Zápisnica
napísaná na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Poltári
dňa 21. 12. 2020

Zápisnica
napísaná na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Poltári
dňa 21. 12. 2020

Prítomní: JUDr. Bronislava Garajová, Mgr. Pavel Jánošík, Bc. Ján Skýpala, Mgr. Lenka
Sojková, Karol Švingál, Bc. Martina Tóčiková, Ján Kromholc, , Mário Kurák
Ospravedlnení: Pavel Gavalec, Zdenko Račko, Ing. Miroslav Macove, Ing. Peter Žilák, Boris
Dreisig
Primátorka: Mgr. Martina BRISUDOVÁ
Hlavný kontrolór: Ing. Tomáš ŠKRABÁK
Zapisovateľka: Mária Šnúriková
Primátorka mesta Mgr. Martina Brisudová za zapisovateľku určila Máriu Šnúrikovú.
Rokovanie mestského zastupiteľstva otvorila a viedla primátorka mesta Mgr. Martina
Brisudová, ktorá privítala všetkých prítomných. Konštatovala, že na zasadnutí je prítomných
9 poslancov. Z rokovania sa ospravedlnil pán poslanec Pavel Gavalec, Zdenko Račko, Ing.
Miroslav Macove a Ing. Peter Žilák. MsZ je uznášaniaschopné. Uznesenia na rokovaní
dnešného mestského zastupiteľstva sa budú prijímať elektronickou formou.

Pani primátorka: vzhľadom k aktuálnej situácii a k vyhlásenému zákazu vychádzania vás
chcem požiadať, aby ste sa k jednotlivým bodom rokovania dnešného mestského
zastupiteľstva vyjadrovali argumentačne a stručne.
OVEROVATELIA ZÁPISNICE: 1. Karol Švingál, 2. Ján Kromholc.
Kto je za to, aby overovateľmi zápisnice boli Karol Švingál a Ján Kromholc?
Má niekto iný návrh?
Hlasovanie:
8 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

5 neprítomní: Pavel Gavalec, Zdenko Račko, Ing. Miroslav Macove, Ing. Peter Žilák, Boris
Dreisig

NÁVRHOVÁ KOMISIA: 1. JUDr. Bronislava Garajová - predseda
2. Bc. Martina Tóčiková
3. Mgr. Lenka Sojková
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Má niekto iný návrh?
Kto je za to, aby návrhová komisia pracovala v tomto zložení?
Hlasovanie:
8 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

5 neprítomní: Pavel Gavalec, Zdenko Račko, Ing. Miroslav Macove, Ing. Peter Žilák, Boris
Dreisig

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Schválenie programu zasadnutia
Odovzdanie výťažku z dobrovoľnej zbierky „ Primátorský punč“
Informácia o nepodpísaní Uznesenia č.147/2020 MsZ v Poltári prijatého dňa
7.12.2020
6. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Poltár na rok 2021
s výhľadom na roky 2022 – 2023
7. Návrh programového rozpočtu mesta Poltár na roky 2021 – 2023
8. Odpis nevymožiteľných pohľadávok za prenájom nebytových priestorov
9. Smernica pre určenie výšky nájomného a o tvorbe a hospodárení s fondom opráv v
nájomných bytových domoch vo vlastníctve mesta Poltár.
10. Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov pre účely financovania SCŠPP Lučenec
11. Návratná finančná výpomoc z Ministerstva financií SR - použitie
12. Rozpočtové opatrenia
13. Informatívna správa a powerpointová prezentácia k projektu „ Revitalizácia
14. odborných učební na ZŠ Slobody 2, Poltár “
15. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2021
16. Interpelácie poslancov
17. Diskusia
18. Záver
3. Schválením programu zasadnutia
Pani primátorka: má niekto niečo na doplnenie programu rokovania mestského
zastupiteľstva?
Pán poslanec Bc. Skýpala: mám návrh na doplnenie programu. Jedná sa o návrh na
prehodnotenie nepodpísania uznesenia o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Poltár na rok
2021 a druhé je vzdanie sa členstva v komisii.
Martina Brisudová: v rámci toho bodu č. 5?
Pán poslanec Bc. Skýpala: áno.
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Pani primátorka: ten druhý návrh prednesieš v rámci diskusie alebo ho zaradiť ako bod
programu?
Pán poslanec Bc. Skýpala: prednesiem ho v rámci diskusie.
Pani primátorka: má ešte niekto iný návrh?
Hlasovanie za pôvodný návrh programu zasadnutia mestského zastupiteľstva.
Hlasovanie:
8 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

5 neprítomní: Pavel Gavalec, Zdenko Račko, Ing. Miroslav Macove, Ing. Peter Žilák, Boris
Dreisig

Pani primátorka: program dnešného mestského zastupiteľstva neprešiel, končíme mestské
zastupiteľstvo.
Hlavný kontrolór Ing. Škrabák: najprv sa hlasuje o pôvodnom návrhu programu a potom
osobitne o každom bode.
Pán poslanec Mgr. Jánošík: tak to bolo treba vysvetliť ešte raz.
Hlavný kontrolór Ing. Škrabák: menil sa zákon.
JUDr. Garajová: Janko, ale netreba meniť program. Dáš to ako poslanecký návrh v rámci
toho bodu. Nie je potrebný nový bod.
Pani primátorka: v návrhu mestského zastupiteľstva je bod č. 5, to je to čo pán poslanec
chcel. Je tam bod č. 5 Informácia o nepodpísaní uznesenia č. 147/2020 , ktoré bolo prijaté.
Predpokladám, že v rámci toho bodu chceš dať pozmeňujúci návrh uznesenia. To je v rámci
bodu č. 5 a potom si mal ešte jeden návrh a ten návrh bol v diskusii. Čiže teraz sa hlasuje o
pôvodnom návrhu programu, ktorý vám bol zaslaný. Ak sa ten program neodhlasuje mestské
zastupiteľstvo končí.
JUDr. Garajová: nejdeme nič meniť na bodoch programu.
Hlavný kontrolór Ing. Škrabák: treba dať pozor na to, že v zmysle toho nového zákona sa
najprv hlasuje o pôvodnom návrhu. Ten sa musí schváliť, aby sa išlo ďalej. Keď sa chce niečo
doplniť alebo vypustiť, tak sa o programe hlasuje znova s tým, že je tam už potrebná
nadpolovičná väčšina hlasov.
Pani poslankyňa Bc. Tóčiková: od kedy je platný tento zákon?
JUDr. Garajová: dávno.
Pani primátorka: najprv sa schvaľuje program a potom jednotlivé zmeny. Poprosím ešte raz
poslancov, ak nechcú, aby sa skončilo dnešné mestské zastupiteľstvo, aby hlasovali o
pôvodnom návrhu programu rokovania dnešného mestského zastupiteľstva, ktorý bol uvedený
na pozvánke.
Hlasovanie:
8 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

5 neprítomní: Pavel Gavalec, Zdenko Račko, Ing. Miroslav Macove, Ing. Peter Žilák, boris
Dreisig
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Pani primátorka: pán poslanec Skýpala treba dať hlasovať o tvojich návrhoch, či to môžeme
urobiť tak, že to predložíš v rámci tých bodov?
Pán poslanec Bc. Skýpala: predložím to v rámci bodov.
4. Odovzdanie výťažku z dobrovoľnej zbierky „ Primátorský punč “
Pani primátorka: na predchádzajúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva v Poltári sme
vyhlásili dobrovoľnú zbierku pod názvom " Primátorský punč " a ustanovili sme aj konkrétne
podmienky tejto zbierky. Vzhľadom k neskoršej pandemickej situácii sme klasický punč
ponúkať nemohli, preto sme ponúkali cez okienko šálku s baleným čajom a Poltárske oblátky.
Výťažok z primátorského punču má byť odovzdaný pánovi Michalovi Hroncovi a jeho sestra.
Tieto deti stratili oboch rodičov a pán Hronec má vo svojej osobnej starostlivosti maloletú
sestru. Suma z tejto zbierky činí 755 EUR. Do zbierky prispeli aj tu prítomní poslanci
mestského zastupiteľstva, hlavný kontrolór a primátorka mesta. Táto suma má byť odovzdaná
na dnešnom zasadnutí mestského zastupiteľstva rodine Hroncovej.
UZNESENIE č. 176/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE

odovzdanie finančnej hotovosti vo výške 755,- € z dobrovoľnej zbierky " Primátorský punč "
pánovi Michalovi Hroncovi

Hlasovanie:
8 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

5 neprítomní: Boris Dreisig, Pavel Gavalec, Ing. Miroslav Macove, Zdenko Račko, Ing. Peter
Žilák

