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ZÁPISNICA
napísaná na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Poltári
dňa 08.11.2021

Prítomní: Boris Dreisig, Ing. Jozef Žilík, Pavel Gavalec, Mgr. Pavel Jánošík, Ján Kromholc,
Mário Kurák, Ing. Miroslav Macove, Zdenko Račko, Bc. Ján Skýpala, Mgr. Lenka Sojková,
Marián Korimčák, Bc. Martina Tóčiková, Ing. Peter Žilák.
Primátorka: Mgr. Martina Brisudová
Hlavný kontrolór: Ing. Tomáš Škrabák
Zapisovateľka: Mária Šnúriková
Rokovanie MsZ otvorila a viedla primátorka mesta Martina Brisudová, ktorá privítala
všetkých prítomných. Zasadnutie MsZ bolo zvolané na základe žiadosti šiestich poslancov
podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, a
za dodržania protiepidemických opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR. Konštatovala, že
na zasadnutí je prítomných 13 poslancov, preto je uznášaniaschopné. Uznesenia z rokovania
dnešného MsZ sa budú prijímať elektronickou formou. Pred zasadnutím Mestského
zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub dvaja poslanci, a to pán Marián Korimčák a
Ing. Jozef Žilík, ktorí nastúpili na uprázdnené poslanecké mandáty JUDr. Bronislavy
Garajovej a Karola Švingála, ktorí sa dňom 8. 10. 2021 mandátov poslancov písomne vzdali.
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Schválenie programu mimoriadneho mestského zastupiteľstva
Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Návrh na uskutočnenie kompletnej okamžitej kontroly Technických služieb Poltár
s.r.o. hlavným kontrolórom mesta Poltár
5. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Poltár – zmena
Uznesenie č. 197/2019 schváleného 21.11.2019 pod názvom Zásady hospodárenia
s finančnými prostriedkami mesta Poltár
Uznesenie č. 68/2020 Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia s finančnými
prostriedkami mesta Poltár schváleného dňa 2.7.2020
6. Diskusia
7. Záver
2. Schválenie programu mimoriadneho MsZ
Pani primátorka: návrh programu dnešného zasadnutia MsZ bol doručený 27.10.2021 do
podateľne MsÚ v Poltári šiestimi poslancami MsZ v Poltári, a to Ing. Peter Žilák, Zdenko
Račko, Ing. Miroslav Macove, Pavol Gavalec, Mário Kurák a Boris Dreisig. V zmysle § 12
ods. 1 zákona č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, ak
požiada o zvolanie zasadnutia obecného zastupiteľstva aspoň tretina poslancov, starosta zvolá
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zasadnutie obecného zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo do 15 dní od doručenia tejto
žiadosti. Žiadosť o zvolanie zasadnutia MsZ bola doručená 27. 10. 2021 a zasadnutie bolo v
zmysle zákona zvolané na dvanásty deň od podania žiadosti. Pozvánka na zasadnutie MsZ
bola 5 dní pred rokovaním zverejnená na elektronickej tabuli a na vývesnej tabuli mesta
Poltár. Materiál na zasadnutie MsZ nebol mestu Poltár pred zasadnutím MsZ doručený, preto
nebol ani v časovom predstihu zverejnený na oficiálnej internetovej stránke mesta, a nebol v
predstihu ani doručený poslancom. Program na dnešné zasadnutie MsZ obsahuje 7 bodov. Do
programu dnešného MsZ navrhujem zaradiť Informáciu o zložení sľubu nových poslancov
MsZ v Poltári, a to pána Mariána Korimčáka a Ing. Jozefa Žilíka. Navrhujem zaradiť ako bod
č. 4 a ostatné body sa primerane prečíslovať. Ma niekto ďalší niečo na doplnenie programu
dnešného MsZ?
Pán poslanec Gavalec: chcem doplniť bod splnomocnenie za výkon práva poľovníctva v
poľovnom revíri Petrovec.
Pani primátorka: máme k tomu aj materiály? Ty budeš informovať?
Pán poslanec Gavalec: nemám, ako bod pred diskusiou.
Pani primátorka: teraz budeme hlasovať za pôvodný program rokovania MsZ, potom za
schválenie bodu, ktorý navrhla primátorka doplniť, a ďalej za bod, ktorý doplnil pán poslanec
Gavalec.
Hlasovanie za program MsZ, ktorý bol doručený šiestimi poslancami mestu Poltár.
Hlasovanie:
12 - za

