MESTO POLTÁR
MESTSKÝ ÚRAD, Železničná 489, POLTÁR
Členom mestského zastupiteľstva
987 01 Poltár
V Poltári dňa 4. 12. 2015

POZVÁNKA
V súlade so Zákonom o obecnom zriadení č. 369/90 Zb.
zvolávam

dňa 10. 12. 2015, t. j. vo štvrtok 13.00 hod.
do zasadačky MsÚ plánované zasadnutie MsZ s nasledovným programom:
1. Správa o činnosti mestskej rady, návrhoch mestskej rady a primátora mesta
2. Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
zriadených na území mesta Poltár

3. Zmena rozpočtu na r. 2015, RO č. 22-29
4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu mesta Poltár na r,. 2016, 2017,
2018
5. Návrh programového rozpočtu mesta Poltár na r. 2016, 2017, 2018
6. Správa o hospodárení a celkovej činnosti ZSS
7. Správy o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy
8. VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poltár
9. Správa o stave ŽP
10. VZN o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
11. Schválenie súťažných podmienok - obchodná verejná súťaž - predaj pozemkov na Ul.
továrenskej v Poltári
12. Odpredaj bytu MUDr. Ján Šoltés
13. Predaj pozemku Jánovi Kováčovi s manž. Martou

14. VZN o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách
počas volebnej kampane na území mesta Poltár
15. PDOS, s. r. o. Poltár – námietky proti vyúčtovaniu spotr. energie
 započítanie pohľadávok
16. Správa o postupe realizácie VZN mesta o dani z nehnuteľnosti, ostatných daní a poplatkov ako
zdroj príjmu
17. Kontrola plnenia uznesení MsZ r. 2015
18. Kontrola čerpania nákladov na správu kúpaliska a futbalového štadióna
19. Následná finančná kontrola školskej jedálne pri MŠ, Sklárska, Poltár
20. Následná finančná kontrola vykonaná v MsPS so zameraním na odstránenie nedostatkov
zistených pri predchádzajúcej kontrole, t. j. Kontrola záznamov o prevádzke dopravných
prostriedkov a výsledky inventarizácie r. 2014
21.
22.
23.
24.

R ô z n e -plány činnosti MsR, MsZ a hlavnej kontrolórky mesta
Interpelácia
Diskusia
Záver

Účasť na zasadnutí je nutná. Na zasadnutie, ktoré je verejné, pozývam aj občanov mesta.
Pavel GAVALEC
primátor mesta Poltár

DOCHÁDZKA
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Poltári
konané dňa 10. 12. 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, Mgr. Lenka T A L Á N O V Á
Ospravedlnená: Bc. Martina TÓČIKOVÁ

UZNESENIE č. 9/2015 ZO ZASADNUTIA MsZ
KONANÉHO DŇA 10. 12. 2015

I. BERIE NA VEDOMIE
1. RO č. 27
2. RO č. 28
3. stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu mesta Poltár
na roky 2016, 2017, 2018
4. viacročný rozpočet vrátane programov a podprogramov Mesta Poltár na roky 2017,
2018 podľa príloh

Príjmy spolu
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové
Výdavky spolu
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie výdavkové
Hospodárenie obce

Rozpočet na rok Rozpočet na rok
2017
2018
4 321 785,00
4 338 501,00
4 321 785,00
4 338 501,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 321 785,00
4 338 501,00
4 162 799,00
4 179 515,00
77 950,00
77 950,00
81 036,00
81 036,00
0
0

5. správu o hospodárení a celkovej činnosti ZSS
6. správy o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl
7. správu o stave ŽP
8. správu o postupe realizácie VZN mesta o dani z nehnuteľnosti, ostatných daní a poplatkov
ako zdroj príjmu
9. kontrolu plnenia uznesení MsZ r. 2015
10.kontrolu čerpania nákladov na správu kúpaliska a futbalového štadióna
11.následnú finančnú kontrolu školskej jedálne pri MŠ, Sklárska, Poltár
12. následnú finančnú kontrolu vykonanú v MsPS so zameraním na odstránenie nedostatkov
zistených pri predchádzajúcej kontrole, t. j. Kontrola záznamov o prevádzke dopravných
prostriedkov a výsledky inventarizácie r. 2014

II. SCHVAĽUJE
l. správu o činnosti mestskej rady, návrhoch mestskej rady a primátora mesta
11 za
1 proti
- zdržal sa hlasovania
Mgr. Brisudová

2. Dodatok č. 1/2015 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2015 (ďalej len VZN) o určení
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poltár na rok 2015.
12 za

- proti

- zdržal sa hlasovania

3. RO č. 22
Vo výdavkovej časti rozpočtu:
A/ Funkčná klasifikácia 01.1.1. – Výkonné a zákonodarné orgány
Ekon. klasifikácia
610 Mzdy, platy, služobné príjmy

Suma
- 6 216,96 EUR

B/ Funkčná klasifikácia 06.6.0. – Kapitálové výdavky
Ekon. klasifikácia
717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia

6 216,96 EUR

4. RO č.23
Vo výdavkovej časti rozpočtu:
A/ Funkčná klasifikácia 06.6.0. – Kapitálové výdavky
Ekon. klasifikácia
717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia

10 455,02 EUR

5. RO č. 24
Vo výdavkovej časti rozpočtu:
A/ Funkčná klasifikácia 06.6.0. – Kapitálové výdavky
Ekon. klasifikácia
717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia

3 700,- EUR

6. RO č. 25
Vo výdavkovej časti rozpočtu:
A/ Funkčná klasifikácia 01.1.1. – Výkonné a zákonodarné orgány
Ekon. klasifikácia
Suma
635 Rutinná a štandardná údržba
- 4 000,- EUR
637 Služby
- 4 616,64 EUR
B/ Funkčná klasifikácia 06.6.0. – Kapitálové výdavky
Ekon. klasifikácia
717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia
7. RO č. 26

8 616,64 EUR

Vo výdavkovej časti rozpočtu:
A/ Funkčná klasifikácia 01.1.1. – Výkonné a zákonodarné orgány
Ekon. klasifikácia
Suma
637
Služby
- 1 539,- EUR
B/ Funkčná klasifikácia 0950
Ekon. klasifikácia
610 Mzdy, platy, služobné príjmy

1 539,- EUR

8. RO č. 29
Príjmová časť:
Funkč.kl.
Ekon.kl
1020
223
Zariadenie sociálnych služieb Poltár

Suma
10 000,- EUR

Výdavková časť:
Funkč.kl.
Ekon.kl
1020
610
Zariadenie sociálnych služieb Poltár
1020
630
Zariadenie sociálnych služieb Poltár

Suma
5 000,- EUR
5 000,- EUR

Hlasovanie:
RO 22
RO 23
RO 24
RO 25
RO 26
RO 29

12 za
12 za
12 za
12 za
12 za
12 za

- proti
- proti
- proti
- proti
- proti
- proti

- sa zdržal hlasovania
- sa zdržal hlasovania
- sa zdržal hlasovania
- sa zdržal hlasovania
- sa zdržal hlasovania
- sa zdržal hlasovania

9. Rozpočet vrátane programov a podprogramov mesta Poltár na rok 2016 podľa príloh:
Príjmy spolu
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové
Výdavky spolu
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie výdavkové
Hospodárenie obce
12 za

- proti

Rozpočet na rok 2016
4 210 546,00
4 210 546,00
0,00
0,00
4 205 022,00
4 046 496,00
77 490,00
81 036,00
+ 5 524,00
- zdržal sa hlasovania

10. súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov na Ul.
továrenskej v Poltári
v zmysle § 9 a) ods.1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, týkajúcich sa prevodu nehnuteľného majetku:
pozemkov, ktorých Mesto Poltár je výlučným vlastníkom v celosti 1/1 v pomere
k celku, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Poltár, obec Poltár, vedené na liste
vlastníctva č.1 nasledovne:
parc.č. CKN 1536/1 o výmere: 24 775 m2,druh poz.: zastavané plochy a nádvoria,
CKN 1536/3 134 m2 zastavané plochy a nádvoria,
CKN 1536/4 569 m2 zastavané plochy a nádvoria,
CKN 1537 157 m2 zastavané plochy a nádvoria,
CKN 1538 906 m2 zastavané plochy a nádvoria,
CKN 1539/1 3 522 m2 zastavané plochy a nádvoria,
CKN 1539/2 1 589 m2 zastavané plochy a nádvoria,
CKN 1540/2 53 m2 zastavané plochy a nádvoria,
CKN 1541 205 m2 zastavané plochy a nádvoria,
CKN 1542/2 140 m2 zastavané plochy a nádvoria,
CKN 1542/3 146 m2 zastavané plochy a nádvoria,
CKN 1542/4 245 m2 zastavané plochy a nádvoria,
CKN 1543/5 1 136 m2 zastavané plochy a nádvoria,
CKN 1545/2 1 394 m2 trvalé trávne porasty,
o celkovej výmere 34 971 m2,
podľa predloženého návrhu.
Podmienky verejnej obchodnej súťaže:
1. Súťaž sa začína dňa 21.12.2015, uverejnením na úradnej tabuli Mestského úradu v Poltári, na
internetovej stránke Mesta Poltár a v regionálnej tlači.
2. Návrh do súťaže predkladá jej navrhovateľ v neporušenej zalepenej obálke, kde uvedie
meno, adresu a označenie „obchodná súťaž - predaj pozemkov v areáli bývalých tehelní v
Poltári - NEOTVÁRAŤ“.
3. Predloženie návrhu kúpnej zmluvy.
4. Kúpna cena minimálne vo výške 1,- EUR/m2.
5. Navrhovateľ na pozemkoch vybuduje výrobné a skladovacie priestory (v súlade s územným
plánom mesta), v ktorých zabezpečí vytvorenie nových pracovných miest.
6. Ak navrhovateľ s plánovanou výstavbou na základe právoplatného stavebného povolenia
nezačne do 1 roka od právoplatnosti rozhodnutia o prevode týchto pozemkov, má
vyhlasovateľ - predávajúci právo spätnej kúpy v súlade s § 607 zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v platnom znení za rovnakú cenu, akú kupujúci za predmet kúpy zaplatil.
7. Ak do 3 rokov odo dňa odovzdania predmetu kúpy nenadobudne právoplatnosť kolaudačné
rozhodnutie na výrobné a skladovacie priestory, ktoré navrhovateľ má na predmete kúpy
postaviť, má vyhlasovateľ - predávajúci právo spätnej kúpy v súlade s § 607 zákona č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení za cenu, akú kupujúci za predmet kúpy
zaplatil. Právo spätnej kúpy má vyhlasovateľ po dobu 5 rokov od uzavretia kúpnej zmluvy pre
prípad akéhokoľvek zavineného porušenia podmienok kúpnej zmluvy zo strany navrhovateľa
– kupujúceho. V prípade, že sa na predmete súťaže - kúpy bude nachádzať rozostavaná

stavba v akomkoľvek stupni rozostavanosti, kupujúci sa zaväzuje odstrániť ju na vlastné
náklady, a pokiaľ túto svoju povinnosť nesplní do 3 mesiacov, odo dňa ako predávajúci na
odstránenie kupujúceho vyzve, je predávajúci oprávnený odstrániť túto stavbu sám
a kupujúci sa mu zaväzuje náklady na odstránenie uhradiť v plnej výške, ak sa s kupujúcim
nedohodne inak, prípadná iná dohoda musí byť písomná a schválená Mestským
zastupiteľstvom v Poltári.