Pani primátorka odovzdala sumu vo výške 755,- € pánovi Michalovi Hroncovi.
Občan pán Michal Hronec: chcem sa poďakovať pani primátorke, že napriek všetkým
protiepidemiologickým opatreniam sa jej podarilo zorganizovať túto zbierku a tiež patrí veľká
vďaka všetkým ľuďom, ktorí prispeli do tejto zbierky.
5. Informácia o nepodpísaní uznesenia č. 147/ 2020 mestského zastupiteľstva v Poltári
prijatého na zasadnutí MsZ dňa 7.12.2020
Pani primátorka: v zmysle § 13 ods. 6 zákona o obecnom zriadení primátor môže pozastaviť
výkon uznesenia mestského zastupiteľstva ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre
mesto zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote do 10 dní od schválenia mestským
zastupiteľstvom. Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 7. decembra 2020 prijalo
uznesenie č.147/ 2020 v ktorom schválilo poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Poltár na
2021 subjektom, ktoré predložili svoje žiadosti po termíne, ktorý bol daný všeobecne
záväzným nariadením. Podľa všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2019 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu mesta Poltár, ktoré schválilo mestské zastupiteľstvo na svojom rokovaní
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22.8. 2019, § 8 predkladanie žiadostí bod 1 platí, že žiadateľ predloží žiadosť o poskytnutie
dotácie najneskôr do 15. októbra kalendárneho roka, ktorý predchádza roku pre ktorý sa
dotácia požaduje pričom je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky, resp. dátum prijatia v
podateľni MsÚ. V zmysle uvedeného všeobecne záväzného nariadenia mesta Poltár, § 8
predkladanie žiadostí bod 2 platí, že žiadosti, ktoré budú doručené po uvedenom termíne, t. j.
po 15. októbri príslušného roka nebudú zaradené do procesu posudzovania týchto žiadostí.
Vzhľadom k uvedenému nesúladu som pozastavila výkon uznesenia č. 147/2020 a využíval
svoje sistačné právo.
Pán poslanec Bc. Skýpala: mám návrh na doplnenie na prijatie nového uznesenia mestským
zastupiteľstvom. Na základe informácií o nepodpísaní uznesenia č. 147/ 2020 Mestského
zastupiteľstva v Poltári prijatého na zasadnutí MsZ dňa 7.12.2020 v zmysle § 13 Zákona o
obecnom zriadení bol vypracovaní návrh na potvrdenie predmetného uznesenia. Toto
potvrdenie si vyžaduje 3/5 väčšinu poslancov, teda 8 hlasov.
Pani primátorka: v takomto prípade sa prelamuje veto primátorky ôsmimi hlasmi.
Pán poslanec Mgr. Jánošík: dotačná komisia sa zaoberala týmito žiadosťami.Tieto tri
subjekty, ktoré teraz schvaľujeme podali tú žiadosť neskôr. Nevedel by som si predstaviť, aby
najväčší futbalový klub v rámci mesta dokázal pracovať bez peňazí. Na základe toho je
potrebné schváliť aj dodatočne, i keď podmienky do budúcnosti treba naplniť a rešpektovať
aj nejaké termíny. Tieto subjekty si finančné prostriedky zaslúžia.
Pán poslanec Bc. Skýpala: bohužiaľ žiadosť sme dali po termíne, pozabudli sme na to.
Budeme radi, ak sa to podarí prelomiť.
Pán poslanec Kurák: potrebujete 8 hlasov, chcem povedať prezidentovi futbalového klubu,
že nechcem, aby sa klub dostal do zlých čísiel. Nabudúce treba zvážiť, že futbal je futbal a v
zápale hry sa stalo a netreba riešiť dodatočne nejaké zákazy, lebo ja som mal z toho také
problémy, že som mohol prísť aj o prácu. Do budúcna treba zvážiť disciplinárne kroky a
lobovať za to, aby som ja bol potrestaný.
Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie prosím predsedníčku návrhovej komisie o prednesenie
návrhu na uznesenie.
UZNESENIE č. 177/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE

informácia o nepodpísaní Uznesenia č. 147/2020 MsZ v Poltári prijatého dňa 7.12.2020

Hlasovanie:
8 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomní: Boris Dreisig, Pavel Gavalec, Ing. Miroslav Macove, Zdenko Račko, Ing. Peter
Žilák
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UZNESENIE č. 178/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE

Uznesenie č. 147/2020 MsZ v Poltári prijatého dňa 7.12.2020

Hlasovanie:
8 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomní: Boris Dreisig, Pavel Gavalec, Ing. Miroslav Macove, Zdenko Račko, Ing. Peter
Žilák

6. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Poltár na rok 2021 s
výhľadom na roky 2022 - 2023
Hlavný kontrolór Ing. Škrabák: pri spracovaní tohto stanoviska som vychádzal z posúdenia
predloženého návrhu programového rozpočtu mesta Poltár na roky 2021-2023 ako a z
doplňujúcich príloh k tomuto návrhu rozpočtu a to z hľadiska zákonnosti, metodickej
správnosti jeho zostavenia a predloženia na schválenie mestskému zastupiteľstvu. Na základe
overenia náležitosti a obsahu predloženého návrhu rozpočtu konštatujem, že je zostavený v
súlade s § 4, 9 a 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Mesto rešpektuje
povinnosť zostavovania mestského rozpočtu v programovej štruktúre. Zo strany mesta bol
návrh rozpočtu zverejnený na webovom sídle mesta Poltár ako aj na úradnej tabuli mesta
Poltár dňa 6. 12. teda v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení.
Predložený návrh rozpočtu je spracovanie ako viacročný programový rozpočet na roky 20212023 kde rozpočet na rok 2021 je po jeho schválení mestským zastupiteľstvom záväzný.
Rozpočet na nasledujúce dva rozpočtové roky sú orientačné. Čo sa týka návrhu rozpočtu na
rok 2021 tak je uvedený v rámci dvoch stĺpcov. Prvý stĺpec v znení zverejnenom a druhý
stĺpec v znení upravenom, ktorý bol zaslaný poslancom mestského zastupiteľstva na
schválenie.Tá zmena nastala tým, že po zverejnení návrhu rozpočtu vznikla potreba zapojenia
dlhodobého bankového úveru na úhradu neoprávnených výdavkov v rámci projektu "
Zníženia energetickej náročnosti KD " vo výške cca 27.000 EUR, čo si teda vyžiadalo
vykonanie dodatočných zmien v návrhu rozpočtu na rok 2021 a to v prípade príjmových
finančných operácií a kapitálových výdavkov. Predmetné zmeny sú zapracované v rámci
materiálov, ktoré boli zaslané na rokovanie mestského zastupiteľstva už upravené. Čo sa týka
celkovej bilancii rozpočtu tak je koncipovaný ako vyrovnaný kde príjmy a výdavky
predstavujú sumu 8.300.329,56 EUR kde bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový,
kapitálový ako schodkový a finančné operácie ako prebytkové, čím bol dodržaný § 10 ods. 7
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. V porovnaní s predchádzajúcim
rokom schváleným rozpočtom na rok 2020 je návrh rozpočtu na rok 2021 navýšený o 25,19
%, pričom na tomto navýšení má najväčší vplyv zapojenie dlhodobého bankového úveru
schváleného v tomto roku. A taktiež aj predpokladané vyššie príjmy. Čo sa týka príjmovej
strany rozpočtu tak najrizikovejšou položkou vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu je
výnos dane z príjmov fyzických osôb pre samosprávy kde je veľmi ťažké predpokladať
výšku do najbližšieho obdobia. Bude potrebné príjmovú položku aj vývoj v budúcom roku a v
ďalších rokoch podrobne sledovať. V rámci príjmovej časti bolo identifikované mierne
nadhodnotenie čo sa týka položky vývozu TKO, a to z toho dôvodu, že sa počítalo so
schválením VZN č. 4/2020, ktoré však na zastupiteľstve schválené nebolo. Tak to bude treba
v budúcom roku upraviť. Taktiež značné navýšenie príjmov je v rámci príjmov z vlastníctva
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majetku čo súviselo so zapojením príjmov plynúcich z mestských nájomných bytov
spravovaných spoločnosťou Bytherm, s.r.o., a taktiež aj zo zapojenia nájmu za hrobové
miesta do príjmovej časti rozpočtu mesta. Granty, transfery sú navrhované približne rovnakej
výške ako predchádzajúcom roku. Čo sa týka kapitálových príjmov sú tam navrhované štyri
kapitálové príjmy. Čo sa týka príjmových finančných operácií tam zapájame prevod zostatku
finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške cca 230.000 EUR, prostriedkov z
rezervného fondu, prijaté finančné zábezpeky a taktiež spomínaný bankový úver. Čo sa týka
rozpočtu výdavkov tento bol zostavený v tabuľkovej forme podľa funkčnej ekonomickej
klasifikácie a podľa programov. V porovnaní s tými predchádzajúcimi rokmi je viditeľné
značné zlepšenie čo sa týka programového rozpočtovania. Čo sa týka výdavkovej časti
rozpočtu tam popisujem základný prehľad ako sú jednotlivé strediská, resp. triedy podľa
funkčnej klasifikácie stanovené na rok 2021 a porovnávam to s predchádzajúcim schváleným
rozpočtom s očakávanou skutočnosťou. A taktiež zohľadňujem tam aj jednotlivé zmeny, ktoré
boli vykonané v porovnaní so zverejneným rozpočtom s tým, že bolo prelomené veto
primátorky, tak to jedno nadhodnotenie je irelevantné. Čo sa týka originálnych kompetencií,
sú navrhované podľa toho ako vychádza ten predpokladaný koeficient. Čo sa týka
kapitálových výdavkov tam bola realizovaná zmena v súvislosti s tým úverom. A ďalšie
zmeny, ktoré súviseli s. úhradou faktúr za kultúrny dom. Čo sa týka výdavkových finančných
operácií tam máme zapojené splácanie istín za úvery. Týka sa to v súčasnosti ŠFRB nakoľko
dlhodobý investičný úver budeme zapájať až v roku 2022. Tam je dohodnuté splácanie istiny
až v roku 2022 a schválená finančná výpomoc až v roku 2024. K predloženému návrhu
rozpočtu mám dve pripomienky. Prvá sa týka programového rozpočtu a druhá sa týkala
vykonávania kontroly plnenia príjmov v nadväznosti na situáciu, ktorú tu máme a tomu
prispôsobovanie výdavkovej strany rozpočtu. Na základe skutočnosti uvedených v tomto
stanovisku odporúčam Mestskému zastupiteľstvu v Poltári schváliť predložený návrh
rozpočtu na rok 2021 a návrh rozpočtu na rok 2022 - 2023 vziať na vedomie.
Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie prosím predsedníčku návrhovej komisie o prednesenie
návrhu na uznesenie.
UZNESENIE č. 179/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Poltár na rok 2021
s výhľadom na roky 2022-2023

