MESTO POLTÁR, Železničná 489/1, 98701 POLTÁR

POZVÁNKA
V súlade so Zákonom o obecnom zriadení č. 369/90 Zb.
zvolávam
dňa 3. 2. 2015, t. j. v utorok o 10.00 hod.
do zasadačky MsÚ zasadnutie MsZ s nasledovným programom:

1. Návrh na zmenu rozpočtu 2015 rozpočtovým opatrením č. 1
2. VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy, žiaka
základnej umeleckej školy a školských zariadení zriadených na území mesta Poltár na
r. 2015
3. Zriadenie nového elokovaného pracoviska ZUŠ Poltár v Hrachove
4. Prenájom majetku mesta - zámer
5. Zámer – zámena pozemkov Milan Lehocký
6. Zrušenie zmlúv o budúcich kúpnych zmluvách a dodatkov v častiach týkajúcich sa
ceny bytov v bytovom dome č. 720
7. Odpredaj bytov v bytovom dome č. 720 a pozemku pod bytovým domom nájomcom
bytov
8. Kontrola záväzkov a pohľadávok vzniknutých v Mestskom podniku služieb za
obdobie 1. – 9. 2014
9. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva r. 2014
10. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za r. 2014
11. Kontrola zápisníc zo zasadnutí Dozornej rady Bytherm s. r. o. Poltár a Mestský podnik
služieb Poltár a z nich vyplývajúcich úloh
12. Kontrola evidencie dovoleniek, práce nadčas a ich čerpanie na MsÚ
13. Dodržiavanie zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v
podmienkach Mesta Poltár
14. Preverenie postupu primátora mesta v súvislosti s plnením uznesenia č. 8/2014 – II,
Schvaľuje bod 13
15. Kontrola evidencie správnych poplatkov
16. Zásady zabezpečovania občianskych obradov
17. Určenie zástupcu primátora
18. Schvaľovanie podpredsedov a členov komisií
19. R ô z n e - návrhy
20. Diskusia
21. Záver
Účasť na zasadnutí je nutná. Na zasadnutie, ktoré je verejné, pozývam aj občanov mesta.
Pavel GAVALEC v. r.
primátor

Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Poltári konané dňa 3. 2. 2015
boli prítomní poslanci:
:
1. Matej A L B E R T
2. MVDr. Július B A L O G
3. MUDr. Radovan B A N Í K
4. Mgr. Martina BRISUDOVÁ
5. Mgr. Pavel J Á N O Š Í K
6. Daniel K A M A S
7. Ján K U L I C H
8. Zdeněk P I T L I A K
9. Zdenko R A Č K O
10. Peter S I T O R
11. Bc. Ján S K Ý P A L A
12. Bc. Martina STANOVÁ TÓČIKOVÁ
13. Mgr. Lenka T A L Á N O V Á

UZNESENIE č. 2/2015
zo zasadnutia MsZ v Poltári
konané dňa 3. 2. 2015
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO:
I.B E R I E N A V E D O MIE
1.správu z kontroly záväzkov a pohľadávok vzniknutých v Mestskom podniku služieb za
obdobie 1.-9.2014
2.správu z kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva r. 2014
3. správu z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za r. 2014
4.Záznam z kontroly zápisníc zo zasadnutí Dozornej rady Bytherm s.r.o. Poltár a Mestský
podnik služieb Poltár a z nich vyplývajúcich úloh.
5.kontrolu evidencie dovoleniek, práce nadčas a ich čerpanie na MsÚ
6.správu z kontroly Dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám v podmienkach Mesta Poltár
7. preverenie postupu primátora mesta v súvislosti s plnením uznesenia
č. 8/2014- II. Schvaľuje bod 13)
8.Záznam z kontroly evidencie správnych poplatkov na MsÚ
9. informáciu o určení MVDr: Júliusa BALOGA za zástupcu primátora
II.S C H V A Ľ U J E
A/
1.aby Zásady zabezpečovania občianskych obradov boli stiahnuté z rokovania a prejednané
na budúcom MsZ, predtým v komisii pre kultúru, mestskú kroniku a ZPOZ a v komisii pre
financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta
12za

1 sa zdržal hlasovania
Kamas

- proti

2. zriadenie elokovaného pracoviska ZUŠ Poltár v Hrachove
13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

3.zámer prenájmu majetku mesta
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
podľa § 9a ods. 9c zákona č. 138/1991 Zb.z v znení neskorších predpisov.
Prenájom pozemkov:
C KN parc. č. 2506/10 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 30 m2, vedená na LV č. 1,
C KN parc. č. 2485/33 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 66 m2, vedená na LV č. 2356,
C KN parc. č. 2485/34 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 24 m2, vedená na LV č. 2356,
Celková výmera je 120 m2.
pre Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Banská Bystrica
12 za

- proti

1 sa zdržal hlasovania
p. Skýpala

-24. členov Dozornej Rady MsPS
MUDr. Radovan Baník, Zdenko Račko, Bc. Martina Stanová Tóčiková, Janka Šáliová, Ján
Pivka, Daniel Kamas
13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

5.. zrušenie zmlúv o budúcich kúpnych zmluvách a dodatkov v častiach týkajúcich sa ceny bytov,
uzatvorenými medzi Mestom Poltár a nájomcami bytov v bytovom dome s.č. 720 na Ulici Slobody
v Poltári.

13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

6. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov v spojitosti so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov,
odpredaj 1-izbového bytu č. 1 na prízemí vo vchode č. 127 bytového domu súp. č. 720 na Ulici
slobody v Poltári, stojaceho na C KN parcele č. 2292/8 v celosti 1/1 a spoluvlastníckeho podielu
na spoločných častiach a zariadeniach domu 4502/221092-ín v k. ú. Poltár za kúpnu cenu
3477,23 €
2. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov odpredaj pozemku pod bytovým domom p. č. CKN 2292/8 o výmere 822 m² – zastavané
plochy a nádvoria, na ktorej je postavený bytový dom súp. č. 720. Spoluvlastníckemu podielu
4502/221092-ín na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu zodpovedá výmera
16,74 m2. Z dôvodu štandardného postupu pri predajoch pozemkov pod bytovými domami v
Poltári je kúpna cena pozemku stanovená na 0,10 €/m2, čo pri výmere 16,74 m2 predstavuje 1,67
€,
pre:
Jana Lisičanová, bytom Poltár za celkovú kúpnu cenu 3478,90 €.

13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

7. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov v spojitosti so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov,
odpredaj 1-izbového bytu č. 10 na prízemí vo vchode č. 128 bytového domu súp. č. 720 na Ulici
slobody v Poltári, stojaceho na C KN parcele č. 2292/8 v celosti 1/1 a spoluvlastníckeho podielu
na spoločných častiach a zariadeniach domu 4502/221092-ín v k. ú. Poltár za kúpnu cenu
3477,23 €
2. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov odpredaj pozemku pod bytovým domom p. č. CKN 2292/8 o výmere 822 m² – zastavané
plochy a nádvoria, na ktorej je postavený bytový dom súp. č. 720. Spoluvlastníckemu podielu
4502/221092-ín na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu zodpovedá výmera
16,74 m2. Z dôvodu štandardného postupu pri predajoch pozemkov pod bytovými domami v
Poltári je kúpna cena pozemku stanovená na 0,10 €/m2, čo pri výmere 16,74 m2 predstavuje 1,67
€,
pre:

-3Anna Talánová, bytom Poltár za celkovú kúpnu cenu 3478,90 €.

13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

8. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov v spojitosti so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov,
odpredaj 1-izbového bytu č. 18 na prízemí vo vchode č. 129 bytového domu súp. č. 720 na Ulici
slobody v Poltári, stojaceho na C KN parcele č. 2292/8 v celosti 1/1 a spoluvlastníckeho podielu
na spoločných častiach a zariadeniach domu 4502/221092-ín v k. ú. Poltár za kúpnu cenu
3477,23 €
2. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov odpredaj pozemku pod bytovým domom p. č. CKN 2292/8 o výmere 822 m² – zastavané
plochy a nádvoria, na ktorej je postavený bytový dom súp. č. 720. Spoluvlastníckemu podielu
4502/221092-ín na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu zodpovedá výmera
16,74 m2. Z dôvodu štandardného postupu pri predajoch pozemkov pod bytovými domami v
Poltári je kúpna cena pozemku stanovená na 0,10 €/m2, čo pri výmere 16,74 m2 predstavuje 1,67
€,
pre:
Laššák Ján, bytom Poltár za celkovú kúpnu cenu 3478,90 €.

13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

9. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov v spojitosti so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov, odpredaj 1-izbového bytu č. 25 na prízemí vo vchode č. 130 bytového domu súp. č.
720 na Ulici slobody v Poltári, stojaceho na C KN parcele č. 2292/8 v celosti 1/1 a
spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu 4502/221092-ín v k.
ú. Poltár za kúpnu cenu 3477,23 €
2. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov odpredaj pozemku pod bytovým domom p. č. CKN 2292/8 o výmere 822 m² –
zastavané plochy a nádvoria, na ktorej je postavený bytový dom súp. č. 720.
Spoluvlastníckemu podielu 4502/221092-ín na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach domu zodpovedá výmera 16,74 m2. Z dôvodu štandardného postupu pri
predajoch pozemkov pod bytovými domami v Poltári je kúpna cena pozemku stanovená na
0,10 €/m2, čo pri výmere 16,74 m2 predstavuje 1,67 €,
pre:
Monika Sovová, bytom Poltár za celkovú kúpnu cenu 3478,90 €.
13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

10. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov v spojitosti so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových

-4priestorov, odpredaj 3-izbového bytu č. 2 bez loggie na prízemí vo vchode č. 127 bytového
domu súp. č. 720 na Ulici slobody v Poltári, stojaceho na C KN parcele č. 2292/8 v celosti
1/1 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu 7433/221092-ín
v k. ú. Poltár za kúpnu cenu 5639,00 €
2. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov odpredaj pozemku pod bytovým domom p. č. CKN 2292/8 o výmere 822 m² –
zastavané plochy a nádvoria, na ktorej je postavený bytový dom súp. č. 720.
Spoluvlastníckemu podielu 7433/221092-ín na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach domu zodpovedá výmera 27,64 m2. Z dôvodu štandardného postupu pri
predajoch pozemkov pod bytovými domami v Poltári je kúpna cena pozemku stanovená na
0,10 €/m2, čo pri výmere 27,64 m2 predstavuje 2,76 €,
pre:
1. Ing. Martin Gmitter, bytom Poltár
2. Mgr. Andrea Gmitterová, bytom Poltár,
za celkovú kúpnu cenu 5641,76 €.
13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

11. 1. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov v spojitosti so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov, odpredaj 3-izbového bytu č. 9 bez loggie na prízemí vo vchode č. 128 bytového
domu súp. č. 720 na Ulici slobody v Poltári, stojaceho na C KN parcele č. 2292/8 v celosti
1/1 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu 7433/221092-ín
v k. ú. Poltár za kúpnu cenu 5639,00 €
2. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov odpredaj pozemku pod bytovým domom p. č. CKN 2292/8 o výmere 822 m² –
zastavané plochy a nádvoria, na ktorej je postavený bytový dom súp. č. 720.
Spoluvlastníckemu podielu 7433/221092-ín na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach domu zodpovedá výmera 27,64 m2. Z dôvodu štandardného postupu pri
predajoch pozemkov pod bytovými domami v Poltári je kúpna cena pozemku stanovená na
0,10 €/m2, čo pri výmere 27,64 m2 predstavuje 2,76 €,
pre:
Eva Zábavíková, bytom Poltár za celkovú kúpnu cenu 5641,76 €.
13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

12. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov v spojitosti so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov, odpredaj 3-izbového bytu č. 17 bez loggie na prízemí vo vchode č. 129 bytového
domu súp. č. 720 na Ulici slobody v Poltári, stojaceho na C KN parcele č. 2292/8 v celosti
1/1 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu 7433/221092-ín
v k. ú. Poltár za kúpnu cenu 5639,00 €
2. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov odpredaj pozemku pod bytovým domom p. č. CKN 2292/8 o výmere 822 m² –
zastavané plochy a nádvoria, na ktorej je postavený bytový dom súp. č. 720.
Spoluvlastníckemu podielu 7433/221092-ín na spoločných častiach a spoločných

-5zariadeniach domu zodpovedá výmera 27,64 m2. Z dôvodu štandardného postupu pri
predajoch pozemkov pod bytovými domami v Poltári je kúpna cena pozemku stanovená na
0,10 €/m2, čo pri výmere 27,64 m2 predstavuje 2,76 €,
pre:
Erika Vozafová bytom Poltár za celkovú kúpnu cenu 5641,76 €.
13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

13. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov v spojitosti so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov, odpredaj 3-izbového bytu č. 26 bez loggie na prízemí vo vchode č. 130 bytového
domu súp. č. 720 na Ulici slobody v Poltári, stojaceho na C KN parcele č. 2292/8 v celosti
1/1 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu 7433/221092-ín
v k. ú. Poltár za kúpnu cenu 5639,00 €
2. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov odpredaj pozemku pod bytovým domom p. č. CKN 2292/8 o výmere 822 m² –
zastavané plochy a nádvoria, na ktorej je postavený bytový dom súp. č. 720.
Spoluvlastníckemu podielu 7433/221092-ín na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach domu zodpovedá výmera 27,64 m2. Z dôvodu štandardného postupu pri
predajoch pozemkov pod bytovými domami v Poltári je kúpna cena pozemku stanovená na
0,10 €/m2, čo pri výmere 27,64 m2 predstavuje 2,76 €,
pre:
Ema Národová, bytom Poltár za celkovú kúpnu cenu 5641,76 €.
13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

14. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov v spojitosti so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov, odpredaj 3-izbového bytu č. 3 s loggiou na 1. poschodí vo vchode č. 127 bytového
domu súp. č. 720 na Ulici slobody v Poltári, stojaceho na C KN parcele č. 2292/8 v celosti
1/1 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu 7223/221092-ín
v k. ú. Poltár, za kúpnu cenu 5875,27 €
2. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov odpredaj pozemku pod bytovým domom p. č. CKN 2292/8 o výmere 822 m² –
zastavané plochy a nádvoria, na ktorej je postavený bytový dom súp. č. 720.
Spoluvlastníckemu podielu 7223/221092-ín na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach domu zodpovedá výmera 26,85 m2. Z dôvodu štandardného postupu pri
predajoch pozemkov pod bytovými domami v Poltári je kúpna cena pozemku stanovená na
0,10 €/m2, čo pri výmere 26,85 m2 predstavuje 2,69 €,
pre:
Tatiana Sihelská, bytom Poltár za celkovú kúpnu cenu 5877,96 €.
13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

-615. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov v spojitosti so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov, odpredaj 3-izbového bytu č. 4 s loggiou na 1. poschodí vo vchode č. 127 bytového
domu súp. č. 720 na Ulici slobody v Poltári, stojaceho na C KN parcele č. 2292/8 v celosti
1/1 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu 7223/221092-ín
v k. ú. Poltár, za kúpnu cenu 5875,27 €
2. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov odpredaj pozemku pod bytovým domom p. č. CKN 2292/8 o výmere 822 m² –
zastavané plochy a nádvoria, na ktorej je postavený bytový dom súp. č. 720.
Spoluvlastníckemu podielu 7223/221092-ín na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach domu zodpovedá výmera 26,85 m2. Z dôvodu štandardného postupu pri
predajoch pozemkov pod bytovými domami v Poltári je kúpna cena pozemku stanovená na
0,10 €/m2, čo pri výmere 26,85 m2 predstavuje 2,69 €,
pre:
1. Marian Janiš, Poltár
2. Iveta Janišová, bytom Poltár
za celkovú kúpnu cenu 5877,96 €.
13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

16. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov v spojitosti so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov, odpredaj 3-izbového bytu č. 5 s loggiou na 2. poschodí vo vchode č. 127 bytového
domu súp. č. 720 na Ulici slobody v Poltári, stojaceho na C KN parcele č. 2292/8 v celosti
1/1 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu 7223/221092-ín
v k. ú. Poltár, za kúpnu cenu 5875,27 €
2. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov odpredaj pozemku pod bytovým domom p. č. CKN 2292/8 o výmere 822 m² –
zastavané plochy a nádvoria, na ktorej je postavený bytový dom súp. č. 720.
Spoluvlastníckemu podielu 7223/221092-ín na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach domu zodpovedá výmera 26,85 m2. Z dôvodu štandardného postupu pri
predajoch pozemkov pod bytovými domami v Poltári je kúpna cena pozemku stanovená na
0,10 €/m2, čo pri výmere 26,85 m2 predstavuje 2,69 €,
pre:
Elena Vrbiniaková, bytom Poltár za celkovú kúpnu cenu 5877,96 €.
13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

17. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov v spojitosti so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov, odpredaj 3-izbového bytu č. 6 s loggiou na 2. poschodí vo vchode č. 127 bytového
domu súp. č. 720 na Ulici slobody v Poltári, stojaceho na C KN parcele č. 2292/8 v celosti
1/1 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu 7223/221092-ín
v k. ú. Poltár, za kúpnu cenu 5875,27 €

-72. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov odpredaj pozemku pod bytovým domom p. č. CKN 2292/8 o výmere 822 m² –
zastavané plochy a nádvoria, na ktorej je postavený bytový dom súp. č. 720.
Spoluvlastníckemu podielu 7223/221092-ín na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach domu zodpovedá výmera 26,85 m2. Z dôvodu štandardného postupu pri
predajoch pozemkov pod bytovými domami v Poltári je kúpna cena pozemku stanovená na
0,10 €/m2, čo pri výmere 26,85 m2 predstavuje 2,69 €,
pre:
1. Milan Bystriansky, bytom Poltár
2. Eva Bystrianská, bytom Poltár
za celkovú kúpnu cenu 5877,96 €.
13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

18. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov v spojitosti so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov, odpredaj 3-izbového bytu č. 7 s loggiou na 3. poschodí vo vchode č. 127 bytového
domu súp. č. 720 na Ulici slobody v Poltári, stojaceho na C KN parcele č. 2292/8 v celosti
1/1 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu 7223/221092-ín
v k. ú. Poltár, za kúpnu cenu 5875,27 €
2. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov odpredaj pozemku pod bytovým domom p. č. CKN 2292/8 o výmere 822 m² –
zastavané plochy a nádvoria, na ktorej je postavený bytový dom súp. č. 720.
Spoluvlastníckemu podielu 7223/221092-ín na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach domu zodpovedá výmera 26,85 m2. Z dôvodu štandardného postupu pri
predajoch pozemkov pod bytovými domami v Poltári je kúpna cena pozemku stanovená na
0,10 €/m2, čo pri výmere 26,85 m2 predstavuje 2,69 €,
pre:
1. Ján Hámorník, bytom Veľká Ves
2. Miroslava Hámorníková, bytom Poltár
za celkovú kúpnu cenu 5877,96 €
13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

19.v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov v spojitosti so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov, odpredaj 3-izbového bytu č. 8 s loggiou na 3. poschodí vo vchode č. 127 bytového
domu súp. č. 720 na Ulici slobody v Poltári, stojaceho na C KN parcele č. 2292/8 v celosti
1/1 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu 7223/221092-ín
v k. ú. Poltár, za kúpnu cenu 5875,27 €
2. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov odpredaj pozemku pod bytovým domom p. č. CKN 2292/8 o výmere 822 m² –
zastavané plochy a nádvoria, na ktorej je postavený bytový dom súp. č. 720.
Spoluvlastníckemu podielu 7223/221092-ín na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach domu zodpovedá výmera 26,85 m2. Z dôvodu štandardného postupu pri

-8predajoch pozemkov pod bytovými domami v Poltári je kúpna cena pozemku stanovená na
0,10 €/m2, čo pri výmere 26,85 m2 predstavuje 2,69 €,
pre:
1. Peter Pauchlík, bytom Poltár
2. Emília Pauchlíková, bytom Poltár
za celkovú kúpnu cenu 5877,96 €.
13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

20. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov v spojitosti so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov, odpredaj 3-izbového bytu č. 11 s loggiou na 1. poschodí vo vchode č. 128
bytového domu súp. č. 720 na Ulici slobody v Poltári, stojaceho na C KN parcele č. 2292/8 v
celosti 1/1 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu
7223/221092-ín v k. ú. Poltár, za kúpnu cenu 5875,27 €
2. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov odpredaj pozemku pod bytovým domom p. č. CKN 2292/8 o výmere 822 m² –
zastavané plochy a nádvoria, na ktorej je postavený bytový dom súp. č. 720.
Spoluvlastníckemu podielu 7223/221092-ín na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach domu zodpovedá výmera 26,85 m2. Z dôvodu štandardného postupu pri
predajoch pozemkov pod bytovými domami v Poltári je kúpna cena pozemku stanovená na
0,10 €/m2, čo pri výmere 26,85 m2 predstavuje 2,69 €,
pre:
1. Roman Ftáček, bytom Poltár
2. Alžbeta Ftáčková, bytom Poltár
za celkovú kúpnu cenu 5877,96 €.
13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

21. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov v spojitosti so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov, odpredaj 3-izbového bytu č. 12 s loggiou na 1. poschodí vo vchode č. 128
bytového domu súp. č. 720 na Ulici slobody v Poltári, stojaceho na C KN parcele č. 2292/8 v
celosti 1/1 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu
7223/221092-ín v k. ú. Poltár, za kúpnu cenu 5875,27 €
2. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov odpredaj pozemku pod bytovým domom p. č. CKN 2292/8 o výmere 822 m² –
zastavané plochy a nádvoria, na ktorej je postavený bytový dom súp. č. 720.
Spoluvlastníckemu podielu 7223/221092-ín na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach domu zodpovedá výmera 26,85 m2. Z dôvodu štandardného postupu pri
predajoch pozemkov pod bytovými domami v Poltári je kúpna cena pozemku stanovená na
0,10 €/m2, čo pri výmere 26,85 m2 predstavuje 2,69 €,
pre:
1. František Győrgy, bytom Poltár
2. Michaela Győrgyová, bytom Poltár
za celkovú kúpnu cenu 5877,96 €.
13 za

- proti

- sa zdržal hlasovan

-922. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov v spojitosti so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov,
odpredaj 3-izbového bytu č. 13 s loggiou na 2. poschodí vo vchode č. 128 bytového domu súp. č.
720 na Ulici slobody v Poltári, stojaceho na C KN parcele č. 2292/8 v celosti 1/1 a
spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu 7223/221092-ín v k. ú.
Poltár, za kúpnu cenu 5875,27 €
2. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov odpredaj pozemku pod bytovým domom p. č. CKN 2292/8 o výmere 822 m² – zastavané
plochy a nádvoria, na ktorej je postavený bytový dom súp. č. 720. Spoluvlastníckemu podielu
7223/221092-ín na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu zodpovedá výmera
26,85 m2. Z dôvodu štandardného postupu pri predajoch pozemkov pod bytovými domami v
Poltári je kúpna cena pozemku stanovená na 0,10 €/m2, čo pri výmere 26,85 m2 predstavuje 2,69
€,
pre:
1. Šnúrik Ján, bytom Poltár
2. Adriana Šnúriková, bytom Poltár
za celkovú kúpnu cenu 5877,96 €.
13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

23. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov v spojitosti so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov, odpredaj 3-izbového bytu č. 14 s loggiou na 2. poschodí vo vchode č. 128
bytového domu súp. č. 720 na Ulici slobody v Poltári, stojaceho na C KN parcele č. 2292/8 v
celosti 1/1 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu
7223/221092-ín v k. ú. Poltár, za kúpnu cenu 5875,27 €
2. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov odpredaj pozemku pod bytovým domom p. č. CKN 2292/8 o výmere 822 m² –
zastavané plochy a nádvoria, na ktorej je postavený bytový dom súp. č. 720.
Spoluvlastníckemu podielu 7223/221092-ín na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach domu zodpovedá výmera 26,85 m2. Z dôvodu štandardného postupu pri
predajoch pozemkov pod bytovými domami v Poltári je kúpna cena pozemku stanovená na
0,10 €/m2, čo pri výmere 26,85 m2 predstavuje 2,69 €,
pre:
1. Ing. Radoslav Čverčko, bytom Poltár
2. Bc. Mária Čverčková, bytom Poltár
za celkovú kúpnu cenu 5877,96 €.
13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

24. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov v spojitosti so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov, odpredaj 3-izbového bytu č. 15 s loggiou na 3. poschodí vo vchode č. 128
bytového domu súp. č. 720 na Ulici slobody v Poltári, stojaceho na C KN parcele č. 2292/8 v
celosti 1/1 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu
7223/221092-ín v k. ú. Poltár, za kúpnu cenu 5875,27 €

-102. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov odpredaj pozemku pod bytovým domom p. č. CKN 2292/8 o výmere 822 m² –
zastavané plochy a nádvoria, na ktorej je postavený bytový dom súp. č. 720.
Spoluvlastníckemu podielu 7223/221092-ín na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach domu zodpovedá výmera 26,85 m2. Z dôvodu štandardného postupu pri
predajoch pozemkov pod bytovými domami v Poltári je kúpna cena pozemku stanovená na
0,10 €/m2, čo pri výmere 26,85 m2 predstavuje 2,69 €,
pre:
1. Dušan Hric, bytom Poltár
2. Katarína Hricová, bytom Poltár
za celkovú kúpnu cenu 5877,96 €.
13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

25. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov v spojitosti so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov, odpredaj 3-izbového bytu č. 16 s loggiou na 3. poschodí vo vchode č. 128
bytového domu súp. č. 720 na Ulici slobody v Poltári, stojaceho na C KN parcele č. 2292/8 v
celosti 1/1 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu
7223/221092-ín v k. ú. Poltár, za kúpnu cenu 5875,27 €
2. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov odpredaj pozemku pod bytovým domom p. č. CKN 2292/8 o výmere 822 m² –
zastavané plochy a nádvoria, na ktorej je postavený bytový dom súp. č. 720.
Spoluvlastníckemu podielu 7223/221092-ín na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach domu zodpovedá výmera 26,85 m2. Z dôvodu štandardného postupu pri
predajoch pozemkov pod bytovými domami v Poltári je kúpna cena pozemku stanovená na
0,10 €/m2, čo pri výmere 26,85 m2 predstavuje 2,69 €,
pre:
1. Igor Tazberík, byom Poltár
2. Andrea Tazberíková, bytom Poltár
za celkovú kúpnu cenu 5877,96 €.
13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

26. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov v spojitosti so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov, odpredaj 3-izbového bytu č. 19 s loggiou na 1. poschodí vo vchode č. 129
bytového domu súp. č. 720 na Ulici slobody v Poltári, stojaceho na C KN parcele č. 2292/8 v
celosti 1/1 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu
7223/221092-ín v k. ú. Poltár, za kúpnu cenu 5875,27 €
2. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov odpredaj pozemku pod bytovým domom p. č. CKN 2292/8 o výmere 822 m² –
zastavané plochy a nádvoria, na ktorej je postavený bytový dom súp. č. 720.
Spoluvlastníckemu podielu 7223/221092-ín na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach domu zodpovedá výmera 26,85 m2. Z dôvodu štandardného postupu pri

-11predajoch pozemkov pod bytovými domami v Poltári je kúpna cena pozemku stanovená na
0,10 €/m2, čo pri výmere 26,85 m2 predstavuje 2,69 €,
pre:
1. MVDr. Július Balog, bytom Poltár
2. Ivana Balogová, bytom Poltár
za celkovú kúpnu cenu 5877,96 €.
13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

27. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov v spojitosti so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov, odpredaj 3-izbového bytu č. 20 s loggiou na 1. poschodí vo vchode č. 129
bytového domu súp. č. 720 na Ulici slobody v Poltári, stojaceho na C KN parcele č. 2292/8 v
celosti 1/1 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu
7223/221092-ín v k. ú. Poltár, za kúpnu cenu 5875,27 €
2. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov odpredaj pozemku pod bytovým domom p. č. CKN 2292/8 o výmere 822 m² –
zastavané plochy a nádvoria, na ktorej je postavený bytový dom súp. č. 720.
Spoluvlastníckemu podielu 7223/221092-ín na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach domu zodpovedá výmera 26,85 m2. Z dôvodu štandardného postupu pri
predajoch pozemkov pod bytovými domami v Poltári je kúpna cena pozemku stanovená na
0,10 €/m2, čo pri výmere 26,85 m2 predstavuje 2,69 €,
pre:
Peter Nociar, bytom Poltár za celkovú kúpnu cenu 5877,96 €.
13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

28. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov v spojitosti so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov,
odpredaj 3-izbového bytu č. 21 s loggiou na 2. poschodí vo vchode č. 129 bytového domu súp. č.
720 na Ulici slobody v Poltári, stojaceho na C KN parcele č. 2292/8 v celosti 1/1 a
spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu 7223/221092-ín v k. ú.
Poltár, za kúpnu cenu 5875,27 €
2. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov odpredaj pozemku pod bytovým domom p. č. CKN 2292/8 o výmere 822 m² – zastavané
plochy a nádvoria, na ktorej je postavený bytový dom súp. č. 720. Spoluvlastníckemu podielu
7223/221092-ín na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu zodpovedá výmera
26,85 m2. Z dôvodu štandardného postupu pri predajoch pozemkov pod bytovými domami v
Poltári je kúpna cena pozemku stanovená na 0,10 €/m2, čo pri výmere 26,85 m2 predstavuje 2,69
€,
pre:
Ing. Adriana Kulichová, bytom Poltár za celkovú kúpnu cenu 5877,96 €.
13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

-1229. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov v spojitosti so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov,
odpredaj 3-izbového bytu č. 22 s loggiou na 2. poschodí vo vchode č. 129 bytového domu súp. č.
720 na Ulici slobody v Poltári, stojaceho na C KN parcele č. 2292/8 v celosti 1/1 a
spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu 7223/221092-ín v k. ú.
Poltár, za kúpnu cenu 5875,27 €
2. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov odpredaj pozemku pod bytovým domom p. č. CKN 2292/8 o výmere 822 m² – zastavané
plochy a nádvoria, na ktorej je postavený bytový dom súp. č. 720. Spoluvlastníckemu podielu
7223/221092-ín na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu zodpovedá výmera
26,85 m2. Z dôvodu štandardného postupu pri predajoch pozemkov pod bytovými domami v
Poltári je kúpna cena pozemku stanovená na 0,10 €/m2, čo pri výmere 26,85 m2 predstavuje 2,69
€,
pre:
Marcela Királyová, bytom Poltár
za celkovú kúpnu cenu 5877,96 €.

13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

30. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov v spojitosti so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov, odpredaj 3-izbového bytu č. 23 s loggiou na 3. poschodí vo vchode č. 129
bytového domu súp. č. 720 na Ulici slobody v Poltári, stojaceho na C KN parcele č. 2292/8 v
celosti 1/1 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu
7223/221092-ín v k. ú. Poltár, za kúpnu cenu 5875,27 €
2. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov odpredaj pozemku pod bytovým domom p. č. CKN 2292/8 o výmere 822 m² –
zastavané plochy a nádvoria, na ktorej je postavený bytový dom súp. č. 720.
Spoluvlastníckemu podielu 7223/221092-ín na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach domu zodpovedá výmera 26,85 m2. Z dôvodu štandardného postupu pri
predajoch pozemkov pod bytovými domami v Poltári je kúpna cena pozemku stanovená na
0,10 €/m2, čo pri výmere 26,85 m2 predstavuje 2,69 €,
pre:
1. Iveta Trečková, bytom Poltár
2. Attila Trečka, bytom Poltár,
za celkovú kúpnu cenu 5877,96 €.
13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

31. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov v spojitosti so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov, odpredaj 3-izbového bytu č. 24 s loggiou na 3. poschodí vo vchode č. 129
bytového domu súp. č. 720 na Ulici slobody v Poltári, stojaceho na C KN parcele č. 2292/8
do podielového spoluvlastníctva nadobúdateľov každému v podiele 1/2-ica v pomere k celku a
spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu 7223/221092-ín v k.
ú. Poltár, za kúpnu cenu 5853,66 €

-132. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov odpredaj pozemku pod bytovým domom p. č. CKN 2292/8 o výmere 822 m² –
zastavané plochy a nádvoria, na ktorej je postavený bytový dom súp. č. 720.
Spoluvlastníckemu podielu 7223/221092-ín na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach domu zodpovedá výmera 26,85 m2. Z dôvodu štandardného postupu pri
predajoch pozemkov pod bytovými domami v Poltári je kúpna cena pozemku stanovená na
0,10 €/m2, čo pri výmere 26,85 m2 predstavuje 2,69 €,
pre:
1. Július Cienik, bytom Poltár
2. Lenka Hladká, bytom Poltár
za celkovú kúpnu cenu 5856,35 €.
13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

32. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov v spojitosti so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov, odpredaj 3-izbového bytu č. 27 s loggiou na 1. poschodí vo vchode č. 130
bytového domu súp. č. 720 na Ulici slobody v Poltári, stojaceho na C KN parcele č. 2292/8 v
celosti 1/1 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu
7223/221092-ín v k. ú. Poltár, za kúpnu cenu 5875,27 €
2. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov odpredaj pozemku pod bytovým domom p. č. CKN 2292/8 o výmere 822 m² –
zastavané plochy a nádvoria, na ktorej je postavený bytový dom súp. č. 720.
Spoluvlastníckemu podielu 7223/221092-ín na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach domu zodpovedá výmera 26,85 m2. Z dôvodu štandardného postupu pri
predajoch pozemkov pod bytovými domami v Poltári je kúpna cena pozemku stanovená na
0,10 €/m2, čo pri výmere 26,85 m2 predstavuje 2,69 €,
pre:
Eva Perenčayová, bytom Poltár za celkovú kúpnu cenu 5877,96 €.
13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

33. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov v spojitosti so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov, odpredaj 3-izbového bytu č. 28 s loggiou na 1. poschodí vo vchode č. 130
bytového domu súp. č. 720 na Ulici slobody v Poltári, stojaceho na C KN parcele č. 2292/8 v
celosti 1/1 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu
7223/221092-ín v k. ú. Poltár, za kúpnu cenu 5875,27 €
2. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov odpredaj pozemku pod bytovým domom p. č. CKN 2292/8 o výmere 822 m² –
zastavané plochy a nádvoria, na ktorej je postavený bytový dom súp. č. 720.
Spoluvlastníckemu podielu 7223/221092-ín na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach domu zodpovedá výmera 26,85 m2. Z dôvodu štandardného postupu pri

-14predajoch pozemkov pod bytovými domami v Poltári je kúpna cena pozemku stanovená na
0,10 €/m2, čo pri výmere 26,85 m2 predstavuje 2,69 €,
pre:
1. Ľubomír Šatara, bytom Poltár
2. Jana Šatarová, bytom Poltár
za celkovú kúpnu cenu 5877,96 €.
13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

34. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov v spojitosti so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov, odpredaj 3-izbového bytu č. 29 s loggiou na 2. poschodí vo vchode č. 130
bytového domu súp. č. 720 na Ulici slobody v Poltári, stojaceho na C KN parcele č. 2292/8 v
celosti 1/1 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu
7223/221092-ín v k. ú. Poltár, za kúpnu cenu 5875,27 €
2. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov odpredaj pozemku pod bytovým domom p. č. CKN 2292/8 o výmere 822 m² –
zastavané plochy a nádvoria, na ktorej je postavený bytový dom súp. č. 720.
Spoluvlastníckemu podielu 7223/221092-ín na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach domu zodpovedá výmera 26,85 m2. Z dôvodu štandardného postupu pri
predajoch pozemkov pod bytovými domami v Poltári je kúpna cena pozemku stanovená na
0,10 €/m2, čo pri výmere 26,85 m2 predstavuje 2,69 €,

pre:
Karin Janišová, bytom Poltár za celkovú kúpnu cenu 5877,96 €.
13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

35. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov v spojitosti so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov, odpredaj 3-izbového bytu č. 30 s loggiou na 2. poschodí vo vchode č. 130
bytového domu súp. č. 720 na Ulici slobody v Poltári, stojaceho na C KN parcele č. 2292/8 v
celosti 1/1 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu
7223/221092-ín v k. ú. Poltár, za kúpnu cenu 5875,27 €
2. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov odpredaj pozemku pod bytovým domom p. č. CKN 2292/8 o výmere 822 m² –
zastavané plochy a nádvoria, na ktorej je postavený bytový dom súp. č. 720.
Spoluvlastníckemu podielu 7223/221092-ín na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach domu zodpovedá výmera 26,85 m2. Z dôvodu štandardného postupu pri
predajoch pozemkov pod bytovými domami v Poltári je kúpna cena pozemku stanovená na
0,10 €/m2, čo pri výmere 26,85 m2 predstavuje 2,69 €,
pre:
1. Stanislav Výberči, bytom Poltár

-152. Vladimíra Výberčiová, bytom Poltár
za celkovú kúpnu cenu 5877,96 €.
13 za
- proti

- sa zdržal hlasovania

36. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov v spojitosti so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov, odpredaj 3-izbového bytu č. 31 s loggiou na 3. poschodí vo vchode č. 130
bytového domu súp. č. 720 na Ulici slobody v Poltári, stojaceho na C KN parcele č. 2292/8 v
celosti 1/1 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu
7223/221092-ín v k. ú. Poltár, za kúpnu cenu 5875,27 €
2. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov odpredaj pozemku pod bytovým domom p. č. CKN 2292/8 o výmere 822 m² –
zastavané plochy a nádvoria, na ktorej je postavený bytový dom súp. č. 720.
Spoluvlastníckemu podielu 7223/221092-ín na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach domu zodpovedá výmera 26,85 m2. Z dôvodu štandardného postupu pri
predajoch pozemkov pod bytovými domami v Poltári je kúpna cena pozemku stanovená na
0,10 €/m2, čo pri výmere 26,85 m2 predstavuje 2,69 €,
pre:
Valéria Nagyová, bytom Poltár za celkovú kúpnu cenu 5877,96 €.
13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

37.. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov v spojitosti so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov, odpredaj 3-izbového bytu č. 32 s loggiou na 3. poschodí vo vchode č. 130
bytového domu súp. č. 720 na Ulici slobody v Poltári, stojaceho na C KN parcele č. 2292/8 v
celosti 1/1 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu
7223/221092-ín v k. ú. Poltár, za kúpnu cenu 5875,27 €
2. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov odpredaj pozemku pod bytovým domom p. č. CKN 2292/8 o výmere 822 m² –
zastavané plochy a nádvoria, na ktorej je postavený bytový dom súp. č. 720.
Spoluvlastníckemu podielu 7223/221092-ín na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach domu zodpovedá výmera 26,85 m2. Z dôvodu štandardného postupu pri
predajoch pozemkov pod bytovými domami v Poltári je kúpna cena pozemku stanovená na
0,10 €/m2, čo pri výmere 26,85 m2 predstavuje 2,69 €,
pre:
Michal Pápay, bytom Poltár za celkovú kúpnu cenu 5877,96 €.
13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania
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III. V O L Í
1.za členov
-komisie pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta:
MUDr. Radovan Baník
Bc. Martina Stanová Tóčiková
Mgr. Martina Brisudová
Valéria Majerová
Marta Vrabcová
Ing. Jozef Žilík
Bc. Anna Uhrinová
Zapisovateľka:: Jarmila Štrbová

- proti

9 za
MUDr. Baník
Albert
Kulich
Sitor
Bc. Skýpala
Mgr. Jánošík
Račko
MVDr. Balog
Pitliak

4 sa zdržali hlasovania
Bc. Stanová Tóčiková
Mgr. Brisudová
Mgr. Talánová
Kamas

-komisie pre kultúru, mestskú kroniku a ZPOZ: Mgr. Ľuboslava Slebodníková
Michal Abelovský
Peter Slavkovský
Mgr. Martina Brisudová
Michal Obročník
Zapisovateľka: Ľuba Šálková
13 za
- proti
- sa zdržal hlasovania

Zdenko Račko
Janka Šáliová
Ing. Miroslav Macove
Mgr. Pavel Jánošík
Zapisovateľka: Marta Kupčeková

-bytovej komisie:

7 za
MUDr. Baník
Mgr. Brisudová
Pitliak
Mgr. Talánová
Bc. Stanová Tóčiková
Mgr. Jánošík
Kamas

-proti

6 sa zdržali hlasovania

-17- komisie pre zdravie a sociálnu starostlivosť: MUDr. Jana Gasperová
Bc. Katarína Marciková
Mgr. Pavel Jánošík
Karol Švingál
Mgr. Iveta Uhlárová
Zapisovateľka: Elena Bodnárová
13 za
- proti
- sa zdržal hlasovania

- komisie územného plánovania, výstavby, dopravy, životného prostredia a pre spoluprácu
s podnikateľmi:
Bc. Martina Stanová Tóčiková
Zdenko Račko
František Kuzmáni
Ing. Jaroslav Štrba
Michal Koróni
Zapisovateľka:
Ľudmila Sihelská
7 za
MUDr. Baník
Račko
MVDr. Balog
Albert
Sitor
Kulich
Bc. Skýpala

2 proti
Kamas
Bc. Stanová Tóčiková

3 sa zdržali hlasovania
Mgr. Brisudová
Pitliak
Mgr. Jánošík

1 nehlasoval

- komisie pre školstvo:

Mgr. Eva Dirbáková
Mgr. Július Slavkovský
Bc. Katarína Kačániová
Jana Abelovská
Mgr. Dagmara Vývleková
Zapisovateľka: Ing. Mária Pribilincová

13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

- komisia pre šport:

Ján Kulich
Ing. Peter Žilák
Ing. Ivan Solivajs
Zapisovateľka: Ing. Danica Švantnerová

13 za

- proti

- komisie priestupkovej: Mgr. Jozef Vretenička,
MVDr. Ján Kožiak
Peter Karásek OOPZ Poltár

- sa zdržal hlasovania

-18Zapisovateľka: Ing.. Alena Marková
13 za

- sa zdržal hlasovania

- proti

a pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie: Zdenko Račko
Zdeněk Pitliak
Bc. Ján Skýpala
12 za

1- sa zdržal hlasovania

- proti
p. Pitliak

IV. O D V O L Á V A
1.delegovaných zástupcov zriaďovateľa z Rád školy:

ZŠ, Ul. slobody:
František Kuzmáni, Mgr. Jozef Vretenička, MVDr. Július Balog, MUDr. Radovan Baník
13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

ZŠ, Ul. školská:
Ing. Pavel Olšiak, Mgr. Pavel Jánošík, Mgr. Martina Brisudová, Pavel Sihelský
13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

MŠ, Ul. sklárska:
MUDr. Gasperová, Albert, Bodnár, Mgr. Brisudová
12 za

- proti

- sa zdržal hlasovania
Mgr. Jánošík nehlasoval

- proti

- sa zdržal hlasovania
Mgr. Jánošík nehlasoval

MŠ, Ul. Kanadská:
MUDr. Garaj, Klembasová
12 za

ZUŠ:
MVDr. Balog, Klembasová, Mgr. Vretenička, Sihelský

12 za

- proti

- sa zdržal hlasovania
Mgr. Jánošík nehlasoval

-192. členov Dozornej Rady MsPS:
MUDr. Radovana Baníka, Editu Klembasovú, Bc. Annu Uhrinovú, Jarmilu Štrbovú, Ing.Jozefa Žilíka

13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

V. ŽIADA prednostu MsÚ
1.predložiť prijaté opatrenia zo strany zamestnávateľa, konkrétne ku každému individuálnemu
nedostatku zistenému hlavnou kontrolórkou mesta a vyvodiť osobnú zodpovednosť
Hlasovanie:
9 za
MUDr. Baník
Mgr. Brisudová
Bc. Skýpala
Mgr.Talánová

- proti

4 sa zdržali hlasovania
Kulich
Albert
Sitor
MVDr. Balog

Bc. Stanová Tóčiková
Pitliak
Mgr. Jánošík
Račko
Kamas

VI. UKLADÁ
1. hlavnej kontrolórke mesta vypracovať správu na zasadnutie MsZ, aká bola spôsobená škoda pre
mesto Poltár vo finančnom vyjadrení za r. 2014.
Termín: do 30. 6. 2015
Hlasovanie:
13 za
- proti
- sa zdržal hlasovania

VII. NESCHVAĽUJE
1.aby bolo uložené hlavnej kontrolórke preskúmať zákonnosť uznesenia č. l/2014-2015, VI.
SCHVAĽUJE, bod 5. zo dňa 5. 12. 2014 z hľadiska znenia schváleného uznesenia mestským
zastupiteľstvom s využitím videozáznamu a uznesenia uvedeného v zápisnici na zasadnutí MsZ
Hlasovanie:
Kto je za uznesenie: MsZ UKLADÁ
hlavnej kontrolórke preskúmať zákonnosť uznesenia č. l/2014-2015, VI. SCHVAĽUJE, bod 5.
zo dňa 5. 12. 2014 z hľadiska znenia schváleného uznesenia mestským zastupiteľstvom
s využitím videozáznamu a uznesenia uvedeného v zápisnici na zasadnutí MsZ?
6 za
Mgr. Brisudová
Bc. Skýpala
Mgr. Jánošík
Mgr. Talánová
Bc. Stanová Tóčiková
Kamas
Návrh nebol schválený.

1 proti
Kulich

6 sa zdržali hlasovania
Pitliak
Račko
MVDr. Balog
MUDr. Baník
Albert
Sitor
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1.nasledovných zástupcov do Rady školy:

ZŠ, Ul. slobody
Peter Sitor, Ján Kulich, MVDr. Július Balog, MUDr. Radovan Baník
13 za
- proti
- sa zdržal hlasovania

ZŠ, Ul. školská:
Matej Albert, Zdenko Račko, Mgr. Lenka Talánová
Hlasovanie:
Albert
13 za
- proti
- sa zdržal hlasovania
Račko
13 za
- proti
- sa zdržal hlasovania
Talánová
13 za
- proti
- sa zdržal hlasovania
na ďalšom zasadnutí delegovať ešte jedného

MŠ, Ul. sklárska
Mgr. Brisudová, Pitliak, Bc. Skýpala, Mgr. Talánová
12 za
- proti

- sa zdržal hlasovania
Mgr. Jánošík nehlasoval

MŠ, Ul. Kanadská: Matej Albert, Zdenko Račko
12 za

- proti

- sa zdržal hlasovania
Mgr. Jánošík nehlasoval

ZUŠ: MVDr. Balog, Mgr. Brisudová, Kamas, Bc. Stanová Tóčiková
11 za

- proti

1 sa zdržal hlasovania
Mgr. Brisudová
Mgr. Jánošík nehlasoval

Zápisnica
napísaná na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Poltári konané dňa 3. 2. 2015
Prítomní:
Matej A L B E R T , MVDr. Július B A L O G, MUDr. Radovan B A N Í K, Mgr. Martina
BRISUDOVÁ, Mgr. Pavel J Á N O Š Í K, Daniel K A M A S, Ján K U L I C H, Zdeněk
P I T L I A K, Zdenko R A Č K O, Peter S I T O R, Bc. Ján S K Ý P A L A, Bc. Martina
STANOVÁ TÓČIKOVÁ, Mgr. Lenka T A L Á N O V Á
Primátor: Pavel Gavalec
Prednosta: Ing. Pavel OLŠIAK
Hlavná kontrolórka: Iveta Lakotová
Zapisovateľka: Marta Kupčeková
II.
Rokovanie mestského zastupiteľstva zahájil a viedol primátor mesta p. Pavel Gavalec, ktorý
privítal všetkých prítomných. Konštatoval, že na zasadnutí je prítomných 13 poslancov.
Kto je za to, aby overovateľmi zápisnice boli:
1. Ján KULICH
2. Zdenko RAČKO
Hlasovanie:
Kto je za to, aby overovateľmi zápisnice boli p. Kulich a p. Račko?
13 za
- proti
- sa zdržal hlasovania
Do návrhovej komisie odporučil zvoliť:

1. MUDr. Radovan BANÍK
2 MVDr. Július BALOG
3. Bc. Martina STANOVÁ TÓČIKOVÁ,

Hlasovanie:
Kto je za to, aby v návrhovej komisii pracovali títo poslanci?
13 za
- proti

- sa zdržal hlasovania

PROGRAM:
l. Návrh na zmenu rozpočtu 2015 rozpočtovým opatrením č. 1
2.VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy, žiaka základnej
umeleckej školy a školských zariadení zriadených na území mesta Poltár na r. 2015
3. Zriadenie nového elokovaného pracoviska ZUŠ Poltár v Hrachove
4.Prenájom majetku mesta - zámer
5. Zámer –zámena pozemkov Milan Lehocký
6. Zrušenie zmlúv o budúcich kúpnych zmluvách a dodatkov v častiach týkajúcich sa ceny bytov
v bytovom dome č. 720
7. Odpredaj bytov v bytovom dome č. 720 a pozemku pod bytovým domom nájomcom bytov
8.Kontrola záväzkov a pohľadávok vzniknutých v Mestskom podniku služieb za obdobie 1. – 9. 2014
9. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva r. 2014
10. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za r. 2014

-2 11. Kontrola zápisníc zo zasadnutí Dozornej rady Bytherm s. r. o. Poltár a Mestský podnik služieb
Poltár a z nich vyplývajúcich úloh
12.Kontrola evidencie dovoleniek, práce nadčas a ich čerpanie na MsÚ
13.Dodržiavanie zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v podmienkach Mesta
Poltár
14. Preverenie postupu primátora mesta v súvislosti s plnením uznesenia č. 8/2014 – II, Schvaľuje bod
13
15. Kontrola evidencie správnych poplatkov
16.Zásady zabezpečovania občianskych obradov
17.Určenie zástupcu primátora
18. Schvaľovanie podpredsedov a členov komisií
19. R ô z n e - návrhy
20. Diskusia

21. Záver
Kto je za uvedený program s tým, že bude doplnený o:
doplnenie nových členov do Rád škôl
a schvaľovanie členov do Dozornej rady MsPS

Bc. Skýpala
-podal návrh: bod č. 1, 2 a 5 vylúčiť a prejednať na ďalšom MsZ, nakoľko sa jedná o väčšiu
sumu v bode 1 a 2 o 182.000 € hlavne pre školy a škôlky. Nebolo to prejednané v školskej a
v ekonomickej komisii.
Mgr.Brisudová
-prečo nezasadala pred zasadnutím MsZ mestská rada, ktorá bola právoplatne zvolená a to troj –
členná.
-VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy, žiaka základnej
umeleckej školy a školských zariadení zriadených na území mesta Poltár na r. 2015 je priamo
viazané na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1. P. poslanec navrhol body stiahnuť
z programu. Na budúce MsZ poprosím, aby sa najprv schvaľovalo VZN, ktoré má priamy dopad na
rozpočtové opatrenie.
Ďalej mala dotaz, či bod rôzne sú aj interpelácie poslancov.

primátor
-vrátil sa z dovolenky a dnes je šesťdesiaty deň, na základe toho bolo zvolané MsZ.
primátor
Hlasovanie za program doplnený o navrhované 2 ďalšie body:
6 za
4 proti
3 sa zdržali hlasovania
MVDr. Balog
Bc.Skýpala
Pitliak
Račko
Mgr. Talánová
Mgr. Brisudová
Albert
Mgr. Jánošík
Bc. Martina Stanová Tóčiková
MUDr. Baník
Kamas
Kulich
Sitor
Bc. Skýpala
-o stiahnutí bodu 1 a 2 hlasovať samostatne a bod č. 5 samostatne

-3primátor
-najskôr takto, doplnili sa dva body: doplnenie členov do rád školy a schvaľovanie členov
dozornej rady MsPS. Najskôr dávam hlasovať: Kto je za doplnenie programu?
10 za

- proti

Kto je za stiahnutie bodov č. 1 a 2 z programu?
7 za
- proti
Pitliak
Mgr. Talánová
Bc. Martina Stanová Tóčiková
Mgr. Jánošík
Kamas
Mgr. Brisudová
Bc. Skýpala

3 sa zdržali hlasovania
Bc. Martina Stanová Tóčiková
Mgr. Brisudová
Mgr. Talánová
6 sa zdržali hlasovania

Kto je za stiahnutie bodu 5 - zámena pozemku p. Lehockého?
2 za

- proti

11 sa zdržali hlasovania

MUDr. Banik
Bc. Skýpala
MUDr. Baník
-keďže body 1 a 2 boli stiahnuté, nech p. Skýpala navrhne termín, do ktorého by sme mali VZN prijať,
aby školy mohli čím skôr fungovať podľa skutočného rozpočtu. Teda ekonomická a školská komisia
a MsZ.

