Zápisnica
napísaná na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Poltári
konané dňa 16. 12. 2013
Prítomní: MVDr. Július Balog, MUDr. Radovan Baník, Marián Bodnár, Mgr. Pavel Jánošík, Pavol
Sihelský, Mgr. Jozef Vretenička, Edita Klembasová, MUDr. Jana Gasperová, František
Kuzmáni, Mgr. Martina Brisudová, Ing. Jozef Žilík, Matej Albert
Ospravedlnený:

MUDr. Miroslav GARAJ

Primátor:
Prednosta:
Hlavná kontrolórka:
Zapisovateľka:

Pavel G A V A L E C
Ing. Pavel O L Š I A K
Iveta L A K O T O V Á
Marta KUPČEKOVÁ
II.

Rokovanie mestského zastupiteľstva zahájil a viedol primátor mesta p. Pavel Gavalec, ktorý
privítal všetkých prítomných. Konštatoval, že na zasadnutí je prítomných 11 poslancov, MUDr. Garaj
sa ospravedlnil. Mgr. Jánošík príde pozdejšie a preto je uznášaniaschopné.
Kto je za to, aby overovateľmi zápisnice boli:
1. MVDr. Július B A L O G
2. Mgr. Jozef V R E T E N I Č K A
Hlasovanie:
Kto je za to, aby overovateľmi zápisnice boli MVDr. Balog a Mgr. Vretenička?
11 za
- proti
- sa zdržal hlasovania

Do návrhovej komisie odporučil zvoliť: 1.Ing. Jozef Ž I L Í K
2 Matej A L B E R T
3. MUDr. Radovan B A N Í K
Hlasovanie:
Kto je za to, aby v návrhovej komisii pracovali títo poslanci?
11 za
- proti
- sa zdržal hlasovania
PROGRAM:
1. Návrh Dodatku č. 2/2013 K VZN MESTA P O L T Á R č. 2/2013 o určení výšky dotácie na
mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Poltár na rok 2014
2.Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu mesta Poltár
na r. 2014, 2015, 2016
3.Návrh programového rozpočtu na r. 2014, 2015, 2016
4. Prijaté opatrenia – NKÚ
5. Rozpočtové opatrenie č. 12
6. Rozpočtové opatrenie č. 16
7.Predaj pozemku pre p. Janu Ivanovú
8. Predaj pozemku pre p. Ing. Janu Dalaslan
9. Voľby prísediacich Okresného súdu Lučenec
10. Opakované prejednanie protestu prokurátora č. Pd 87/13 - 4
Hlasovanie: Kto je za to, aby sa MsZ riadilo týmto programom doplneným o ÚP mesta, s tým že prvým
bodom bude rozpočtové opatrenie č. 12?
11 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

-21.Rozpočtové opatrenie č. 12
Na zasadnutí bol prítomný Ing. Kováč, projektant stavby a Ing. Tomol, stavebný dozor.
primátor
-konštatoval, že poslanci dostali CD, tak ako požadovali
prednosta
-bolo treba doriešiť niektoré veci, aby bolo poslancom zrejmé, na čo sa peniaze použili. Pripravili sme
materiály, na ktorých je možnosť kompletne si pozrieť financovanie stavby.
MUDr. Baník
-v r. 2013 sme uvažovali o sume 150.000 € na rekonštrukciu Fučíkovej ul., je to preložené na r. 2014.
Chcel vedieť, či viazané financie budú figurovať ako prebytok v r. 2013.
p. Štrbová
-financie sú na rezervnom účte
/prišiel Mgr. Jánošík/
MUDr. Baník
-ako je možné, že cena nákladov na stavbu poliklinika, sa oproti pôvodným zvýšila o 23%
Ing. Kováč, projektant
-konštatoval, že ako mohol niekto na MsZ kritizovať, keď nevedel celú genézu realizácie stavby.
Nebyť primátora, veľa vecí by sa ani nerozbehlo v tomto meste. Mesto môže byť rado, že má
takéhoto primátora. Stavba je dokončená a skolaudovaná aj zásluhou p. Ing. Tomola.
Kolegovia projektanti patria medzi najlepších v regióne.
PD bola vypracovaná v r. 2011. Suma za architektúru bola 1.100 €. Preto je taká nízka suma, lebo
sú dobré vzťahy s primátorom a chceli mestu pomôcť. Za iných okolností sa berie 4 – 8 %
z plánovaných nákladov. Zo 750.000 € by to bolo minimálne 30.000 €. My sme to spravili za necelých
5.000 €.
Keď v r. 2012 dala Vláda SR 500.000 € na rekonštrukciu za PD nepýtali ani cent. V 500.000 € bola
zahrnutá aj pôvodná cena vzduchotechniky 86.000 €. Vo výberovom konaní sme museli odsúhlasiť
firmu, ktorá bola o 60.000 € drahšia. Z pôvodného vypadlo chladenie, vykurovanie. Musela sa
prepracovať celá PD, elektroinštalácia, časť bleskozvodu, komplet kúrenie.
Rontgen sa uvažoval za 300.000 €, ktorý nepotreboval radiačné opatrenia: antistatickú podlahu,
obklady stien, špeciálne okná, dvere, zárubne. Keďže financií bolo menej a z pôvodného rontgenu
zostal lacnejší, museli sa urobiť protiradiačné opatrenia v cene 35.000 €.
Ďalej verejným obstarávaním sa prišlo o sumu 20.000 €.
Toto sú nepriame náklady, ktoré sme nevedeli ovplyvniť.
p. Klembasová
-keď sa znížili financie na 500.000 € a ste prerábali projekt, prečo ste už vtedy nepočítali s nižšou
sumou?
Ing. Kováč
-PD sa prerábala v z roku 2011 zo sumy 750.000 € na 500.000 €. V tej sume boli napríklad aj
poplatky za inšpekcie a rôzne ďalšie. Stavba bola rozostavaná, museli sme zobrať firmu so
vzduchotechnikou. To bolo navýšenie o 60.000 €. Prerábala sa realizácia bleskozvodu, dokupoval sa
kábel. Tak sa prepracovala pôvodná PD.
Keď sa zmenil rontgen, prerábali sa ďalšie veci.