Hlasovanie:
8 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomní: Boris Dreisig, Pavel Gavalec, Ing. Miroslav Macove, Zdenko Račko, Ing. Peter
Žilák

7. Návrh programového rozpočtu mesta Poltár na rok 2021 -2023
Pani primátorka: rozpočet mesta Poltár predkladá mestskému zastupiteľstvu na schválenie v
zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zákona č.
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493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti. Predkladaný rozpočet mesta sa schvaľuje na
obdobie troch rokov, pričom rok 2021 je záväzný a nasledujúce roky sú orientačné. Bežný
rozpočet na rok 2021 je navrhnutý ako prebytkový, kapitálový ako schodkový a finančné
operácie ako prebytkové. Na základe prognóz predpokladáme nárast príjmu z dane fyzických
osôb, ktorý bude nižší ako v minulých rokoch. Príjmy a výdavky sú v roku 2021 rozpočtované
v sume 8 300 329,56 €. Súčasťou dôvodovej správy je aj prevod z rezervného fondu v sume
757.990,17 EUR a ďalšie kapitálové výdavky financované z úveru, z dotácií a vlastných
prostriedkov mesta. Celkovo vo výške viac ako 2 500 000,- EUR. Návrh rozpočtu
prerokovala na svojom zasadnutí mestská rada a komisia pre financie, správu a hospodárenie
s majetkom mesta pri mestskom zastupiteľstve, ktoré odporučili mestskému zastupiteľstvu
schváliť. Konkrétne návrhy na uznesenie sú k dispozícii návrhovej komisii aj ostatným
poslancom mestského zastupiteľstva. K návrhu rozpočtu bola doručená jedna pripomienka,
ktorej sa nevyhovuje.
Keďže sa do diskusie nikto neprihlásil prosím prosím predsedníčku návrhovej komisie o
prednesenie.
UZNESENIE č. 180/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
I. BERIE NA VEDOMIE

viacročný rozpočet mesta Poltár na roky 2022,2023 vrátane programov a podprogramov
(podľa príloh)

Hlasovanie:
8 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomní: Boris Dreisig, Pavel Gavalec, Ing. Miroslav Macove, Zdenko Račko, Ing. Peter
Žilák

II. SCHVAĽUJE
návrh rozpočtu mesta Poltár na rok 2021 vrátane programov a podprogramov podľa príloh,
a to v členení:

Príjmy spolu:
Bežné príjmy
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Rozpočet na rok
2021
8 300 329,56
6 073 025,33

Kapitálové príjmy
Príjmy z fin. operácií
Výdavky spolu:
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavkové fin. operácie
Hospodárenie mesta

Hlasovanie:
8 za

0 - proti

260 266,44
1 967 037,79
8 300 329,56
5 582 658,95
2 694 868,89
22 801,72
0,00

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomní: Boris Dreisig, Pavel Gavalec, Ing. Miroslav Macove, Zdenko Račko, Ing. Peter
Žilák

8. Odpis nevymožiteľných pohľadávok za prenájom nebytových priestorov
Pani primátorka: materiál sa predkladá mestskému zastupiteľstvu z dôvodu ukončenia
exekučných konaní na základe ktorých boli vymáhané pohľadávky mesta týkajúce sa
nebytových priestorov. Pohľadávky začalo naše mesto vymáhať v rámci exekučného konania
prostredníctvom súdnych exekútorov v roku 2011 a v roku 2013. V roku 2020 bolo exekučné
konanie z dôvodu nevymožiteľnosti týchto pohľadávok ukončené. Odpísaním
nevymožiteľných pohľadávok sa zníži výška pohľadávok mesta Poltár za prenájom
nebytových priestorov celkovo o sumu 1 820, 80 €. Odpis nevymožiteľných pohľadávok
odporučila schváliť mestská rada a aj komisia pre financie, správu a hospodárenie s majetkom
mesta.
Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie prosím predsedníčku návrhovej komisie o prednesenie
návrhu na uznesenie.
UZNESENIE č. 181/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE

odpis nevymožiteľných pohľadávok za prenájom nebytových priestorov vo výške 1.820,80 €
podľa prílohy č. 1

Hlasovanie:
8 za
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0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomní: Boris Dreisig, Pavel Gavalec, Ing. Miroslav Macove, Zdenko Račko, Ing. Peter
Žilák

9. Smernica pre určenie výšky nájomného a o tvorbe a hospodárení s fondom opráv v
nájomných bytových domoch vo vlastníctve mesta Poltár
Pani primátorka: materiál predkladá mestskému zastupiteľstvu na základe potreby
zosúladenia výšky nájmu v nájomných bytoch vo vlastníctve mesta Poltár a s platnou
právnou úpravou pre potreby tvorby fondu prevádzky, údržby a opráv v bytových domov.
Výška nájomného v bytových domoch, ktoré spravuje Bytterm, s.r.o., bolo doteraz stanovená
na základe internej smernice pre určenie výšky nájomného v nájomných bytov v zmysle
opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. 1. 2003 č. 1/2003. V súčasnosti
však už dlhšie platí nové opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. 12. 2011 č.
1/2011, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií z 23. 4. 2008. Výška nájmu
bola naposledy upravená v roku 2003. Na základe uvedeného opatrenia ide o navýšenie
mesačnej platby pre nájomcov bytov a to sa bude pohybovať v rozmedzí od 3,33 € do 13,44
€, pričom suma 13,44 € sa týka len troch bytov. V bytových domoch vo vlastníctve mesta sa
doteraz nevytváral fond opráv s výnimkou bytového domu na Ulici sklárskej č. 507/12 kde sa
tvorí vo výške 0,5 % z obstarávacích nákladov v zmysle zákona č. 433/2010. Fond opráv sa
používa na zabezpečenie údržby bytového domu, nájomných bytov a nebytových priestorov.
Vzhľadom na vek bytových domov narastá potreba ich opráv. Najhoršia situácia je v bytovom
dome na Ulici slobody č.730 kde sú problémy s oknami a s balkónovými dverami, ktoré
vypadávajú z rámov. Boli viackrát opravované a už je dôležité, aby boli vymenené. Dosluhujú
tam sprchové kúty, batérie, sporáky a je potrebné maľovať vchody. V bytových domoch na
Ulici slobody č. 296, 301, 302, 730 a železničná č.711 navrhujeme tvorbu fondu opráv vo
výške 0,25 € na m2. Prostriedky fondu opráv budú príjmom spoločnosti Bytterm, s.r.o.,
mestský bytový podnik ich začne používať na zabezpečenie údržby bytových domov,
nájomných bytov a nebytových priestorov. Tento materiál už prejednala mestská rada a
komisia pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a aj bytová komisia, ktoré
odporučili schválenie tohto materiálu.
Keďže sa diskusie nikto neprihlásil prosím predsedníčku návrhovej komisie o prednesenie
návrhu na uznesenie.
UZNESENIE č. 182/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE

Smernicu pre určenie výšky nájomného, tvorbu a čerpanie fondu opráv a údržby v nájomných
bytoch vo vlastníctve mesta Poltár

Hlasovanie:
8 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomní: Boris Dreisig, Pavel Gavalec, Ing. Miroslav Macove, Zdenko Račko, Ing. Peter
Žilák
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10. Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov pre účely financovania súkromného
centra špeciálno-pedagogického poradenstva Lučenec
Pani primátorka: Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva zmenilo dňa 1.
septembra tohto roka svoje sídlo z pôvodného v meste Poltár na novú adresu Ulica
Dukelských hrdinov č. 2 v meste Lučenec. Z uvedeného dôvodu nespĺňa zriaďovateľ
zariadenia podmienku na poskytnutie dotácie v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej
správe školstva a školskej samospráve. Prostriedky pre financovanie zariadenia rozpočtovaný
na rok 2020 boli poukázané mestu Poltár. Za účelom zabezpečenia financovania zariadenia sa
zmluvné strany dohodli na uzatvorenie zmluvy s mestom Lučenec predmetom, ktorej je
poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 25.000 EUR pre účely financovania
Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva poskytovaný podľa § 6 ods. 12
písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe školstva a školskej samospráve v platnom
znení, ktoré zmenilo dňom 1. 9. 2000 svoje sídlo. Kvantifikácia ekonomických dopadov na
rozpočet mesta je vo výdavkovej časti rozpočtu v sume 25.000 EUR.
Ak sa nikto neprihlásil do diskusie prosím predsedníčku návrhovej komisie o prednesenie
návrhu uznesenia.
UZNESENIE č. 183/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE

Zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov, uzavretú podľa § 269 ods. 2 zákona č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník a §7 ods. 1 písm. e) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre
účely financovania Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva v Lučenci

Hlasovanie:
8 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomní: Boris Dreisig, Pavel Gavalec, Ing. Miroslav Macove, Zdenko Račko, Ing. Peter
Žilák