Bc. Skýpala
-môžeme zasadnúť do 15 dní, resp o 15 dní. Dnes po MsZ doručím návrh na zasadnutie MsZ
podpísaný 5 poslancami. Ak sa dnes schvália aj komisie, po MsZ doručím návrh potrebné
dokumenty, aby ste do 15 dní mohli zvolať MsZ, tam by sa prerokovali tieto body.
Predchádzalo by tomu, aby prešli cez školskú a ekonomickú komisiu.
3. Zriadenie nového elokovaného pracoviska ZUŠ Poltár v Hrachove

prednosta
Riaditeľka Základnej umeleckej školy v Poltári požiadala zriaďovateľa, ktorým je mesto
Poltár o schválenie zriadenia nového elokovaného pracoviska ZUŠ Poltár so sídlom
v Hrachove. Potom predložil odôvodnenie.
Diskusia:
p. Kamas
-nie je to náš okres
prednosta
-záleží na Vás

-4MVDr. Balog
-to je jedno, deti budú v evidencii ZUŠ Poltár, dostanú financie
Hlasovanie:
Kto je za schválenie zriadenia elokovaného pracoviska ZUŠ Poltár v Hrachove ?
13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

4.Prenájom majetku mesta - zámer
Listom doručeným na Mestský úrad v Poltári dňa 15. 12. 2014 Slovenský vodohospodársky
podnik š. p. Banská Bystrica navrhol majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v k .ú. Poltár, na
ktorých bola realizovaná stavba „Poltár – ochranné opatrenia na potoku Poltarica, r. km 3,0 –
5,0 SO.02 – II. etapa.“ V návrhu SVP š.p. Banská Bystrica uvádza majetkovoprávne usporiadanie
zastavaných pozemkov nájomnou zmluvou. Jedná sa o pozemky:
C KN parc. č. 2506/10 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 30 m2, vedená na LV č. 1,
C KN parc. č. 2485/33 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 66 m2, vedená na LV č. 2356,
C KN parc. č. 2485/34 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 24 m2, vedená na LV č. 2356,
Celková výmera je 120 m2.
Stavba bola realizovaná z kohézneho fondu európskej únie a SVP š.p. potrebuje vydokladovať
Ministerstvu životného prostredia SR vlastníctvo k zastavaným pozemkov, preto je potrebné
dovysporiadať všetky zabraté pozemky.
Z tohto dôvodu navrhujeme majetkovoprávne usporiadanie zastavaných pozemkov formou
nájomnej zmluvy medzi Mestom Poltár a Slovenským vodohospodárskym podnikom š.p. Banská
Bystrica.

prednosta
-boli by sme im ochotní prenajať za 0,50/m2/rok. Došla od nich kladná odpoveď.
primátor
-jedná sa o chodník do Beľovcov
Hlasovanie:

Kto je za to, aby bol schválený zámer prenájmu majetku mesta
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
podľa § 9a ods. 9c zákona č. 138/1991 Zb.z v znení neskorších predpisov.
Prenájom pozemkov:
C KN parc. č. 2506/10 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 30 m2, vedená na LV č. 1,
C KN parc. č. 2485/33 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 66 m2, vedená na LV č. 2356,
C KN parc. č. 2485/34 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 24 m2, vedená na LV č. 2356,
Celková výmera je 120 m2.
pre Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Banská Bystrica?
12 za

- proti

Bc. Skýpala sa zdržal

5. Zámer –zámena pozemkov Milan Lehocký

Tento bod bol vypustený.
6. Zrušenie zmlúv o budúcich kúpnych zmluvách a dodatkov v častiach týkajúcich sa ceny bytov
v bytovom dome č. 720
7. Odpredaj bytov v bytovom dome č. 720 a pozemku pod bytovým domom nájomcom bytov

-5prednosta
-títo občania zaplatili po 150. 000 Sk s tým, že na minulom MsZ sa odsúhlasil zámer
odpredaja bytov. Boli otázky, či Mesto nemôže v budúcnosti na predaj bytov doplatiť.
Podľa našich informácií by Mesto Poltár nemalo mať žiadny problém, ani náklady. Podľa
starej zmluvy by boli povinní zaplatiť značnú čiastku, ktorá nekorešponduje s reálnou
hodnotou bytov.
Diskusia:
Mgr. Jánošík
-schvaľovali sme uznesenie v podobnom znení na MsZ 5. 12. 2014. Keď som si otvoril nový
materiál a porovnal uznesenia, ceny sú tie isté. Nedočítal sa, čo bolo nevýhodné pre občanov.
V kúpnej zmluve si pozrel, že Mesto nedodržalo podmienky dátumu 6. 7. 2014, kedy malo
ihneď byty predávať.
prednosta
-je to ďalší krok. Keby sme boli dodržali platné zmluvy, teraz by ľudia doplácali 18.000 €.
Neboli by spokojní.
Mgr. Jánošík
-v dôvodovej správe to chýba, akým spôsobom, sme sa dostali ku konečnej sume
prednosta
-tieto ceny boli pred 2 mesiacmi. Cena bola dohodnutá s nájomcami, aby neboli poškodení.
Napísali sme do PSS list, že je to v jednaní. Zobrali to na vedomie a nebudú to musieť
doplácať.
Bc. Martina Stanová Tóčiková

-či to máme písomne
Ing. Cifraničová
-ľuďom sme dávali potvrdenia, že sa rieši odpredaj bytov. Oni si museli dať žiadosť
o predĺženie tej zmluvy, čo majú s PSS na základe nášho potvrdenia.
Bc. Martina Stanová Tóčiková
-oni údajne dali, ale neprišli odpovede. Teraz je to len na PSS. Dúfajme, že im to uznajú
a nebudú musieť vracať.

prednosta
-teraz chceme urobiť niečo, toto je iný problém. Ten možno nastane.
Bc. Martina Stanová Tóčiková
-bude otázne, kto to zaplatí, pravdepodobne mesto
prednosta
-ťažko povedať

-6p. Kulich
-sú tri druhy zmlúv a každá je inak spravená. Ide o to, aby sme ich zrovnoprávnili, aby mali
rovnaké odkupné ceny. Ďalšia vec je, že býva na sklárskom sídlisku, byt dostal od štátu za
12.000 Sk. Ako k tomu prídu tí, ktorí zaplatili vstupný poplatok a teraz im budeme núkať byt
za 18.000 €, aby si ho odkúpili. Ide o to, aby sme zrušili tie tri druhy zmlúv.
Bc. Martina Stanová Tóčiková
-my chceme tie zmluvy zrušiť, len aby tí ľudia nemuseli zaplatiť štátnu prémiu z PSS, lebo ešte
stále to hrozí, lebo pravdepodobne im to bude musieť Mesto refundovať. Tým pádom sa im
navýši cena bytu, Nikdy som nepovedala, že som proti tomuto, ani nikto z nás.
p. Skýpala
-to, že ste kupovali byt za 12.000 Sk, to neberiem, ale aj vy ste isto podpisovali zmluvu pri
preberaní bytu a tam bolo napísané, za akú sumu budete byt odkupovať. Chce uviesť debatu
na správnu cestu. V súčasnosti, ľudia vedeli pri podpise zmluvy, že budú platiť 18.000 €. Je to
veľký nepomer, ako sa odkupovali ostatné byty. My tie staré zmluvy chceme zrušiť, lebo sa
jedná o nepomernú čiastku, ktorú by mali zaplatiť za byty. Tým, že sme zodvihli ruky, sme im
zachránili 17.000 €. To nie že Mesto zachránilo, my.
Už pred 15 rokmi vedeli, akú sumu budú musieť zaplatiť.
MUDr. Baník
-ak vznikne problém s PSS, budeme ho riešiť.
Hlasovanie:
Kto je za to, aby bolo schválené zrušenie zmlúv o budúcich kúpnych zmluvách a dodatkov v
častiach týkajúcich sa ceny bytov, uzatvorenými medzi Mestom Poltár a nájomcami bytov v
bytovom dome s .č. 720 na Ulici slobody v Poltári?
13 za
- proti
- sa zdržal hlasovania
prednosta
-je 32 uznesení, malo by sa 32 x dvíhať ruky za každého jedného. Uznesenie bude napísané za každého
osobitne, aj hlasovanie.
MUDr. Baník
-mali by sme odhlasovať spôsob hlasovania. Navrhol, aby sa o všetkých zmluvách hlasovalo naraz,
aby sme nemuseli hlasovať o každom osobitne.
Hlasovanie:
Kto je za návrh MUDr. Baníka?
13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

Hlasovanie za bod č. 7
odpredaj bytov v bytovom dome č. 720 a pozemku pod bytovým domom nájomcom bytov
podľa predloženého návrhu
13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

8.Kontrola záväzkov a pohľadávok vzniknutých v Mestskom podniku služieb za obdobie 1. – 9. 2014
Túto správu mali poslanci doma. Na zasadnutí ju okomentovala hlavná kontrolórka.
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Diskusia:
Mgr. Brisudová
-na úvodnej strane je sumár, neuhradených faktúr. V 6 prípadoch z 10 sú to zamestnanci technických
služieb, ktorí faktúry neuhradili. Prečo?
-v MsZ 6. 11.schvaľovali rozpočtové opatrenie, kde sa navýšili finančné prostriedky pre MsPS vo
výške 25.000 €. Tieto mali byť použité na úhradu faktúr vo výške 20.560 €. Či bolo uvedené v uznesení
aj to, či ostatné finančné prostriedky mali byť použité na vyplatenie odmien pre pracovníkov MsPS. Ak
sa tak stalo, prečo a na základe akého uznesenia.
-ďalšia vec sa týka zverejňovania objednávok na oficiálnej stránke mesta. 14 objednávok vystavených
2. 1. 2014 bolo zverejnených 14. 10. 2014.
Zhrnutie:
-prečo pracovníci MsPS neuhradili faktúry?
-prečo boli vyplatené odmeny, keď nebolo uznesenie?
-prečo nie sú včas zverejňované objednávky?
hlavná kontrolórka
-faktúry boli uhradené, prečo práve neuhradili pracovníci, k tomu sa nevie vyjadriť
- z poskytnutých financií boli uhradené faktúry podľa zoznamu
-objednávky boli zverejnené počas výkonu kontroly, pracovníčka bola na dlhodobej PN, resp.
pozabudli na to.
Mgr. Brisudová
-písal nám 1 pracovník, akým spôsobom je rozdeľovaná práca na TS a my to jednoducho musíme
riešiť. Nemôžeme si zatvárať oči, že to tak nie je. Ja neviem, ako to je, lebo tam nepracujem. Ale ak sa
to stáva opakovane, že práca zamestnancom, nie je organizovaná správne, je na nás, aby sme sa na to
detailne pozreli. Máme siahodlhý e mail, že niečo na TS nie je v poriadku.
Mgr, Jánošík
-či zasadala dozorná rada a aké opatrenia prijala.
MUDr. Baník
-nie, je nová dozorná rada.
Ing. Solivajs
-požiadalo sa o príspevok vo výške 25.000 €, uviedol, že na úhradu faktúr a odmien, lebo pracovníci
za posledné dva roky odmeny nemali. Mrzí ho to, lebo žiadal aj na to. Doložil zoznam faktúr ekonómke
a tiež na odmeny.
Bc. Martina Stanová Tóčiková
-čo povie ku e mailu pracovníka.
Ing. Solivajs
-nevidel ho.
Bc. Martina Stanová Tóčiková
-tak Vám ho pošleme.
Mestské zastupiteľstvo berie správu na vedomie.

-89. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva r. 2014
Túto správu mali poslanci doma. Na zasadnutí ju okomentovala hlavná kontrolórka.
.
Mgr. Brisudová
-MsZ neschválilo odmeny pre finančné a stavebné oddelenie vo výške 2.720 €.
Odmena vrátane odvodov bola vyplatená vo výške 2.699 €. Nechcem sa k tomu vracať, že bola
odmena vyplatená, ale následne informácia hlavnej kontrolórky sa bude týkať správy
Kontrola evidencie dovoleniek, práce nadčas a ich čerpanie na MsÚ. Gro čerpania stravných lístkov
je práve na finančnom oddelení. Preto si myslím, že odmena, ktorú dá primátor mesta, má na to právo,
by malo byť odôvodnená a potom sa dočítame, s akým neefektívnym časom sa vynakladá na MsÚ. Na
mojej strane je spochybnenie, ako efektívne MsÚ pracuje.
Bc. Skýpala
-aby finančné prostriedky za odpredaj majetku od p. Trčana boli účelovo viazané.
primátor
-je to v kapitálových prostriedkoch na účte.
Mgr. Jánošík
-p. Baník navrhol na nejaké účely.
MUDr. Baník
-futbalový štadión, tribúnu zabezpečí sám vo vlastnej réžii, ďalší návrh bol kultúrny dom, Krištáľ.
primátor
-o kapitálových výdavkoch rozhodujete vy.
Mestské zastupiteľstvo berie správu na vedomie.

10. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za r. 2014
11. Kontrola zápisníc zo zasadnutí Dozornej rady Bytherm s. r. o. Poltár a Mestský podnik služieb
Poltár a z nich vyplývajúcich úloh
Aj tieto správy boli zaslané poslancom domov. Bližšie ich objasnila hlavná kontrolórka.
MUDr. Baník
-nemá vedomosť o tom, že by sa odobrovali zápisnice: Bola tam dôležitá úloha vykolíkovanie miest
v cintoríne, ktorá nie je splnená.

12.Kontrola evidencie dovoleniek, práce nadčas a ich čerpanie na MsÚ
Kontrolórka uviedla, že v správe sú odôvodnené všetky zistenia.
Diskusia:
Mgr. Lenka Talánová
-chcela požiadať prednostu MsÚ, aby predložil prijaté opatrenia zo strany MsÚ ku každému
individuálnemu nedostatku zistenom hlavnou kontrolórkou a vyvodil osobnú zodpovednosť, ako
boli čerpané, čím boli porušené opatrenia a zároveň ukladáme hlavnej kontrolórke, aby
vypracovala podrobnú správu do budúceho MsZ, ktorá bude obnášať aj finančné nedostatky pre
mesto.

p. primátor
-poslanec nemôže ukladať nikomu, môže pripomienkovať a na základe toho sa môže dať návrh
kontrolórke

-9hlavná kontrolórka
-čo sa týka úväzku upratovačky, tam je to vo finančnom prevedení premietnuté a čo sa týka
nadčasov, bolo to strašne komplikované. Bolo tam napísané, k čomu tam došlo.
Museli by sme si na to konkrétne sadnúť., aby sme vyčíslili nadčasy. Je to strašne neprehľadné,
u každého pracovníka bolo to vykazované x spôsobmi, ktoré ste tam mali zdôvodnené. Každého
pracovníka som musela riešiť samostatne. Nedalo sa všetkých rovnako riešiť a prísť na ten
systém, kde vznikajú nadčasy, z akých dôvodov, tak to bol trošku problém.
Ja som to prejednala priebežne s p. prednostom a p. primátorom. Bola vypracovaná priebežná
správa, aby sa niečo upravilo. Aj ku koncu roku potom bola s doplnením z mesiaca január. Len boli
tam zistené také nedostatky, ktoré možno inde zistené neboli.
p. primátor
-môžem Vám povedať, že s kontrolórkou body sme prechádzali a okamžite to riešili na úseku, kde si
myslím, že sa aj priebežne odstránili.
MUDr. Baník
-za návrhovú komisiu vzhľadom k náročnosti k tomuto bodu a k tejto správe myslím si, že jednotlivé
časti nemá význam prechádzať. Predpokladám, že tých 19 strán sme všetci preštudovali a náš názor je
veľmi podobný. Takže poprosím p. Talánovú, aby presne sformulovala svoje dve úlohy, ktoré by nám
potom pri schvaľovaní uznesenia predložila. Aby to bolo presne sformulované, lebo čo sa týka chodu
úradu, je to dosť závažná vec.

Mgr. Talánová
-aby sa nestávali také veci, že mesto bude finančne v mínuse, kvôli nadčasom. Ak sú teda zbytočné, či
to naozaj bolo potrebné a hlavne ako boli čerpané dovolenky, či spravodlivo čerpané a vykázané.
Mgr. Jánošík
-keby sme išli aj dozadu 2 – 3 roky, či sa to riešilo takýmto spôsobom. Po druhé nebudem menovať,
mám tu jeden príklad, aj by som chcel, ale platí niečo. Ako môže vzniknúť, keď pracovník si čerpá pol
dňa dovolenky, druhého pol dňa musí ísť domov a vznikne mu 1, 30 práce nadčas. Po odrobení
polovice má odísť a nie zostať na pracovisku do 12,00 a vykáže si prácu nadčas. P. prednosta riadi
pracovníkov, ale ich nekontroluje. Ako si môže zamestnanec takto vykázať nadčas.
Mgr. Brisudová
-chce sa vyjadriť k jednotlivým bodom veľmi všeobecne, pretože je trápne hovoriť tu jednotlivo mená.
Pol dňa dovolenky, je v časovom vyjadrení 3,45 hod.. Za ten čas nepatrí ani stravný lístok. A už vôbec
nie práca nadčas. Ak hovoríme o práci nadčas, túto by mal podpísať nadriadený pracovník. Kolegyňa
Talánová povedala voľne návrh na uznesenie, ja som si ho dovolila sformulovať. Ak by tam bol
problém, môžeme to my ostatní poslanci doplniť
MsZ v Poltári na svojom zasadnutí dňa 3. 2. 2015 žiada prednostu MsÚ
l. predložiť prijaté opatrenia zo strany zamestnávateľa, konkrétne ku každému individuálnemu
nedostatku zistenému hlavnou kontrolórkou mesta a vyvodiť ako nadriadený osobnú zodpovednosť.
2. ukladá
hlavnej kontrolórke mesta vypracovať správu na nasledujúce zasadnutie MsZ, aká bola spôsobená
škoda pre mesto Poltár vo finančnom vyjadrení.
Mgr. Jánošík
-pripájam sa, aby tam bol r. 2013
MUDr. Baník
-pravdepodobne budeme o tomto uznesení hlasovať. Opýtal sa hlavnej kontrolórky, či je v jej fyzických
silách do najbližšieho MsZ spraviť takúto kontrolu.