8. Vyhlasovateľ - predávajúci je oprávnený zadržať vrátenie kúpnej ceny, ktorú by mal
uhradiť navrhovateľovi - kupujúcemu pre prípad spätnej kúpy alebo odstúpenia od
kúpnej zmluvy a to na zabezpečenie úhrady nákladov odstránenia rozostavanej
stavby.
9. Ak navrhovateľ do 1 mesiaca odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného
rozhodnutia na stavby, ktoré má na predmete súťaže postaviť, nedoručí jedno vyhotovenie
kolaudačného rozhodnutia vyhlasovateľovi - predávajúcemu alebo kupujúci nepodá návrh na
záznam do katastra nehnuteľností, má predávajúci právo na zaplatenie pokuty od
kupujúceho a to vo výške 1.000,–€ (slovom jedentisíc eur) a to aj opakovane za každý ďalší
začatý mesiac v ktorom kupujúci nesplní svoju povinnosť doručiť kolaudačné rozhodnutie a
zabezpečiť riadny zápis skolaudovanej nehnuteľnosti v katastri nehnuteľností. Splnením
jednej povinnosti nie sú dotknuté nároky na plnenie druhej povinnosti a to až do jej splnenia.
10. Pre prípad, že by navrhovateľ- kupujúci v lehote do 10 rokov chcel nadobúdané
nehnuteľnosti predať, darovať alebo inak scudziť iným osobám, v kúpnej zmluve bude
riešené ako vecné právo predkupné právo, ktoré spočíva v povinnosti kupujúceho ponúknuť
ich vopred vyhlasovateľovi - predávajúcemu a to za rovnakých podmienok, ako ich
nadobudol kupujúci. Takto dohodnuté predkupné právo ako vecné právo pôsobí aj voči
nástupcom kupujúceho.
11. Vyhlasovateľ súťaže – predávajúci podá návrh na vklad vlastníckeho práva a práva
zodpovedajúceho vecnému bremenu – predkupné právo do katastra nehnuteľností až po
zaplatení celej kúpnej ceny. Náklady spojené s katastrálnym konaním a to najmä zaplatenie
správnych poplatkov hradí v celom rozsahu navrhovateľ – kupujúci.
12. V obálke navrhovateľ predloží:
12.1
doklady preukazujúce totožnosť,
fyzická osoba: meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia,
označenie bankového spojenia, z ktorého bude poukázaná kúpna cena,
právnická osoba: obchodné meno alebo názov, sídlo, označenie právnej
formy právnickej osoby, identifikačné číslo, mená a priezviská osôb
oprávnených konať v mene právnickej osoby, označenie bankového spojenia,
z ktorého bude poukázaná kúpna cena,
12.2 predloženie návrhu kúpnej zmluvy s presným označením nehnuteľnosti – pozemkov,
o ktoré má navrhovateľ záujem.
12.3 prehlásenie navrhovateľa, že nemá žiadne evidované nedoplatky voči Mestu Poltár a
potvrdenie zdravotnej poisťovni, sociálnej poisťovni, úradom finančnej správy SR, že
navrhovateľ nemá žiadne nedoplatky na daniach a cle,
12.4

súhlas navrhovateľa s podmienkami vyhlásenej súťaže,

12.5 kópiu dokladu o zaplatení zábezpeky, písomný súhlas navrhovateľa s tým, že v
prípade, že po vyhodnotení OVS nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy z akéhokoľvek
dôvodu na strane úspešného navrhovateľa, zložená zábezpeka prepadá v prospech
vyhlasovateľa z titulu zmluvnej pokuty.

13 Navrhovateľ je povinný zložiť na bankový účet vyhlasovateľa súťaže č.: 22127352/0200
sumu vo výške 5000,- EUR slovom: päťtisíc eur ako zábezpeku, ktorá musí byť pripísaná
na účet najneskôr dňa 31.1.2016.
Zložená zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže v prípade, ak úspešný uchádzač
neuzavrie kúpnu zmluvu, alebo neuhradí zvyšnú časť kúpnej ceny v lehote určenej
vyhlasovateľom súťaže v zmysle podmienok kúpnej zmluvy. Táto zábezpeka sa bude
považovať aj ako zmluvná pokuta pre prípad využitia spätnej kúpy.
Navrhovateľom, ktorí nebudú v obchodnej verejnej súťaži úspešní, bude zložená zábezpeka
vrátená na účet do 14 dní po vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže.
Úspešný účastník obchodnej verejnej súťaže doplatí zostávajúcu časť kúpnej ceny
nehnuteľnosti do 60 dní odo dňa platnosti kúpnej zmluvy a pred podaním návrhu na vklad do
katastra nehnuteľností.
14 Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži.
15 Navrhovateľ nemôže označiť údaje svojho návrhu ako dôverné.
16 Obálka musí byť doručená na Mestský úrad v Poltári cez podateľňu tak, aby jej prijatie mohlo byť
zaevidované najneskôr dňa 31.1.2016 do 11:00 hod.
17 Návrh doručený po stanovenom termíne, resp. návrh, v ktorom nebude splnená niektorá zo
stanovených podmienok súťaže, nebude do súťaže zaradený. O najvhodnejšom návrhu rozhodne
vyhlasovateľ prostredníctvom Mestského zastupiteľstva.
18 Výsledky súťaže budú oznámené všetkým navrhovateľom do 15 dní.
19 Vyhlasovateľ si vyhradzuje:
 Právo odmietnuť všetky predložené návrhy,
 Právo súťaž zrušiť,
 Právo predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže.
20 Bližšie informácie o verejnej obchodnej súťaži Vám poskytnú na Mestskom úrade v Poltári na
oddelení výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy, tel.: 047/4308415,
047/4308416, 0948 161311, v úradných hodinách.
21 Obhliadka predmetu verejnej obchodnej súťaže – na požiadanie v úradných hodinách Mestského
úradu v Poltári.
22 Navrhovatelia súťaže môžu dodatočne dopĺňať alebo meniť návrh a to aj po uplynutí lehoty na
predkladanie návrhov, len na základe výzvy vyhlasovateľa a v ním stanovenej lehote.
23 Komisiu na vyhodnotenie podaných návrhov zmlúv budú tvoriť všetci poslanci MsZ. Kritériom pre

posudzovanie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena a záväzok nadobúdateľa kupujúceho pre vytvorenie podmienok zamestnanosti vo vybudovaných zariadeniach. Pre prípad,
že bude predložený do OVS iba jeden návrh, alebo iba jeden návrh splní podmienky účasti, môže
mestské zastupiteľstvo v Poltári takýto návrh vyhodnotiť ako najvhodnejší. Kúpna zmluva bude
uzatvorená s úspešným navrhovateľom – kupujúcim po schválení v Mestskom zastupiteľstve.

12 za

- proti

- zdržal sa hlasovania

11.v zmysle § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov v spojitosti so zákonom č. 182/1993 Zb. z. o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov, odpredaj 1-izbového bytu č. 53 o výmere 33,10 m2 na 1. poschodí vo vchode č. 59
bytového domu „I“ súpisné číslo 594 na Ulici sklárskej v Poltári, stojaceho na CKN parcele č.
2091, spoluvlastnícky podiel 1/1 a podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach domu 33/3696, zapísaný na LV č.2074 v katastrálnom území Poltár nájomníkovi
bytu za kúpnu cenu 236,73€.
Pre: MUDr. Ján Šoltés, rodený Šoltés narodený 21.1.1941,
trvale bytom Ul. sklárska 594/59, 987 01 Poltár.
11 za

- proti

1 zdržal sa hlasovania
Pitliak

12. prevod majetku mesta
v zmysle § 9 a) ods.8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, týkajúcich sa prevodu nehnuteľného majetku pozemkov nasledovne:
Podľa geometrického plánu číslo 33547564-33/2015 sa jedná o
novovytvorenú parcelu:
CKN 186/2 o výmere: 131 m2, druh pozemku: zastavaná plocha,
odčlenenú z parciel EKN 1566/3, zapísanej na liste vlastníctva č. 2356 a celkovej výmere 72
m2 vo výlučnom vlastníctve Mesta Poltár v podiele 1/1 a časti EKN 1529/2, zapísanej na liste
vlastníctva č. 2356 o výmere 59 m2 vo výlučnom vlastníctve Mesta Poltár v podiele 1/1,
za kúpnu cenu 1 EUR/m2. Celková kúpna cena za odkupované pozemky o výmere 131 m2 je
131,00 € (slovom: stotridsaťjeden euro) pre:
Ján KOVÁČ nar. 13.01.1953 a manželka Marta KOVÁČOVÁ rod. Chudinová nar. 24.4.1952,
obidvaja trvale bytom Pionierska 93/9, 987 01 Poltár, v BSM v podiele 1/1.
12 za

- proti

- zdržal sa hlasovania

13. plány činnosti MsR, MsZ a hlavnej kontrolórky mesta
12 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

14. stretnutie poslancov MsZ dňa 25. 1. so stavebným a ekonomickým oddelením
a nájomníkmi na Poliklinike v Poltári ohľadom riešenia nájomného za nebytové priestory
12 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

15. aby sa zasadnutie mestskej rady uskutočňovalo v utorky týždeň a pol pred zasadnutím
MsZ a zasadnutie MsZ tretí štvrtok v mesiaci.
12 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

16. aby Dodatok k zásadám o hospodárení mesta bol riešený na budúcom mestskom
zastupiteľstve a predjednaný v školskej a ekonomickej komisii.
11 za
- proti
- sa zdržal hlasovania
MUDr. Baník neprítomný.
17. aby ďalší člen športovej komisie bol doplnený neskôr
8 za
- proti
MUDr. Baník
Mgr. Brisudová
Bc. Skýpala
p. Pitliak
Mgr. Talánová
p. Kamas
p. Račko
Mgr. Jánošík

- zdržal sa hlasovania
p. Albert
p. Kulich
p. Sitor
MVDr. Balog

B/
1. VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poltár
12 za
- proti
- zdržal sa hlasovania
2. VZN o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
12 za
- proti
- zdržal sa hlasovania
3. VZN o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných
priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta Poltár
10 za
- proti
- sa zdržal hlasovana
Bc. Tóčiková a Kamas chýba

III. O D V O L Á V A
1. p.Valériu Majerovú ako členku z komisie pre financie, správu a hospodárenie s majetkom
mesta
11 za

- proti

- zdržal sa hlasovania
Mgr. Jánošík

2. Ing. Petra Žiláka ako člena z komisie pre šport
12 za

- proti

- zdržal sa hlasovania

Zápisnica
napísaná na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Poltári
konané dňa 10. 12. 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, Mgr. Lenka T A L Á N O V Á
Ospravedlnená: Bc. Martina TÓČIKOVÁ
Primátor:
Prednosta:
Hlavná kontrolórka:
Zapisovateľka:

Pavel Gavalec
Ing. Pavel OLŠIAK
Iveta Lakotová
Marta Kupčeková

Rokovanie mestského zastupiteľstva zahájil a viedol primátor mesta p. Pavel Gavalec,
ktorý privítal všetkých prítomných. Konštatoval, že na zasadnutí je prítomných 12 poslancov.
OVEROVATELIA: 1.Matej A L B E R T
2. Mgr. Lenka T A L Á N O V Á
Kto je za to, aby overovateľmi zápisnice boli p. Albert a Mgr. Talánová?
12 za
-proti
- sa zdržal hlasovania
NÁVRHOVÁ KOMISIA:

1. Bc. Ján S K Ý P A L A
2. Mgr. Pavel J Á N O Š Í K
3. Ján K U L I C H

Hlasovanie:
Kto je za to, aby komisia pracovala v tomto zložení?
12 za
-proti

- sa zdržal hlasovania

PROGRAM:
l. Správa o činnosti mestskej rady, návrhoch mestskej rady a primátora mesta
2. Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl
a školských zariadení zriadených na území mesta Poltár
3.Zmena rozpočtu na r. 2015, RO č. 22-29
4.Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu mesta Poltár na r,. 2016,
2017, 2018
5.Návrh programového rozpočtu mesta Poltár na r. 2016, 2017, 2018
6. Správa o hospodárení a celkovej činnosti ZSS
7. Správy o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy
8. VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poltár
9. Správa o stave ŽP
10. VZN o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
11. Schválenie súťažných podmienok – obchodná verejná súťaž - predaj pozemkov na Ul.
továrenskej v Poltári
12. Odpredaj bytu MUDr. Ján Šoltés
13.Predaj pozemku Jánovi Kováčovi s manželkou Martou