11. Návratná finančná výpomoc z Ministerstva financií Slovenskej republiky - použitie
Pani primátorka: Ministerstvo financií Slovenskej republiky poskytlo mestu Poltár
kompenzáciu výpadku dani z príjmov formou návratnej finančnej pomoci v sume takmer
145.000 EUR. Návratná finančná výpomoc slúži ako kompenzácia v dôsledku pandémie
ochorenia Covid 19. Peňažné prostriedky je možné použiť do konca roka a je potrebné túto
pôžičku aj vyúčtovať rovnako do konca roka. Túto finančnú výpomoc môže vláda Slovenskej
republiky svojím rozhodnutím zmeniť na nenávratnú finančnú výpomoc teda na grant. Mesto
Poltár navrhuje návratnú finančnú výpomoc použiť na nákup traktora, vybudovanie
zavlažovacieho systému v areálu TJ Sklotatran Poltár, na nákup 1100 l kontajnerov na
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komunálny odpad, na úhradu prvej splátky nákupu pozemkov od Železníc SR pre potreby
budovania kanalizácie na Ulici továrenskej, financovanie spoluúčasti na projekte Zberný
dvor, rozšírenie parkovacej plochy na Ulici sklárskej, vybudovanie tartanovej bežeckej dráhy
pri ZŠ na Ulici školskej a dofinancovanie rekonštrukcie budovy MŠ Kanadskej. Vzhľadom na
potrebné vyúčtovanie sme doplnili ešte jednu položku do vyúčtovania, a to je strojnotechnologické vybudovanie kompostárne. Konkrétne vyčíslenie jednotlivých nákupov.
Niektoré projekty, ktoré sa nám nepodaria do konca roka zrealizovať prechádzajú do roku
2021.
Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie prosím predsedníčku návrhovej komisie o prednesenie
návrhoch na uznesenie.
JUDr. Garajová: navrhla by som, aby sme hlasovali 1 krát aj za berie na vedomie a aj za
schvaľuje.
UZNESENIE č. 184 /2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

I. SCHVAĽUJE
použitie návratnej finančnej výpomoci vo výške 144 923,00 EUR na nasledovný účel :
• strojno – technologické vybavenie obecnej kompostárne – 11 070,64 EUR

Hlasovanie:
8 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomní: Boris Dreisig, Pavel Gavalec, Ing. Miroslav Macove, Zdenko Račko, Ing. Peter
Žilák

II. BERIE NA VEDOMIE
použitie návratnej finančnej výpomoci vo výške 144 923,00 EUR na nasledovný účel :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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vybudovanie tartanovej bežeckej dráhy ZŠ Školská – 38 397,68 EUR
nákup traktora, ktorý bude používaný na odhŕňanie snehu, zber a vývoz odpadu
veľkoobjemovými kontajnermi - 47 200,00 EUR
kontajnery 1 100 litrové -9 384,00 EUR
nákup materiálu na zavlažovanie ihriska TJ Sklotatran - 1 845,36 EUR
splátka pozemku ŽR SR – kanalizácia na Ul. Továrenskej – 10 000,00 EUR
rekonštrukcia budovy MŠ Kanadská – 12 007,50 EUR
spoluúčasť na projekte – Zberný dvor - 9 000,00 EUR
rozšírenie parkovacej plochy Ul. Sklárska – 6 017,82 EUR
strojno – technologické vybavenie obecnej kompostárne – 11 070,64 EUR

Hlasovanie:
8 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomní: Boris Dreisig, Pavel Gavalec, Ing. Miroslav Macove, Zdenko Račko, Ing. Peter
Žilák

12. Rozpočtové opatrenia
Pani primátorka: chceme si individuálne rozobrať každé rozpočtové opatrenie alebo o
nejakom rozpočtovom opatrení je potrebné detailnejšie informovať? Niektoré rozpočtové
opatrenia, ktoré prichádzajú ako transfery sa iba berú na vedomie a niektoré rozpočtové
opatrenia sa schvaľujú. Ak máte nejaké, ktoré potrebujeme individuálne rozobrať na
zasadnutí mestského zastupiteľstva. Povedzte, prípadne môžeme ísť individuálne po každom
jednom rozpočtovom opatrení. Súhlasíte všetci poslanci s týmto návrhom?
Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie prosím predsedníčku návrhovej komisie o prednesenie
návrhoch na uznesenie.
UZNESENIE č. 185 /2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE

V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a
na základe zákona č. 426/2013 Z. z.§ 14 ods. 2 písmena b) povolené prekročenie a viazanie
príjmov a c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
V príjmovej časti rozpočtu: Zariadenie sociálnych služieb
Ekon. klasifikácia
311– Granty

Suma
500,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu: Zariadenie sociálnych služieb
Programový rozpočet 13.1.1. – Zariadenie sociálnych služieb
Funkčná klasifikácia 10.2.0 Staroba
Ekon. klasifikácia
633 – Všeobecný materiál

Suma
500,00 €

V príjmovej časti rozpočtu: mesta Poltár
Ekon. klasifikácia
312011 -Dotácia z MPSVaR – COVID-19

Suma
17 370,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu: Zariadenie sociálnych služieb
Programový rozpočet 13.1.1. – Zariadenie sociálnych služieb
Funkčná klasifikácia 10.2.0 Staroba
Ekon. klasifikácia
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610 – Mzdové náklady
620 – Poistné a príspevok do poisťovní
SPOLU
V príjmovej časti rozpočtu: mesta Poltár
Ekon. klasifikácia
312011 - Dotácia z MPSVaR – Vitamíny COVID-19

Suma
13 000,00 €
4 370,00 €
17 370,00 €
Suma
1 340,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu: Zariadenie sociálnych služieb
Funkčná klasifikácia 10.2.0 Staroba
Programový rozpočet 13.1.1. – Zariadenie sociálnych služieb
Ekon. klasifikácia
Suma
1 340,00 €

633 – Všeobecný materiál
V príjmovej časti rozpočtu: Zariadenie sociálnych služieb
Ekon. klasifikácia
312011 – Transfery UPSVaR

Suma
30 000,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu: Zariadenie sociálnych služieb
Programový rozpočet 13.1.1. – Zariadenie sociálnych služieb
Funkčná klasifikácia 10.2.0 Staroba
Ekon. klasifikácia
610 – Mzdové náklady
620 – Poistné a príspevok do poisťovní
SPOLU
Hlasovanie:
8 za

0 - proti

Suma
21 000,00 €
9 000,00 €
30 000,00 €

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomní: Boris Dreisig, Pavel Gavalec, Ing. Miroslav Macove, Zdenko Račko, Ing. Peter
Žilák

UZNESENIE č. 186/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE

V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a
na základe zákona č. 426/2013 Z. z.§ 14 ods. 2 písmena b) povolené prekročenie a viazanie
príjmov a c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
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V príjmovej časti rozpočtu: mesta Poltár
Ekon. klasifikácia
312 012 – Dotácia ZŠ Slobody – prenesený výkon

Suma
4 000,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu Základná škola, Slobody 2 Poltár:
Programový rozpočet 8.2.1 Základná škola, Slobody 2 Poltár
Funkčná klasifikácia 09.2.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou
starostlivosťou.
Ekon. klasifikácia :
Suma
- 633 – Všeobecný materiál

4 000,00 €

V príjmovej časti rozpočtu: mesta Poltár
Ekon. klasifikácia
312 012 – Vzdelávacie poukazy

Suma
2 141,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu Základná škola, Slobody 2 Poltár:
Programový rozpočet 8.2.1 Základná škola, Slobody 2 Poltár
Funkčná klasifikácia 09.2.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou
starostlivosťou.
Ekon. klasifikácia :
Suma
- 632 – Energie, voda a komunikácie

2 141,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu Základná škola, Slobody 2 Poltár:
Programový rozpočet 8.2.1 Základná škola, Slobody 2 Poltár
Funkčná klasifikácia 09.2.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou
starostlivosťou - Dopravné
Ekon. klasifikácia :
Suma
- 642 – transfery na Dopravné

- 1 397,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Programový rozpočet 8.2.1 ZŠ Slobody
Funkčná klasifikácia 09.2.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou
starostlivosťou - Dopravné
Ekon. klasifikácia :
Suma
- 637 – vrátenie nevyčerpanej dotácie - Dopravné
V príjmovej časti rozpočtu ŠJ Poltár, Slobody 2:
Ekon. klasifikácia
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1 397,00 €

Suma
11 410,00 |€

312 001 zo ŠR rozpočtu

Vo výdavkovej časti rozpočtu Školská jedáleň - Základná škola, Slobody 2 Poltár:
Programový rozpočet 8.3.1 ŠJ Poltár, Slobody 2
Funkčná klasifikácia 09.6.0.3 Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho
sekundárneho vzdelávania
Ekon. klasifikácia :
Suma
- 610 – mzdové náklady
- 620- poistné a odvody do poisťovní

8 947,00 €
2 463,00 €

SPOLU

11 410,00 €

Hlasovanie:
8 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomní: Boris Dreisig, Pavel Gavalec, Ing. Miroslav Macove, Zdenko Račko, Ing. Peter
Žilák

UZNESENIE č. 187/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE

V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a
na základe zákona č. 426/2013 Z. z.§ 14 ods. 2 písmena b) povolené prekročenie a viazanie
príjmov a c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
V príjmovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Ekon. klasifikácia
312 – príjem – odmena (pandémia) – Komunitné centrum
312 – príjem – odmena (pandémia) - Opatrovateľky
SPOLU

Suma
2 316,00 €
15 633,00 €
17 949,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Programový rozpočet 13.5. – Terénna sociálna práca – Komunitné centrum
Funkčná klasifikácia 10.7.0. – Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
Ekon. klasifikácia
Suma
600 – bežné výdavky
2 316,00 €
Vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Poltár:
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Programový rozpočet 13.1.3. – Terénna opatrovateľská služba - Opatrovateľky
Funkčná klasifikácia 10.2.0. - Staroba
Ekon. klasifikácia
Suma
613 – Odmeny a príspevky
15 633,00 €

Hlasovanie:
8 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomní: Boris Dreisig, Pavel Gavalec, Ing. Miroslav Macove, Zdenko Račko, Ing. Peter
Žilák