-10hlavná kontrolórka
-do najbližšieho určite nie.
Je to strašne komplikované, treba prísť na systém, pretože každého pracovníka treba riešiť osobitne.
p. Kupčeková
-nie je jednotne vedený čas dochádzky. MsÚ má stránkové dni v stredu do 16, 00 hod. a v piatok do
15,00 hod.
Niektorí zamestnanci sú od 7, 00 – 15,00 a ďalší, od 7, 30 do 15,30 hod.
Keď v stredu pracujem do 16, 00 a v piatok do 15, 00 je odpracovaný 37, 5 hodinový čas a nechýbajú
žiadne hodiny. V stredu nemôže ísť o polhodinu nadčas, keďže sú úradné hodiny do 16, 00 a v piatok
nemôže pol hodina chýbať. Odpracovaný týždenný čas je v poriadku.
hlavná kontrolórka
-niektorí pracovníci, ktorí v stredu pracujú do 16, 00 si píšu aj dovolenku 8 hod. Ten pracovník, ktorý
pracuje v stredu, má mať 7, 5 hod. dovolenku. Aj v piatok sú vykazované dovolenky tak, že jeden
pracovník má 7 hod., druhý 7, 5. Každého treba kontrolovať osobitne, ktorý deň robí dlhšie.
Keď máme určený pracovný čas 37, 5 hodiny, čerpanie dovolenky je 7, 5 hodiny.
p. prednosta
-môj názor je, že to išlo tak, ako predtým. Všetky pripomienky boli minimálne na dvoch poradách
riešené. To, že som mal kontrolovať dochádzku, je tu štruktúra a nepovažoval som za potrebné
kontrolovať všetkých zamestnancov. Sú tam nejaké nedostatky, ktoré vznikli, možno škoda vznikla,
nevznikla, to je relatívny pojem. Škoda sa dá nahradiť nejakým spôsobom a konkrétne opatrenia sú už
prijaté.
p. primátor
-od 1. 1. keď si niekto vyberie pol dňa dovolenky, vypíše si celý deň a na druhú stranu ďalší pol deň,
bez nároku na stravný lístok.
p. Kamas
-žiada hĺbkový personály audit. Myslí si, že je prezamestnanosť.
p. primátor
-je nedostatok pracovníkov, dochádza k takým veciam, že sa nestíha kontrolovať to, čo sa má. Vidím,
čo tí ľudia musia robiť. A stále od štátu robota pribúda a tí ľudia nič za to nemajú.
p. Skýpala
-v r. 2009 bol robený audit, kde bolo zistené, že neexistuje žiadny systém dochádzky. Prečo nikto za 6
rokov neurobil nápravu.
Bc. Martina Stanová Tóčiková
-navrhla zakúpiť elektronický systém na dochádzku.
hlavná kontrolórka
-každý zamestnanec si sám vypisuje dochádzku, nadriadený podpisuje, ale nekontroluje. Nemohlo by
sa stať, že sa prenášajú iné zostatky nadčasových hodín, sčítacie chyby, že je duplicita.
Bc. Martina Stanová Tóčiková
-vedúci má kontrolovať a keď vidíme podľa materiálu, hlavne sa to týka ekonomického oddelenia, ako
to môže kontrolovať, keď hneď pochybí vedúca ekonómka.
Mgr. Jánošík
-či existujú zásady na podpis náhradného voľna, za čo je možné vykázať prácu nadčas.
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-koľko projektov sme predložili.
MUDr. Baník
-nech povie hlavná kontrolórka dátum do uznesenia. Prednosta nemusí teraz dať opatrenie, ale splní
si uznesenie a potom budeme riešiť, či tie uznesenia sú správne, alebo nesprávne. Navrhol termín do
30. 6. 2015.
Mestské zastupiteľstvo v Poltári na svojom zasadnutí dňa 3. 2. 2015
žiada prednostu MsÚ
1.predložiť prijaté opatrenia zo strany zamestnávateľa, konkrétne ku každému individuálnemu
nedostatku zistenému hlavnou kontrolórkou mesta a vyvodiť osobnú zodpovednosť.
2. ukladá hlavnej kontrolórke mesta vypracovať správu na zasadnutie MsZ, aká bola spôsobená škoda
pre mesto Poltár vo finančnom vyjadrení za r. 2013 a 2014.
Termín: do 30. 6. 2015
MUDr. Baník
-nechajme len 1 rok 2014, keď je správa za r. 2014
Museli by sme ju poveriť aj takouto správou ako máme dnes aj za r. 2013. Treba sa venovať tejto
správe, ktorá je tu a potom, ak zvážime aj za r. 2013.
Mgr. Jánošík
-bol tu návrh, hlasujme o ňom.
MUDr. Baník
-navrhol hlasovanie za každý bod osobitne
Mestské zastupiteľstvo
žiada prednostu MsÚ
1.predložiť prijaté opatrenia zo strany zamestnávateľa, konkrétne ku každému individuálnemu
nedostatku zistenému hlavnou kontrolórkou mesta a vyvodiť osobnú zodpovednosť
Hlasovanie:
9 za
- proti
4 sa zdržali hlasovania
MUDr. Baník
Kulich
Mgr. Brisudová
Albert
Bc. Skýpala
Sitor
Mgr.Talánová
MVDr. Balog

Bc. Stanová Tóčiková
Pitliak
Mgr. Jánošík
Račko
Kamas
Mestské zastupiteľstvo ukladá
1. hlavnej kontrolórke mesta vypracovať správu na zasadnutie MsZ, aká bola spôsobená škoda pre
mesto Poltár vo finančnom vyjadrení za r. 2013 a 2014.
Termín: do 30. 6. 2015
p. Kupčeková
-k správe sme sa mali písomne vyjadriť.
MVDr. Balog
-to môže byť súčasťou opatrení.
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Hlasovanie:
5 za
Mgr. Talánová
Bc. Martina Stanová Tóčiková
Mgr. Brisudová
Mgr. Jánošík
Kamas

6 proti

2 sa zdržali hlasovania

MUDr. Baník

Pitliak

Račko
Kulich
MVDr. Balog
Albert
Sitor

Bc. Skýpala

Mestské zastupiteľstvo
ukladá
1. hlavnej kontrolórke mesta vypracovať správu na zasadnutie MsZ, aká bola spôsobená škoda pre
mesto Poltár vo finančnom vyjadrení za r. 2014.
Termín: do 30. 6. 2015
Hlasovanie:
13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

13.Dodržiavanie zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v podmienkach
Mesta Poltár
Správu okomentovala hlavná kontrolórka. Je prílohou zápisnice.
Diskusia:
MUDr. Baník
-konštatoval, že to, čo chce povedať, je pre všetkých poslancov, aby si dali pozor na dodržiavanie
rokovacieho poriadku a snažili sa zápisnice podpísať do 10 dní po schválení. Lebo jeden z tých bodov,
ktoré hlavná kontrolórka povedala, súvisí s tým, že sú zápisnice zverejňované neskôr aj kvôli tomu, že
nie sú podpísané včas overovateľmi. Je to pripomienka do vlastných radov. Možno budeme chyby
naprávať aj z predošlých období, lebo táto vec sa nikdy nekontrolovala. Ani sami sme si nedali
záležať na tom, aby bol dodržaný časový horizont. Je to na nás všetkých, aby nás zapisovateľka
nemusela naháňať, ale nie je to jej vina, ale naša povinnosť.
primátor
-ďakujem za správnu pripomienku.
Mgr. Brisudová
-prečítala zo správy hlavnej kontrolórky o neskorom zverejňovaní zápisníc. Nemyslí si, že na tom majú
podiel poslanci. Nemá vedomosť o tom, ak bol poslanec kontaktovaný, žeby neprišiel na MsÚ. Je to
verejný dokument, ktorý má byť do 10 dní k dispozícii verejnosti. Budem hovoriť, čo sa stalo mne
a potom prídeme na to, ako sa pozmeňujú uznesenia. Bez problémov sa zapíše iné uznesenie a v dobrej
viere overovatelia podpíšu.
MsZ berie na vedomie informáciu o dodržiavaní zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám v podmienkach Mesta Poltár

14. Preverenie postupu primátora mesta v súvislosti s plnením uznesenia č. 8/2014 – II,
Schvaľuje bod 13
Správu okomentovala hlavná kontrolórka.
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-odhalenie tabule p. Korša je citlivá záležitosť. Rezonuje to na verejnosti, v poslaneckom
zbore. To, že postup p. primátora nebol v súlade so zákonom, je výsledkom kontroly.
Bol daný návrh na odhalenie tabule p. Koršovi. P. primátor vetoval rozhodnutie, MsZ ho
potvrdilo druhý krát. MsZ na predchádzajúcom zasadnutí schválilo uznesenie, ktorého znenie
si môžete pozrieť na videozázname. Do zápisnice bolo napísané iné znenie, pozmenené.
Telefonicky som upozornila p. Kupčekovú, ktorá povedala, že po porade s vedením mesta mi
dá odpoveď. Aj dala, že zápisnica sa meniť nebude. Neviem, o čo nám ide, lebo tabuľa sa
mala odhaľovať dnes. Tu ide o klasické prieky, že sa nedodržiava zákon.. Poukážem na chybu
a odpoveď je, že ju podpísali overovatelia. Overovateľka bola p. Talánová a p. Albert.
Nemôžu si detailne pamätať, čo bolo schváĺené. Návrh som odovzdala písomne.
Potom predložila návrh na uznesenie.
MsZ
UKLADÁ

hlavnej kontrolórke preskúmať zákonnosť uznesenia č. l/2014-2015, VI. SCHVAĽUJE,
bod 5. zo dňa 5. 12. 2014 z hľadiska znenia schváleného uznesenia mestským
zastupiteľstvom s využitím videozáznamu a uznesenia uvedeného v zápisnici na zasadnutí
MsZ
p. Kupčeková
-veľmi ma mrzí, čo sa stalo. Išlo tam o výmenu jedného slovka. Ja som mala za to, že
hlasujete za pozastavené uznesenie. Čiže som dala úplne taký istý text, aký bol predtým.
p. Kamas
-stalo sa to nevedomky?
p. Kupčeková
-samozrejme nevedomky. Hádam by som to nebola napísala vedomky nesprávne.
Tam malo byť na najbližšom zasadnutí a ja som napísala na slávnostnom zasadnutí.
To je všetko. Ale fakt som mala dojem, že hlasujete o pozastavenom uznesení. Potom ma p.
Brisudová oslovila, že je tam to jedno slovo iné, ako malo byť. Nepostrehli to ani
overovatelia, ani primátor a prednosta a podpísali to. Ja som po telefonáte p. Brisudovej
oslovila právnika, ako postupovať ďalej, či to môžem jednoducho opraviť, alebo nemôžem.
Že sme zistili chybu, čo s tým ďalej. Keď by sa to bolo stalo pred podpisom, nie je problém,
tak to môžeme opraviť. Ale keďže sa to zistilo po podpisoch, odpísal právnik nasledovné:
„ K otázke zmeny zápisnice a uznesenia MsZ , ktoré už boli podpísané primátorom a
overovateľmi je moje stanovisko jednoznačné v tom, že zmenu už môže urobiť len MsZ na
základe návrhu poslanca, ktorý zmenu iniciuje. Pokiaľ aj v pôvodnom uznesení /pred vetom
primátora/ bolo znenie také ako je v súčasnosti, nech na návrh poslanca, ktorý má
pripomienku k zneniu uznesenia a zápisnice, rozhodne s konečnou platnosťou MsZ.“
p. Kamas
-či to niekto nekázal iba tak, viete taká maličkosť.
p. Kupčeková
-veď zápisnica má 30 strán, chyba sa môže stať.
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Citovala pôvodné uznesenie a nové uznesenie, ktoré malo byť.
Veď MsZ skončilo svoju činnosť v r. 2014.
p. Kupčeková
-mala za to, že sa hlasuje za pozastavené uznesenie. Stalo sa to nevedomky. Ani overovatelia,
ani nikto ďalší si to nevšimol. Keby boli na to upozornili, nemám problém to opraviť.
Mgr. Brisudová
-mala si to písomne.
p. Kupčeková
-pri toľko stranovej zápisnici, z toľkých hodín rokovania sa môže stať jedna chyba. Dokonca
v tom uznesení je nesprávne uvedené desiate výročie a už je jedenáste. Čiže to novo
naformulované uznesenie nesedí.
Mgr. Talánová
-stane sa, ale dá sa to odstrániť.
p. Kupčeková
-ja som preto oslovila právnika, aby sa to dalo na správnu mieru
MUDr. Baník
-pre mňa, ako poslanca, je výstup jasný a návrhu p. kolegyne, čo sa týka pamätnej tabule,
bolo učinené zadosť. A to tým, že na ďalšom schvaľovaní a na ďalšom MsZ bol návrh
schválený.
Čiže, ak riešime podstatu návrhu, bol splnený a tomu by sme sa mali venovať.
Mgr. Jánošík
-prečo sa uznesenie nerealizovalo doteraz, ale do ďalšieho MsZ.
p. primátor
-pripravený text bol preposlaný, že či je v poriadku, alebo nie. Ako náhle do konca februára
je tabuľa pripravená, nevidím potom pri akejkoľvek mestskej akcii, žeby sa toto odhalilo.
Myslím, že sme to uzavreli a tak sa dohodli a túto vec považujem za uzavretú.
Hlasovanie:
Kto je za uznesenie
MsZ
UKLADÁ

hlavnej kontrolórke preskúmať zákonnosť uznesenia č. l/2014-2015, VI. SCHVAĽUJE,
bod 5. zo dňa 5. 12. 2014 z hľadiska znenia schváleného uznesenia mestským
zastupiteľstvom s využitím videozáznamu a uznesenia uvedeného v zápisnici na zasadnutí
MsZ?

-156 za
Mgr. Brisudová
Bc. Skýpala
Mgr. Jánošík
Mgr. Talánová
Bc. Stanová Tóčiková
Kamas

1 proti
Kulich

.
6 sa zdržali uznesenia
Pitliak
Račko
MVDr. Balog
MUDr. Baník
Albert
Sitor

15. Kontrola evidencie správnych poplatkov
Správa bola vypracovaná písomne a MsZ ju vzalo na vedomie.
16.Zásady zabezpečovania občianskych obradov
Toto okomentoval prednosta MsÚ. ZPOZ mal stretnutie a padli návrhy, ako postupovať v budúcnosti.
Jeden z návrhov bol, aby sa aj poslanci zapájali do obradov. Vyžaduje si to prípravu a musí mať na to
aj povahu, aby obrady zvládol. Jedná sa hlavne o pohreby.
p. Kamas
-títo ľudia sú slabo ohodnotení. Čo sa týka ošatného, to im právom prináleží. Za sobáše by sme im
mohli pridať, musia sa pol dňa pripraviť a tak isto aj na pohreby.
MUDr. Baník
-nerobíme sobáše preto, že sú hodnotené finančne, ale ich robím rád. Treba rozlíšiť smútočný obrad
a sobáš.
Potom okomentoval návrhy zo ZPOZ-u:
-nie si je istý, či by súťaž ZPOZ-u kapacitne personálne zvládli a do 20. 2. treba predložiť scenár
-dáva na zváženie, aby sa počas sobôt a nedieľ a sviatkov nevykonávali posledné rozlúčky a občianske
pohreby, lebo ich vykonávajú len dve skupiny.
Požiadal o vyjadrenia na budúce MsZ.
-treba urobiť aj zmenu finančného ohodnotenia v ZPOZ-e a urobiť zmenu rozpočtu.
Mgr. Brisudová
-mali by to predrokovať komisie pre kultúru a ZPOZ a ekonomická
- navrhla, keď sa narodí prvý občan mesta v roku, aby primátor a člen ZPOZ-u navštívili maminku,
prípadne pozvali na MsÚ a ocenili finančnou hodnotou 50 €
-uvítanie do života navýšiť z 20 € na 25 €.
Potom predložila odmeňovanie členov ZPOZ-u za obrady. Treba sa tým zaoberať individuálne na
komisiách. Chce číselné vyjadrenie pre občanov, ktorí nemajú trvalý pobyt v meste a požiadajú
o uskutočnenie obradu. Ďalej pripomienkovala za klimatizáciu do obradnej miestnosti. Na minulom
MsZ vystúpila p. Klembasová, ktorá kritizovala to, že dve členky ZPOZ-u si dali preplatiť ošatné. 50 €
na komisii kultúry. Obradov je veľa, ak sa ošatné platí jeden krát, nemôžeme to preplácať z komisie
kultúry, ak je to uhradené zo ZPOZ-u.
ZPOZ navrhuje, aby sa počas dní pracovného voľna a sviatkov nevykonávali posledné rozlúčky
a občianske obrady. Napríklad počas Veľkonočných sviatkov, ak niekto zomrie vo štvrtok, 4 dni by
nebol obrad vykonaný. Vykonávanie občianskych obradov je služba. Treba to predjednať v komisiách
kultúry a ZPOZ-u a v ekonomickej.
prednosta
-treba to prediskutovať aj s cirkvami, aby sa nestalo, že cirkev obrad cez víkend vykoná a mesto to
nebude ochotné urobiť.
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-v sobotu a v nedeľu by mal byť 50% príplatok a vo sviatok 100 %.
Bc. Stanová Tóčiková
-ľudia sú motivovaní aj finančne, mohla by sa vytvoriť aj tretia skupina.
prednosta
-navrhol predjednať na komisii pre kultúru a ZPOZ a v ekonomickej komisii
-návrhy treba zaslať e mailom.
Hlasovanie:

Kto je za to, aby Zásady zabezpečovania občianskych obradov boli stiahnuté z rokovania
a prejednané na budúcom MsZ, predtým v komisii pre kultúru, mestskú kroniku a ZPOZ a v
komisii pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta ?
12 za

- proti

l sa zdržal hlasovania
p. Kamas

17.Určenie zástupcu primátora
Primátor mesta určil za svojho zástupcu MVDr. Júliusa Baloga.
Mestské zastupiteľstvo vzalo informáciu na vedomie.
18. Schvaľovanie členov komisií
Návrhy na zloženie komisií predkladali ich predsedovia,

Boli schválení nasledovní členovia komisií:

-komisie pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta:
1.návrh
MUDr. Radovan Baník
:
Bc. Martina Stanová Tóčiková
Mgr. Martina Brisudová
Valéria Majerová
Marta Vrabcová
Ing. Jozef Žilík
Bc. Anna Uhrinová
Zapisovateľka:: Jarmila Štrbová

Mgr. Brisudová
.poďakovala p. Skýpalovi, že zaradil poslancov, ktorí tam chceli pracovať
-navrhla doplniť p. Klembasovú
Bc. Stanová Tóčiková
-chcela doplniť Ing. Kuvika
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9 za
MUDr. Baník
Albert
Kulich
Sitor
Bc. Skýpala
Mgr. Jánošík
Račko
MVDr. Balog
Pitliak

- proti

4 sa zdržali hlasovania
Bc. Stanová Tóčiková
Mgr.Brisudová
Mgr. Talánová
Kamas

-komisie pre kultúru, mestskú kroniku a ZPOZ: Mgr. Slebodníková
Michal Abelovský
Peter Slavkovský
Mgr. Martina Brisudová
Michal Obročník
Zapisovateľka: Ľuba Šálková
Hlasovanie:
13 za
- proti
- sa zdržal hlasovania
Zdenko Račko
Janka Šáliová
Miroslav Macove
Zapisovateľka: Marta Kupčeková