0 - proti

1 - zdržal sa hlasovania
Pavel Gavalec

Hlasovanie za bod č. 4 - Informácia o zložení sľubu poslancov MsZ. Tí, ktorí prišli do MsZ
ako noví.
Hlasovanie:
13 – za

0 – proti

0 - zdržal sa hlasovania

Hlasovanie o bode, ktorý doplnil do rokovania MsZ pán poslanec Gavalec pod názvom
„Splnomocnenie na výkon práva poľovníctva v poľovnom revíri Petrovec“.
Hlasovanie:
11 - za

0 – proti

2 - zdržal sa hlasovania
Bc. Ján Skýpala
Ing. Jozef Žilík

3. Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
OVEROVATELIA ZÁPISNICE: 1. Mário Kurák
2. Mgr. Pavel Jánošík
Kto je za to, aby overovateľmi zápisnice boli Mário Kurák a Mgr. Pavel Jánošík?
Hlasovanie:
12 - za

0 – proti

1 – zdržal sa hlasovania
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Mgr. Pavel Jánošík
NÁVRHOVÁ KOMISIA : PREDSEDA – Ing. Miroslav Macove
ČLENOVIA - Mgr. Lenka Sojková
Bc. Ján Skýpala
Hlasovanie:
12 – za

0 – proti

1 – zdržal sa hlasovania
Mgr. Miroslav Macove

4 . Informácia o zložení sľubu poslancov MsZ v Poltári
Pani primátorka: poslankyňa MsZ v Poltári JUDr. Bronislava Garajová v zmysle § 25 ods. 2
písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa 8.
10. 2021 vzdala poslaneckého mandátu. V súlade s ustanovením § 192 ods. 1 zákona
č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov mal nastúpiť na zaniknutý mandát náhradník Ing. Peter
Pinka, ktorý ale oznámil, že sa vzdáva poslaneckého mandátu. Na zaniknutý mandát nastúpil
Marián Korimčák, ktorý získal vo voľbách do orgánov samosprávy mesta konaných 10. 11.
2018 šiesty najväčší počet platných hlasov, a to vo volebnom obvode č. 1 za politickú stranu
Slovenská národná strana. Ďalej konštatujem, že poslanec MsZ v Poltári pán Karol Švingál v
zmysle § 25 ods. 2 písmeno c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov sa dňa 8. 10. 2021 vzdal poslaneckého mandátu. V súlade s
ustanovením § 192 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mal nastúpiť náhradník
Marián Korimčák, ktorý získal vo voľbách do orgánov samosprávy mestá konaných 10. 11.
2018 šiesty najväčší počet platných hlasov vo volebnom obvode č. 1 kde kandidoval za
Slovenskú národnú stranu, nakoľko Ing. Peter Pinka sa poslaneckého mandátu vzdal, pán
Marián Korimčák nastupuje na zaniknutý mandát JUDr. Bronislavy Garajovej. Na zaniknutý
mandát, ďalej nastupuje Ing. Jozef Žilík, ktorý získal vo voľbách do orgánov samosprávy
mesta konaných 10. 11. 2018 siedmy najväčší počet platných hlasov vo volebnom obvode č.1
kde kandidoval za politickú stranu Smer-sociálna demokracia. Obaja páni poslanci, pán
Marián Korimčák aj pán Ing. Jozef Žilík zložili pred malou chvíľou v obradnej sieni MsÚ v
Poltári zákonom predpísaný sľub. Návrh na uznesenie má k dispozícii už predseda návrhovej
komisie.
Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie predseda návrhovej komisie predniesol návrh na
uznesenie
UZNESENIE č. 113/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
I. BERIE NA VEDOMIE
a) zánik poslaneckého mandátu JUDr. Bronislavy Garajovej podľa § 25 ods. 2 písm. c)
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
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b) zánik poslaneckého mandátu pána Karola Švingála podľa § 25 ods. 2 písm. c) zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Hlasovanie:
12 - za

