo 12, jeden mandát zanikol, nemohli sme rokovať. To je odlišná situácia, ako keď
sa poslanec ospravedlení.
Gavalec
-aj v Ústavnom súde ej 13 plánovaných, je 7 a fungujú. Keď sme boli 12, malo sa konať.
JUDr. Garajová
-ak sa to dá, mali by sme sa tomu vyhnúť. A nebolo to neodkladné.
primátorka
-nebolo otvorené MsZ, nebude zápisnica, nebol zverejnený záznam, každý iný bude zverejnený
Klembasová
-prihovorila sa za MK na Podhorskej a kanalizáciu
Štefančík
-boli časy, keď si MUDr. Baníka vážil, podľa neho treba upokojiť situáciu v Poltári.
Sťažovateľ v Hrnčiarskych Zalužanoch sa ospravedlnil, že podal sťažnosť a neuspel na
Ústavnom súde. Keby to dokázal MUDr. Baník a bývalý primátor, snáď by si trochu úcty
zaslúžili.
MUDr. Baník
-keď niečo hovorí, snaží sa to podložiť a dostatočne sa pripraviť. Z právnej kancelárie si
vyžiadal stanovisko. Dal si urobiť podklady, aby mohol vystúpiť.
Strapková
-apelovala na občanov Poltára, je to hrôza na sociálnych sieťach. Je to odvtedy, ako sa
zmenilo vedenie na MsÚ. Vytvorí sa stránka a komunikujú tam 10 ľudia z tých viac ako 700.
Prečo oslovení ľudia neprišli. Tu sa nerešpektuje a neuznáva post človeka, funkcia, len meno
človeka.
Prečo MUDr. Baníková musí niečo štuchnúť, pekne začne a píše aj medzi riadkami. Možno,
že je to zhoda okolností, že skončila v Poltári a možno nie.
Mgr. Jánošík
-čo sa týka MsZ, JUDr. Garajová predložila zákon, spravidla v takýchto situáciách sa nemusí
konať. V takomto prípade, keď sa má zložiť sľub, spravidla nemusí prebehnúť.
Dudáš, občan
-navrhol osadiť spomaľovače, svetelné tabule rýchlosti vedľa Tisoňovcov
primátorka
-prečítala prítomným najbližšie kultúrne akcie, ktorésa majú konať

-29Keďže viac bodov programu nebolo, ani pripomienok, poďakovala primátorka prítomným za
účasť a rokovanie mestského zastupiteľstva ukončila.
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