UZNESENIE č. 188/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE

V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a
na základe zákona č. 426/2013 Z. z.§ 14 ods. 2 písmena c) povolené prekročenie a viazanie
výdavkov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vo výdavkovej časti rozpočtu: Základná umelecká škola
Programový rozpočet 8.7. – Základná umelecká škola
Funkčná klasifikácia 09.5.0. Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (ZUŠ)
Ekon. klasifikácia
Suma
- 610 Mzdové náklady
- 620 Poistné a príspevok do poisťovní
SPOLU

- 12 380,00 €
- 3 471,00 €
- 15 851,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu: Základná umelecká škola
Programový rozpočet 8.7. – Základná umelecká škola
Funkčná klasifikácia 09.5.0. Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (ZUŠ)
Ekon. klasifikácia
Suma
- 632 Energia, voda, komunikácie
6 119,00 €
- 633 Materiál
8 786,00 €
- 635 Rutinná a štandardná údržba
142,00 €
- 636 Nájomné
24,00 €
- 642 Transfery jednotlivcom a nezisk. organizáciám
780,00 €
SPOLU
15 851,00 €

Hlasovanie:
8 za
17

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomní: Boris Dreisig, Pavel Gavalec, Ing. Miroslav Macove, Zdenko Račko, Ing. Peter
Žilák

UZNESENIE č. 189/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE

V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a
na základe zákona č. 426/2013 Z. z.§ 14 ods. 2 písmena c) povolené prekročenie a viazanie
výdavkov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vo výdavkovej časti rozpočtu Základná škola, Slobody 2 Poltár:
Programový rozpočet 8.2.1 Základná škola, Slobody 2 Poltár
Funkčná klasifikácia 09.2.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou
starostlivosťou – transfer Škola v prírode
Ekon. klasifikácia :
Suma
-634 - Dopravné
-637 – Všeobecné služby

Hlasovanie:
8 za

- 1 601,00 €
1 601,00 €

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomní: Boris Dreisig, Pavel Gavalec, Ing. Miroslav Macove, Zdenko Račko, Ing. Peter
Žilák
UZNESENIE č. 190/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE

V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a
na základe zákona č. 426/2013 Z. z.§ 14 ods. 2 písmena c) povolené prekročenie a viazanie
výdavkov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Programový rozpočet 14.1. – Nákup pozemkov (Skalica, cintorín)
Funkčná klasifikácia 06.6.0. – Bývanie a občianska vybavenosť
Ekon. klasifikácia
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Suma
- 49 545,20 €

711 – kapitálové výdavky – nákup pozemkov

Vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Programový rozpočet 14.3. – Realizácia stavieb – obecná kompostáreň - spoluúčasť
Funkčná klasifikácia 06.6.0. – Bývanie a občianska vybavenosť
Ekon. klasifikácia
Suma
713 – kapitálové výdavky – spoluúčasť obecná kompostáreň
- 15 000,00 €
Vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Programový rozpočet 14.3. –Rekonštrukcia modernizácia – cintorín
Funkčná klasifikácia 06.6.0. – Bývanie a občianska vybavenosť
Ekon. klasifikácia
Suma
- 50 000,00 €

717 – kapitálové výdavky – rekonštrukcia cintorín
Vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Programový rozpočet 7.2.1. – Letná údržba
Funkčná klasifikácia 06.6.0. – Bývanie a občianska vybavenosť
Ekon. klasifikácia

Suma
- 22 000,00 €

717 – kapitálové výdavky – spoluúčasť pešia zóna
Vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Programový rozpočet 14.2. – Prípravná a projektová dokumentácia
Funkčná klasifikácia 06.6.0. – Bývanie a občianska vybavenosť
Ekon. klasifikácia
717 – kapitálové výdavky – spoluúčasť na priprav. projektoch

Suma
- 821,44 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Programový rozpočet 8.2.1 – ZŠ Slobody – rekonštrukcia odborných učební
Funkčná klasifikácia 09.1.2.1 – Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou
Ekon. klasifikácia
Suma
717 – kapitálové výdavky – odborné učebne
137 366,44 €

Hlasovanie:
8 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomní: Boris Dreisig, Pavel Gavalec, Ing. Miroslav Macove, Zdenko Račko, Ing. Peter
Žilák
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UZNESENIE č. 191/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE

V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a
na základe zákona č. 426/2013 Z. z.§ 14 ods. 2 písmena b) povolené prekročenie a viazanie
príjmov a c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
V príjmovej časti rozpočtu: Zariadenie sociálnych služieb
Ekon. klasifikácia
223001 – príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb

Suma
30,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu: Zariadenie sociálnych služieb
Programový rozpočet 13.1.1. – Zariadenie sociálnych služieb
Funkčná klasifikácia 10.2.0. - Staroba
Ekon. klasifikácia
633 – Všeobecný materiál

Suma
30,00 €

V príjmovej časti rozpočtu: Zariadenie sociálnych služieb
Ekon. klasifikácia
223003 – príjem za stravné

Suma
70,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu: Zariadenie sociálnych služieb
Programový rozpočet 13.1.1. – Zariadenie sociálnych služieb
Funkčná klasifikácia 10.2.0. - Staroba
Ekon. klasifikácia
633 - Všeobecný materiál

Suma
70,00 €

V príjmovej časti rozpočtu: Zariadenie sociálnych služieb
Ekon. klasifikácia
2920012 – príjem z dobropisov energie

Suma
1 042,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu: Zariadenie sociálnych služieb
Programový rozpočet 13.1.1. – Zariadenie sociálnych služieb
Funkčná klasifikácia 10.2.0 Staroba
Ekon. klasifikácia
610 – Mzdové náklady

Suma
1 042,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu: Zariadenie sociálnych služieb
Programový rozpočet 13.1.1. – Zariadenie sociálnych služieb
Funkčná klasifikácia 10.2.0 Staroba
Ekon. klasifikácia
Suma
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632 - Energie, voda a komunikácie
642 – Transfery jednotlivcom a NO

Hlasovanie:
8 za

0 - proti

- 1 000,00 €
1 000,00 €

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomní: Boris Dreisig, Pavel Gavalec, Ing. Miroslav Macove, Zdenko Račko, Ing. Peter
Žilák

UZNESENIE č. 192/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE

V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a
na základe zákona č. 426/2013 Z. z.§ 14 ods. 2 písmena a) presun rozpočtových
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové
výdavky a b) povolené prekročenie a viazanie príjmov, c) povolené prekročenie
a viazanie výdavkov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
V príjmovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Ekon. klasifikácia
Suma
27 524,40 €

513 002 – Prijaté bankové úvery - dlhodobé
Vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Programový rozpočet 9.1.1. – Kultúrny dom
Funkčná klasifikácia 06.6.0. – Bývanie a občianska vybavenosť
Ekon. klasifikácia
717 002 - Rekonštrukcia KD "Zníženie ener. náročnosti "

Hlasovanie:
8 za

0 - proti

Suma
27 524,40 €

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomní: Boris Dreisig, Pavel Gavalec, Ing. Miroslav Macove, Zdenko Račko, Ing. Peter
Žilák
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UZNESENIE č. 193/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE

V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a
na základe zákona č. 426/2013 Z. z. § 14 ods. 2 písmena a) presun rozpočtových
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové
výdavky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vo výdavkovej časti rozpočtu:
Programový rozpočet 4.2.2 – Matrika a overovanie
Funkčná klasifikácia 01.3.3 – Iné všeobecné služby – Matrika
Ekon. klasifikácia
Suma
- 100,00 €

633 – Všeobecný materiál
Vo výdavkovej časti rozpočtu:
Programový rozpočet 4.2.3 – Evidencia v meste - REGOB
Funkčná klasifikácia 01.1.1. - Výkonné a zákonodarné orgány
Ekon. klasifikácia

Suma
100,00 €

600 – Bežné výdavky
Hlasovanie:
8 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomní: Boris Dreisig, Pavel Gavalec, Ing. Miroslav Macove, Zdenko Račko, Ing. Peter
Žilák

UZNESENIE č. 194/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE

V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a
na základe zákona č. 426/2013 Z. z.§ 14 ods. 2 písmena a) presun rozpočtových
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové
výdavky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Programový rozpočet 8.6 – Súkromné centrum špeciálno – pedagogického poradenstva
Funkčná klasifikácia 09.6.0.8 – Vzdelávanie nedefin. podľa úrovne - SCŠPP
Ekon. klasifikácia
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Suma
- 25 000,00 €

642 – Transfer SCŠPP

Vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Programový rozpočet 8.6 – Súkromné centrum špeciálno – pedagogického poradenstva
– Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov mestu Lučenec
Funkčná klasifikácia 09.6.0.8 – Vzdelávanie nedefin. podľa úrovne - Zmluva
o poskytnutí finančných prostriedkov mestu Lučenec
Ekon. klasifikácia
Suma
641 – Transfer v rámci verejnej správy mesto Lučenec
25 000,00 €

Hlasovanie:
8 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomní: Boris Dreisig, Pavel Gavalec, Ing. Miroslav Macove, Zdenko Račko, Ing. Peter
Žilák

UZNESENIE č. 195/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE

V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a
na základe zákona č. 426/2013 Z. z. § 14 ods. 2 písmena a) presun rozpočtových
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové
výdavky a c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Programový rozpočet 14 – Rozvoj obcí
Funkčná klasifikácia 06.2.0 – Rozvoj obcí
Ekon. klasifikácia
600 – bežné výdavky financované z NFV MF SR
700 – kapitálové výdavky financované z NFV MF SR