14. VZN o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných
priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta Poltár
15. PDOS, s. r. o. Poltár – námietky proti vyúčtovaniu spotr. energe
- započítanie pohľadávok
16. Správa o postupe realizácie VZN mesta o dani z nehnuteľnosti, ostatných daní a poplatkov
ako zdroj príjmu
17. Kontrola plnenia uznesení MsZ r. 2015
18. Kontrola čerpania nákladov na správu kúpaliska a futbalového štadióna
19. Následná finančná kontrola školskej jedálne pri MŠ, Sklárska, Poltár
20. Následná finančná kontrola vykonaná v MsPS so zameraním na odstránenie nedostatkov
zistených pri predchádzajúcej kontrole, t. j. Kontrola záznamov o prevádzke dopravných
prostriedkov a výsledky inventarizácie r. 2014
21 . R ô z n e -plány činnosti MsR, MsZ a hlavnej kontrolórky mesta
22. Interpelácia
23. Diskusia
24. Záver
p. Sitor
-navrhol zmenu člena športovej komisie, pretože Ing. Peter Žilák na svoju žiadosť odstúpil
a na jeho miesto treba nového člena
primátor
-dáme to do bodu r ô z n e
Kto je za program?
12 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

l. Správa o činnosti mestskej rady, návrhoch mestskej rady a primátora mesta
Táto správa je vypracovaná písomne a je prílohou zápisnice.
MVDr. Balog
-dnes bola mestská rada pred zasadnutím mestského zastupiteľstva. Prejednávali sme návrh
rozpočtu na rok 2016. Zverejnený bol 15 dní, pripomienky boli zapracované do návrhu.
Máme výstup, ktorý mestská rada odporučila schváliť.
Mgr. Brisudová
-v úvode čítal pán viceprimátor odpovede na pripomienky poslancov z minulého mestského
zastupiteľstva. Boli asi dve odpovede na jej interpelácie. Prečo sa neriešili všetky, ale iba
výber interpelácií poslancov? Do 30 dní podľa rokovacieho poriadku máme dostať odpovede
na všetky naše interpelácie. Ja som dostala na dve z piatich. Kedy budú odpovede? Bola som
overovateľka z predchádzajúceho mestského zastupiteľstva. Tie interpelácie tam sú zapísané.
Z mestskej rady sa odpovedalo na dve z piatich. Pýtam sa prečo?
Stromy sa opiľovali?
prednosta
-stromy sa opiľovali

Mgr. Brisudová
-to bola otázka na konkrétny strom, ktorý sa nachádza pred očnou optikou. Pýtala sa na
konkrétnu cestu, konkrétny stav technických budov. Tento strom ohrozuje rodinné domy,
ktoré sa okolo neho nachádzajú. Má pocit, že je to jeden z najvyšších stromov, ktoré tam sú.
Pýtala sa na jeho zdravotný stav. Máte predsa pracovníkov, ktorí to môžu zhodnotiť. Pýtala sa
na komunikáciu, ktorá nebola 30 rokov vyvezená, na budovy, ktoré neboli 30 rokov
opravované. Pýtala sa na stav hudobného nástroja v dome smútku, keď je to už tak a máme to
napísané v rokovacom poriadku mestského zastupiteľstva. Už nás posmievajú občania, že
nedostávame odpovede na naše interpelácie, tak by som poprosila, aby bol dodržaný rokovací
poriadok. A keď už nie vy, poprosím zástupcu poslancov pána viceprimátora, aby si prečítal
interpelácie poslancov a aby im vo výstupe z mestskej rady dal odpovede.
MUDr. Baník
-dokedy je termín pripomienok k rokovaciemu poriadku, aby sa následne mohlo spracovať?
primátor
-do 15. 01. 2016, aby to prešlo mestskou radou a mestským zastupiteľstvom.
Hlasovanie
Kto je za to, aby bola schválená táto správa s pripomienkami, ktoré odzneli?
11 za
1 proti
- zdržal sa hlasovania
Mgr. Brisudová
2. Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl
a školských zariadení zriadených na území mesta Poltár
Poslanci obdržali návrh dodatku písomne domov.
Hlasovanie:
12 za

- proti

- zdržal sa hlasovania

3. Zmena rozpočtu na r. 2015, RO č. 22 - 29
Zmenu rozpočtu na rok 2015 treba zosúladiť s rozpočtovým opatrením. Mestská rada
odporúča schváliť.
Hlasovanie:
RO 22
RO 23
RO 24
RO 25
RO 26
RO 27, 28
RO 29

12 za
12 za
12 za
12 za
12 za
berie na vedomie
12 za

- proti
- proti
- proti
- proti
- proti

- sa zdržal hlasovania
- sa zdržal hlasovania
- sa zdržal hlasovania
- sa zdržal hlasovania
- sa zdržal hlasovania

- proti

- sa zdržal hlasovania

4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu mesta Poltár na
r. 2016, 2017, 2018
Na zasadnutí MsZ svoje stanovisko okomentovala hlavná kontrolórka.
MsZ vzalo stanovisko na vedomie.

5. Návrh programového rozpočtu mesta Poltár na r. 2016, 2017, 2018
prednosta
- prebehli dve ekonomické komisie. Mestská rada sa stotožnila s pripomienkami k jednému
bodu, ktorý nebudem konkretizovať, ak nemusím. Stretli ste sa pred mestským
zastupiteľstvom. Urobil sa asi konsenzus, v tom znení bude tá zložka rozpočtu upravená.
V podstate všetky tie pripomienky a dodatky, ako povedala hlavná kontrolórka, boli
v mestskej rade akceptované. Mestská rada odporučila tento prepracovaný návrh schváliť.
Hlasovanie:
Kto je za to, aby bol schválený prepracovaný návrh rozpočtu?
12 za
- proti

- zdržal sa hlasovania

6. Správa o hospodárení a celkovej činnosti ZSS
MsZ vzalo správu na vedomie.
7. Správy o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy
MsZ vzalo správy na vedomie.
8. VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poltár
MVDr. Balog
-toto VZN prejednávala školská komisia. Termín zápisu bol predtým od 15. 01. do 15. 02.,
teraz sa to preložilo od 01. do 30. 04., pretože bol novelizovaný zákon.
Hlasovanie:
Kto je za uvedený návrh VZN?
12 za

- proti

- zdržal sa hlasovania

9. Správa o stave ŽP
MsZ vzalo správu na vedomie.
10. VZN o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
Hlasovanie:
Kto je za uvedený návrh VZN?
12 za
- proti

- zdržal sa hlasovania

11. Schválenie súťažných podmienok – obchodná verejná súťaž - predaj pozemkov na
Ul. továrenskej v Poltári
Poslanci sa stretli osobne s právničkou. Bol nejaký výstup. Ostali dve otvorené veci:
- výška zábezpeky
- za koľko rokov sa nemôže nehnuteľnosť odpredať.

MUDr. Baník
-výberovou komisiou budú členovia mestského zastupiteľstva, preto hovorím, aby sme to
neopomenuli.
Ing. Cifraničová
-kúpna zmluva bude uzatvorená po schválení v mestskom zastupiteľstve
prednosta
-členmi výberovej komisie budú 13 poslanci mestského zastupiteľstva
p. Sitor
-myslím si, že 10 rokov je seriózna doba
prednosta
-je to bod č. 10, potom ho citoval
p. Kamas
-mal návrh na 15 rokov
Hlasovanie za návrh 10 rokov ?
9 za
2 proti
Kamas
Mgr. Jánošík

1 zdržal sa hlasovania
Pitliak

Zábezpeka:
prednosta
-kupujúci je povinný zložiť sumu 5 000 €. Jedná sa o výšku zábezpeky.
p. Sitor
-najprv bolo 5 000 €, potom, že sa môže zmeniť podľa toho, aký bude záujemca, aká bude
suma.
prednosta
-my nechceme s primátorom do toho vstupovať
p. Sitor
-neviem, či to tam je niekde, že zábezpeka by sa držala počas tej doby – počas 10 rokov.
Keby sa porušili podmienky, ktoré sú dané v zmluve, zábezpeka by automaticky prepadla
mestu s tým, že by ostalo vecné bremeno, že mesto si môže pozemok odkúpiť naspäť.
prednosta
-zábezpeka sa môže považovať aj ako zmluvná pokuta pre prípad využitia spätnej kúpy
p. Sitor
-čiže 10 rokov by sa držala zábezpeka
p. prednosta
-ak som to správne pochopil, tak by to mohlo byť. Táto zábezpeka sa bude považovať aj ako
zmluvná pokuta pre prípad využitia spätnej kúpy. Nemusí sa držať zábezpeka, ale je to
zmluvná pokuta v tej istej výške.

p. Sitor
-išlo o to, že napríklad kupujúci by nejako chcel vyšachovať, že by nechcel zaplatiť,
skrachoval, žeby tá zábezpeka sa po celý čas držala na účte s tým, že mesto by mu mohlo
stiahnuť zábezpeku. Keby nie, tak po 10 rokoch by to prepadlo, tak sme vtedy komunikovali.
Právnička to odsúhlasila.
Mgr. Jánošík
-čo sa týka výšky zábezpeky, veľmi ani nerozhoduje, či bude 5 alebo 10, alebo 15. Ak je
úprimný záujem, bude to riešiť záujemca, ktorý odkúpi pozemky a vie, že bude stavať. Jemu
je to jedno, aká bude pokuta, lebo vie, že ide do toho. Ak niekto do toho nepôjde, tak je to
nízke, pretože tie finančné zdroje sa mu vrátia, ak začne stavať. Samozrejme tie lehoty, ak sa
dodržia, ako sme sa o nich rozprávali. Ak rozbehne stavbu na odpredanom pozemku, tá
pokuta alebo zábezpeka je bezpredmetná. Ak nebude robiť a bude aj vyššia, tá zábezpeka sa
vráti, ak sa všetko stane tak, ako sa plánuje. Musí mať jasno, či ide stavať a zámer aj
zrealizuje. Doteraz viac firiem a podnikateľov nezrealizovalo na týchto pozemkoch nič.
Bc. Skýpala
-súťaž sa vyhlasuje na pozemok ako celok, kde je pravdepodobne investícia možno radovo
v stovkách tisícoch eur, ak nie v miliónoch. V prípade záujmu zmluvná pokuta by mala byť
primeraná. Nehovorím o celej investícii. Ale nám nejde o to, dostať za ten pozemok čo
najviac. Prioritou je dostať tam investora, ktorý má naozaj záujem tam niečo postaviť. Tá
zábezpeka bude v prípade, že dodrží zmluvné podmienky, vrátená. Ak je záujemca, ktorý má
seriózny záujem niečo vybudovať, nie je problém mu nechať pri takej investícii, akú by tam
dal, aj10 – 15 tisíc €. Preto treba dávať pozor, máme to aj v zmluvných podmienkach, že ak
napr. začne stavať, niečo vybuduje, nedokončí to, bude vyzvaný, aby stavbu odstránil, ak tam
vznikne nejaký odpad, aby ten odstránil. Ak to nespraví, bude to musieť urobiť mesto,
ktorému bude následne fakturovať náklady na odstránenie odpadu. Treba dať pozor na to, že
vieme ako s. r. o. fungujú, zanikne behom pol roka a zistíme to, že budeme musieť odpratať
veci. A nebudeme ich mať od koho vymáhať, nakoľko bude v likvidácii, ako máme Slovglas.
Za chvíľu máme pohľadávky v hodnote 75 000 €, nieto komu vyfakturovať, keďže neexistuje.
Preto zábezpeka mala byť vyššia, koniec koncov bude mu vrátená pri dodržaní všetkých
podmienok. Preto navrhujem aspoň 10 000 €.
MUDr. Baník
-mal dotaz, či táto zábezpeka je počas tohto obdobia vinkulovaná. Pre podnikateľa, ktorý chce
investovať do nehnuteľnosti stavby je 10 000 € na začiatok dosť veľa, aby to nepoužil na to,
na čo to použiť má. Buď na nákup pozemku. Ďalšia vec na začiatok realizácie stavby, ak je
vinkulované, to znamená, že ak je na účte, ktorý nesmie použiť, tak suma 10 – 15 tisíc € je
pomerne značná na to, aby si podnikateľ peniaze zaviazal na nejaký účet a nepoužil ho
v investičnom projekte. Zvýšením zábezpeky, ak je vinkulovaná, odplašíme podnikateľov,
ktorí nie sú milionári, ale chcú do nášho projektu ísť. Ak je vinkulovaná, tak je táto suma
postačujúca.
p. Sitor
-tu sa nejedná iba o zmluvnú pokutu, tá suma bude zmrazená.