-3p. Klembasová
-mohlo sa povedať hneď, že rontgen nebude za 300.000 €. Toto nie je prvý krát v meste, čo sa musel
projekt prerábať.
Mgr. Vretenička
-nám bolo povedané, že 500.000 € bude stačiť
- ďalej mal dotaz, či prišlo 15.000 €
p. Štrbová
-zmluva je podpísaná a čakáme na financie
MUDr. Gasperová
-za poradenstvo bolo vyúčtované 11.600 €, je to značná suma
primátor
-spustenie pripravovali 6 mesiacov, my sme to nevedeli ovplyvniť
Mgr. Jánošík
-niekto je za to zodpovedný, my sme išli nad schválené financie na stavbu
-bleskozvody sú drahé, chcel vedieť, či musel byť taký materiál, či nemohol byť lacnejší. Veď sa ide
platiť z daní občanov.
MVDr. Balog
-na problém sa dá pozerať z dvoch hľadísk. Stavbu sme dostali za 1 €. Jednu časť sme predali p.
Trčanovi, prakticky to máme zadarmo. 101.000 € sme dostali a nestálo nás to takto nič.
Ing. Tomol
-upozornil na to, aby sme sa v budúcnosti vyhli takému spôsobu obstarávania stavby. Projektant
naprojektuje, použije celoštátne cenníky. Vysúťažil sa materiál v rámci verejného obstarávania a to
bola suma, ktorá bola odsúhlasená.
Ale v tom je aj správna a výrobná réžia aj nejaký zisk, ak vyjde.
Sú tam zahrnuté poplatky aj za stavebné povolenie, projektovú dokumentáciu a to nie je náklad
stavebných prác. Treba to analyzovať.
Všetko je zachytené z kontrolných dní. V prekročenom náklade sú aj stoličky. Z financií na stavbu,
ktorú dozorujem, nezvýši ani na moju odmenu.
Hlasovanie:
Kto je za to, aby bolo schválené rozpočtové opatrenie č. 12?
9 za
1 proti
2 sa zdržali hlasovania
Klembasová
Mgr. Jánošík, MUDr. Gasperová
2. Návrh Dodatku č. 2/2013 K VZN MESTA P O L T Á R č. 2/2013 o určení výšky dotácie na
mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Poltár na rok 2014
primátor
-rozpočet sa pripravoval tak, aby boli s ním riaditelia spokojní
Mgr. Vretenička
-prišli s návrhom riaditelia škôl, ale nie sú teraz spokojní
primátor
-každý sa musí uspokojiť, aby bol vyrovnaný rozpočet. Keď prídu podielové dane, môžeme prepočítať
znovu.
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-nedovolili by si uviesť z komisie imaginárne hlasovanie, tak ako to bolo uvedené. Chýbala p.
Garajová a Dirbáková.
primátor
-rozpočet visel 15 dní a nikto nedal pripomienku
p. Klembasová
- je v Rade školy Ul. kanadská a ZUŠ, kde plní funkciu člena rady školy. Neboli tam spokojní ani vlani,
ale museli vyjsť. Dostaneme financie a niektoré mestá dajú 100 %, pretože majú záujem, aby sa školy
rozvíjali. Vlani sme stiahli 12%. Z tohtoročného rozpočtu znížilo sa 12 %.
Musí byť písomne dohodnuté, s týmto nesúhlasí.
Mgr. Jánošík
-financií je málo, chcel vedieť aký balík sa rozdelil
prednosta
-má pocit, ako keby niekto tvrdil, že ich dávame na vedľajšiu koľaj. S čímkoľvek sa otočia na mesto,
snažíme sa vyjsť v ústrety. Za posledné 2 roky sme získali mnoho financií aj z projektov. Vyčíslime
koľko sa vrátilo späť zo zadržaných financií. Všetky sa dali na MŠ, sklárska a na novú ZŠ.
Ing. Žilík
-my sme na ekonomickej komisii prijali uznesenie, že odporúčame schváliť a v januári sa prehodnotí.
p. Klembasová
-MŠ, Kanadská ul. má 50 € na čistiace prostriedky. Mne je to doma málo a nie tam, kde 47 detí.
Mgr. Brisudová
- prešli by s financiami z r. 2013 a dodatkom v januári zmeníme rozpočet, školy by o nič neprišli
Ing. Pribilincová
-VZN je výsledkom zmeny rozpočtu, upravovali sa položky. Nespokojnosť je zo strany ZUŠ, už nebolo
kedy hľadať 13 000 €. ZUŠ a všetkými školami sa budeme zaoberať, lebo ešte nepoznáme hodnotu
koeficientu. Ponecháva sa rezerva na dohodovacie konanie.
p. Klembasová
-pracovnik školského úradu musí zastávať školy, ale chráni záujmy mesta
p. Štrbová
-riaditeľka si predložila návrh rozpočtu. Zvažovali možnosť úspory, je krátené o 3000 €.
3. 12 požiadala o navýšenie o 13.000 €. V tom čase už bol rozpočet pripravený za celé mesto.
MUDr. Baník
-riešime počet deti, koeficient je jeden. Sú šetriace opatrenia. My rozhodneme akým spôsobom. Ak
neschválime dodatok, táto výhrada mala prísť skôr na finančne oddelenie, nie keď musí byt prijatý
rozpočet.
Mgr. Slebodniková
-ZUŠ je 4. rok pod mestom, prac. stretnutie sme mali 2. 12. Iba ráno si stiahli koeficient. Zabudli
pýtať na nadčasy a je 67 deti viacej. Mohlo sa niečo urobiť. 10 rokov robí riaditeľku. Z čoho majú
ísť na rozvoj. Má preštudované okolité mestá. R. 2013 bol kritický.
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-mal dotaz, komu sa preplácajú nadčasy
prednosta
-chcel vedieť, koľko dostaneme na žiakov elokovaných tried a koľko to stojí nás
p. Abelovská
-rozpočet treba prerokovať s finančným oddelením a potom na MsZ
Mgr. Slavkovský
-pokiaľ riaditelia škôl prídu na mesto, je im vyhovené. Celý problém s financovaním nastal, keď vláda
zmenila koeficienty financovania. Boli inak nastavené podmienky, teda zmenou podmienok, ktoré
stanovuje štát.
p. Kačaniová
- ešte sa nestalo ani raz, žeby jej nevyšli na meste v ústrety. Dotklo sa jej, že skrz nej nevychádzajú s
financiami. Aj na MŠ, sklárska v ten istý deň končia vysokú školu. MŠ kanadská má 7900 € na
prevádzku, kde má potom napredovať MŠ? Aj teraz je 5 žiadostí, ktorým nevieme vyhovieť.
Mgr. Brisudová
-poďakovala riaditeľkám za účasť. Požiadala, aby školská komisia dostala návrh skôr.
MUDr. Baník
-navrhol zvolať MsZ len na preriešenie tejto témy a prispôsobiť financovanie podľa platného rozpočtu,
hneď ako bude známy koeficient na r. 2014
Hlasovanie:
Kto je za tento návrh?
12 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