Suma
1 884,00 €
- 1 884,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Programový rozpočet 14 – Rozvoj obcí
Funkčná klasifikácia 06.2.0 – Rozvoj obcí
Ekon. klasifikácia
Suma
23

700 – kapitálové výdavky financované z NFV MF SR

- 11 070,64 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu:
Programový rozpočet 14.3. Realizácia stavieb – Obecná kompostáreň
Funkčná klasifikácia 06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť
Ekon. klasifikácia
713 –Nákup strojno-technologického vybavenia kompostárne

Hlasovanie:
8 za

0 - proti

Suma
11 070,64 €

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomní: Boris Dreisig, Pavel Gavalec, Ing. Miroslav Macove, Zdenko Račko, Ing. Peter
Žilák

13. Informatívna správa a powerpointová prezentácia k projektu " Revitalizácia
odborných učební na Základnej škole na Ulici Slobody 2 v Poltári "
Pani primátorka: tento bod bol zaradený do rokovania mestského zastupiteľstva na základe
uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva. Dňa 6. 9. 2018 bola
podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v ktorej predmetom bola
úprava zmluvných podmienok práv a povinností medzi Ministerstvom investícií regionálneho
rozvoja a informatizácie SR a mestom Poltár, Základná škola Slobody " Revitalizácia
odborných učební ". Poskytovateľ poskytol nenávratný finančný príspevok vo výške 173
726,21 EUR na realizáciu aktivít projektu. Na základe zistených nedostatkov zo strany
poskytovateľa, ktoré sa týkali verejného obstarávania sa zmluvné strany dohodli, že sa zmluva
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku mení, a to spôsobom a v rozsahu uvedený čl.
2 dodatku, ktorí ste mali k dispozícii na predchádzajúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva.
Poskytovateľ poskytne prijímateľovi nenávratného finančného príspevku mestu Poltár sumu
max. do výšky 137.366,44 EUR z celkových oprávnených nákladov na realizáciu aktivít
projektu. Mesto Poltár má zabezpečiť zdroje financovania projektu ďalej ešte vo výške 5 % z
celkových oprávnených výdavkov. Mesto Poltár už zrealizovalo rekonštrukciu učební v
celkovej výške 177 669,97 €. Poskytovateľ poskytne nižšiu dotáciu pre mesto Poltár. Z
uvedeného dôvodu mesto Poltár už odsúhlasilo dofinancovanie spoluúčasti projektu vo výške
viac ako 40.000. EUR. V zmysle dodatku finančné prostriedky vo výške 137 336,44 EUR
mestu budú poskytnuté až v budúcom roku teda v roku 2021. Z daného dôvodu muselo mesto
Poltár v rámci schváleného rozpočtu a kapitálových výdavkov urobiť také zmeny, aby
vyfinancovalo všetky výdavky, t. j. celú sumu výdavkov 173.000. EUR. Poprosím o
spustenie powerpointovej prezentácie, o ktorú sme požiadali pána riaditeľa ZŠ na Ulici
slobody 2, Mgr. Júliusa Slavkovského kde uvidíte, v akom stave boli učebne pred realizáciou
projektu a v akom stave sú učebne dnes.
Riaditeľ ZŠ, Slobody 2, Mgr. Slavkovský: rekonštrukcia prebehla od komplet stierkovania
miestností, výmena podláh, výmena elektroinštalácie a do jednej z učební bol dovedený
internet. Boli tiež doplnené učebné pomôcky, technika a interaktívne tabule.
Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie prosím predsedníčku návrhovej komisie o prednesenie
návrhu na uznesenie.
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UZNESENIE č. 196/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE

informatívnu správu a powerpointovú prezentáciu k projektu „Revitalizácia odborných
učební na ZŠ Slobody 2, Poltár“
Hlasovanie:
8 za
0 - proti
0 - zdržal sa hlasovania
Neprítomní: Boris Dreisig, Pavel Gavalec, Ing. Miroslav Macove, Zdenko Račko, Ing. Peter
Žilák

14. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021
Pani primátorka: v zmysle § 18 f) ods. 1 písm. b) zákona o obecnom zriadení predkladá
mestskému zastupiteľstvu raz za 6 mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť
15 dní pred rokovaním v zastupiteľstve zverejnený. Tento návrh kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na I. polrok 2021 bol zverejnený na úradnej tabuli mesta Poltár.
Hlavný kontrolór Ing. Škrabák: na budúci polrok som si naplánoval 6 kontrol. Prvá sa týka
vybraných položiek príjmovej časti rozpočtu, druhá sa týka kontroly poskytnutie čerpania,
vyúčtovanie dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta za rok 2020. Tretia kontrola sa týka
kontroly splnenia opatrení v prípade kontroly vykonanej v roku 2020 a taktiež aj so
zameraním na kontrolu stavu a vývoja dlhu mesta Poltár, štvrtá sa ďalej týka bežných
výdavkov rozpočtu na strediskách Poliklinika a Požiarna ochrana za rok 2020 a piata sa týka
vybraných investičných akcií mesta realizovaných v roku 2020. Posledná kontrola sa týka
kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Poltári za II. polrok 2020. V budúcom
polroku musím vypracovať v zmysle zákona správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
za rok 2020 a vypracovanie odborného stanoviska. A potom je tam ešte uvedená aj ostatná
činnosť, ktorá sa vykonáva a týka sa vedenia evidencie sťažností, petícií a metodickej činnosti
a taktiež evidencia preverovania oznámení podľa zákona č. 54/2019.
Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie prosím predsedníčku návrhovej komisie o prednesenie
návrhu na uznesenie.
UZNESENIE č. 197/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2021

Hlasovanie:
8 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomní: Boris Dreisig, Pavel Gavalec, Ing. Miroslav Macove, Zdenko Račko, Ing. Peter
Žilák
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15. Interpelácie poslancov
Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie prechádzame k ďalšiemu bodu programu zasadnutia
mestského zastupiteľstva.
16. Diskusia
Pán poslanec Bc. Skýpala: vzdávam sa
hospodárenie s majetkom mesta.