-bytovej komisie:
1. návrh

p. Kamas
-navrhol Mgr. Jánošíka.
Mgr. Brisudová
-poslanci nech sú v tej komisii, v ktorej chcú pracovať, navrhla tiež Mgr. Jánošíka.
p. Skýpala
-Mgr. Jánošík pracoval 12 rokov v bytovej komisii, ale odmietol pracovať v školskej a je 40
rokov pedagóg.
Mgr. Jánošík
-p. Kulich nemá problém s ním pracovať. Konštatoval, že bol obvinený, že bral úplatky. Tá
osoba, ktorá to povedala, pracuje tu. Toto padlo, dostalo sa mu to do uší. Konštatoval, že ak
by to chcel riešiť inou cestou, bolo by to zaujímavé. Či sa to nerozpráva na pôde na
stretnutiach, ktoré p. primátor pozýva na pôdu mesta. Otvorene hovorím, nikdy som nezobral
ani cent. Ja osobne sa hanbím za to, že niekto takto osočuje človeka, ktorý s tým nemá nič
spoločné. Ohováranie je trestný čin.
Bc. Skýpala
-chcel vedieť, kto to povedal.
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-táto záležitosť sa vytiahla v decembri, nemal by som sedieť v komisii, v ktorej som bol tri
volebné obdobia. Nebudem situáciu zatiaľ komentovať, nemá to zmysel.
Hlasovanie za 1. návrh:
6 za
Albert
Bc. Skýpala
Sitor
Račko
Kulich
MVDr. Balog
-doplnenie komisie o Mgr. Jánošíka
Hlasovanie:
7 za
MUDr. Baník
Mgr. Brisudová
Pitliak
Mgr. Talánová
Bc. Stanová Tóčiková
Mgr. Jánošík
Kamas
- komisie pre zdravie a sociálnu starostlivosť: MUDr. Jana Gasperová
Katarína Marciková
Mgr. Pavel Jánošík
Karol Švingál
Iveta Uhlárová
Zapisovateľka: Elena Bodnárová
Hlasovanie:
13 za
- proti
- sa zdržal hlasovania
- komisie územného plánovania, výstavby, dopravy, životného prostredia a pre spoluprácu
s podnikateľmi:
Bc. Martina Stanová Tóčiková
1. návrh
Zdenko Račko
František Kuzmáni
Ing. Jaroslav Štrba
Michal Koróni
Zapisovateľka:
Ľudmila Sihelská
Bc. Stanová Tóčiková
-navrhla doplniť Ing. Kubaliaka namiesto Koróniho, alebo Štrbu
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7 za
MUDr. Baník
Račko
MVDr. Balog
Albert
Sitor
Kulich
Bc. Skýpala

2 proti
Kamas
Bc. Stanová Tóčiková

3 sa zdržali hlasovania
Mgr. Brisudová
Pitliak
Mgr. Jánošík

1 nehlasoval

- komisie pre školstvo:

Mgr. Eva Dirbáková
Mgr. Július Slavkovský
Bc. Katarían Kačániová
Jana Abelovská
Mgr. Dagmara Vývleková
Zapisovateľka: Ing. Mária Pribilincová

Hlasovanie:
13 za

- sa zdržal hlasovania

-proti

- komisia pre šport:

Ján Kulich
Ing. Peter Žilák
Ing. Ivan Solivajs
Zapisovateľka: Ing. Danica Švantnerová

Hlasovanie:
13 za

- sa zdržal hlasovania

- proti

- komisie priestupkovej: Mgr. Jozef Vretenička,
MVDr. Ján Kožiak
Peter Karásek OOPZ Poltár
Zapisovateľka: Ing.. Alena Marková
Hlasovanie:
13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

a pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie: Zdenko Račko
Zdeněk Pitliak
Bc. Ján Skýpala
12 za

- proti

p. Pitliak sa zdržal hlasovania
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V. O D V O L Á V A
1.delegovaných zástupcov zriaďovateľa z Rád školy:

ZŠ, Ul. slobody:
František Kuzmáni, Mgr. Jozef Vretenička, MVDr. Július Balog, MUDr. Radovan Baník
Hlasovanie:
13 za
- proti
- sa zdržal hlasovania

ZŠ, Ul. školská:
: Ing. Pavel Olšiak, Mgr. Pavel Jánošík, Mgr. Martina Brisudová, Pavel Sihelský
13 za

- sa zdržal hlasovania

- proti

MŠ, Ul. sklárska:
MUDr. Gasperová, Albert, Bodnár, Mgr. Brisudová
12 za
- proti

- sa zdržal hlasovania
Mgr. Jánošík nehlasoval

MŠ, Ul. Kanadská:
MUDr. Garaj, Klembasová
12 za
- proti

- sa zdržal hlasovania
Mgr. Jánošík nehlasoval

ZUŠ:
MVDr. Balog, Klembasová, Mgr. Vretenička, Sihelský
12 za
- proti
- sa zdržal hlasovania

Mgr. Jánošík nehlasoval
2. členov Dozornej Rady MsPS:
MUDr. Radovan Baníka, Edita Klembasovú, Bc. Anna Uhrinovú, Jarmilu Štrbovú, Ing.Jozefa Žilíka
13 za
- proti
- sa zdržal hlasovania

V. D E L E G U J E
1.nasledovných zástupcov do Rady školy:

ZŠ, Ul. slobody
Peter Sitor, Ján Kulich, MVDr. Július Balog, MUDr. Radovan Baník
13 za
- proti
- sa zdržal hlasovania

ZŠ, Ul. školská:
Po prerokovaní boli schválení:
Matej Albert, Zdenko Račko, Mgr. Lenka Talánová, jedného dovoliť
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- proti

4 za
Račko
Albert
Sitor
Kulich

9 sa zdržali hlasovania
MVDr. Balog
MUDr. Baník
Mgr. Brisudová
Kamas
Mgr. Jánošík
Bc. Skýpala
Mgr. Stanová Tóčiková
Talánová
Pitliak

Bc. Stanová Tóčiková
- navrhla Mgr. Jánošíka
Mgr. Brisudová
-pôjde namiesto neho do ZUŠ
Hlasovanie jednotlivo:
Albert
13 za
Račko
13 za

- proti
- proti

- sa zdržal hlasovania
- sa zdržal hlasovania

Mgr. Jánošík
hlasovanie 5 za Pitliak, Mgr. Talánová, Bc. Stanová Tóčiková, Mgr. Brisudová, Kamas
- proti
6 sa zdržali hlasovania
2 nehlasovali
Mgr. Talánová

12 za

- proti

na ďalšom zasadnutí jedného dovoliť
8 za
- proti

Mgr. Jánošík sa zdržal
5 sa zdržali hlasovania

MŠ, Ul. sklárska
Mgr. Brisudová, Pitliak, Bc. Skýpala, Mgr. Talánová
12 za
- proti
- sa zdržal hlasovania
Mgr. Jánošík nehlasoval
MŠ, Ul. Kanadská:
Albert, Račko
12 za

- proti

- sa zdržal hlasovania
Mgr. Jánošík nehlasoval

ZUŠ
návrh MVDr. Balog, Mgr. Jánošík, Kamas, Bc. Stanová Tóčiková
Mgr. Jánošík
-nebude v žiadnej.
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MVDr. Balog, Mgr. Brisudová, Kamas, Bc. Stanová Tóčiková
11 za
- proti
1- sa zdržala hlasovania
Mgr. Brisudová
Mgr. Jánošík nehlasoval
Odvolanie členov Dozornej Rady MsPS:
MUDr. Radovana Baníka, Editu Klembasovú, Bc. Annu Uhrinovú, Jarmilu Štrbovú, Ing. Jozefa Žilíka

13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

Členovia dozornej rady MsPS: MUDr. Baník, Zdenko Račko, Bc. Martina Stanová
Tóčiková, Janka Šáliová, Ján Pivka, Daniel Kamas
13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

19. R ô z n e – návrhy
p. Sitor
-upozornil na výzvu z Eurofondov na vybudovanie ihrísk
-navrhol obnoviť bývalé pieskoviská a hojdačky
-konštatoval, že priechod pri starej škole v daždivom počasí je neprechodný.
p. Albert
-areál Združenej školy nemá kto zatvoriť.
p. Sitor
-treba to oplotiť
-navrhol spomaľovače pri detskom ihrisku pri bl. K
-konštatoval, že Bc. Stanová vedome podsunula občanom ohľadom financií pre jeho
občianske združenie. Každé OZ má možnosť ich získať od mesta. Reprezentujú mesto, robí to
už 5 rokov. Keď požiadal o financie, ešte nebol poslanec a bolo to presunuté do nového
rozpočtu. Ona osobne občianske združenie podporila formou stravných lístkov, takže ako
teraz nevie jeho názov.
Ďalej konštatoval, že či má mládež radšej sedieť v krčme. Netreba ho znevažovať v úlohe
trénera a podnecovať ľudí.
p. primátor
-pripravuje sa revitalizácia, výzvy by mali byť do konca marca.
Bc. Martina Stanová Tóčiková
-šport podporiť treba, nepamätala si názov klubu. Je zvláštne, že ako občan nedostane a ako
poslanec áno.
p. Kamas
-aby mali možnosť sa vyjadriť aj občania ku každému bodu
-treba urobiť rekonštrukciu KD
-prečo je taká strata na kúpalisku
- na čo ideme robiť nadstavbu Krištáľu
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-bol pozrieť zeleňanský most, drží to len silou vôle.
-konštatoval, že občania predtým volili v knižnici, tá je teraz určená na odpredaj. Teraz p.
Eliáš zavrel aj pohostinstvo. Platíme dane a máme po členky blato.
p. primátor
-mala by ísť kanalizácia v Zelenom a potom chodníky a obnovenie mosta. Musíme ho
zachrániť.
Mgr. Jánošík
-tiež sa prihovoril za rekonštrukciu mosta a za opravu ciest na Prievranu.
Mgr. Brisudová
-navrhla, aby o objeme finančných prostriedkov na záujmovú činnosť pre deti od 5 – 15 rokov
rozhodovalo MsZ
-čo sa týka správy školských objektov, aby sme vedeli, ktoré objekty ideme rekonštruovať
-sú otvorené výzvy Ministerstva školstva na rozšírenie kapacity MŠ.
p. prednosta
-už na tom robíme druhý týždeň, bude treba urobiť rozpočet.
Riešia sa obidve MŠ.
p. Abelovská
-začala riešiť kapacitu tried.
p.Skýpala
-navrhol prejednať v MsZ využitie haly
-treba dať financie na cestu pre záhradkárov za sklárňou na spevnenie cesty
-aspoň jeden rad kociek treba položiť na prechod Ul. nová a lúčna
-navrhol zaoberať sa financovaním futbalu a volejbalu, do budúceho MsZ pripraviť podklady.
Mgr. Stanová Tóčiková
-chýbajú verejné toalety, či by mesto nemohlo vyjednať so železnicami.
p. Sitor
investovanie do športu nie je zbytočné. Volejbalistky sú vynikajúc.e
p. Skýpala
-myslel, aby sa hala všeobecne využívala, znížia sa náklady.
p. Pitliak
-požiadal riaditeľa MsPS o vyjadrenie k listu, ktorý bol zaslaný poslancom, k pomerom aké
vládnu na MsPS a kúpalisku. Treba väčšiu kontrolu.
Ing. Solivajs
-vyjadrí sa písomne.
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-konštatoval, že na MsPS sú zlé vzťahy, vytvára to riaditeľ. Na kúpalisku sú traja ľudia. Na
MsPS nemajú žiadny posypový materiál. Osvetlenie na Ul. lúčnej svieti do dvorov, chýba
zábradlie pri fare. Celé roky nebolo nič postavené na futbalovom ihrisku.
Je zle urobená kanalizácia.
Ing. Solivajs
-vodári nám ju neprevzali, mesto znáša všetky náklady.
Na kúpalisko treba človeka, ktorý má na to kvalifikáciu, zodpovedá za hodnoty, chemikálie.
p. Kamas
-treba získať financie na štadión
-2 zastávky sú predražené.
p. Kulich
-na tržnici keď prší, nedá sa prejsť.
p. prednosta
-je zlomený kanál.
Ing. Štrba
-vysvetlil situáciu okolo športovej haly. Údržbu robia deti a rodičia. Na pol úväzok by tam musel byť
zamestnaný človek. Každý deň sú tam od 16, 00 hod. do 20, 00 hod. bez nároku na odmenu.
p. Štefančík
-požiadal predsedu stavebnej komisie, aby ho oboznámil, keď budú zasadať
-najprv dal žiadosť na letnú údržbu cesty. Dostal odpoveď, že nieto financie. Ďalej aby sa previedla
oprava cesty, aby to išlo na MsZ. Ani na to nedostal odpoveď. Spísali sme petíciu. Žiadna odpoveď.
Mali si nájsť vlastníkov, aby sa riešilo vysporiadanie komunikácie. Zohnal som si nakladač na
rozšírenie cesty. Najhorší úsek z Továrenskej ul. k mostu sa poriešil.
Čo sa týka dochádzky, kde sú vyhodnotené dôsledky.
My sa skladáme na Vaše platy. P. Sitor, nedá, mi, porieši Vás p. primátor. On má fond na to. Tak, ako
ocenil p. Kulicha, ocení aj Vás.
Pol hodinka hore dole, to sú haliere. Nikomu nevadí, že dvaja ľudia akože monitorujú skládku na
Lehote, sú plateni z našich daní. To sú pracovníci mesta, čo robia? Chovajú muflóny..
p. Kmeť
-poďakoval sa za realizáciu rozhlasu
-treba myslieť na materiál. Prekopalo sa pred plničkou, on to pravidelne čistí. Cez tie jarky musíme
chodiť autami
-mal dotaz, na koho sa môžu obrátiť, keď budú potrebovať niečo riešiť.
p. primátor
-cesta je projektovaná na tri časti
-rozhlas merali a bude zachytávať signál, mali by sme urobiť vykrývač.
MUDr. Baník
-poslanci nemajú rozdelené obvody, môžu sa obrátiť kľudne na neho, nemôže sa urobiť naraz všetko.
Mgr. Slavkovský
-čo sa týka bodu 1 a 2 bolo to prejednané s riaditeľmi a podpísali súhlas.
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-my sme svojpomocne stavali telocvičňu a je mestská
-robíme ľadové plochy, p. Solivajs nebol ani pozrieť. Je porušená odkvapová rúra na štadióne, na
zariadení mesta od mája.
-vyčítal MUDr. Baníkovi, že sa venuje kalinovskému futbalu.
p. Štefančík
-ohľadom revitalizácie sklárskeho sídliska, bolo treba zvolať občanov

MUDr. Baník
-do poltárskeho futbalu vložil nemalé financie a pre určité veci to odmietol robiť

UZNESENIE č. 2/2015
zo zasadnutia MsZ v Poltári
konané dňa 3. 2. 2015
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO:
I.B E R I E N A V E D O MIE
1.správu z kontroly záväzkov a pohľadávok vzniknutých v Mestskom podniku služieb za
obdobie 1.-9.2014
2.správu z kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva r. 2014
3. správu z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za r. 2014
4.Záznam z kontroly zápisníc zo zasadnutí Dozornej rady Bytherm s.r.o. Poltár a Mestský
podnik služieb Poltár a z nich vyplývajúcich úloh.
5.kontrolu evidencie dovoleniek, práce nadčas a ich čerpanie na MsÚ
6.správu z kontroly Dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám v podmienkach Mesta Poltár
7. preverenie postupu primátora mesta v súvislosti s plnením uznesenia
č. 8/2014- II. Schvaľuje bod 13)
8.Záznam z kontroly evidencie správnych poplatkov na MsÚ
9. informáciu o určení MVDr: Júliusa BALOGA za zástupcu primátora
II.S C H V A Ľ U J E
A/
1.aby Zásady zabezpečovania občianskych obradov boli stiahnuté z rokovania a prejednané
na budúcom MsZ, predtým v komisii pre kultúru, mestskú kroniku a ZPOZ a v komisii pre
financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta
2. zriadenie elokovaného pracoviska ZUŠ Poltár v Hrachove
3.zámer prenájmu majetku mesta
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
podľa § 9a ods. 9c zákona č. 138/1991 Zb.z v znení neskorších predpisov.
Prenájom pozemkov:
C KN parc. č. 2506/10 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 30 m2, vedená na LV č. 1,

-26C KN parc. č. 2485/33 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 66 m2, vedená na LV č. 2356,
C KN parc. č. 2485/34 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 24 m2, vedená na LV č. 2356,
Celková výmera je 120 m2.
pre Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Banská Bystrica
4. členov Dozornej Rady MsPS
MUDr. Radovan Baník, Zdenko Račko, Bc. Martina Stanová Tóčiková, Janka Šáliová, Ján
Pivka, Daniel Kamas
5. zrušenie zmlúv o budúcich kúpnych zmluvách a dodatkov v častiach týkajúcich sa ceny bytov,
uzatvorenými medzi Mestom Poltár a nájomcami bytov v bytovom dome s.č. 720 na Ulici Slobody
v Poltári.
6. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov v spojitosti so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov,
odpredaj 1-izbového bytu č. 1 na prízemí vo vchode č. 127 bytového domu súp. č. 720 na Ulici
slobody v Poltári, stojaceho na C KN parcele č. 2292/8 v celosti 1/1 a spoluvlastníckeho podielu
na spoločných častiach a zariadeniach domu 4502/221092-ín v k. ú. Poltár za kúpnu cenu
3477,23 €
2. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov odpredaj pozemku pod bytovým domom p. č. CKN 2292/8 o výmere 822 m² – zastavané
plochy a nádvoria, na ktorej je postavený bytový dom súp. č. 720. Spoluvlastníckemu podielu
4502/221092-ín na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu zodpovedá výmera
16,74 m2. Z dôvodu štandardného postupu pri predajoch pozemkov pod bytovými domami v
Poltári je kúpna cena pozemku stanovená na 0,10 €/m2, čo pri výmere 16,74 m2 predstavuje 1,67
€,
pre:
Jana Lisičanová, bytom Poltár za celkovú kúpnu cenu 3478,90 €.
7. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov v spojitosti so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov,
odpredaj 1-izbového bytu č. 10 na prízemí vo vchode č. 128 bytového domu súp. č. 720 na Ulici
slobody v Poltári, stojaceho na C KN parcele č. 2292/8 v celosti 1/1 a spoluvlastníckeho podielu
na spoločných častiach a zariadeniach domu 4502/221092-ín v k. ú. Poltár za kúpnu cenu
3477,23 €
2. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov odpredaj pozemku pod bytovým domom p. č. CKN 2292/8 o výmere 822 m² – zastavané
plochy a nádvoria, na ktorej je postavený bytový dom súp. č. 720. Spoluvlastníckemu podielu
4502/221092-ín na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu zodpovedá výmera
16,74 m2. Z dôvodu štandardného postupu pri predajoch pozemkov pod bytovými domami v
Poltári je kúpna cena pozemku stanovená na 0,10 €/m2, čo pri výmere 16,74 m2 predstavuje 1,67
€,
pre:
Anna Talánová, bytom Poltár za celkovú kúpnu cenu 3478,90 €.
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predpisov v spojitosti so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov,
odpredaj 1-izbového bytu č. 18 na prízemí vo vchode č. 129 bytového domu súp. č. 720 na Ulici
slobody v Poltári, stojaceho na C KN parcele č. 2292/8 v celosti 1/1 a spoluvlastníckeho podielu
na spoločných častiach a zariadeniach domu 4502/221092-ín v k. ú. Poltár za kúpnu cenu
3477,23 €
2. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov odpredaj pozemku pod bytovým domom p. č. CKN 2292/8 o výmere 822 m² – zastavané
plochy a nádvoria, na ktorej je postavený bytový dom súp. č. 720. Spoluvlastníckemu podielu
4502/221092-ín na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu zodpovedá výmera
16,74 m2. Z dôvodu štandardného postupu pri predajoch pozemkov pod bytovými domami v
Poltári je kúpna cena pozemku stanovená na 0,10 €/m2, čo pri výmere 16,74 m2 predstavuje 1,67
€,
pre:
Laššák Ján, bytom Poltár za celkovú kúpnu cenu 3478,90 €.

9. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov v spojitosti so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov, odpredaj 1-izbového bytu č. 25 na prízemí vo vchode č. 130 bytového domu súp. č.
720 na Ulici slobody v Poltári, stojaceho na C KN parcele č. 2292/8 v celosti 1/1 a
spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu 4502/221092-ín v k.
ú. Poltár za kúpnu cenu 3477,23 €
2. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov odpredaj pozemku pod bytovým domom p. č. CKN 2292/8 o výmere 822 m² –
zastavané plochy a nádvoria, na ktorej je postavený bytový dom súp. č. 720.
Spoluvlastníckemu podielu 4502/221092-ín na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach domu zodpovedá výmera 16,74 m2. Z dôvodu štandardného postupu pri
predajoch pozemkov pod bytovými domami v Poltári je kúpna cena pozemku stanovená na
0,10 €/m2, čo pri výmere 16,74 m2 predstavuje 1,67 €,
pre:
Monika Sovová, bytom Poltár za celkovú kúpnu cenu 3478,90 €.
10. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov v spojitosti so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov, odpredaj 3-izbového bytu č. 2 bez loggie na prízemí vo vchode č. 127 bytového
domu súp. č. 720 na Ulici slobody v Poltári, stojaceho na C KN parcele č. 2292/8 v celosti
1/1 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu 7433/221092-ín
v k. ú. Poltár za kúpnu cenu 5639,00 €
2. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov odpredaj pozemku pod bytovým domom p. č. CKN 2292/8 o výmere 822 m² –
zastavané plochy a nádvoria, na ktorej je postavený bytový dom súp. č. 720.
Spoluvlastníckemu podielu 7433/221092-ín na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach domu zodpovedá výmera 27,64 m2. Z dôvodu štandardného postupu pri
predajoch pozemkov pod bytovými domami v Poltári je kúpna cena pozemku stanovená na
0,10 €/m2, čo pri výmere 27,64 m2 predstavuje 2,76 €,
pre:
1. Ing. Martin Gmitter, bytom Poltár
2. Mgr. Andrea Gmitterová, bytom Poltár,
za celkovú kúpnu cenu 5641,
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predpisov v spojitosti so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov, odpredaj 3-izbového bytu č. 9 bez loggie na prízemí vo vchode č. 128 bytového
domu súp. č. 720 na Ulici slobody v Poltári, stojaceho na C KN parcele č. 2292/8 v celosti
1/1 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu 7433/221092-ín
v k. ú. Poltár za kúpnu cenu 5639,00 €
2. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov odpredaj pozemku pod bytovým domom p. č. CKN 2292/8 o výmere 822 m² –
zastavané plochy a nádvoria, na ktorej je postavený bytový dom súp. č. 720.
Spoluvlastníckemu podielu 7433/221092-ín na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach domu zodpovedá výmera 27,64 m2. Z dôvodu štandardného postupu pri
predajoch pozemkov pod bytovými domami v Poltári je kúpna cena pozemku stanovená na
0,10 €/m2, čo pri výmere 27,64 m2 predstavuje 2,76 €,
pre:
Eva Zábavíková, bytom Poltár za celkovú kúpnu cenu 5641,76 €.
12. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov v spojitosti so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov, odpredaj 3-izbového bytu č. 17 bez loggie na prízemí vo vchode č. 129 bytového
domu súp. č. 720 na Ulici slobody v Poltári, stojaceho na C KN parcele č. 2292/8 v celosti
1/1 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu 7433/221092-ín
v k. ú. Poltár za kúpnu cenu 5639,00 €
2. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov odpredaj pozemku pod bytovým domom p. č. CKN 2292/8 o výmere 822 m² –
zastavané plochy a nádvoria, na ktorej je postavený bytový dom súp. č. 720.
Spoluvlastníckemu podielu 7433/221092-ín na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach domu zodpovedá výmera 27,64 m2. Z dôvodu štandardného postupu pri
predajoch pozemkov pod bytovými domami v Poltári je kúpna cena pozemku stanovená na
0,10 €/m2, čo pri výmere 27,64 m2 predstavuje 2,76 €,
pre:
Erika Vozafová bytom Poltár za celkovú kúpnu cenu 5641,76 €.
13. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov v spojitosti so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov, odpredaj 3-izbového bytu č. 26 bez loggie na prízemí vo vchode č. 130 bytového
domu súp. č. 720 na Ulici slobody v Poltári, stojaceho na C KN parcele č. 2292/8 v celosti
1/1 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu 7433/221092-ín
v k. ú. Poltár za kúpnu cenu 5639,00 €
2. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov odpredaj pozemku pod bytovým domom p. č. CKN 2292/8 o výmere 822 m² –
zastavané plochy a nádvoria, na ktorej je postavený bytový dom súp. č. 720.
Spoluvlastníckemu podielu 7433/221092-ín na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach domu zodpovedá výmera 27,64 m2. Z dôvodu štandardného postupu pri
predajoch pozemkov pod bytovými domami v Poltári je kúpna cena pozemku stanovená na
0,10 €/m2, čo pri výmere 27,64 m2 predstavuje 2,76 €,
pre:
Ema Národová, bytom Poltár za celkovú kúpnu cenu 5641,76 €.
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predpisov v spojitosti so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov, odpredaj 3-izbového bytu č. 3 s loggiou na 1. poschodí vo vchode č. 127 bytového
domu súp. č. 720 na Ulici slobody v Poltári, stojaceho na C KN parcele č. 2292/8 v celosti
1/1 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu 7223/221092-ín
v k. ú. Poltár, za kúpnu cenu 5875,27 €
2. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov odpredaj pozemku pod bytovým domom p. č. CKN 2292/8 o výmere 822 m² –
zastavané plochy a nádvoria, na ktorej je postavený bytový dom súp. č. 720.
Spoluvlastníckemu podielu 7223/221092-ín na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach domu zodpovedá výmera 26,85 m2. Z dôvodu štandardného postupu pri
predajoch pozemkov pod bytovými domami v Poltári je kúpna cena pozemku stanovená na
0,10 €/m2, čo pri výmere 26,85 m2 predstavuje 2,69 €,
pre:
Tatiana Sihelská, bytom Poltár za celkovú kúpnu cenu 5877,96 €
15. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov v spojitosti so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov, odpredaj 3-izbového bytu č. 4 s loggiou na 1. poschodí vo vchode č. 127 bytového
domu súp. č. 720 na Ulici slobody v Poltári, stojaceho na C KN parcele č. 2292/8 v celosti
1/1 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu 7223/221092-ín
v k. ú. Poltár, za kúpnu cenu 5875,27 €
2. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov odpredaj pozemku pod bytovým domom p. č. CKN 2292/8 o výmere 822 m² –
zastavané plochy a nádvoria, na ktorej je postavený bytový dom súp. č. 720.
Spoluvlastníckemu podielu 7223/221092-ín na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach domu zodpovedá výmera 26,85 m2. Z dôvodu štandardného postupu pri
predajoch pozemkov pod bytovými domami v Poltári je kúpna cena pozemku stanovená na
0,10 €/m2, čo pri výmere 26,85 m2 predstavuje 2,69 €,
pre:
1. Marian Janiš, Poltár
2. Iveta Janišová, bytom Poltár
za celkovú kúpnu cenu 5877,96 €.
16. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov v spojitosti so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov, odpredaj 3-izbového bytu č. 5 s loggiou na 2. poschodí vo vchode č. 127 bytového
domu súp. č. 720 na Ulici slobody v Poltári, stojaceho na C KN parcele č. 2292/8 v celosti
1/1 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu 7223/221092-ín
v k. ú. Poltár, za kúpnu cenu 5875,27 €
2. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov odpredaj pozemku pod bytovým domom p. č. CKN 2292/8 o výmere 822 m² –
zastavané plochy a nádvoria, na ktorej je postavený bytový dom súp. č. 720.
Spoluvlastníckemu podielu 7223/221092-ín na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach domu zodpovedá výmera 26,85 m2. Z dôvodu štandardného postupu pri
predajoch pozemkov pod bytovými domami v Poltári je kúpna cena pozemku stanovená na
0,10 €/m2, čo pri výmere 26,85 m2 predstavuje 2,69 €,
pre:
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17. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov v spojitosti so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov, odpredaj 3-izbového bytu č. 6 s loggiou na 2. poschodí vo vchode č. 127 bytového
domu súp. č. 720 na Ulici slobody v Poltári, stojaceho na C KN parcele č. 2292/8 v celosti
1/1 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu 7223/221092-ín
v k. ú. Poltár, za kúpnu cenu 5875,27 €
2. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov odpredaj pozemku pod bytovým domom p. č. CKN 2292/8 o výmere 822 m² –
zastavané plochy a nádvoria, na ktorej je postavený bytový dom súp. č. 720.
Spoluvlastníckemu podielu 7223/221092-ín na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach domu zodpovedá výmera 26,85 m2. Z dôvodu štandardného postupu pri
predajoch pozemkov pod bytovými domami v Poltári je kúpna cena pozemku stanovená na
0,10 €/m2, čo pri výmere 26,85 m2 predstavuje 2,69 €,
pre:
1. Milan Bystriansky, bytom Poltár
2. Eva Bystrianská, bytom Poltár
za celkovú kúpnu cenu 5877,96 €.
18. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov v spojitosti so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov, odpredaj 3-izbového bytu č. 7 s loggiou na 3. poschodí vo vchode č. 127 bytového
domu súp. č. 720 na Ulici slobody v Poltári, stojaceho na C KN parcele č. 2292/8 v celosti
1/1 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu 7223/221092-ín
v k. ú. Poltár, za kúpnu cenu 5875,27 €
2. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov odpredaj pozemku pod bytovým domom p. č. CKN 2292/8 o výmere 822 m² –
zastavané plochy a nádvoria, na ktorej je postavený bytový dom súp. č. 720.
Spoluvlastníckemu podielu 7223/221092-ín na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach domu zodpovedá výmera 26,85 m2. Z dôvodu štandardného postupu pri
predajoch pozemkov pod bytovými domami v Poltári je kúpna cena pozemku stanovená na
0,10 €/m2, čo pri výmere 26,85 m2 predstavuje 2,69 €,
pre:
1. Ján Hámorník, bytom Veľká Ves
2. Miroslava Hámorníková, bytom Poltár
za celkovú kúpnu cenu 5877,96 €
19.v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov v spojitosti so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov, odpredaj 3-izbového bytu č. 8 s loggiou na 3. poschodí vo vchode č. 127 bytového
domu súp. č. 720 na Ulici slobody v Poltári, stojaceho na C KN parcele č. 2292/8 v celosti
1/1 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu 7223/221092-ín
v k. ú. Poltár, za kúpnu cenu 5875,27 €
2. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov odpredaj pozemku pod bytovým domom p. č. CKN 2292/8 o výmere 822 m² –
zastavané plochy a nádvoria, na ktorej je postavený bytový dom súp. č. 720.