MUDr. Baník
-je napísané, že 5 000 € je potrebné zložiť ako zábezpeku, ktorá musí byť pripísaná na účet
najneskôr dňa ... Ak je vinkulovaná počas celého obdobia ju nemôže použiť. Ide o výšku,
lebo ak mám dať 10 000 € na 15 rokov niekde, ktoré nemôžem použiť, tak sa mi to zdá veľa.
p. Kamas
-rozprávali sme sa o celom parku. Myslím si, že keď 10 000 € bude musieť akceptovať. Ale
keď niekto napríklad bude chcieť iba niekoľko percent, či sa to nedá riešiť percentuálne?
MUDr. Baník
-súťaž nehovorí o celej ploche. Hovorí o pozemkoch, ktoré sú k dispozícii a hovorí v bode 4,
že kúpna cena je za m2. Súťaž nehovorí o veľkosti požadovanej plochy, o ktoré má záujem.
MVDr. Balog
-podmienky boli upravované, aby to bolo vyhovujúce pre najširších možných záujemcov.
Prikláňam sa k 5 000 €.
Bc. Skýpala
-návrh dal pre celok. Máloktorý investor nájde pozemok len tak po 1 € a za takú súvislú
plochu hneď pri komunikáciách. Obaja záujemcovia mali záujem o celok.
p. Kamas
-bolo by ho treba rozkúskovať podľa potreby, tak sa skôr zoženie viac menších investorov.
Sme najchudobnejší región na Slovensku a investora nie je problém zohnať.
prednosta
-môžu dať žiadosť desiati záujemcovia, predložia projekty, vy vyberiete z tých projektov.
MUDr. Baník
-5 000 € a m2 je v poriadku, 13 poslancov o tom rozhodnú. Môžeme predĺžiť čas na žiadosť,
neprijať ani jednu žiadosť alebo zrušiť súťaž.
Hlasovanie:
Kto je za 5 000 € a predložený návrh?
8 za
- proti

Termín vyhlásenia súťaže:
p. primátor
-od 15. 12. 2015
Ing. Cifraničová
-štvrtok je uzávierka, dajme 21. 12. 2015

4 zdržali sa hlasovania
Kulich
Mgr. Brisudová
Kamas
Bc. Skýpala

MVDr. Balog
-dajme 01. 01. 2015
p. primátor
-od 21. 12. 2015 do 31. 01. 2016
Dávam hlasovať za schválenie súťažných podmienok – obchodná verejná súťaž - predaj
pozemkov na Ul. továrenskej v Poltári ,ktoré ste predložili s tými pripomienkami, čo odzneli
dnes.
Hlasovanie:
12 za

- proti

- zdržal sa hlasovania

12. Odpredaj bytu MUDr. Ján Šoltés
Hlasovanie:
11 za

- proti

- zdržal sa hlasovania
Pitliak

13. Predaj pozemku Jánovi Kováčovi s manželkou Martou
Hlasovanie:
12 za

- proti

- zdržal sa hlasovania

14. VZN o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných
priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta Poltár
Mgr. Jánošík
-je nevykonateľné, keď kandidujúci subjekt by mal svoje plagáty odstrániť najneskôr do 3
dní. My to neriešime. VZN to rieši, ale nie v praxi. Mali by odstrániť na vlastné náklady.
Hlasovanie:
10 za

- proti

- sa zdržal hlasovana
Tóčiková a Kamas chýba

15. PDOS, s. r. o. Poltár – námietky proti vyúčtovaniu spotr. energe
- započítanie pohľadávok
prednosta
-jedná sa o väčšinu lekárov. Zaoberali sme sa dosť doširoka, chceli by sme požiadať stavebnú
komisiu a ekonomickú komisiu, akým spôsobom to riešiť. Čo sa týka meračov tepla, teplo by
sa možno ešte dalo zmerať. Voda, keď neboli merače namontované si to osobne nevie celkom
predstaviť z technického a estetického hľadiska. Treba si sadnúť aj s lekármi, aby aj sami
navrhli. Každý z lekárov mal inú požiadavku, ale netýkalo sa to energií, ale špecifické veci,
preto zmluvy nie sú rovnaké. Všetky merače sa tam technicky nedajú dať. Kúrenie môžu byť
merače na radiátoroch, sú tam spoločné priestory.
p. primátor
-odporúča stavebnej a ekonomickej komisii a lekárom stretnutie
Bc. Skýpala
-mali to 2x na ekonomickej komisii. Prvý výstup, že mesto malo vyvolať stretnutie
s nájomníkmi, nestalo sa tak. Výdavky na polikliniku sú vysoké. Poliklinika má 1 100 m2,
v predloženom návrhu rozpočtu, výdavky spolu na polikliniku sú 48 000 €, na energiu

44 600 €. Staré domy majú 250 m2 ich mesačná réžia je 400 € na energie. Za 4 domy sme na
polovicu z tohto.
p. Kamas
-mal pripomienku za merače na elektriku. V roku 2012 sa kolaudovala budova polikliniky,
ktorá má vyše 1 000 m2. V každej miestnosti musí byť krabica. Odberné miesto sa dá
skontrolovať digitálnym prístrojom, stojí to okolo 20 €.
MUDr. Baník
-zistil som náklady na polikliniku, čo sa týka fakturácie Poltárskou energetickou. Túto
informáciu má 24 hodín. Od januára do novembra 2015 je 12 971,89 €. Predpokladaná
celková suma od Poltárskej energetickej aj za december je do 15 000 € za kúrenie.
Poznámka konateľa spoločnosti
-náklady na teplo v roku 2014 boli 18 187 €, čo bol prvý rok prevádzky. Na jeho základe
došlo k zreálneniu fixných nákladov a tým aj poklesu celkovej platby. Pre rok 2016 nedôjde
k žiadnemu nárastu, takže náklady budú približne rovnaké ako v roku 2015.
Na základe tohto navrhol MUDr. Baník tento bod vypustiť, dohodnúť sa na termíne, kedy
budú známe skutočné náklady na budovu polikliniky a vyzvať nájomníkov, aby sa stretnutia
zúčastnili.
p. Račko
-na stavebnej komisii bolo povedané, žeby merače tepla nebol problém. Horšie je s vodou
a elektrinou, lebo by sa museli vymeniť všetky rozvody
p. primátor
-kedy budú známe tohtoročné náklady?
p. Štrbová
-do 20. 01. 2016 by mohla byť faktúra.
p. primátor
-je potrebné stretnúť sa do 25. 01. 2016 na pracovnej porade.
Bc. Skýpala
-my sme to nespôsobili. Tam bol projektant. Sú nové normy, nové vyhlášky. Projektant bol za
to zodpovedný. Ak by sme mali prerábať, sú to zbytočné náklady pre občanov mesta.
Neviem, kto je zodpovedný za stavbu. Vyplatíme stavebný dozor, faktúry sme videli a pustí
sa to tak, ako to je.
p. Pitliak
-bol som na pohotovosti a pani doktorka sa sťažovala, že nemá denné svetlo. Je to v súlade
s normami?
p. prednosta
-svetlo tam je riešené svetlíkom. Všetky miestnosti spĺňajú normy.
p. Pitliak
-v lete je tam veľmi teplo.

Mgr. Brisudová
-prikláňam sa k názoru pána Jánošíka, budova polikliniky bola značne drahá a predražená.
Mesto na ňu muselo schvaľovať finančné prostriedky, takže za tie peniaze, by tam tie merače
mali byť. Máme na stole žiadosť PDOS, máme tu zástupcu spoločnosti. Priklonila sa
k návrhu, ktorý povedal pán Baník ohľadom spoločného stretnutia. Bola by som rada, keby
sme dali slovo aj zástupcovi spoločnosti, odhlasovali jeho vystúpenie k žiadosti o čo
konkrétne ide, aby mal priestor povedať to na mestskom zastupiteľstve.
p. primátor
-projekt stál 750 000 €, my sme dostali od štátu 500 000 € a 80 000 € mesto doplácalo.
Ušetrili sme 170 000 €. Kde sme toto mohli spraviť. Poslanci sa tak správali, že toto sme si
nemohli dovoliť.
Mgr. Brisudová
-bola som na mestskom zastupiteľstve, kde si povedal, že finančné prostriedky, ktoré sú
schválené vládou, budú postačovať. A viac finančných prostriedkov ako na bytový dom
nebude musieť schváliť mestské zastupiteľstvo. V obidvoch prípadoch mestské zastupiteľstvo
schválilo finančné prostriedky nie malé na dofinancovanie aj jednej aj druhej stavby.
p. primátor
-500 000 € sme dostali kvôli tomu, že sme museli dať na učilište, lebo keby sme neboli s tým
súhlasili, tak učilište tu v Poltári nie je. Čo by si bola robila, keby boli zatvorili a učilište
odtiaľto odišlo? Toto bolo na zasadnutí vlády, nebola si tam.
Mgr. Brisudová
-bola som na zasadnutí vlády a tie návrhy, ktoré išli odtiaľto mali k dispozícii všetci poslanci.
Členov vlády som vítala s pánom prednostom pred mestským úradom. Keby tvoje slovo
platilo, tak nehovoríme tu o učilišti, pretože už na zasadnutí vlády sa schvaľovali finančné
prostriedky pre učilište. My sme to vtedy vedeli, že tie financie, ktoré majú ísť na polikliniku,
budú na obnovenie budovy učilišťa. Napriek tomu si povedal, že finančné prostriedky na
polikliniky budú postačovať.
p. primátor
-vždy som presadzoval, že rozpočet je 750 000 €.
Mgr. Brisudová
-ale, že to postavíme aj za tú sumu. Nemysleli sme na to, že lekári budú merače potrebovať
a že im teraz prídu vysoké nedoplatky a budeme ich mať všetkých tu. Máme bytové domy,
keď bol 1 merač, bol problém v celej bytovke, lebo bolo naúčtované veľa vody, tepla a keď sa
dali merače do bytov, tak je pokoj.
p. Albert
-mám pripravené uznesenie , že je to už nemožné urobiť v tejto budove, ale nie je to chyba
poslancov mestského zastupiteľstva.
Hlasovanie aby mohol vystúpiť pán Gasper:
12 za
- proti