členstva v komisii pre financie, správu a

Pani primátorka: bude potrebné urobiť aj ďalšie návrhy. Veľmi ma mrzí pán poslanec, že si
sa takto rozhodol, lebo si dobre viedol túto komisiu. Ja som bola s vedením komisie
spokojná, možno by som si to na svojom mieste ešte rozmyslela, pretože problémy vždy boli
a vždy aj budú. A vždy ich bude potrebné riešiť. Mnohokrát sa snažíme rozhodovať správne,
racionálne napriek tomu mnohokrát sa reaguje emotívne. Potom po nejakom čase sa to znova
prehodnotí a dá sa nájsť nejaký konsenzus, dá sa ďalej možno viesť komisia. Viem, že pani
poslankyňa Tóčiková je podpredsedníčka tejto komisie, ale vedie ešte aj komisiu pre
výstavbu. Ja by som ešte na teba apelovala, aby si to ešte rozmyslel, zostal predsedom tejto
komisie, a aby si ju viedol.
Pán poslanec Mgr. Jánošík: každý máme niekedy myšlienku vzdať sa, kritiky je dosť na
všetkých, ale bohužiaľ sme verejní činitelia, zastupujeme občanov mesta Poltár. Svoju prácu
v ekonomickej komisii si robil dobre. Už aj predtým si bol predseda ekonomickej komisie a
nebol problém. Máme neschopnú športovú komisiu, ktoré nefunguje. Peťo Žilák sa stal
predsedom, nefunguje. Tiež som zvažoval pred mesiacom, že sa tiež vzdám funkcie predsedu
bytovej komisie, lebo ja nepotrebujem, aby som riešil maily, telefonáty, na ulici ma ľudia
stretnú, nájdu ma kdekoľvek. Už ani to niektorým občanom nestačí, aby si počkali na
zasadnutie bytovej komisie kde sa to všetko rieši. Ja nie som až taký dôležitý, aby som o
všetkých veciach rozhodoval. Občania si to musia uvedomiť a zneužívajú to. Keď človek
nezdvihne telefón tak urážajú. S týmto musíme rátať a my sme tiež na chybe, lebo sme sa
dávno rozdelili. Občania to tak vnímajú. Nestihol som sa prihlásiť k tej powerpointovej
prezentácii. Nikoho neobviňujem, bol tam dobrý zámer čo sa týka opravy. Poznám tie školské
priestory, fyzika, chémia tam sa nepoložilo 30 rokov nič. Mrzí ma, že prečo vždy asi niekto
musí niečo z toho projektu zbabrať. Kto bol za to zodpovedný? Nikto nie je zodpovedný za
nič aj keď mesto musí 40 000,- € zobrať a niekomu dať. Chcel by som sa spýtať. Kto našiel
tie osoby, ktoré sa toho chytili a dokončili to takto nezodpovedne, že mesto musí 40 000,- €
dať z vlastného rozpočtu? Neverím, že je to individuálne zlyhanie, to je zámer. Musíme vždy
niečo zaplátať, vždy sa niečo predraží, vždy nejaké výdavky s ktorými sa nepočítalo. Ak ide
firma do niečoho tak nechce obísť len tak nasucho. Škola za to nemôžu, primátorka ani
poslanci za to nemôžu. Akurát musíme dvíhať ruky, to sa mi prieči, že musím dvíhať ruku za
40 000,- €, ktoré absolútne neviem kde išli komu išli, a prečo sa takto projekt dokončil.
Potom by som chcel na jedného pána, ktorý reaguje. Nepriamo sa však dočítam z Facebooku.
Volá sa Peťo Talán, bolo by dobré, aby si našiel čas a prišiel za mnou ako osoba ako človek,
ktorý možno má už 30 rokov, veľmi dobre ťa poznám. Príď za mnou a vysvetlím ti cesty ku
garážam pri pánovi Kačánimu. Vysvetlím ti koľko je tam pripravených finančných
prostriedkov, len ten projekt sa tento rok nemohol uskutočniť. Hoci nie som priamo
zainteresovaný v tom, ale peniaze sme schválili, tak očakávam, že si ma nájdeš býva na Ul.
fučíkovej ako ty, a že prídeš za mnou a chlapsky sa porozprávame a nie vypisovať poza
chrbát. Vysvetlím ti všetko. Som poslancom aj na tvojej ulici.
Pani poslankyňa Bc. Tóčiková: chcela by som poprosiť pána Skýpalu, aby si to rozmyslel.
Máme to všetci ťažké ako to povedal pán poslanec Jánošík, ale to sú takí, ktorí buď nemajú
dostatočné informácie, len čiastočné alebo žiadne informácie a potrebujú robiť na internete
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rozruch. Musíme sa s tým naučiť žiť, keďže sme funkcionári. Tí, ktorí dobre vedia hejtovať,
príďte, opýtajte sa alebo zakandidujte za poslancov, vyškúšajte si túto funkciu, študujte
materiály a vyjadrujte sa.
Pán poslanec Bc. Skýpala: zvažoval som už aj predtým, sú tam aj nejaké osobné dôvody.
Nemám žiadne spory, ale vnímam to tak, ako som to uviedol v odôvodnení a zase netreba
prikladať tej komisii nejakú veľkú váhu, je to poradný orgán. Nakoniec rozhodujú poslanci
mestského zastupiteľstva.
Pani primátorka: ak sa pán Skýpala nadobro vzdáva členstva, môže samozrejme to urobiť
aj poslanec. Komisia zostáva na pleciach podpredsedníčky komisie v tomto prípade pani
poslankyni Tóčikovej a na ďalšom mestskom zastupiteľstve budeme voliť predsedu a ešte si
zvážiť aj toho jedného člena, ktorý v tejto komisii už nie je.
Pani primátorka: aktuálne sa rekonštruuje kultúrny dom a viem, že ste mali záujem
zúčastňovať sa a pozrieť si ako tie stavebné práce prebiehajú. Máte záujem dnes po skončení
zastupiteľstva sa tam pozrieť alebo si chcete dohodnúť nejaký iný termín?
Pani poslankyňa Bc. Tóčiková: po sviatkoch.
Pani primátorka: takže v novom roku?
Prednosta MsÚ, Ing. Cifranič: tento termín som navrhol kvôli tomu, že teraz ste všetci tu.
Oni od utorka do 11.1.2021 zatvárajú stavbu, takže potom ďalší termín stretnutia by mohol
byť po 11.1.2021.
JUDr. Garajová: kedy bude najbližší kontrolný deň?
Prednosta MsÚ, Ing. Cifranič: 13.1.2021.
JUDr. Garajová: a keby sme sa na tento termín dohodli?
Pani primátorka: dohodnime sa tak, že na mesto@poltár.sk nám dáte vedieť, kto má záujem
a my vám potom spätne dáme vedieť konkrétny čas, kedy by ste mohli ísť na prehliadku
rekonštrukcie kultúrneho domu.
Mgr. Porubovičová, riaditeľka špeciálno-pedagogického centra: naše centrum
špeciálneho poradenstva v tomto meste pracovalo od roku 2007. Z dôvodu, že sme sa
nevedeli zhodnúť na podobe všeobecne záväzného nariadenia sme sa rozhodli k 1.9.2020
zmeniť sídlo. Chcem povedať, že trinásťročná činnosť podľa názoru aj našich klientov bola
efektívna. Poskytovali sme služby škôlkam a školám v rámci celého Slovenska. Nebolo to na
škodu pre mesta Poltár, ale práve na osoh, pretože každý jeden klient, ktorého sme obslúžili v
predchádzajúcom roku, jeho podiel dane sa premietol aj v rozpočte mesta. Naďalej pre mesto
Poltár služby poskytovať mienime. Sme tu pre deti v prvom rade o 0 rokov až do ukončenia
prípravy na povolanie. V tých priestoroch chceme poskytovať služby aj pre Poltár aj naďalej.
Dúfam, že naša žiadosť o elokované pracovisko, ktorú sme si podali 11. decembra bude
odsúhlasená, nebude to mať žiadny vplyv na rozpočet ani na fungovanie v meste. Naopak
bolo by to len prínosom, pretože tie služby budú prebiehať naďalej. Som rada, že došlo aspoň
k takejto finančnej kompenzácii, že toto uznesenie č. 10 ste odsúhlasili. Keby nedošlo v tejto
kompenzácií naša činnosť by bola naozaj priamo ohrozená, lebo neštátne školské zariadenia
zaradené v sieti dostávajú najmenej 88 %, čo bolo v našom prípade 88 % z prideleného
rozpočtu a nebola nám vyplácaná dotácia od mesiaca september, čiže naozaj 4 mesiace žiť z
59 % rozpočtu s ktorým ste pôvodne rátali, nie je reálne. V rámci diskusie sa chcem opýtať,
že ako je zabezpečené naplnenie tejto zmluvy, aby sa to stihlo ešte do konca rozpočtového
roka. Chcem sa poďakovať za 13-ročné fungovanie poslancom, mestu, riaditeľom
materských a základných škôl z okresu Poltár.
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Pani primátorka: ďakujeme aj my za vašu činnosť, ale asi sa toho veľa nemení, lebo aj vy
budete mať tu naďalej elokované pracovisko.
Mgr. Porubovičová, riaditeľka špeciálno-pedagogického centra: ako bude naplnená tá
zmluva? Sú tam lehoty.
Pani primátorka: dohodneme sa s pani primátorkou mesta Lučenec s pani Pivkovou.
Mgr. Porubovičová, riaditeľka špeciálno-pedagogického centra: sme ochotní ísť s tou
zmluvou do Lučenca, aby nešla poštou. Ak to pôjde poštou tak sa to nestihne.
Pani primátorka: pani primátorka ma kontaktovala. Po ukončení mestského zastupiteľstva
jej zavolám a dohodneme.
Riaditeľ ZŠ Slobody, Mgr. Slavkovský: my sme iniciovali zapojenie sa do tejto výzvy z
toho dôvodu, že bolo možné tieto učebné pomôcky získať. Od roku 1984 neboli renovované.
My sme firme, ktorá spracovávala projekt poskytovali súčinnosť rôznymi podkladmi pre
spracovanie projektu. Ďalej sme len vystupovali v pozícii prijímateľa učebných pomôcok, aby
nedošlo k tomu pohľadu, že sa tých 40 000,- € stratilo. To sa nestratilo to sú vyplatené
pomôcky, ktoré do školy aj prišli, ale bohužiaľ administratívnou chybou pri verejnom
obstarávaní boli klasifikované ako neoprávnené náklady. Zákon o VO má množstvo
paragrafov a vyznať sa v tom je určite ťažké, myslím si, že ani pani neurobila chybu úmyselne
a zle zhodnotila situáciu a vybrala iný spôsob verejného obstarávania, ktorý potom kontrolóri
projektu sklasifikovali ako neoprávnený. My sme fungovali len na základe nejakých preberaní
učeb. pomôcok a prác, ktoré boli vykonávané. Ešte by som sa dotkol rozpočtov. Ja som
pripomienkoval rozpočet na originálne kompetencie a to na ŠKD a CVČ. Ak dostanete
finančné prostriedky, ktoré nie sú ani na pokrytie miezd a odvodov tak fungovanie zariadenia
bude veľmi oklieštené a obmedzené. Toto sa schválením rozpočtu aj stalo. Na rok 2021
nemáme vykryté položky 610 a 620, t. j. mzdy a odvody. Malo by to byť riešené hneď v
prvom mesiaci. Ak sa to nebude riešiť môže dôjsť k tomu, že v januári nebudem vedieť
vyplatiť mzdy a odvody. Myslím si, že nebol naplnený § 6 zákona č. 596/2003 kde v § 6 sa
hovorí, že obec má vytvárať podmienky pre fungovanie škôl a školských zariadení.