0 - proti

1 - zdržal sa hlasovania
Ing. Jozef Žilík

II. KONŠTATUJE,
a) že Marián Korimčák zložil zákonom predpísaný sľub poslanca v súlade s § 26 zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
b) že Ing. Jozef Žilík zložil zákonom predpísaný sľub poslanca v súlade s § 26 zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Hlasovanie:
12 - za

0 - proti

1 - zdržal sa hlasovania
Ing. Jozef Žilík

5. Návrh na uskutočnenie kompletnej okamžitej kontroly Technických služieb Poltár
s. r. o., hlavným kontrolórom mesta Poltár
Pani primátorka: predkladateľom materiálu je poslanec Boris Dreisig, ktorého žiadam o
prednesenie návrhu.
Pán poslanec Dreisig: návrh na uskutočnenie kompletnej okamžitej kontroly Technických
služieb, s. r. o. mesta Poltár hlavným kontrolórom. Obsah materiálu je v dôvodovej správe k
nahliadnutiu.
Hlavný kontrolór Ing. Škrabák: ja už tam vykonávam kontrolu za rok 2020. Toto chceme
ako ďalšiu kontrolu? Predpokladám, že čisto zameranú kontrolu na rok 2021? Predpokladá, že
budú mať uzatvorené 1-9 mesiac. Čo sa týka bodu 2a - Pracovno-právne vzťahy - počty, tzn.
nejaký prehľad ako to tam vyzerá, či aj samostatnú kontrolu pracovných zmlúv, dodržiavanie
podmienok. Čo sa myslelo tým počtom?
Pán poslanec Dreisig: aby bolo rozdelené a jasne skontrolované, kto je na trvalý pracovný
pomer, brigádnickú činnosť, a tie počty, aby boli jasne zverejnené a zdokumentované. Koľko
máme akých zamestnancov, čo sa týka brigádnickej činnosti a trvalého pracovného vzťahu.
Hlavný kontrolór Ing. Škrabák: nejde tu o to, kontrolovať konkrétne výkazy práce, prac.
zmluvy, atď do podrobna.
Pán poslanec Dreisig: výkaz práce nie. Dôležité pre mňa je to, že kto je tam na trvalý pracov.
pomer, kto je tam na brigád. činnosť, a tak ako je to v dôvodovej správe napísané.
Hlavný kontrolór Ing. Škrabák: mám urobiť z toho nejaký prehľad?
Pán poslanec Dreisig: áno.
Hlavný kontrolór Ing. Škrabák: v bode 2 b - Mzdy- základná kontrola, to znamená čo?
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Pán poslanec Dreisig: skontrolovať mzdy ako boli vyplácané. Či boli vyplácané v zmysle
zmlúv podpísaných s tým konkrétnym človekom.
Hlavný kontrolór Ing. Škrabák: je toto možné spraviť na nejakej vzorke zamestnancov?
Mám to overovať na všetkých zamestnancov alebo si tam stačí vybrať nejakú vzorku.
Pán poslanec Dreisig: ja som za to, aby to bolo za všetkých.
Hlavný kontrolór Ing. Škrabák: k bodu 2 d - Kontrola pohľadávok Tech. služieb, s . r. o.
voči mestu Poltár, vykonané práce, fakturácia, úhrada faktúr zo strany mesta Poltár. Toto v
akom rozsahu myslíte? Či to bolo reálne zrealizované v takom rozsahu?
Pán poslanec Dreisig: samozrejme. Ako bolo zrealizované, ako bolo vyplatené. Či nie sú
nejaké podlžnosti zo strany mesta voči s. r. o. , kompletne ako je to zrealizované, ako to bolo
robené, a ako nám to sedí aj v časových horizontoch. Či tam nemáme nejaké veci po
splatnostiach zo strany s. r. o. voči mestu, nedodržané nejaké veci, podľa toho čo tam bolo
zadané.
Hlavný kontrolór Ing. Škrabák: k bodu 3 - termín. Najbližšie MsZ je 22.11.2021, to je