- zdržal sa hlasovania

p. Gasper
-počúvam tu niečo také, čo si myslím, že nie je v poriadku. Mesto, keď sa rozhodlo, že ide
budovať novú polikliniku, kde 99,9 % budú nájomníci, nikdy nevidel PD, ako bola navrhnutá.
Myslí si, že tak ako to hovoril pán Jánošík a pani Brisudová, projektant mal zakotviť do
každej ambulancie všetko to, čo tam má byť, čiže vodomer, elektromer a merač na radiátory.
Na základe tohto, mala byť podpísaná zmluva a v každej ambulancii vypočítané nájomné.
Metre štvorcové boli vypočítané podľa priestoru, ktoré má každá ambulancia. Ostatné
priestory sa majú dať určitým percentom. Ambulancia má pohotovostnú službu, dostanete sa
len do čakárne, kde sme traja. Mali by sme mať maximálne 10 % z ostatných priestorov. Nie
tak, ako bolo ku koncu roka vyčíslené 55 m2 za kúrenie, z toho má platiť elektrickú energiu
a vodu.
Metre štvorcové sa môžu premeniť na teplo, ale elektrická energia sa nedá. Hovorilo sa
o vetraní. Celá poliklinika bola schválená, akože sa môže schváliť. Pohotovosť má v lete 26
stupňov. Fúkajú ventilátory, preháňajú teplý vzduch, na ambulancii sa dajú otvoriť iba dvere.
Každý jeden lekár má inú zmluvu.
Hlasovanie:
Kto je za to, aby sa uskutočnilo stretnutie poslancov MsZ dňa 25. 1. so stavebným a
ekonomickým oddelením a nájomníkmi na Poliklinike v Poltári ohľadom riešenia nájomného
za nebytové priestory?
12 za
- proti
- sa zdržal hlasovania
16. Správa o postupe realizácie VZN mesta o dani z nehnuteľnosti, ostatných daní
a poplatkov ako zdroj príjmu
MsZ správu berie na vedomie.
17. Kontrola plnenia uznesení MsZ r. 2015
Mgr. Brisudová
-týka sa to uznesení, ktoré boli splnené, niektoré neboli vôbec splnené a niektoré čiastočne.
Na strane 5 je napísaný zámer predaja majetku pre Slovenský vodohospodársky podnik,
schválený mestským zastupiteľstvom, na úradnej tabuli nebol zverejnený. Prečo a kto je za to
zodpovedný?
hlavná kontrolórka
-táto časť sa týka stavebného oddelenia. V zošite na sekretariáte sa píše dátum zverejnenia.
p. Štrbová
-to uznesenie pripravovala zrejme pani Oravcová a zrejme to nedala zverejniť.
Mgr. Brisudová
-vyvodenie osobnej zodpovednosti voči pracovníkom mestského úradu sú 3 uznesenia. Ani
v jednom nebola vyvodená osobná zodpovednosť.
-prvé uznesenie sa týkalo čerpania dovoleniek a vyberanie stravných lístkov, ktoré neboli
opodstatnené.
-nebola vyvodená osobná zodpovednosť voči pracovníkom mestského úradu vo veci
porušovania právnych predpisov v súvislosti s hospodárnym nakladaním s majetkom mesta
a vymáhaním pohľadávok mesta voči dlžníkom.

-bolo treba vyvodiť pracovno-právnu a majetkovú zodpovednosť voči štatutárnemu
zástupcovi mestského podniku služieb vo veci odcudzenia príklepového skrutkovača. Zo
strany mesta nebola zodpovednosť vyvodená.
hlavná kontrolórka
-je to v kompetencii primátora a prednostu.
p. primátor
-ústne sme o tom hovorili, náprava sa stala a je to v poriadku.
Mgr. Brisudová
-prečo finančné prostriedky z Prima banky boli využité na dostavbu internátu a z akého
dôvodu nebola daná poslancom možnosť, aby tieto financie určili na akciu, ktorá bude
v meste. V opatreniach sa použili napriek tomu.
p. Štrbová
-prostriedky za akcie vo výške 18 000 € schválili poslanci použitie.
Mgr. Brisudová
-boli sme upozornení, že sú to financie z Prima banky?
p. Štrbová
-materiál ste videli, že sa používajú finančné prostriedky v príjmovej časti rozpočtu. Bola
navýšená príjmová časť o 18 000 €. Takže tých 18 000 € sa používalo vo výdavkovej časti.
Mgr. Brisudová
-vie niekto z kolegov, že tieto finančné prostriedky z Prima banky sme použili na dostavbu
internátu v tom čase keď sme to schvaľovali?
p. Štrbová
- v tom čase sa neschvaľoval len internát, z väčšej časti sa schvaľovali prostriedky na
dostavbu internátu.
Mgr. Brisudová
-dodnes nie je odpoveď, predložiť do 10 dní výdavky súvisiace so súdnym sporom mesta
a SUZI PLUS, s. r. o. o zaplatení 5 814 € v členení na súdne trovy, právne zastúpenie JUDr.
Bračokovou, možné trovy právneho zastúpenia SUZI PLUS, s. r. o. a iné. Tieto informácie by
sme sa možno dozvedeli podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Akú váhu má
uznesenie mestského zastupiteľstva pre vedenie mesta a či poslanci majú postupovať podľa
tohto zákona, aby sa dostali k číslam, pretože hovoria o hospodárnom nakladaní s finančným
prostriedkami obce. Verejné financie nie sú súkromné a mali by byť poslancom sprístupnené.
p. prednosta
-čo sa týka nákladov, ktoré stál mesto spomenutý súdny spor, v tej dobe, keď ste sa pýtali ešte
nebol ukončený. Prvé dva súdy mesto Poltár, ktoré zastupovala JUDr. Bračoková, vyhralo
a tretí súdny spor, ktorý nebol tak dávno uzavretý, tretíkrát na odvolanie uspela pani
Uhrínová. Súčasne prebiehali iné súdne spory.
p. Štrbová
-JUDr. Bračoková si osobitne nevyúčtovala náklady na zastupovanie.

p. prednosta
-je to súčasť súdnych sporov, ktoré sa riešia a následne prebieha ďalší súdny spor, ktorého bol
účastný ako svedok, kde mesto Poltár súdny spor vyhralo. A je tam účtovaná suma, kde si
JUDr. Bračoková nejaké náklady účtuje. Ak to treba, možno sa to dá zúčtovať s tým, že
spomenieme o akú sumu sa jedná pri úspešnom súdnom spore na štyroch alebo piatich
pojednávaniach. Sudca rozhodol v prospech nás. Tam sa dá tiež spočítať o akú sumu
finančných prostriedkov sa jedná, ktorú sme týmto sporom uchránili. Ak niekto poukazuje na
to, že právnička spor prehrala a mestu vznikli škody, nemôžem s tým súhlasiť.
Bc. Skýpala
-keď viete, že mesto je v práve a ideme hájiť svoje práva, tak máte pravdu. Spor s pani
Uhrínovou bolo pochybenie zo strany mesta, že sme sa pustili do sporu, o ktorom sme vedeli,
že prehráme. Okresný, krajský súd je určitá postupnosť. Ten najvyšší rozhodol, že ten
rozsudok, ktorý vydali v prospech mesta je neplatný. Ide o konečné slovo. Najvyšší povedal,
že nie sme v práve. Mesto spor s pani Uhrínovou prehralo.
p. prednosta
-keď niekto nevyhrá spor, nespôsobil tým niekomu škodu
Mgr. Brisudová
-kedy dostaneme verdikt uznesenia?
p. prednosta
-z tej faktúry sa to rozpočítať dá. Riešila sa situácia, ktorá sa stala predtým. Nemôžeš
povedať, že sa ide dopredu do prehratého sporu, JUDr. Bračoková by do toho určite nešla.
Pretože iný sudca má na to iný názor, má na to nárok. Ak sa dá, rozpočítame, ak nie dáme
celkovú sumu.
Bc. Skýpala
-nehovorí, že bola stratová, máme podobný prípad s Krištáľom, keď primátor svojvoľne
ukončil nájomnú zmluvu s Orange Group a z toho dôvodu máme teraz zo súdu predbežné
opatrenia, že s Krištáľom nemôžeme narábať. Už mohol byť v súťaži a mohli sme ho
ponúknuť na prenájom. Patrí to do právomoci mestského zastupiteľstva.
p. primátor
-keby ste neboli do toho zasahovali, tak by doteraz Krištáľ fungoval. Mohli ste povedať,
dajme to do právneho stavu a Krištáľ mohol fungovať.
Mgr. Jánošík
-tieto finančné prostriedky musíme schváliť a uhradiť
MVDr. Balog
-ona bola niečo dlžná a nezaplatila a ona vyhrala súdny spor, nemusí nám platiť
Mgr. Jánošík
-súdne trovy
Mestské zastupiteľstvo vzalo správu na vedomie.

18. Kontrola čerpania nákladov na správu kúpaliska a futbalového štadióna
Bc. Skýpala
-prečítal výstupy z pokladničných blokov. 05. 06. 2015 bolo na kúpalisku 375 dospelých
a 203 detí. Parkovné 8 x 1,50 € bolo vybrané. 07. 06. 2015 bolo vybrané 7 x za parkovanie
a je 45 parkovacích miest. To sú straty na kúpalisku.
hlavná kontrolórka
-na mestskom podniku služieb boli stiahnuté údaje na CD. Nemali určenú osobu za vyberanie
parkovného. Zaplatil len ten, kto išiel vyplatiť do pokladne. Je tam správca, je za to
zodpovedný.
Bc. Skýpala
-prvé upozornenie bolo. že skrutkovač sa ide odpísať v hodnote 400 €. Potom zrazu bol
odcudzený. Aj za toto sa porozprávate, ako za skrutkovač?
p. Pitliak
-prešiel okolo parkoviska v tých najväčších horúčavách a parkovisko bolo plné. Nikoho
netrápi, že tam unikajú peniaze. Nad tým sa treba zamyslieť. Sú to peniaze všetkých občanov,
treba určiť kompetentných ľudí, ktorí budú na to dozerať, musia mať nad sebou kontrolu.
Mgr. Brisudová
-ide tu v podstate o financie. Bavíme sa o financiách a o tom, že mestské kúpalisko nám
produkuje stratu. Keby sme vedeli vychytať všetky muchy, tak tá strata by bola určite menšia.
Teraz sme hovorili o výbere parkovného, ale okrem parkovného, ktoré nevyberá nikto a je to
čisto na svedomí vodičov, ktorí tam prišli motorovým vozidlom a nahlásili sa pri pokladni.
Hlavná kontrolórka poukazuje aj na problematické vyberanie vstupného na umelé ihrisko. To
je ďalšia vec, ktorá vyplávala na povrch týmto spôsobom. Keď povedal pán Skýpala, že
výkonná zložka je mestský úrad, je to pravda a do tejto zložky nastupujú poslanci, ak
hovoríme o poslancovi Kamasovi, alebo Pitliakovi, ktorí chodia, to vidia a kontrolujú. Takto
to nemôže byť postavené. Poslanec je preto poslancom, aby poukazoval na chyby
a nedostatky a výkonná zložka, aby sa odstraňovali. Výkonná zložka nie je na to, aby sa
niekto urážal, ani na to, aby poslanci boli za to, čo povedia na mestskom zastupiteľstve
perzekvovaní. Toto je to nesprávne pochopenie výkonu poslanca mestského zastupiteľstva.
hlavná kontrolórka
-osoby zo strany mestského úradu boli určené, ktoré sú zodpovedné
p. prednosta
-akým spôsobom fungujú bufety? Nemáš na Slovensku žiadne kúpalisko, kde máš bufet
súkromný, ktorý prenajíma niekomu a mesto z toho nemá nič. To tiež nie je malá položka.
hlavná kontrolórka
-rozdiel medzi pôvodným vstupným a zníženým vstupným robí 9 340 €.
Mestské zastupiteľstvo správu berie na vedomie.