Hlasovanie:
Kto je za navrhovaný dodatok k VZN?
9 za
- proti
3 sa zdržali hlasovania
p. Klembasová, Mgr. Vretenička, Mgr. Brisudová
3.Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu mesta Poltár na r. 2014, 2015,
2016
Bolo vypracované písomne. Hlavná kontrolórka odporučila MsZ predložený návrh rozpočtu na r.
2014 schváliť ako záväzný a návrh viacročného rozpočtu na r. 2015-2016 zobrať na vedomie.
Mestské zastupiteľstvo vzalo stanovisko hlavnej kontrolórky na vedomie.
4.Návrh programového rozpočtu na r. 2014, 2015, 2016
Bol vypracovaný písomne a poslancom zaslaný domov.
Mgr. Brisudová
-chýbajú zámery a ciele
prednosta
-ešte neexistoval taký materiál, budeme musieť doplniť
MUDr. Gasperová
-mala dotaz k vybudovaniu parkoviska k internátu
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-spolu budú vybudované aj siete na prípojky ku budove internátu
Mgr. Jánošík
-či bude postačovať 150.000 € na rekonštrukciu Fučíkovej ul.
p. Klembasová
-chce dopísať aj Podhorskú ul.
MUDr. Gasperová
- mali by sa zrealizovať oprava MK Lúčna ul., Ul. slobody a Ul. podhorská
primátor
-záleží od súťaže
p. Klembasová
-konkrétne aké iné cesty sa budú robiť v budúcom roku
primátor
-rozhodneme, keď budeme vedieť podielové dane
MUDr. Baník
-na r. 2014 nie je napisaná suma na Fučikovu ul
Treba určiť konkrétne, či sa počíta s projektom na bazén, na zateplenie SOU sklárskeho. Navrhol
doplniť položky Fučikova ul , zateplenie a bazén.
primátor
-čo sa týka bazénu pripravuje sa výzva cestovný ruch. Uvažujeme tiež s vybudovaním jedného podlažia
na ubytovanie v reštaurácii Krištáľ.
-určme priority
Ing. Cifraničová
-monitoring skládky, prečerpávačky, Fučíkova ul., KD stĺpy
Mgr. Jánošik
-navrhol navýšiť na Fučíkovu ul.
primátor
-dostaneme financie aj od Alianzu, potom možno urobíme aj retardér
p. Sihelský
-mal dotaz za digitalizáciu kina
primátor
-ak dá štát financie, mesto dá spoluúčasť
p. Štrbová
-rozpočet je postavený ako vyrovnaný, body 1 – 22 v rozpočte nie sú podchytené rozpočtovým
opatrením
p. Klembasová
-ostatné kapitálové výdavky napíšme, že sa jedná o parkovisko a inžinierske siete
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-chcel vedieť, či Fučíkova ul. schválená na prvý polrok
p. Kuvik, občan
-pripomienkoval, že VO na Lúčnej ul. neosvetľuje cestu
-počul, že chýry, že do bytovky na sklárskom internáte sa nasťahujú Rómovia z Luníka
primátor
-je to bytovka pre občanov mesta Poltár
prednosta
-Mesto dostalo financie zo ŠRB a zobralo aj úver, máme vo VZN určené podmienky prideľovania
bytov
p. Sihelský
-z ktorej položky môžeme prispieť na Auto moto klub
Ing. Žilík
-možno z repre
Mgr. Jánošík
-šachový klub tiež požiadal o 500 €
primátor
-zaplatili sme im cestovné a zakúpili šachy za 300 €
Hlasovanie:
Kto je za to, aby bol schválený rozpočet vrátane programov a podprogramov mesta Poltár na r. 2014
podľa prílohy so zapracovanými pripomienkami?
10 za
- proti
2 sa zdržali hlasovania
Mgr. Brisudová, p. Klembasová
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie viacročný rozpočet vrátane programov a podprogramov
Mesta Poltár na r. 2015-2016
5. Prijaté opatrenia – NKÚ
Na zasadnutí MsZ bolo predložené plnenie prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov
pri vykonanej kontrole dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov.
Mestské zastupiteľstvo vzalo prijaté opatrenia NKÚ na vedomie.
6. Rozpočtové opatrenie č. 16
Hlasovanie:
Kto je za to, aby bolo schválené rozpočtové opatrenie č. 16?
10 za
-proti
l sa zdržal hlasovania
Mgr. Jánošík
neprítomní Mgr. Vretenička a MUDr. Garaj
7.Predaj pozemku pre p. Janu Ivanovú
Hlasovanie:
Kto je za to, aby bol schválený
predaj majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
v zmysle § 9a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako

-8aj v súlade so zásadami hospodárenia s majetkom mesta Poltár týkajúci sa:
Pozemky: PARCELY registra „C“ k. ú. Slaná Lehota:
Parcela č. 71, druh pozemku záhrada, o výmere 41m2,
Parcela č. 73/1, druh pozemku záhrada, o výmere 24m2,
(novovytvorené parcely CKN č. 71 a 73/1 sú odčlenené od parcely EKN č. 658/2 geometrickým
plánom č. 32616881-070/2013 zo dňa 24.7.2013, ktorý vypracovala súkromná geodetická kancelária
GEODET - Ing. Ján Šága). EKN parcela č. 658/2, (staré koryto Poltarice) v podiele 1/1 je zapísaná
na liste vlastníctva č. 1591 k.ú. Slaná Lehota.
Celková výmera predávaných pozemkov je 65 m2, kúpna cena za celkovú výmeru je 195,00 EUR pre
kupujúceho:
Janu Ivanovú rod. Ivanovú nar. 21.4.1975, bytom Slaná Lehota v spoluvlastníckom podiele 1/1.
Dôvody hodného osobitného zreteľa spočívajú v nasledovnom:
Jana Ivanová v žiadosti uvádza, že sa jedná o pozemky, ktoré bezprostredne susedia s ostatnými
parcelami, ktoré má vo vlastníctve. Tento pozemok stále udržiava a upravuje na
vlastné náklady, nakoľko by nemohla využívať zvyšné časti pozemkov. Cena pozemku 3,00 €/m2 je v
súlade so zásadami hospodárenia s majetkom mesta, uvedená v prílohe č. 6.
10 za