Rozpočtom, ktorý ste schválili asi tieto podmienky na ich činnosť vytvorené neboli. Určite
nás to dobehne a skôr či neskôr tieto finančné prostriedky sa budú musieť z niektorej položky
vziať a presunúť.
Pani primátorka: pripomienke, ktorú dal pán riaditeľ sa nevyhovelo. My v meste Poltár
máme dve školy. Školské kluby detí sú približne rovnaké. Jedna škola zo svojho rozpočtu
výjde na rovnaký počet vychovávateľov a približne rovnaký počet detí a oddelení. Druhá
škola má s tým problémy. Nie je to celkom tak, že nemáte dostatok finančných prostriedkov,
pretože mesto Poltár finančné prostriedky a teda 100 %, ktoré dostáva na školy a školské
zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti školám a školským zariadeniam aj posunulo.
Ak chceme dofinancovať školy a školské zariadenia konkrétne ZŠ Slobody, chcem
pripomenúť napr. ŠKD vždy dostávalo viac ako napr. ŠKD na Školskej, musíme sa
rozhodnúť, komu tie finančné prostriedky z rozpočtu vezmeme a presunieme na činnosť
školského klubu detí a centra voľného času. Včera večer sme konzultovali s pani riaditeľkou
Evou Dirbákovou či oni výjdu, pretože celkovo je v danom stredisku dostatok finančných
prostriedkov, tzn., že sa budú čerpať aj finančné prostriedky zo všeobecného materiálu na
dofinancovanie miezd a odvodov. Konkrétne finančné zdroje pre školy a školské zariadenia
určí všeobecne záväzné nariadenie tak ako po minulé roky. Všetky finančné zdroje, ktoré
prídu do mesta sa rozdeľujú školám a školským zariadeniam. Ak škola alebo školské
zariadenie chce finančné zdroje navyše je potrebné povedať odkiaľ tie finančné prostriedky
máme vziať a kam to máme presunúť. Komu máme vziať? Seniorom, mestskej samospráve
alebo hlavnému kontrolórovi? Čiže je potrebné počkať na dané všeobecne záväzné nariadenie.
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Chcem spomenúť, že prečo škola nezapája do navrhovaného rozpočtu zostatky z príjmov
minulých rokov, ktoré zostávajú na účtoch. My pošleme 1/12, ktorá sa ale spätne nevyučtúva
a na to upozornil už po kontrole danej školy aj hlavný kontrolór. Pristupujme k tým deťom
rovnako, pretože v školskom klube detí na ZŠ Školskej to vyjde, nerozumiem, prečo v
školskom klube detí v ZŠ Slobody zase nevyjde. Rozpočet bol urobený tak, že každé dieťa,
ktoré navštevuje školu a školské zariadenie na území mesta Poltár dostane 100 % a takto
dostane aj každá škola, či už sa jedná o ZUŠ alebo ZŠ alebo MŠ v našom meste. Konkrétnosti
určí príslušné všeobecne záväzné nariadenie, ktoré budeme prijímať v roku 2021.
Postupujeme rovnako ako sme postupovali v minulých rokoch.
Riaditeľ ZŠ Slobody, Mgr. Slavkovský: to je pravda až na jednu výnimku, ktorú by som
spomenul. CVČ sme teraz financovali koeficientom 1,1. Je to síce 100 %, ale zabúda sa, že
ten koeficient je napočítaný na 541 detí. Niekedy bol koeficient 3,7 . Práve preto sú tie
originálne kompetencie, pretože mesto musí vyhodnotiť celkovú situáciu pre svoje zariadenia
a podľa toho ten rozpočet stanoviť.
Pani primátorka: centrum voľného času funguje tak, že my mu dávame tiež 100 % financií.
Toto centrum navštevujú aj deti z okresu Poltár, ktoré zafinancuje mesto Poltár. My
financujeme podľa počtu detí, ktoré navštevujú centrum. Pravidelne kontaktujeme listom aj
osobne starostov príslušných obcí preto, aby za deti, ktoré navštevujú toto centrum aj oni
zaplatili konkrétnu sumu, ktorú my tu dáme všeobecne záväzným nariadením na dieťa. Stáva
sa nám, že niektoré obce nezaplatia ani euro, niektoré zaplatia malú pomernú časť. Keď nám
tieto finančné zdroje prídu posielame ich ZŠ Slobody. Ten príspevok na každé dieťa
nedostáva len mesto Poltár, Dostáva ich každá samospráva čiže aj malé obce, tzn., že tie
finančné zdroje nám na deti, ktoré navštevujú súkromné centrum z okresu Poltár, nie z mesta
neprichádzajú alebo prichádzajú oveľa menšie ako by sme potrebovali. Čo sa týka tých
finančných zdrojov pre deti od 5 do 15 rokov. My môžeme dať CVČ aj viacej peňazí, ale to
dostane iba CVČ a ostatné deti od 5 do15 rokov z týchto finančných zdrojov nebudú mať
benefit. My to robíme tak, že ak sa organizujú nejaké podujatia v meste Poltár za účasti detí s
menným zoznamom týchto detí financujeme tieto podujatia. Z tohto sme napr. financovali
akciu " Mikuláš " kde deti v meste Poltár dostali balíčky alebo teraz sme prispievali deťom v
predškolskom veku v materských školách, ktoré keby sme tieto zdroje dávali iba centru tak by
žiadny príspevok nemali. To nie sú iba deti ZŠ, ale sú to deti od 5 rokov. Takže preto sa tieto
finančné prostriedky takto prideľujú. CVČ dávame 100 % . Očakávame v budúcom roku
úsporu na energiách v jednotlivých zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, lebo
počas tohto školského roku tá školská dochádzka bola z dôvodu pandémie Covid 19
obmedzená, čiže zrejme sa nepotrebovalo ani toľko el. energie, vody a to sa týka aj
vykurovania. Na mesto chodí takmer každý, ktorý si žiada finančné zdroje na
dofinancovanie.Tento rok bude aj pre mestskú samosprávu náročný. Vieme, že odvody, ktoré
má štát budú nižšie, a že my dostaneme menej peňazí. Chceme udržať základné kompetencie
mesta tak, aby sme boli ako mesto životaschopné aj v roku 2021. Viem, že si navrhoval pán
riaditeľ nejaké možnosti ako by sme sa mali k tomuto problému postaviť a to, že zobrať časť
finančných zdrojoch ZŠ Školská a presunúť na ZŠ Slobody alebo napr. si navrhoval zvýšiť
poplatok rodičom, k tomu je potrebné si sadnúť, rozanalyzovať ich, pretože tieto veci sú
závislé od poslancom mestského zastupiteľstva či chceme rodičom v budúcom roku dvíhať
poplatky. Mám veľkú obavu, pretože príjmy do domácností poklesli.
Riaditeľ ZŠ Slobody, Mgr. Slavkovský: práveže týmto výberom daní štátu a tým prepočtom
vznikne takýto koeficient. Bohužiaľ, na tom fungovaní toho zariadenia musia participovať aj
rodičia. Ak dostanete len na výplaty tak ako máte fungovať. My to musíme zvládnuť pričom
nemáme ani na platy. Kde sú dávky, ktoré musíme vyplatiť, napr. sociálny fond, stravné atď.
To sú veci zo zákona. Ak nevieme dať z mesta väčší obnos finančných prostriedkov tak časť
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toho poplatku musíme preniesť na rodiča. Tí, ktorí sú vo finančnej núdzi tým treba umožniť,
aby to neplatili.
Pani primátorka: chce sa ešte niekto vyjadriť k tejto téme z poslancov? Ak nie, ja by som
vás ešte chcela poinformovať o rôznych aktivitách, ktoré sme v priebehu decembra robili v
prospech obyvateľov nášho mesta. Chcem sa poďakovať za participáciu poslancov na týchto
aktivitách. Pre všetky domácnosti v našom meste budeme distribuovať kalendár, ktorý máte
na svojich stoloch. Prvýkrát mesto Poltár vydalo vlastný kalendár kde sa nachádzajú
fotografie z minulých období zo života nášho mesta, čiže niektorí občania sa tam budú môcť
nájsť, vidieť či už deti alebo dospelí. Tak isto sme sa snažili odprezentovať aj drobných
živnostníkov a podnikateľov v tomto kalendári, ale aj život našich škôl a život organizácií v
našom meste. Dozvedia sa tam občania aj základné informácie o vývoze tuhého komunálneho
odpadu. Kontaktné informácie na naše mesto, ale rovnako aj na poslancov mestského
zastupiteľstva. Zverejnili sme so súhlasom príbuzných aj fotografiu a informácie o najstaršej
občianke nášho mesta. Kalendáre budeme distribuovať do schránok bezplatne každej
domácnosti v meste Poltár. Okrem toho by som chcela poďakovať pani poslankyni Lenke
Sojkovej, pretože s jej pomocou sme začali distribuovať do domácnosti seniorov v našom
meste krabice s vianočnými darčekmi. Rozhodli sme sa zatiaľ osloviť predovšetkým
kategóriu dôchodcov nad 70 rokov. Vzhľadom k tomu, že bol vyhlásený zákaz vychádzania
nestihli sme doručiť všetky krabice do domácnosti. Po skončení tejto situácie to samozrejme
urobíme. S týmto my okrem pani poslankyne Sojkovej veľmi pomohla pani viceprimátorka a
pán Ján Kromholc ako poslanec. Okrem toho sme ešte priniesli do mesta a zorganizovali sme
zbierku " Burza láskavosti ". Sú tam nejaké veci ako napr. bicykle, oblečenie a obuv pre ľudí,
ale rovnako, pretože platí zákaz vychádzania aj túto aktivitu budeme realizovať
pravdepodobne až v roku 2021. Toto sú také charitatívne akcie, ktoré sme sa snažili ako
mestská samospráva urobiť pre našich občanov. Chcela by som sa poďakovať všetkým
poslancom mestského zastupiteľstva za spoluprácu v roku 2020, za ich návrhy, hlasovania a
podnety, ktoré dávali mestu Poltár. Verím, že tak bude aj v budúcom roku, a že spoločnými
silami posunieme naše mesto dopredu čo sa týka jeho rozvoja. Tiež chcem poďakovať
všetkým riaditeľom organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poltár a tiež sa chcem
poďakovať všetkým pracovníkom mesta, pretože mnohokrát tu so mnou zostávali po
pracovnej dobe, robili nad rámec svojich činností a robili to predovšetkým preto, aby sa ľudia
v Poltári cítili komfortnejšie, aby sme im dokázali nejakým spôsobom pomôcť v čase
pandémie. Viem, že nedostali finančné prostriedky, pretože nestáli v prvej línii, ale môžem
povedať, že stáli, pretože mnohí šili rúška, mnohí ich rozdávali priamo do domácností
seniorov, mnohí realizovali nákupy pre ľudí, ktorí boli doma v rámci pandémie. Teším sa na
spoluprácu v roku 2021.

Mgr. Martina Brisudová
primátorka mesta
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poverený prednosta MsÚ

Karol Švingál

Ján Kromholc

I. overovateľ

II. overovateľ