19. Následná finančná kontrola školskej jedálne pri MŠ, Sklárska, Poltár
Správa bola vzatá na vedomie.
20. Následná finančná kontrola vykonaná v MsPS so zameraním na odstránenie
nedostatkov zistených pri predchádzajúcej kontrole, t. j. Kontrola záznamov
o prevádzke dopravných prostriedkov a výsledky inventarizácie r. 2014
Správa bola vzatá na vedomie.
21. Rôzne - plány činnosti MsR, MsZ a hlavnej kontrolórky mesta
Mgr. Brisudová
-navrhla plány činnosti doplniť správy o činnosti komisií za predchádzajúci rok
Mgr. Jánošík
-navrhol určiť presné termíny, vyčleniť štvrtky na zasadnutia mestského zastupiteľstva. Pozrel
si obce a oni majú presné termíny. Každý poslanec si vie potom veci zariadiť. Veci, ktoré
prídu 3 dni pred mestským zastupiteľstvom by sa nemali zaradiť. Nebolo to prerokované
v komisii a v mestskej rade a my to dáme na mestské zastupiteľstvo. Treba určiť záväzné
termíny.
p. Pitliak
-stotožnil sa s pánom Jánošíkom. Primátor Koršó nepatril medzi jeho obľúbencov, ale bol tam
pevný harmonogram. Vedeli sme si prispôsobiť čas, aby sme sa ich mohli zúčastniť.
p. primátor
-tretí štvrtok v mesiaci bude mestské zastupiteľstvo
p. prednosta
-ale počítajte potom s každým mesiacom
p. primátor
-my si tu dohodneme každý druhý mesiac a aj teraz sme desiaty krát v roku. Rada by mala
predchádzať týždeň pred.
Hlasovanie:
Kto je za to, aby mestské zastupiteľstvo zasadalo každý tretí týždeň v mesiaci?
12 za
- proti
- zdržal sa hlasovania
p. Kupčeková
-týždeň dopredu posielame podklady na mestské zastupiteľstvo a keďže bude rada týždeň
pred mestským zastupiteľstvom, nemôžu byť zapracované výsledky z mestskej rady do
materiálov.
p. prednosta
-prvý štvrtok bude mestská rada a tretí štvrtok mestské zastupiteľstvo.
p. primátor
-rady budú v utorky a mestské zastupiteľstvá vo štvrtok, čiže odstup bude týždeň a pol

Kto je za to, aby sa zasadnutie mestskej rady uskutočňovalo v utorky týždeň a pol pred
zasadnutím MsZ a zasadnutie MsZ tretí štvrtok v mesiaci.
12 za
- proti
- sa zdržal hlasovania
Odvolanie Ing. Žiláka
p. Sitor
-Ing. Žilák na vlastnú žiadosť odstúpil ako člen športovej komisie, preto ho navrhol odvolať
a treba doplniť nového člena.
Kto je za odvolanie Ing. Žiláka zo športovej komisie?
12 –za
- proti

- zdržal sa hlasovania

p. Sitor
-navrhol doplniť Mariana Janiša
p. Kulich
-futbalisti by nemali zástupcu v športovej komisii
p. Sitor
-rozprával som sa s Maťom Rusnákom, chcel nejakého vhodného člena. Nezhodli sme sa na
ničom, preto som navrhol sám. S Mariánom sa mu spolupracuje dobre, keďže je to jeho
zverenec, reprezentant.
MUDr. Baník
-komisia sa môže doplniť kedykoľvek.
p. Sitor
-nie je pravidlom, že musí pracovať v komisii niekto z futbalu
Hlasovanie:
Kto je za to, aby do športovej komisie bol zvolený Marián Janiš?
4 za
- proti
p. Albert
p. Kulich
p. Sitor
MVDr. Balog
Pán Jánošík nehlasoval.

7 zdržali sa hlasovania
MUDr. Baník
Mgr. Brisudová
p. Pitliak
Mgr. Talánová
p. Kamas
p. Račko
Bc. Skýpala

Kto je za to, aby ďalší člen športovej komisie bol doplnený pozdejšie?
8 – za
- proti
- zdržal sa hlasovania
MUDr. Baník
p. Albert
Mgr. Brisudová
p. Kulich
Bc. Skýpala
p. Sitor
p. Pitliak
MVDr. Balog
Mgr. Talánová
p. Kamas
p. Račko
Mgr. Jánošík

22. Interpelácia
MUDr. Baník
-vyzval členov ekonomickej komisie a finančného oddelenia, keďže je schválený participálny
rozpočet, aby sme vytvorili kritériá, podmienky, manuál o tom, ako sa dá z tohto rozpočtu
čerpať, čím skôr.
Bc. Skýpala
-v najbližšej komisii bude riešené. V rozpočte bolo vyčlenených 10 000 €. Upravíme
podmienky, kto bude môcť žiadať a v akej výške na zveľadenie mesta. Podklady môžu poslať
aj poslanci.
MVDr. Balog
-treba dať zahlasovať za pani Majerovú, aby bolo uznesením.
Hlasovanie:
Kto je za to, aby bola odvolaná z ekonomickej komisie pani Valéria Majerová?
11 za
- proti
- zdržal sa hlasovania
Mgr. Jánošík
Dodatok k zásadám o hospodárení mesta bude riešený na budúcom mestskom zastupiteľstve
a predjednaný v školskej a ekonomickej komisii.
Hlasovanie:
Kto je za tento návrh?
11 za

- proti

- sa zdržal hlasovania
MUDr. Baník neprítomný.

23. Diskusia
Mgr. Brisudová
-poďakovala sa poslancom, že odhlasovali participatívny rozpočet. Je transparentný a občania
mesta budú mať možnosť prvý krát sa zapojiť do diania v meste a prerozdeľovania
finančných prostriedkov v rámci prerozdeľovania finančných prostriedkov v rámci rozpočtu.
Vo veľkých mestách je to 1 % z celkovej výdavkovej časti rozpočtu, u nás je 10 000 €, ale
máme pilotný projekt, ktorý chceme vyskúšať tento rok, akým spôsobom sa občania zapoja.
Tých 10 000 € bude skôr na skrášľovanie okolia ako na investičné projekty. MUDr. Baník
mal dobrý nápad, že jednotlivé veci, ktoré sa budú týkať prerozdeľovania finančných
prostriedkov, by malo určiť mestské zastupiteľstvo a môžeme sa odrážať od iných mestských
zastupiteľstiev, ale sme menšia samospráva, preto to bude špecifické. Ďalšie vec, ktorá by si
zaslúžila odznieť z úst vedenia mesta, aké investičné projekty plánujeme robiť, načo si
budeme brať prípadné úvery, pretože to asi najviac zaujíma občanov mesta, čo budeme robiť
vonku, čo bude viditeľné, či budeme opravovať chodníky, turecký most, alebo kultúrny dom.
Na kultúrnom dome z boku je deravá odkvapová rúra, tečie z nej voda rovno na chodník
a zamrzne. Minimálne túto jednu odkvapovú rúru treba opraviť, tak aby nedošlo k úrazu
priamo pri kultúrnom dome zboku od COOP JEDNOTY.
p. Kamas
-pán Šuran nás zaviedol, či nevieme s ním niečo spraviť. Verejne pred kamerou povedal, že
dá 800 €.

p. primátor
-vytvára dlžoby, 14. 12. 2015 je súd, ak to zrušia, dostane výpoveď a vypíšeme výberové
konanie.
p. prednosta
-pán Šuran dal firmu vymazať z obchodného registra
MUDr. Baník
-požiadal o súčinnosť vedúcu stavebného oddelenia a predsedu športovej komisie, aby
pomohli zistiť cenu, prenájom mobilnej ľadovej plochy. Ak by to bolo cenovo prístupné,
medzi činžiakmi by sa mohla vytvoriť z nášho rozpočtu, športovej komisie a príspevkov
sponzorov a vstupného.
p. Kamas
-chcel upozorniť na neprispôsobivých občanov. Čo by sme s nimi mali urobiť, treba ich
z bytov vykázať. Nevie akým spôsobom. Aký dôvod viedol bytovú komisiu k prideleniu
bytov neprispôsobivým občanom?
p. Kulich
-splnili podmienky.
p. Pitliak
- v Zelenom je ostrá zákruta pri STEELE. Pán Očenáš sa n nás obrátil, cesta je frekventovaná,
či sa nedá urobiť zábradlie, aby sa nestalo nešťastie.
p. primátor
-už sme požiadali políciu o vyjadrenie
Mgr. Jánošík
-požiadal, aby sa ekonomická komisia zaoberala cestou na Hájiky. Zastavil ho Ing. Kelement.
On povedal, že malo by hradiť aj družstvo. Družstevníci používajú tú spodnú cestu. Teraz je
to zorané. Ako ťažká technika prechádzala, brázdy zostali a všetko je naplnené vodou. Ak
príde búrka, tak splaví všetku ornicu. Vytlačí na cestu. Jedna rúra je už zničená.
-ďalej sa vyjadril k parkovaniu na kúpalisku.
-pri bytovom dome č. 628 sú jamy polmetrové. Je plná cesta, nemajú kde parkovať. Treba sa
tým zaberať.
-betónové lavičky sú zdevastované, nakúpme nové.
p. primátor
-požiadame PD, aby prispeli na komunikáciu
p. Sitor
-ako je príjazdová cesta ku garážam oproti sklárni je tam kopček zliaty do jednej strany. Treba
to stiahnuť do roviny malým buldozérom.
Mgr. Jánošík
-aj tam, ako je Pneuservis, treba dať cestu do roviny

Mgr. Brisudová
-či bolo by možné urobiť prezentáciu na mestskom zastupiteľstve, či sme technicky
pripravení, keby priniesla prezentáciu. Máme plátno, môžeme premietať?
prednosta
-požičiavame si zo škôl. Dajme kúpiť projektor a plátno.
p. primátor
-treba dať úlohu informatikovi, čo to bude stáť a na ďalšom mestskom zastupiteľstve schváliť
p. Imrovič
-projektor stojí 600 € a plátno 100 €.
p. Štrbová
-je to v rozpočte.
p. prednosta
-chcel obhájiť svojich ľudí, situácia bola pomerne neúnosná. Zhrnul situáciu okolo Ing.
Pribilincovej, ktorá je napádaná za to, že si dovolila učiť na Základnej škole na Ul. slobody,
štyri vyučovacie hodiny do týždňa, chcel to dať na správnu mieru. Bola oslovená riaditeľom,
potreboval učiteľku na výučbu chémie. Opýtala sa primátora, hoci zákon nevyžaduje súhlas
zamestnávateľa podľa odseku 1. Bolo to všetko dohodnuté na žiadosť riaditeľa školy. Tiež je
osočovaná, ako je dobre platená, tak som sa jej opýtal, ako to je slušne platená. Každý jeden
z nás, čo sme tu, zarába viacej na počet odpracovaných hodín. Tie tri pracovné hodiny, čo sú
4 vyučovacie hodiny, si ona nadrobí na mestskom úrade. Čo v tom čase žiadny problém nie
je. Ďalšia vec za čo je osočovaná je, že jej platíme plat z podielových daní. Zamestnanec
spoločného školského úradu je platený z Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Je to
prenesený výkon. Zo 14 968 €, ktoré boli vynaložené na jej mzdu a fungovanie, 13 200 €
príde príspevok, nás stála 1 768 € z rozpočtu mesta s tým, že všetky veci, ktoré potrebujú MŠ
rieši rovnako, hoci to jej náplň nie je. Je to osoba, ktorá robí pohreby, príhovory atď. Konflikt
záujmov tam absolútne nie je. Keď sa informovala na odbore školstva, tak ju podporili, aby
učila a má s touto problematikou bližšie. V predchádzajúcom období nebol iba jeden podobný
prípad, keď zamestnanec mestského úradu pracoval ešte aj na iných inštitúciách, či už to bolo
v školách, alebo to bolo na iných pozíciách pre iné obce. A vtedy to nikomu nevadilo a možno
dneska práve v tejto dobe vadí tým istým ľuďom, keď sa to týka niekoho iného.
Hlasovanie:
Kto je za ukončenie diskusie?
12 za