- proti

1 sa zdržal hlasovania
Mgr. Jánošík
neprítomní Mgr. Vretenička, MUDr. Garaj

8. Predaj pozemku pre p. Ing. Janu Dalaslan
Hlasovanie:
Kto je za to, aby bol schválený
predaj majetku mesta z dôvodu osobitného zreteľa
v zmysle § 9a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako
aj v súlade so zásadami hospodárenia s majetkom mesta Poltár týkajúci sa:
Pozemok: PARCELA registra „C“ k.ú. Slaná Lehota:
 Parcela č. 73/2, druh pozemku záhrada, o výmere 28 m2,
(novovytvorená parcela CKN č. 73/2 je odčlenená od parcely EKN č. 658/2 geometrickým plánom č.
32616881-070/2013 zo dňa 24.7.2013, ktorý vypracovala súkromná geodetická kancelária GEODET Ing. Ján Šága). EKN parcela č. 658/2, (staré koryto Poltarice) v podiele 1/1 je zapísaná na liste
vlastníctva č. 1591 k. ú. Slaná Lehota.
Celková výmera predávaného pozemku je 28 m2, kúpna cena za celkovú výmeru je 84,00 EUR pre
kupujúceho:
Ing. Janu Dalaslan rod. Lakotovú nar. 15.1.1980, bytom Železničná ul. 613/36, 987 01 Poltár,
v spoluvlastníckom podiele 1/1.
Dôvody hodného osobitného zreteľa spočívajú v nasledovnom:
Ing. Jana Dalaslan rod. Lakotová v žiadosti uvádza, že sa jedná o pozemok, ktorý bezprostredne
susedí s ostatnými parcelami, ktoré má vo vlastníctve a tiež s ostatnými parcelami, ktoré sú vo
vlastníctve rodiny Lakotovej . Tento pozemok stále udržiavajú a upravujú na vlastné náklady, nakoľko
by nemohli využívať zvyšné časti pozemkov. Rodina Lakotová plánuje všetky pozemky, ktoré má vo
vlastníctve, v smere od štátnej cesty oplotiť a zároveň uzavrieť. Parcelu č. 74/1 (vo vlastníctve Ing.
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ČOV, ktorá sa nachádza za budovou Tilie - domov sociálnych služieb. Cena pozemku 3,00 €/m2 je v
súlade so zásadami hospodárenia s majetkom mesta, uvedená v prílohe č. 6.
12 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

9. Voľby prísediacich Okresného súdu Lučenec
Kto je za to, aby bol zvolený
p. Jaromír Rončák ako prísediaceho pre Okresný súd Lučenec na obdobie rokov 2014 –
2018?
11 za

- proti
- sa zdržal hlasovania
neprítomní: MUDr. Baník a MUDr. Garaj

10. Opakované prejednanie protestu prokurátora č. Pd 87/13 - 4
Diskusia:
JUDr. Bračoková
- konštatovala, že minulého zasadnutia MsZ sa zúčastnil aj prokurátor. Napadnuté uznesenie bolo
prijaté v rozpore so zákonom, MsZ si rozšírilo kompetencie hlavnej kontrolórke, ktoré sú dané
zákonom. Bol vydaný protest, potom upozornenie. V prípade, že nebude vyhovené protestu
prokurátora, všetky úkony, ktoré vykonala hlavná kontrolórka na základe uznesenia, sú v rozpore so
zákonom. Prokurátor vysvetlil postup. Protest je spôsob ako zrušiť uznesenie, ktoré je v rozpore so
zákonom. Máme upozornenie, máme protest. Najprv sa bude hlasovať za upozornenie, následne za
protest a potom uznesenie, či ho nechávate v platnosti, alebo ho rušíte. Ak nebude zrušené uznesenie,
prokurátor je povinný podať návrh na súd, ktorým bude žalovať, že toto uznesenie je neplatné a mesto
nesie riziko trov. Sama upozornila primátora, že je to v rozpore so zákonom a my sme podali podnet
na prokuratúru, že došlo k porušeniu zákona. Navrhla dodržať postup, ako povedal prokurátor na
minulom zasadnutí, aby bolo vyhovené upozorneniu, protestu a zároveň aj napadnuté uznesenie
zrušené. Ak nie určite to skončí na súde a mesto bude povinné znášať trovy.
p. Klembasová
-mala dotaz, kto má možnosť v tejto veci jednať. Bolo povedané, že každý môže isť za vyšetrovateľkou.
Osobne sa informovala a zistila, že len tí, čo podali podnet.
JUDr. Bračoková
-túto právomoc mohlo MsZ zveriť hocikomu, ale nie hlavnej kontrolórke, ktorá má právomoc zákonom
danú, ale nezastupuje mesto navonok ako štatutár mesta.
p. Klembasová
-ale primátor to podpísal
JUDr Bračoková
-preto je tu protest, ktorým je možné toto zrušiť V tejto veci prebieha nové znalecké dokazovanie.
MUDr.Baník
-mali určiť opatrovníka, ktorý by nás bol zastupoval v tejto veci. Vyšetrovateľ pol roka pozýval a
jednal s p. hlavnou kontrolórkou, ktorá informovala MsZ o priebehu vyšetrovania.
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- uznesenie je nad rámec právomoci hlavnej kontrolórky a dopredu je prehrané a vzniknú ďalšie
výdavky
hlavná kontrolórka
-konštatovala, že začala konať len po poverení v MsZ. Všade išla kópia uznesenia MsZ.
prednosta
-tu sa napáda splnomocnenie, nie jej možnosť podať trestné oznámenie
MUDr. Banik
-chcel vedieť, že ak vyhovieme, akým spôsobom sa bude konať vo veci
JUDr. Bračoková
-Mesto zastupuje primátor a on udelil moc JUDr. Bračokovej. V spise je uložená jej plná moc. Znalec
spracúva nový znalecky posudok.
Mgr. Jánošík
-prečo neoznámili, že je to nad rámec. Hádam to nebude robiť poslanec, ktorý má pracovné
povinnosti.
Hlasovanie:
Kto je za to, aby bolo vyhovené
upozorneniu Okresného prokurátora v Lučenci č. Pd 186/13-1zo dňa 28. októbra 2013
9 za
- proti
3 sa zdržali hlasovania
MUDr. Gasperová, Klembasová, Mgr. Jánošík
Hlasovanie:
Kto je za to, aby bolo vyhovené
protestu Okresného prokurátora v Lučenci č. Pd 87/13-4 zo dňa 9. augusta 2013
proti uzneseniu Mestského zastupiteľstva Poltár č. 11/2011
6 za