nestihnuteľné. To bude trvať aj týždeň, kým mi predložia dokumentáciu. Aj toho 16.12.2021
mi príde taký. Ešte mám stanovisko k rozpočtu do decembra. November nevidím reálne, to
nie je šanca stihnúť v takomto rozsahu. Skúsim na ten decembrový termín.
Pán poslanec Dreisig: no ja som za to, aby ste sa to pokúsil stihnúť ešte teraz do toho
najbližšieho. Toto MsZ sa malo konať už dávnejšie, bolo neuznášaniaschopné, a bolo by
viacej času na to bývalo. Ja som za okamžitú kontrolu.
Hlavný kontrolór Ing. Škrabák: kontrolu začnem okamžite, ale potrebujem sa dostať ku
dokumentácii.
Pán poslanec Dreisig: ja si myslím, že nebude problém. Ja som za to, aby sa do najbližšieho
zastupiteľstva stihlo.
Pani primátorka: ja som za to, aby sa kontrola spravila do najbližšieho MsZ, a aby sa
uskutočnila tiež kontrola dozornej rady, ktorej si pán poslanec členom, nakoľko dozorná rada
by tiež mala predkladať na schvaľovanie podklady, správy. Takže. aby aj toto bolo súčasťou
tej kontroly, pretože nielen Valné zhromaždenie, ktorým som ja, ale podklady na Valné
zhromaždenie predkladá Valnému zhromaždeniu konateľ a dozorná rada. Aj toto by sa mohlo
skontrolovať, či vôbec nejaký doklad dozor. rady alebo doklad od konateľa prišiel Valnému
zhromaždeniu. Aktuálne sa kontrola v Technických službách vykonáva. Hlavný kontrolór
začal túto kontrolu, ja som bola niekoľkokrát za ním, aby tá kontrola začala skôr. Hlav.
kontrolór ešte dokončoval iné ďalšie kontroly v Technických službách. Najväčšiu kontrolu v
Technických službách môže uskutočňovať Dozorná rada. V Dozornej rade sú poslanci MsZ,
ktorí môžu kedykoľvek prísť na Technické služby, požadovať akýkoľvek doklad od riaditeľa
Technických služieb, tzn. máme tam poslancov Račka, Dreisiga, Bc. Tóčikovú, bola tam
donedávna aj pani poslankyňa JUDr. Garajová, čiže vy ste mohli akýkoľvek doklad žiadať od
Technických služieb. Ja, keď som prišla na Technické služby, vážená Dozorná rada, som
zistila, že doklady na Technických službách účtovné nie sú. Prvé, čo sme žiadali, aby účtovné
doklady boli prinesené na Technické služby, a bolo to v čase, keď ste sa Vy o Technické
služby nezaujímali. Vtedy sa muselo o Technické služby zaujímať Valné zhromaždenie primátorka mesta. A keďže sme nemali ani zástupcu v Technických službách, bolo potrebné
ustanoviť prokuristu, ktorý môže urobiť aspoň nejaké úkony, ktoré sa týkajú Technických
služieb. Už vykopávate iba otvorené dvere, pretože kontrola na Technických službách sa
reálne deje. Kľudne sme mohli dať doplniť túto kontrolu o tento rok. To, čo ma najviac
udivuje na vás, je, že ani jeden v čase, keď bol na PN-ke pán riaditeľ Technických služieb,
neprišiel a nechcel pomôcť Technickým službám, ani jeden z vás. Jedine pán Dreisig sa bol
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informovať. Dobre viete, že najväčšie právomoci má kontrolný orgán Technických služieb, a
tou je dozorná rada.
Pán poslanec Dreisig: hneď, ako sa pánovi Švingálovi pohoršil stav, som oslovil pána
Oboňu, aby okamžite zvolal dozornú radu a do dneska sa tak nestalo. On je predseda dozornej