-31Spoluvlastníckemu podielu 7223/221092-ín na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach domu zodpovedá výmera 26,85 m2. Z dôvodu štandardného postupu pri
predajoch pozemkov pod bytovými domami v Poltári je kúpna cena pozemku stanovená na
0,10 €/m2, čo pri výmere 26,85 m2 predstavuje 2,69 €,
pre:
1. Peter Pauchlík, bytom Poltár
2. Emília Pauchlíková, bytom Poltár
za celkovú kúpnu cenu 5877,96 €.
20. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov v spojitosti so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov, odpredaj 3-izbového bytu č. 11 s loggiou na 1. poschodí vo vchode č. 128
bytového domu súp. č. 720 na Ulici slobody v Poltári, stojaceho na C KN parcele č. 2292/8 v
celosti 1/1 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu
7223/221092-ín v k. ú. Poltár, za kúpnu cenu 5875,27 €
2. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov odpredaj pozemku pod bytovým domom p. č. CKN 2292/8 o výmere 822 m² –
zastavané plochy a nádvoria, na ktorej je postavený bytový dom súp. č. 720.
Spoluvlastníckemu podielu 7223/221092-ín na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach domu zodpovedá výmera 26,85 m2. Z dôvodu štandardného postupu pri
predajoch pozemkov pod bytovými domami v Poltári je kúpna cena pozemku stanovená na
0,10 €/m2, čo pri výmere 26,85 m2 predstavuje 2,69 €,
pre:
1. Roman Ftáček, bytom Poltár
2. Alžbeta Ftáčková, bytom Poltár
za celkovú kúpnu cenu 5877,96 €.
21. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov v spojitosti so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov, odpredaj 3-izbového bytu č. 12 s loggiou na 1. poschodí vo vchode č. 128
bytového domu súp. č. 720 na Ulici slobody v Poltári, stojaceho na C KN parcele č. 2292/8 v
celosti 1/1 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu
7223/221092-ín v k. ú. Poltár, za kúpnu cenu 5875,27 €
2. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov odpredaj pozemku pod bytovým domom p. č. CKN 2292/8 o výmere 822 m² –
zastavané plochy a nádvoria, na ktorej je postavený bytový dom súp. č. 720.
Spoluvlastníckemu podielu 7223/221092-ín na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach domu zodpovedá výmera 26,85 m2. Z dôvodu štandardného postupu pri
predajoch pozemkov pod bytovými domami v Poltári je kúpna cena pozemku stanovená na
0,10 €/m2, čo pri výmere 26,85 m2 predstavuje 2,69 €,
pre:
1. František Győrgy, bytom Poltár
2. Michaela Győrgyová, bytom Poltár
za celkovú kúpnu cenu 5877,96 €.
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predpisov v spojitosti so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov,
odpredaj 3-izbového bytu č. 13 s loggiou na 2. poschodí vo vchode č. 128 bytového domu súp. č.
720 na Ulici slobody v Poltári, stojaceho na C KN parcele č. 2292/8 v celosti 1/1 a
spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu 7223/221092-ín v k. ú.
Poltár, za kúpnu cenu 5875,27 €
2. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov odpredaj pozemku pod bytovým domom p. č. CKN 2292/8 o výmere 822 m² – zastavané
plochy a nádvoria, na ktorej je postavený bytový dom súp. č. 720. Spoluvlastníckemu podielu
7223/221092-ín na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu zodpovedá výmera
26,85 m2. Z dôvodu štandardného postupu pri predajoch pozemkov pod bytovými domami v
Poltári je kúpna cena pozemku stanovená na 0,10 €/m2, čo pri výmere 26,85 m2 predstavuje 2,69
€,
pre:
1. Šnúrik Ján, bytom Poltár
2. Adriana Šnúriková, bytom Poltár
za celkovú kúpnu cenu 5877,96 €.
23. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov v spojitosti so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov, odpredaj 3-izbového bytu č. 14 s loggiou na 2. poschodí vo vchode č. 128
bytového domu súp. č. 720 na Ulici slobody v Poltári, stojaceho na C KN parcele č. 2292/8 v
celosti 1/1 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu
7223/221092-ín v k. ú. Poltár, za kúpnu cenu 5875,27 €
2. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov odpredaj pozemku pod bytovým domom p. č. CKN 2292/8 o výmere 822 m² –
zastavané plochy a nádvoria, na ktorej je postavený bytový dom súp. č. 720.
Spoluvlastníckemu podielu 7223/221092-ín na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach domu zodpovedá výmera 26,85 m2. Z dôvodu štandardného postupu pri
predajoch pozemkov pod bytovými domami v Poltári je kúpna cena pozemku stanovená na
0,10 €/m2, čo pri výmere 26,85 m2 predstavuje 2,69 €,
pre:
1. Ing. Radoslav Čverčko, bytom Poltár
2. Bc. Mária Čverčková, bytom Poltár
za celkovú kúpnu cenu 5877,96 €.
24. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov v spojitosti so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov, odpredaj 3-izbového bytu č. 15 s loggiou na 3. poschodí vo vchode č. 128
bytového domu súp. č. 720 na Ulici slobody v Poltári, stojaceho na C KN parcele č. 2292/8 v
celosti 1/1 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu
7223/221092-ín v k. ú. Poltár, za kúpnu cenu 5875,27 €
2. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov odpredaj pozemku pod bytovým domom p. č. CKN 2292/8 o výmere 822 m² –
zastavané plochy a nádvoria, na ktorej je postavený bytový dom súp. č. 720.
Spoluvlastníckemu podielu 7223/221092-ín na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach domu zodpovedá výmera 26,85 m2. Z dôvodu štandardného postupu pri
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0,10 €/m2, čo pri výmere 26,85 m2 predstavuje 2,69 €,
pre:
1. Dušan Hric, bytom Poltár
2. Katarína Hricová, bytom Poltár
za celkovú kúpnu cenu 5877,96 €.
25. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov v spojitosti so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov, odpredaj 3-izbového bytu č. 16 s loggiou na 3. poschodí vo vchode č. 128
bytového domu súp. č. 720 na Ulici slobody v Poltári, stojaceho na C KN parcele č. 2292/8 v
celosti 1/1 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu
7223/221092-ín v k. ú. Poltár, za kúpnu cenu 5875,27 €
2. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov odpredaj pozemku pod bytovým domom p. č. CKN 2292/8 o výmere 822 m² –
zastavané plochy a nádvoria, na ktorej je postavený bytový dom súp. č. 720.
Spoluvlastníckemu podielu 7223/221092-ín na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach domu zodpovedá výmera 26,85 m2. Z dôvodu štandardného postupu pri
predajoch pozemkov pod bytovými domami v Poltári je kúpna cena pozemku stanovená na
0,10 €/m2, čo pri výmere 26,85 m2 predstavuje 2,69 €,
pre:
1. Igor Tazberík, byom Poltár
2. Andrea Tazberíková, bytom Poltár
za celkovú kúpnu cenu 5877,96 €.
26. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov v spojitosti so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov, odpredaj 3-izbového bytu č. 19 s loggiou na 1. poschodí vo vchode č. 129
bytového domu súp. č. 720 na Ulici slobody v Poltári, stojaceho na C KN parcele č. 2292/8 v
celosti 1/1 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu
7223/221092-ín v k. ú. Poltár, za kúpnu cenu 5875,27 €
2. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov odpredaj pozemku pod bytovým domom p. č. CKN 2292/8 o výmere 822 m² –
zastavané plochy a nádvoria, na ktorej je postavený bytový dom súp. č. 720.
Spoluvlastníckemu podielu 7223/221092-ín na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach domu zodpovedá výmera 26,85 m2. Z dôvodu štandardného postupu pri
predajoch pozemkov pod bytovými domami v Poltári je kúpna cena pozemku stanovená na
0,10 €/m2, čo pri výmere 26,85 m2 predstavuje 2,69 €,
pre:
1. MVDr. Július Balog, bytom Poltár
2. Ivana Balogová, bytom Poltár
za celkovú kúpnu cenu 5877,96 €.
27. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov v spojitosti so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov, odpredaj 3-izbového bytu č. 20 s loggiou na 1. poschodí vo vchode č. 129
bytového domu súp. č. 720 na Ulici slobody v Poltári, stojaceho na C KN parcele č. 2292/8 v
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7223/221092-ín v k. ú. Poltár, za kúpnu cenu 5875,27 €
2. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov odpredaj pozemku pod bytovým domom p. č. CKN 2292/8 o výmere 822 m² –
zastavané plochy a nádvoria, na ktorej je postavený bytový dom súp. č. 720.
Spoluvlastníckemu podielu 7223/221092-ín na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach domu zodpovedá výmera 26,85 m2. Z dôvodu štandardného postupu pri
predajoch pozemkov pod bytovými domami v Poltári je kúpna cena pozemku stanovená na
0,10 €/m2, čo pri výmere 26,85 m2 predstavuje 2,69 €,
pre:
Peter Nociar, bytom Poltár za celkovú kúpnu cenu 5877,96 €.
28. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov v spojitosti so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov,
odpredaj 3-izbového bytu č. 21 s loggiou na 2. poschodí vo vchode č. 129 bytového domu súp. č.
720 na Ulici slobody v Poltári, stojaceho na C KN parcele č. 2292/8 v celosti 1/1 a
spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu 7223/221092-ín v k. ú.
Poltár, za kúpnu cenu 5875,27 €
2. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov odpredaj pozemku pod bytovým domom p. č. CKN 2292/8 o výmere 822 m² – zastavané
plochy a nádvoria, na ktorej je postavený bytový dom súp. č. 720. Spoluvlastníckemu podielu
7223/221092-ín na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu zodpovedá výmera
26,85 m2. Z dôvodu štandardného postupu pri predajoch pozemkov pod bytovými domami v
Poltári je kúpna cena pozemku stanovená na 0,10 €/m2, čo pri výmere 26,85 m2 predstavuje 2,69
€,
pre:
Ing. Adriana Kulichová, bytom Poltár za celkovú kúpnu cenu 5877,96 €.
29. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov v spojitosti so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov,
odpredaj 3-izbového bytu č. 22 s loggiou na 2. poschodí vo vchode č. 129 bytového domu súp. č.
720 na Ulici slobody v Poltári, stojaceho na C KN parcele č. 2292/8 v celosti 1/1 a
spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu 7223/221092-ín v k. ú.
Poltár, za kúpnu cenu 5875,27 €
2. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov odpredaj pozemku pod bytovým domom p. č. CKN 2292/8 o výmere 822 m² – zastavané
plochy a nádvoria, na ktorej je postavený bytový dom súp. č. 720. Spoluvlastníckemu podielu
7223/221092-ín na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu zodpovedá výmera
26,85 m2. Z dôvodu štandardného postupu pri predajoch pozemkov pod bytovými domami v
Poltári je kúpna cena pozemku stanovená na 0,10 €/m2, čo pri výmere 26,85 m2 predstavuje 2,69
€,
pre:
Marcela Királyová, bytom Poltár
za celkovú kúpnu cenu 5877,96 €.
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predpisov v spojitosti so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov, odpredaj 3-izbového bytu č. 23 s loggiou na 3. poschodí vo vchode č. 129
bytového domu súp. č. 720 na Ulici slobody v Poltári, stojaceho na C KN parcele č. 2292/8 v
celosti 1/1 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu
7223/221092-ín v k. ú. Poltár, za kúpnu cenu 5875,27 €
2. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov odpredaj pozemku pod bytovým domom p. č. CKN 2292/8 o výmere 822 m² –
zastavané plochy a nádvoria, na ktorej je postavený bytový dom súp. č. 720.
Spoluvlastníckemu podielu 7223/221092-ín na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach domu zodpovedá výmera 26,85 m2. Z dôvodu štandardného postupu pri
predajoch pozemkov pod bytovými domami v Poltári je kúpna cena pozemku stanovená na
0,10 €/m2, čo pri výmere 26,85 m2 predstavuje 2,69 €,
pre:
1. Iveta Trečková, bytom Poltár
2. Attila Trečka, bytom Poltár,
za celkovú kúpnu cenu 5877,96 €.
31. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov v spojitosti so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov, odpredaj 3-izbového bytu č. 24 s loggiou na 3. poschodí vo vchode č. 129
bytového domu súp. č. 720 na Ulici slobody v Poltári, stojaceho na C KN parcele č. 2292/8
do podielového spoluvlastníctva nadobúdateľov každému v podiele 1/2-ica v pomere k celku a
spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu 7223/221092-ín v k.
ú. Poltár, za kúpnu cenu 5853,66 €
2. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov odpredaj pozemku pod bytovým domom p. č. CKN 2292/8 o výmere 822 m² –
zastavané plochy a nádvoria, na ktorej je postavený bytový dom súp. č. 720.
Spoluvlastníckemu podielu 7223/221092-ín na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach domu zodpovedá výmera 26,85 m2. Z dôvodu štandardného postupu pri
predajoch pozemkov pod bytovými domami v Poltári je kúpna cena pozemku stanovená na
0,10 €/m2, čo pri výmere 26,85 m2 predstavuje 2,69 €,
pre:
1. Július Cienik, bytom Poltár
2. Lenka Hladká, bytom Poltár
za celkovú kúpnu cenu 5856,35 €.
32. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov v spojitosti so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov, odpredaj 3-izbového bytu č. 27 s loggiou na 1. poschodí vo vchode č. 130
bytového domu súp. č. 720 na Ulici slobody v Poltári, stojaceho na C KN parcele č. 2292/8 v
celosti 1/1 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu
7223/221092-ín v k. ú. Poltár, za kúpnu cenu 5875,27 €
2. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov odpredaj pozemku pod bytovým domom p. č. CKN 2292/8 o výmere 822 m² –
zastavané plochy a nádvoria, na ktorej je postavený bytový dom súp. č. 720.
Spoluvlastníckemu podielu 7223/221092-ín na spoločných častiach a spoločných

-36zariadeniach domu zodpovedá výmera 26,85 m2. Z dôvodu štandardného postupu pri
predajoch pozemkov pod bytovými domami v Poltári je kúpna cena pozemku stanovená na
0,10 €/m2, čo pri výmere 26,85 m2 predstavuje 2,69 €,
pre:
Eva Perenčayová, bytom Poltár za celkovú kúpnu cenu 5877,96 €.
33. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov v spojitosti so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov, odpredaj 3-izbového bytu č. 28 s loggiou na 1. poschodí vo vchode č. 130
bytového domu súp. č. 720 na Ulici slobody v Poltári, stojaceho na C KN parcele č. 2292/8 v
celosti 1/1 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu
7223/221092-ín v k. ú. Poltár, za kúpnu cenu 5875,27 €
2. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov odpredaj pozemku pod bytovým domom p. č. CKN 2292/8 o výmere 822 m² –
zastavané plochy a nádvoria, na ktorej je postavený bytový dom súp. č. 720.
Spoluvlastníckemu podielu 7223/221092-ín na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach domu zodpovedá výmera 26,85 m2. Z dôvodu štandardného postupu pri
predajoch pozemkov pod bytovými domami v Poltári je kúpna cena pozemku stanovená na
0,10 €/m2, čo pri výmere 26,85 m2 predstavuje 2,69 €,
pre:
1. Ľubomír Šatara, bytom Poltár
2. Jana Šatarová, bytom Poltár
za celkovú kúpnu cenu 5877,96 €.
34. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov v spojitosti so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov, odpredaj 3-izbového bytu č. 29 s loggiou na 2. poschodí vo vchode č. 130
bytového domu súp. č. 720 na Ulici slobody v Poltári, stojaceho na C KN parcele č. 2292/8 v
celosti 1/1 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu
7223/221092-ín v k. ú. Poltár, za kúpnu cenu 5875,27 €
2. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov odpredaj pozemku pod bytovým domom p. č. CKN 2292/8 o výmere 822 m² –
zastavané plochy a nádvoria, na ktorej je postavený bytový dom súp. č. 720.
Spoluvlastníckemu podielu 7223/221092-ín na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach domu zodpovedá výmera 26,85 m2. Z dôvodu štandardného postupu pri
predajoch pozemkov pod bytovými domami v Poltári je kúpna cena pozemku stanovená na
0,10 €/m2, čo pri výmere 26,85 m2 predstavuje 2,69 €,
pre:
Karin Janišová, bytom Poltár za celkovú kúpnu cenu 5877,96 €.
35. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov v spojitosti so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov, odpredaj 3-izbového bytu č. 30 s loggiou na 2. poschodí vo vchode č. 130
bytového domu súp. č. 720 na Ulici slobody v Poltári, stojaceho na C KN parcele č. 2292/8 v
celosti 1/1 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu
7223/221092-ín v k. ú. Poltár, za kúpnu cenu 5875,27 €
2. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov odpredaj pozemku pod bytovým domom p. č. CKN 2292/8 o výmere 822 m² –
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Spoluvlastníckemu podielu 7223/221092-ín na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach domu zodpovedá výmera 26,85 m2. Z dôvodu štandardného postupu pri
predajoch pozemkov pod bytovými domami v Poltári je kúpna cena pozemku stanovená na
0,10 €/m2, čo pri výmere 26,85 m2 predstavuje 2,69 €,
pre:
1.Stanislav Výberči, bytom Poltár
2. Vladimíra Výberčiová, bytom Poltár
za celkovú kúpnu cenu 5877,96 €.
36. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov v spojitosti so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov, odpredaj 3-izbového bytu č. 31 s loggiou na 3. poschodí vo vchode č. 130
bytového domu súp. č. 720 na Ulici slobody v Poltári, stojaceho na C KN parcele č. 2292/8 v
celosti 1/1 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu
7223/221092-ín v k. ú. Poltár, za kúpnu cenu 5875,27 €
2. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov odpredaj pozemku pod bytovým domom p. č. CKN 2292/8 o výmere 822 m² –
zastavané plochy a nádvoria, na ktorej je postavený bytový dom súp. č. 720.
Spoluvlastníckemu podielu 7223/221092-ín na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach domu zodpovedá výmera 26,85 m2. Z dôvodu štandardného postupu pri
predajoch pozemkov pod bytovými domami v Poltári je kúpna cena pozemku stanovená na
0,10 €/m2, čo pri výmere 26,85 m2 predstavuje 2,69 €,
pre:
Valéria Nagyová, bytom Poltár za celkovú kúpnu cenu 5877,96 €.
37.. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov v spojitosti so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov, odpredaj 3-izbového bytu č. 32 s loggiou na 3. poschodí vo vchode č. 130
bytového domu súp. č. 720 na Ulici slobody v Poltári, stojaceho na C KN parcele č. 2292/8 v
celosti 1/1 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu
7223/221092-ín v k. ú. Poltár, za kúpnu cenu 5875,27 €
2. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov odpredaj pozemku pod bytovým domom p. č. CKN 2292/8 o výmere 822 m² –
zastavané plochy a nádvoria, na ktorej je postavený bytový dom súp. č. 720.
Spoluvlastníckemu podielu 7223/221092-ín na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach domu zodpovedá výmera 26,85 m2. Z dôvodu štandardného postupu pri
predajoch pozemkov pod bytovými domami v Poltári je kúpna cena pozemku stanovená na
0,10 €/m2, čo pri výmere 26,85 m2 predstavuje 2,69 €,
pre:
Michal Pápay, bytom Poltár za celkovú kúpnu cenu 5877,96 €.
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III. V O L Í
1.za členov
-komisie pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta:
MUDr. Radovan Baník
Bc. Martina Stanová Tóčiková
Mgr. Martina Brisudová
Valéria Majerová
Marta Vrabcová
Ing. Jozef Žilík
Bc. Anna Uhrinová
Zapisovateľka:: Jarmila Štrbová

-komisie pre kultúru, mestskú kroniku a ZPOZ: Mgr. Ľuboslava Slebodníková
Michal Abelovský
Peter Slavkovský
Mgr. Martina Brisudová
Michal Obročník
Zapisovateľka: Ľuba Šálková
Zdenko Račko
Janka Šáliová
Ing. Miroslav Macove
Mgr. Pavel Jánošík
Zapisovateľka: Marta Kupčeková

-bytovej komisie:

-komisie pre zdravie a sociálnu starostlivosť: MUDr. Jana Gasperová
Bc. Katarína Marciková
Mgr. Pavel Jánošík
Karol Švingál
Mgr. Iveta Uhlárová
Zapisovateľka: Elena Bodnárová
- komisie územného plánovania, výstavby, dopravy, životného prostredia a pre spoluprácu
s podnikateľmi:
Bc. Martina Stanová Tóčiková
Zdenko Račko
František Kuzmáni
Ing. Jaroslav Štrba
Michal Koróni
Zapisovateľka:
Ľudmila Sihelská
- komisie pre školstvo:

Mgr. Eva Dirbáková
Mgr. Július Slavkovský
Bc. Katarína Kačániová
Jana Abelovská
Mgr. Dagmara Vývleková
Zapisovateľka: Ing. Mária Pribilincová
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Ján Kulich
Ing. Peter Žilák
Ing. Ivan Solivajs
Zapisovateľka: Ing. Danica Švantnerová

- komisie priestupkovej: Mgr. Jozef Vretenička,
MVDr. Ján Kožiak
Peter Karásek OOPZ Poltár
Zapisovateľka: Ing.. Alena Marková
a pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie: Zdenko Račko
Zdeněk Pitliak
Bc. Ján Skýpala

IV. O D V O L Á V A
1.delegovaných zástupcov zriaďovateľa z Rád školy:

ZŠ, Ul. slobody:
František Kuzmáni, Mgr. Jozef Vretenička, MVDr. Július Balog, MUDr. Radovan Baník

ZŠ, Ul. školská:
Ing. Pavel Olšiak, Mgr. Pavel Jánošík, Mgr. Martina Brisudová, Pavel Sihelský

MŠ, Ul. sklárska:
MUDr. Gasperová, Albert, Bodnár, Mgr. Brisudová

MŠ, Ul. Kanadská:
MUDr. Garaj, Klembasová

ZUŠ:
MVDr. Balog, Klembasová, Mgr. Vretenička, Sihelský

2. členov Dozornej Rady MsPS:
MUDr. Radovan Baníka, Edita Klembasovú, Bc. Anna Uhrinovú, Jarmilu Štrbovú, Ing.Jozefa Žilíka

V. ŽIADA prednostu MsÚ
1.predložiť prijaté opatrenia zo strany zamestnávateľa, konkrétne ku každému individuálnemu
nedostatku zistenému hlavnou kontrolórkou mesta a vyvodiť osobnú zodpovednosť

VI. UKLADÁ
1. hlavnej kontrolórke mesta vypracovať správu na zasadnutie MsZ, aká bola spôsobená škoda pre
mesto Poltár vo finančnom vyjadrení za r. 2014.
Termín: do 30. 6. 2015
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VII. NESCHVAĽUJE
1.aby bolo uložené hlavnej kontrolórke preskúmať zákonnosť uznesenia č. l/2014-2015, VI.
SCHVAĽUJE, bod 5. zo dňa 5. 12. 2014 z hľadiska znenia schváleného uznesenia mestským
zastupiteľstvom s využitím videozáznamu a uznesenia uvedeného v zápisnici na zasadnutí MsZ
VIII. D E L E G U J E
1.nasledovných zástupcov do Rady školy:

ZŠ, Ul. slobody
Peter Sitor, Ján Kulich, MVDr. Július Balog, MUDr. Radovan Baník

ZŠ, Ul. školská:
Matej Albert, Zdenko Račko, Mgr. Lenka Talánová

MŠ, Ul. sklárska
Mgr. Brisudová, Pitliak, Bc. Skýpala, Mgr. Talánová

MŠ, Ul. Kanadská: Matej Albert, Zdenko Račko
ZUŠ: MVDr. Balog, Mgr. Brisudová, Kamas, Bc. Stanová Tóčiková
Keďže viac bodov programu nebolo, ani pripomienok, poďakoval primátor mesta
prítomným za účasť a rokovanie ukončil

Pavel GAVALEC
primátor

Ján KULICH
I.overovateľ

Ing. Pavel OLŠIAK
prednosta MsÚ

Zdenko RAČKO
II. overovateľ

Zapísala. Marta Kupčeková, vedúca správneho oddelenia