- proti

6 sa zdržali hlasovania
Mgr. Jánošík, Bodnár, Mgr.Vretenička ,
MUDr. Gasperová, Klembasová, MUDr. Baník

11. Všeobecné podmienky prenájmu nebytových priestorov v Poliklinike
prednosta
-v kompetencii primátora je podpísanie zmluvy len na 1 rok. Chcú mať istotu, že môžu poskytovať
zdravotnú starostlivosť dlhšie ako 1 rok. Bude klauzula, že jedna, alebo druhá strana za určitých
podmienok môže dať výpoveď.
primátor
-poisťovne navrhujú 15 rokov, že musí byť na dobu určitú.
Ing. Žilík
-mala by sa premietať inflácia
Hlasovanie:
Kto je za to, aby boli schválené Všeobecné podmienky prenájmu nebytových priestorov v Poliklinike
na 15 rokov?
12 za
- proti
- sa zdržal hlasovania
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Hlasovanie:
Kto je za to, aby bolo schválené
vypracovanie návrhu zadania zmien a doplnkov 2014 k pôvodnej schválenej územnoplánovacej
dokumentácii mesta Poltár z roku 2001 podľa § 30 a § 31 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnkov?
12 za
- proti
- sa zdržal hlasovania
Kto je za to, aby bol schválený
spracovateľ návrhu zadania Zmien a doplnkov 2014 územnoplánovacej dokumentácii mesta Poltár,
projektová kancelária A.U.R.A. ateliér urbanizmu a architektúry, A. Matušku 26, 974 01 Banská
Bystrica?
12 za
- proti
- sa zdržal hlasovania
13. Interpelácia
p. Klembasová
-zákon o odpadoch hovorí, že výnos sa použije na úhradu nákladov výhradne spojených s odpadmi. Čo
mesto urobilo s rozdielnymi financiami 60.000 na poli spracovania odpadu? Do budúceho MsZ by
chcela vedieť, na čo sa 60.000 € použilo v oblasti nakladania s odpadmi. Niektoré mestá dávajú kuka
nádoby, prípadne znížme poplatok. 16, 42 € za osobu. Odpoveď chce písomne.
prednosta
-konštatoval, že efektívnejší vyvoz odpadu je dodávateľsky. Kontajnery sa v meste umiestňujú viac
krát. Z toho, čo sa usporilo, sa uskutočňuje likvidácia divokých skládok.
p. Klembasová
-keď sme vedeli, že šetríme, prečo sme dali taký poplatok
primátor
-zajtra je valné zhromaždenie združenia, od 1. 1. 2014 sa ide triedenie spoplatniť
Mgr. Vretenička
-bolo povedané, že v lete sa nájdu brigádničky a urobia prepočty, Chcel vedieť, či sa to robilo.
-ďalší dotaz mal, či sa stavebné oddelenie bolo pozrieť na obrubníky pri bytovom dome č. 450
MUDr. Baník
-navrhol do Programového rozpočtu Ul. slobody popri trati, aby sa tam niečo dialo a riešiť
parkovisko pred cintorínom, kde je vyrovnávačka plynu.
-chcel vedieť, aká je perióda vyvážania kontajnerov na cintoríne.
Združenie odviezlo odpad po určitom čase a ďalší odpad bol vedľa kontajnera. Navrhol vytvoriť
zberné miesto v sobotu, alebo vo večerných hodinách na MsPS .
primátor
-kontajnery rozmiestnime tak, kde povieme
Ing. Žilík
-navrhol zefektívniť vývoz odpadov, pretože vozíme vzduch. Treba zakúpiť deformačné zariadenie
aspoň 5 kusov.
MVDr. Balog
-požiadal o informáciu, či bola dozorná rada ohľadom ceny tepla
primátor
-Prvá energetická spoločnosť chcela fixáciu zo 173 na 260
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-či bude sprevádzkovaný rontgen
primátor
-po schválení nájmu do konca januára
MUDr. Gasperová
-požiadala o umiestnenie zberných nádob na sklo aj na Kvetnú
Mgr. Brisudová
-navrhla nákup nádob a vybudovanie stojísk na umiestnenie kontajnerov na separovaný zber.
-konštatovala, že je nepriaznivý technický stav mostu v Zelenom a chcela zistiť možnosti poskytovania
dotácie.
-potom požiadala o vyčíslenie dotácie na Spoločný školský úrad a sumy, ktorú dopláca mesto a
porovnať na r. 2014.
Mgr. Jánošík
-požiadal opraviť osvetlenie popri rodinnom dome p. Kačániho
- vymeniť piesok na ihriskách
-konštatoval, že by právnička mala upozorniť na dodržiavanie zákonov ohľadom uskladnenia
a odvozu odpadov
p. Sobota
-požiadal o úpravu kríkov smerom do Kúpnej bane
- od hlavnej cesty po bitúnok cesta vymŕza, rozpadáva sa, požiadal o jej opravu
primátor
-v jeseň sme upravovali kríky
- cesta je majetok MVDr. Srniša, nemôžme zasahovať
UZNESENIE č. 7/2013
zo zasadnutia MsZ konané dňa 16. 12. 2013
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO:
I.B E R I E N A V E D O M I E
1. stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu Mesta Poltár na r. 2014,
2015, 2016
2. viacročný rozpočet vrátane programov a podprogramov Mesta Poltár na r. 2015-2016
podľa prílohy
3. plnenie prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov z kontroly NKÚ
II.S C H V A Ľ U J E
1. rozpočet vrátane programov a podpogramov mesta Poltár na r. 2014 podľa prílohy so
zapracovanými pripomienkami
2. rozpočtové opatrenie č. 12
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v z. n. p. na základe ods.
2 písm. a/ §14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. a na
základe ods. 2 písm. b/ § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov a to:
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Suma:

B/1

101 580,39 €

06.6.0

717001

Celkové faktúry za polikliniku k 30. 9. 2013 sú vo výške 616.580,39 €. Od Vlády SR bola poskytnutá
dotácia vo výške 500.000 € a z rezervy predsedu vlády SR dotácia vo výške 15.000 €. Rozdiel nákladov
je potrebné dofinancovať z prostriedkov Mesta na r. 2013. Mesto disponuje finančnými prostriedkami
potrebnými na úhradu faktúr za polikliniku a ich uvoľnením nebude ohrozené financovanie žiadnej
inej kapitoly rozpočtu mesta.
3. rozpočtové opatrenie č. 16
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v z. n. p. na základe ods.
2 písm. a/ §14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. a na
základe ods. 2 písm. a/ § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Rozpočtové opatrenie presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa
nemenia celkové príjmy a celkové výdavky a to:
Z podpodložky rozpočtu: Na podpodložku rozpočtu: Suma:
A/1 06.6.0 711001
06.2.0
641001
10.000.Položkou A1 sa presunie 10.000 € z kapitálových výdavkov určených na kúpu pozemkov na bežný
výdavok na dotáciu určenú pre MsPS, ktorý si dňa 5. 12. 2013 požiadali o navýšenie príspevku na
úhradu konkrétne vypísaných faktúr /plyn, voda, elektrika, združenie obcí Breznička, Interaudit,
Novhas, Promar, Mesto Poltár…/
4. predaj majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
v zmysle § 9a) ods.8 písm.e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako
aj v súlade so zásadami hospodárenia s majetkom mesta Poltár týkajúci sa:
Pozemky: PARCELY registra „C“ k.ú. Slaná Lehota:
Parcela č. 71, druh pozemku záhrada, o výmere 41m2,
Parcela č. 73/1, druh pozemku záhrada, o výmere 24m2,
(novovytvorené parcely CKN č. 71 a 73/1 sú odčlenené od parcely EKN č. 658/2 geometrickým
plánom č. 32616881-070/2013 zo dňa 24.7.2013, ktorý vypracovala súkromná geodetická kancelária
GEODET-Ing. Ján Šága). EKN parcela č. 658/2, (staré koryto Poltarice) v podiele 1/1 je zapísaná na
liste vlastníctva č. 1591 k.ú. Slaná Lehota.
Celková výmera predávaných pozemkov je 65 m2, kúpna cena za celkovú výmeru je 195,00 EUR pre
kupujúceho:
Janu Ivanovú rod. Ivanovú nar. 21.4.1975, bytom Slaná Lehota v spoluvlastníckom podiele 1/1.
Dôvody hodného osobitného zreteľa spočívajú v nasledovnom:
Jana Ivanová v žiadosti uvádza, že sa jedná o pozemky, ktoré bezprostredne susedia s ostatnými
parcelami, ktoré má vo vlastníctve. Tento pozemok stále udržiava a upravuje na vlastné náklady,
nakoľko by nemohla využívať zvyšné časti pozemkov. Cena pozemku 3,00 €/m2 je v súlade so
zásadami hospodárenia s majetkom mesta, uvedená v prílohe č. 6.
5.predaj majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
v zmysle § 9a) ods.8 písm.e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako
aj v súlade so zásadami hospodárenia s majetkom mesta Poltár týkajúci sa:
Pozemok: PARCELA registra „C“ k.ú. Slaná Lehota:
Parcela č. 73/2, druh pozemku záhrada, o výmere 28 m2,
(novovytvorená parcela CKN č. 73/2 je odčlenená od parcely EKN č. 658/2 geometrickým plánom č.