rady. Sám som ho vyzval, aby okamžite zvolal dozornú radu, že potrebujeme riešiť stav v
Technických službách.
Pani primátorka: v rámci zakladateľskej listiny môže Dozornú radu zvolať ktorýkoľvek jej
člen. Predseda nemusí byť prítomný na dozornej rade, čiže bod č. 9 hovorí: "Zasadnutia
Dozornej rady zvoláva a vedie predseda Dozornej rady, v jeho neprítomnosti hociktorý člen
Dozornej rady. Na písomnú žiadosť ktoréhokoľvek člena Dozornej rady sa musí zasadnutie
zvolať do 7 dní od obdržania žiadosti. Žiadosť musí byť zdôvodnená a musí obsahovať
predmet rokovania. Dozorná rada zasadá podľa potreby najmenej 2× ročne. Dozorná rada je
uznášaniaschopná, ak sú prítomní aspoň traja členovia Dozornej rady". Takže pán poslanec
Dreisig, dozornú radu si mohol kľudne zvolať Ty sám.
Pán poslanec Mgr. Jánošík: myslím si, že by bolo vhodné zvoliť podpredsedov, aby
zastupovali počas neprítomnosti predsedov. Oni budú zodpovední za stav v tej ktorej
spoločnosti. Dozorná rada je kontrolný orgán.
Pani primátorka: ja už iba doplním, v zmysle zákona sú členovia Dozornej rady oprávnení
nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti, a kontrolujú
aj účtovné záznamy, či sú riadne vedené v súlade so skutočnosťou, a či sa podnikateľská
činnosť spoločnosti uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi stanovami a pokynmi
Valného zhromaždenia.
Pán poslane Ing. Žilík: chcel by som pripomienkovať špecifikáciu kontrolnej činnosti, ktorú
predložil predkladateľ, s tým, že v bode 2.d. doplniť o kontrolu pohľadávok aj k tretím
osobám.
Hlavný kontrolór Ing. Škrabák: kontrola má nejaký postup. Musím podať oznámenie o
začatí kontroly v rámci ktorého si vyžiadavam dokumentáciu. na to musím dať nejaký termín.
Čo sa týka dokumentácie, je trošku problém a trvá nám to dlhšie, s tým, že systém
neumožňuje to robiť tak ako u nás. Takže nejaké výstupy si vyžadujú čas od pani ekonómky.
Musím to skontrolovať, musím napísať správu, ďalej predložiť návrh správy kontrolovanej
osobe, musím určiť termín na námietky, aby sa oni mohli k tomu vyjadriť, to nemôže byť
jednostranný môj akt. A potom musím znovu napísať správu, a až tá správa ide do MsZ. Už
viackrát boli takto dané kontroly, ktoré boli termínované. Zisťoval som si u kolegov, pričom
tento postup nie je správny a nemalo by sa to takto robiť. Pri kontrole sa nikdy nevie, čo sa
stane. Vy mi dáte kontrolu v takomto rozsahu kde chcete, aby som overil mzdy tridsiatich
zamestnancov, mám overiť všetky práce, ktoré robili Technické služby pre mesto v roku
2021. Chcete odo mňa, aby som overil používanie tankovacích kariet a spotreby pohonných
hmôt za 3/4 roka. Chcete, aby som toto všetko overil, ale nechcete mi dať na to čas. Toto nie
je dobrý prístup k tomu. Keby sa k tomu vyjadril aj pán Švingál, či obratom vie predložiť
dokumentáciu. Chcete niečo odo mňa, čo nie je stihnuteľné. Do 16.12.2021 spolu s tým
rozpočtom, to bude na hrane, s tým, že určite nestihnem tie ďalšie kontroly, ale do 22.11.2021
chcete odo mňa úplne nemožné.
Pán poslanec Račko: pani primátorka vymenovali ste všetkých poslancov, na pána Oboňu
ste zabudla, on mal zvolať Dozornú radu.