- proti

- zdržal sa hlasovania

24. Záver
p. Štefančík
-poďakoval za pripomienku za cestu Mgr. Jánošíkovi, ale to sa len opakuje. Neodpustí si
ironicky, že s tou cestou je problém, lebo nemôže sa Štefančíkovi cesta robiť. Tak sa vyjadril
pán primátor. Pár slov chcel povedať k priebežnému zberu komunálneho odpadu. Od 01. 01.
2016 bude v platnosti novelizovaný zákon. Vytvárajú sa organizácie, ktoré prevezmú
existujúci systém zberu v obciach. Zachytil rozhovor s riaditeľkou z generálneho riaditeľstva
a. s., kde je už jedna takáto organizácia zavedená. Obce a mestá budú za triedený zber
dostávať peniaze. Treba zvažovať a občanom vysvetľovať, prečo triediť komunálny odpad
a motivovať ich aj finančne. Boli sme naučení, čím najviac vyviezť na skládku, lebo tam je

príjem zaistený. Nevie, kto si zoberie na starosť v spolupráci s mestským úradom túto agendu.
Môže ponúknuť rozhovor s riaditeľkou. Ešte povedal k revitalizácii sídliska. Bola predložená
štúdia architektom. Dosť nešťastným spôsobom sú zadávané takéto akcie. Nevie, ako sa robí
výber. Hovorí sa, že na Slovensku, kto dá viacej. Robí sa to pre občanov a mali by možnosť
vybrať si aspoň z dvoch ponúk, ktoré by boli odlišné. Na tej akcii ponúkol určitú možnosť,
prečo by nebolo možné formou občasníka informovať občanov o dvoch rôznych návrhoch.
Nebol oslovený nikto ďalší. Občanom treba dať na výber, kde a v akom prostredí chcú byť.
p. primátor
-týmto sme sa zaoberali na valnom zhromaždení v združení pre likvidáciu odpadu. Aj
v utorok ideme do Bratislavy jednať so štátnymi tajomníkmi. Chceme, aby sme mali triediacu
linku na smetisku, aby vyberalo komunity, ktoré sa majú triediť, pokiaľ vyjde výzva, pretože
na ňu čakáme ku revitalizácii. Tu sme oslovili projektantov, kde vyšla najnižšia cena. Mala
vyjsť výzva v júli , projekt je na 80 % spracovaný. Podľa výzvy doplníme a podáme projekty.
My zákony sledujeme. Z recyklačného fondu sme dostávali 12 000 € za triedený odpad do
roku 2013. Od roku 2013 sme nedostali ani jedno €. Na valnom zhromaždení sme museli
zdvihnúť uloženie, aj vývoz smetí. Nebyť Rimavskej Soboty, kde by sme boli v strate
33 000 €. Úplne sme vyhodili cudzích a musíme kalkulovať tak, že všetci, ktorí sme
v združení, musíme vychádzať na nulu. Všetkých cudzích, čo zoberieme, bude do plusu, aby
sme mohli robiť valné zakrývanie skládky, prekládku zeminy, aby sme splnili zákon. My sme
si dali, čo majú skládku na starosti po celom Slovensku vyhodnotenie, že niektorí starostovia
kritizovali, že ideme proti inšpekcii a neplníme povinnosti. Môžem ti povedať, že sme boli
vyzdvihnutí a všetky požiadavky v rámci Slovenska, čo inšpekcia od nás požaduje spĺňame
do dnešného dňa.
p. prednosta
-chce poďakovať za iniciatívu, lebo v posledných mesiacoch sme boli oslovení štyri krát.
Dnes mali prísť z inšpekcie životného prostredia, kde ďakujeme za reklamu divoké skládky.
My o nich vieme. My sme ich chceli odstrániť, len teraz budeme povinní vo veľmi krátkom
čase tieto skládky odstrániť, nakoľko sa postaral pán Štefančík o reklamu a chodí nám sem
inšpekcia. Nebudú to malé finančné prostriedky. Možno pokuse by sme si s tým poradili.
Teraz môžeme čakať na to, že behom mesiaca nás budú čakať obrovské veci pod pokutou.
Mgr. Slavkovský
-chcel povedať pár slov za Ing. Pribilincovú. Zákony vysvetlil prednosta. Nielen
Ing. Pribilincová robí na kratšiu pracovnú dobu, u nich je viac zamestnancov takto
zamestnaných. Dôvodom je šetrenie finančných prostriedkov. Ku koncu školského roka mali
cez 50 hodín nadčas. Tým, že sme zamestnali takýchto pracovníkov, znížili sme túto
nadčasovú prácu. Oslovovali sme tých, ktorí boli dostupní na trhu práce.
p. Štefančík odpovedal prednostovi
-reklamu ste si urobili sami, keď ste komisiu zo životného prostredia zaviedli na šesť
nelegálnych skládok, keď ste chceli, aby nám bola pridelená dotácia. Vie, že nás vyzvali zo
životného prostredia na likvidáciu týchto skládok. Nebola tam zachytená skládka, na ktorú
poukázal na Slanej Lehote. Tú maskujete vyvážaním opiľovaných konárov. Poďakoval za
súbor fotografií z roku 2014 z osláv.

p. prednosta
-presne sa netrafil pán Štefančík, lebo jediná, ktorá bola riešená je skládka na Slanej Lehote,
kde bol osobne s pracovníkom zo životného prostredia. O súbore fotiek neviem, čo tu
rozpráva.
p. Štrbová
-pri pani Pribilincovej bolo spomínané aj moje meno. Túto činnosť vykonávam so súhlasom
zamestnávateľa. Taktiež chcem povedať, že moja predchodkyňa takúto činnosť vykonávala
a vtedy to nikomu nevadilo. Prečo mi nie je vytýkaná taká činnosť, že mimo pracovný čas,
mám štyri krát do týždňa volejbal. Tá činnosť ekonómky mi je vytýkaná. Soboty a nedele
robíme všetko vo svojom voľnom čase a nedávame si za to platiť a pritom viem, že niektoré
iné aktivity v meste, takéto krúžky sú platené z mestských peňazí. To sa nevytýka.
UZNESENIE č. 9/2015 ZO ZASADNUTIA MsZ
KONANÉHO DŇA 10. 12. 2015

I. BERIE NA VEDOMIE
1. RO č. 27
2. RO č. 28
3. stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu mesta Poltár
na roky 2016, 2017, 2018
4. viacročný rozpočet vrátane programov a podprogramov Mesta Poltár na roky 2017,
2018 podľa príloh

Príjmy spolu
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové
Výdavky spolu
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie výdavkové
Hospodárenie obce

Rozpočet na rok Rozpočet na rok
2017
2018
4 321 785,00
4 338 501,00
4 321 785,00
4 338 501,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 321 785,00
4 338 501,00
4 162 799,00
4 179 515,00
77 950,00
77 950,00
81 036,00
81 036,00
0
0

5. správu o hospodárení a celkovej činnosti ZSS
6. správy o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl
7. správu o stave ŽP
8. správu o postupe realizácie VZN mesta o dani z nehnuteľnosti, ostatných daní a poplatkov
ako zdroj príjmu
9. kontrolu plnenia uznesení MsZ r. 2015

10.kontrolu čerpania nákladov na správu kúpaliska a futbalového štadióna
11.následnú finančnú kontrolu školskej jedálne pri MŠ, Sklárska, Poltár
12. následnú finančnú kontrolu vykonanú v MsPS so zameraním na odstránenie nedostatkov
zistených pri predchádzajúcej kontrole, t. j. Kontrola záznamov o prevádzke dopravných
prostriedkov a výsledky inventarizácie r. 2014

II. SCHVAĽUJE
l. správu o činnosti mestskej rady, návrhoch mestskej rady a primátora mesta
2. Dodatok č. 1/2015 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2015 (ďalej len VZN) o určení
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poltár na rok 2015.
3. RO č. 22
Vo výdavkovej časti rozpočtu:
A/ Funkčná klasifikácia 01.1.1. – Výkonné a zákonodarné orgány
Ekon. klasifikácia
610 Mzdy, platy, služobné príjmy

Suma
- 6 216,96 EUR

B/ Funkčná klasifikácia 06.6.0. – Kapitálové výdavky
Ekon. klasifikácia
717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia

6 216,96 EUR

4. RO č.23
Vo výdavkovej časti rozpočtu:
A/ Funkčná klasifikácia 06.6.0. – Kapitálové výdavky
Ekon. klasifikácia
717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia

10 455,02 EUR

5. RO č. 24
Vo výdavkovej časti rozpočtu:
A/ Funkčná klasifikácia 06.6.0. – Kapitálové výdavky
Ekon. klasifikácia
717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia

3 700,- EUR

6. RO č. 25
Vo výdavkovej časti rozpočtu:
A/ Funkčná klasifikácia 01.1.1. – Výkonné a zákonodarné orgány

Ekon. klasifikácia
635 Rutinná a štandardná údržba
637
Služby

Suma
- 4 000,- EUR
- 4 616,64 EUR

B/ Funkčná klasifikácia 06.6.0. – Kapitálové výdavky
Ekon. klasifikácia
717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia

8 616,64 EUR

7. RO č. 26
Vo výdavkovej časti rozpočtu:
A/ Funkčná klasifikácia 01.1.1. – Výkonné a zákonodarné orgány
Ekon. klasifikácia
Suma
637
Služby
- 1 539,- EUR
B/ Funkčná klasifikácia 0950
Ekon. klasifikácia
610 Mzdy, platy, služobné príjmy

1 539,- EUR

8. RO č. 29
Príjmová časť:
Funkč.kl.
Ekon.kl
1020
223
Zariadenie sociálnych služieb Poltár

Suma
10 000,- EUR

Výdavková časť:
Funkč.kl.
Ekon.kl
1020
610
Zariadenie sociálnych služieb Poltár
1020
630
Zariadenie sociálnych služieb Poltár

Suma
5 000,- EUR
5 000,- EUR

9. Rozpočet vrátane programov a podprogramov mesta Poltár na rok 2016 podľa príloh:
Príjmy spolu
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové
Výdavky spolu
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie výdavkové
Hospodárenie obce

Rozpočet na rok 2016
4 210 546,00
4 210 546,00
0,00
0,00
4 205 022,00
4 046 496,00
77 490,00
81 036,00
+ 5 524,00

10. súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov na Ul.
továrenskej v Poltári
v zmysle § 9 a) ods.1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, týkajúcich sa prevodu nehnuteľného majetku:
pozemkov, ktorých Mesto Poltár je výlučným vlastníkom v celosti 1/1 v pomere
k celku, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Poltár, obec Poltár, vedené na liste
vlastníctva č.1 nasledovne:
parc.č. CKN 1536/1 o výmere: 24 775 m2,druh poz.: zastavané plochy a nádvoria,
CKN 1536/3 134 m2 zastavané plochy a nádvoria,
CKN 1536/4 569 m2 zastavané plochy a nádvoria,
CKN 1537 157 m2 zastavané plochy a nádvoria,
CKN 1538 906 m2 zastavané plochy a nádvoria,
CKN 1539/1 3 522 m2 zastavané plochy a nádvoria,
CKN 1539/2 1 589 m2 zastavané plochy a nádvoria,
CKN 1540/2 53 m2 zastavané plochy a nádvoria,
CKN 1541 205 m2 zastavané plochy a nádvoria,
CKN 1542/2 140 m2 zastavané plochy a nádvoria,
CKN 1542/3 146 m2 zastavané plochy a nádvoria,
CKN 1542/4 245 m2 zastavané plochy a nádvoria,
CKN 1543/5 1 136 m2 zastavané plochy a nádvoria,
CKN 1545/2 1 394 m2 trvalé trávne porasty,
o celkovej výmere 34 971 m2,
podľa predloženého návrhu.
Podmienky verejnej obchodnej súťaže:
1. Súťaž sa začína dňa 21.12.2015, uverejnením na úradnej tabuli Mestského úradu v Poltári, na
internetovej stránke Mesta Poltár a v regionálnej tlači.
2. Návrh do súťaže predkladá jej navrhovateľ v neporušenej zalepenej obálke, kde uvedie
meno, adresu a označenie „obchodná súťaž - predaj pozemkov v areáli bývalých tehelní v
Poltári - NEOTVÁRAŤ“.
3. Predloženie návrhu kúpnej zmluvy.
4. Kúpna cena minimálne vo výške 1,- EUR/m2.
5. Navrhovateľ na pozemkoch vybuduje výrobné a skladovacie priestory (v súlade s územným
plánom mesta), v ktorých zabezpečí vytvorenie nových pracovných miest.
6. Ak navrhovateľ s plánovanou výstavbou na základe právoplatného stavebného povolenia
nezačne do 1 roka od právoplatnosti rozhodnutia o prevode týchto pozemkov, má
vyhlasovateľ - predávajúci právo spätnej kúpy v súlade s § 607 zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v platnom znení za rovnakú cenu, akú kupujúci za predmet kúpy zaplatil.
7. Ak do 3 rokov odo dňa odovzdania predmetu kúpy nenadobudne právoplatnosť kolaudačné
rozhodnutie na výrobné a skladovacie priestory, ktoré navrhovateľ má na predmete kúpy
postaviť, má vyhlasovateľ - predávajúci právo spätnej kúpy v súlade s § 607 zákona č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení za cenu, akú kupujúci za predmet kúpy
zaplatil. Právo spätnej kúpy má vyhlasovateľ po dobu 5 rokov od uzavretia kúpnej zmluvy pre
prípad akéhokoľvek zavineného porušenia podmienok kúpnej zmluvy zo strany navrhovateľa
– kupujúceho. V prípade, že sa na predmete súťaže - kúpy bude nachádzať rozostavaná