-1432616881-070/2013 zo dňa 24.7.2013, ktorý vypracovala súkromná geodetická kancelária GEODETIng. Ján Šága). EKN parcela č. 658/2, (staré koryto Poltarice) v podiele 1/1 je zapísaná na liste
vlastníctva č. 1591 k.ú. Slaná Lehota.
Celková výmera predávaného pozemku je 28 m2, kúpna cena za celkovú výmeru je 84,00 EUR pre
kupujúceho:
Ing. Janu Dalaslan rod. Lakotovú nar. 15.1.1980, bytom Železničná ul. 613/36, 987 01 Poltár,
v spoluvlastníckom podiele 1/1.
Dôvody hodného osobitného zreteľa spočívajú v nasledovnom:
Ing. Jana Dalaslan rod. Lakotová v žiadosti uvádza, že sa jedná o pozemok, ktorý bezprostredne
susedí s ostatnými parcelami, ktoré má vo vlastníctve a tiež s ostatnými parcelami, ktoré sú vo
vlastníctve rodiny Lakotovej . Tento pozemok stále udržiavajú a upravujú na vlastné náklady, nakoľko
by nemohli využívať zvyšné časti pozemkov. Rodina Lakotová plánuje všetky pozemky, ktoré má vo
vlastníctve, v smere od štátnej cesty oplotiť a zároveň uzavrieť. Parcelu č. 74/1 (vo vlastníctve Ing.
Jany Dalaslan) a parcelu č. 73/2 (mestská parcela) chcú ponechať ako prístupovú cestu k existujúcej
ČOV, ktorá sa nachádza za budovou Tilie - domov sociálnych služieb. Cena pozemku 3,00 €/m2 je v
súlade so zásadami hospodárenia s majetkom mesta, uvedená v prílohe č. 6.
6. Vypracovanie návrhu zadania zmien a doplnkov 2014 k pôvodnej schválenej územnoplánovacej
dokumentácii mesta Poltár z roku 2001 podľa § 30 a § 31 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnkov.
7. Spracovateľa návrhu zadania Zmien a doplnkov 2014 územnoplánovacej dokumentácii mesta
Poltár, projektovú kanceláriu A.U.R.A. ateliér urbanizmu a architektúry, A. Matušku 26, 974 01
Banská Bystrica.
B/
1.Dodatok č.2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2013 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Poltár na rok 2014
2. Všeobecné podmienky prenájmu nebytových priestorov v Poliklinike
III. V O L Í
1.p. Jaromíra Rončáka ako prísediaceho pre Okresný súd Lučenec na obdobie rokov 2014 –
2018
IV. V Y H O V U J E
1.upozorneniu Okresného prokurátora v Lučenci č. Pd 186/13-1zo dňa 28. októbra 2013
V. N E VY H O V U J E
1. protestu Okresného prokurátora v Lučenci č. Pd 87/13-4 zo dňa 9. augusta 2013
proti uzneseniu Mestského zastupiteľstva Poltár č. 11/2011
Keďže viac bodov programu nebolo, ani pripomienok, poďakoval primátor mesta prítomným za
účasť a rokovanie mestského zastupiteľstva ukončil.

Pavel G A V A L E C
primátor
MVDr. Július B A L O G
I.overovateľ

Ing. Pavel O L Š I A K
prednosta MsÚ
Mgr. Jozef V R E T E N I Č K A
II.overovateľ
Zapísala: Marta KUPČEKOVÁ, vedúca správneho oddelenia

ZÁPISNICA
napísaná na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Poltári
konané dňa 16. 12. 2013