stavba v akomkoľvek stupni rozostavanosti, kupujúci sa zaväzuje odstrániť ju na vlastné
náklady, a pokiaľ túto svoju povinnosť nesplní do 3 mesiacov, odo dňa ako predávajúci na
odstránenie kupujúceho vyzve, je predávajúci oprávnený odstrániť túto stavbu sám
a kupujúci sa mu zaväzuje náklady na odstránenie uhradiť v plnej výške, ak sa s kupujúcim
nedohodne inak, prípadná iná dohoda musí byť písomná a schválená Mestským
zastupiteľstvom v Poltári.

8. Vyhlasovateľ - predávajúci je oprávnený zadržať vrátenie kúpnej ceny, ktorú by mal
uhradiť navrhovateľovi - kupujúcemu pre prípad spätnej kúpy alebo odstúpenia od
kúpnej zmluvy a to na zabezpečenie úhrady nákladov odstránenia rozostavanej
stavby.
9. Ak navrhovateľ do 1 mesiaca odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného
rozhodnutia na stavby, ktoré má na predmete súťaže postaviť, nedoručí jedno vyhotovenie
kolaudačného rozhodnutia vyhlasovateľovi - predávajúcemu alebo kupujúci nepodá návrh na
záznam do katastra nehnuteľností, má predávajúci právo na zaplatenie pokuty od
kupujúceho a to vo výške 1.000,–€ (slovom jedentisíc eur) a to aj opakovane za každý ďalší
začatý mesiac v ktorom kupujúci nesplní svoju povinnosť doručiť kolaudačné rozhodnutie a
zabezpečiť riadny zápis skolaudovanej nehnuteľnosti v katastri nehnuteľností. Splnením
jednej povinnosti nie sú dotknuté nároky na plnenie druhej povinnosti a to až do jej splnenia.
10. Pre prípad, že by navrhovateľ- kupujúci v lehote do 10 rokov chcel nadobúdané
nehnuteľnosti predať, darovať alebo inak scudziť iným osobám, v kúpnej zmluve bude
riešené ako vecné právo predkupné právo, ktoré spočíva v povinnosti kupujúceho ponúknuť
ich vopred vyhlasovateľovi - predávajúcemu a to za rovnakých podmienok, ako ich
nadobudol kupujúci. Takto dohodnuté predkupné právo ako vecné právo pôsobí aj voči
nástupcom kupujúceho.
11. Vyhlasovateľ súťaže – predávajúci podá návrh na vklad vlastníckeho práva a práva
zodpovedajúceho vecnému bremenu – predkupné právo do katastra nehnuteľností až po
zaplatení celej kúpnej ceny. Náklady spojené s katastrálnym konaním a to najmä zaplatenie
správnych poplatkov hradí v celom rozsahu navrhovateľ – kupujúci.
12. V obálke navrhovateľ predloží:
12.1
doklady preukazujúce totožnosť,
fyzická osoba: meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia,
označenie bankového spojenia, z ktorého bude poukázaná kúpna cena,
právnická osoba: obchodné meno alebo názov, sídlo, označenie právnej
formy právnickej osoby, identifikačné číslo, mená a priezviská osôb
oprávnených konať v mene právnickej osoby, označenie bankového spojenia,
z ktorého bude poukázaná kúpna cena,
12.2 predloženie návrhu kúpnej zmluvy s presným označením nehnuteľnosti – pozemkov,
o ktoré má navrhovateľ záujem.
12.3 prehlásenie navrhovateľa, že nemá žiadne evidované nedoplatky voči Mestu Poltár a
potvrdenie zdravotnej poisťovni, sociálnej poisťovni, úradom finančnej správy SR, že
navrhovateľ nemá žiadne nedoplatky na daniach a cle,
12.4

súhlas navrhovateľa s podmienkami vyhlásenej súťaže,

12.5 kópiu dokladu o zaplatení zábezpeky, písomný súhlas navrhovateľa s tým, že v
prípade, že po vyhodnotení OVS nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy z akéhokoľvek
dôvodu na strane úspešného navrhovateľa, zložená zábezpeka prepadá v prospech
vyhlasovateľa z titulu zmluvnej pokuty.

13 Navrhovateľ je povinný zložiť na bankový účet vyhlasovateľa súťaže č.: 22127352/0200
sumu vo výške 5000,- EUR slovom: päťtisíc eur ako zábezpeku, ktorá musí byť pripísaná
na účet najneskôr dňa 31.1.2016.
Zložená zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže v prípade, ak úspešný uchádzač
neuzavrie kúpnu zmluvu, alebo neuhradí zvyšnú časť kúpnej ceny v lehote určenej
vyhlasovateľom súťaže v zmysle podmienok kúpnej zmluvy. Táto zábezpeka sa bude
považovať aj ako zmluvná pokuta pre prípad využitia spätnej kúpy.
Navrhovateľom, ktorí nebudú v obchodnej verejnej súťaži úspešní, bude zložená zábezpeka
vrátená na účet do 14 dní po vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže.
Úspešný účastník obchodnej verejnej súťaže doplatí zostávajúcu časť kúpnej ceny
nehnuteľnosti do 60 dní odo dňa platnosti kúpnej zmluvy a pred podaním návrhu na vklad do
katastra nehnuteľností.
14 Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži.
15 Navrhovateľ nemôže označiť údaje svojho návrhu ako dôverné.
16 Obálka musí byť doručená na Mestský úrad v Poltári cez podateľňu tak, aby jej prijatie mohlo byť
zaevidované najneskôr dňa 31.1.2016 do 11:00 hod.
17 Návrh doručený po stanovenom termíne, resp. návrh, v ktorom nebude splnená niektorá zo
stanovených podmienok súťaže, nebude do súťaže zaradený. O najvhodnejšom návrhu rozhodne
vyhlasovateľ prostredníctvom Mestského zastupiteľstva.
18 Výsledky súťaže budú oznámené všetkým navrhovateľom do 15 dní.
19 Vyhlasovateľ si vyhradzuje:
 Právo odmietnuť všetky predložené návrhy,
 Právo súťaž zrušiť,
 Právo predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže.
20 Bližšie informácie o verejnej obchodnej súťaži Vám poskytnú na Mestskom úrade v Poltári na
oddelení výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy, tel.: 047/4308415,
047/4308416, 0948 161311, v úradných hodinách.
21 Obhliadka predmetu verejnej obchodnej súťaže – na požiadanie v úradných hodinách Mestského
úradu v Poltári.
22 Navrhovatelia súťaže môžu dodatočne dopĺňať alebo meniť návrh a to aj po uplynutí lehoty na
predkladanie návrhov, len na základe výzvy vyhlasovateľa a v ním stanovenej lehote.
23 Komisiu na vyhodnotenie podaných návrhov zmlúv budú tvoriť všetci poslanci MsZ. Kritériom pre

posudzovanie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena a záväzok nadobúdateľa kupujúceho pre vytvorenie podmienok zamestnanosti vo vybudovaných zariadeniach. Pre prípad,
že bude predložený do OVS iba jeden návrh, alebo iba jeden návrh splní podmienky účasti, môže
mestské zastupiteľstvo v Poltári takýto návrh vyhodnotiť ako najvhodnejší. Kúpna zmluva bude
uzatvorená s úspešným navrhovateľom – kupujúcim po schválení v Mestskom zastupiteľstve.

11.v zmysle § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov v spojitosti so zákonom č. 182/1993 Zb. z. o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov, odpredaj 1-izbového bytu č. 53 o výmere 33,10 m2 na 1. poschodí vo vchode č. 59
bytového domu „I“ súpisné číslo 594 na Ulici sklárskej v Poltári, stojaceho na CKN parcele č.
2091, spoluvlastnícky podiel 1/1 a podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach domu 33/3696, zapísaný na LV č.2074 v katastrálnom území Poltár nájomníkovi
bytu za kúpnu cenu 236,73€.
Pre: MUDr. Ján Šoltés, rodený Šoltés narodený 21.1.1941,
trvale bytom Ul. sklárska 594/59, 987 01 Poltár.
12. prevod majetku mesta
v zmysle § 9 a) ods.8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, týkajúcich sa prevodu nehnuteľného majetku pozemkov nasledovne:
Podľa geometrického plánu číslo 33547564-33/2015 sa jedná o
novovytvorenú parcelu:
CKN 186/2 o výmere: 131 m2, druh pozemku: zastavaná plocha,
odčlenenú z parciel EKN 1566/3, zapísanej na liste vlastníctva č. 2356 a celkovej výmere 72
m2 vo výlučnom vlastníctve Mesta Poltár v podiele 1/1 a časti EKN 1529/2, zapísanej na liste
vlastníctva č. 2356 o výmere 59 m2 vo výlučnom vlastníctve Mesta Poltár v podiele 1/1,
za kúpnu cenu 1 EUR/m2. Celková kúpna cena za odkupované pozemky o výmere 131 m2 je
131,00 € (slovom: stotridsaťjeden euro) pre:
Ján KOVÁČ nar. 13.01.1953 a manželka Marta KOVÁČOVÁ rod. Chudinová nar. 24.4.1952,
obidvaja trvale bytom Pionierska 93/9, 987 01 Poltár, v BSM v podiele 1/1.
13. plány činnosti MsR, MsZ a hlavnej kontrolórky mesta
14. stretnutie poslancov MsZ dňa 25. 1. so stavebným a ekonomickým oddelením
a nájomníkmi na Poliklinike v Poltári ohľadom riešenia nájomného za nebytové priestory
15. aby sa zasadnutie mestskej rady uskutočňovalo v utorky týždeň a pol pred zasadnutím
MsZ a zasadnutie MsZ tretí štvrtok v mesiaci.
16. aby Dodatok k zásadám o hospodárení mesta bol riešený na budúcom mestskom
zastupiteľstve a predjednaný v školskej a ekonomickej komisii.
17. aby ďalší člen športovej komisie bol doplnený neskôr
B/
1. VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poltár
2. VZN o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
3. VZN o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných
priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta Poltár

III. O D V O L Á V A
1. p.Valériu Majerovú ako členku z komisie pre financie, správu a hospodárenie s majetkom
mesta
2. Ing. Petra Žiláka ako člena z komisie pre šport
Keďže viac bodov programu nebolo, ani pripomienok, poďakoval primátor mesta
prítomným za účasť a rokovanie mestského zastupiteľstva ukončil.

Pavel G A V A L E C
primátor

Matej A L B E R T
I. overovateľ

Ing. Pavel O L Š I A K
prednosta MsÚ

Mgr. Lenka T A L Á N O V Á
II. overovateľ

Zapísala: Marta KUPČEKOVÁ, vedúca správneho oddelenia