Pani primátorka: to sme si osvetlili tým, že každý člen môže zvolať dozornú radu.
Pán poslanec Bc. Skýpala: beriem ohľad, čo povedal hlavný kontrolór ohľadom kontroly.
Okamžitá kontrola, počuli sme tu, že dozorná rada môže zasadnúť aj zajtra. Tá nemá nejaké
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lehoty. Myslím, že treba povedať, čo chcete kontrolovať na Technických službách a dať
dostatok času hlavnému kontrolórovi.
Riaditeľ Technických služieb, pán Švingál: nebránime sa kontrole, doklady predložíme
včas. Čo sa týka Dozornej rady do 22.1.2021 sa môžeme stretnúť aj viackrát. Keď zasadá
Dozorná rada máte predložený súpis faktúr. Tankovacie karty si môže dozorná rada sama
skontrolovať, nemusí sa tým zaťažovať hlavný kontrolór. Čo sa týka miezd, ste informovaní,
kto, koľko zarába. To, že chcete vedieť, kto je na hlavný pracovný pomer, kto je na brigádu,
brigádnikov už nemáme. Predložíme doklady, aké budete chcieť. Potrebujem, aby dozorná
rada zasadla viac krát, aby ste boli informovaní, že nás navštívila inšpekcia práce, kontrola
dopadla dobre, ale máme jeden problém, ktorý sa bude musieť vyriešiť nevyhovujúce
priestory, v ktorých sme, čo sa týka elektroinštalácie. Budeme otravovať mesto Poltár o
nejakú finančnú podporu. Zaujímavé, nikto sa nepýta na kúpalisko, doteraz ste ho museli
dofinancovať každý rok. Kúpalisko je prvý raz v pluse, a bolo otvorené iba 6 týždňov.
Pani primátorka: pán riaditeľ sám povedal, že dozorná rada môže kedykoľvek prísť, môže si
požiadať o akékoľvek doklady, ktoré si chce pozrieť, môže klásť otázky, či má každý za
všetko zaplatené, či tam boli objednávky, aké sú mzdy zamestnancov. Ja v tomto nevidím,
žiaden problém, aby sa to kontrolovalo. Ako vedenie mesta súhlasí s touto kontrolou, tak aj
Technické služby, len by bolo vhodné, aby Dozorná rada v tejto chvíli pomohla hlavnému
kontrolórovi, pretože jej kompetencie sú pozerať do podnikateľskej činnosti Technickým
služieb ešte väčšie ako kompetencie hlavného kontrolóra. Treba sa dohodnúť a ísť. Stačí, keď
tam budú poslanci MsZ, keď tam bude aj predseda pán Oboňa, bude to ešte lepšie. Podľa
Zákona o obecnom zriadení každý jeden poslanec MsZ môže žiadať vysvetlenia od riaditeľa
Technických služieb, a on mu je povinný odpovedať na otázky, na ktoré sa pýta. Pracujeme
tak transparentne, že všetky faktúry a zmluvy sú zverejnené na internete. Vidím, že si ich aj
pozeráte. Môžete sa pýtať, môžete kontrolovať, koľko len chcete.
Hlavný kontrolór Ing. Škrabák: čo sa týka používania tankovacích kariet sa dá
skontrolovať za chvíľu, ale je tam uvedená spotreba PHM. Neviem, koľko tam máte áut. Za 9
mesiacov spotreba PHM, knihy jázd, to nie je hodina.
Riaditeľ TS pán Švingál: je to krásne porobené, za 1,5 hod. to máte odkontrolované za
všetky autá.
Hlavný kontrolór Ing. Škrabák: za všetky autá? Podľa mňa, v takomto rozsahu je to do
22.11.2021 nestihnuteľné.
Pán poslanec Ing. Žilík: túto kontrolu budete vykonávať sám?
Hlavný kontrolór Ing. Škrabák: áno, sám.
Pán poslanec Ing. Žilík: potom to nie je mysliteľné. Neviem, či sa niekto takejto kontroly
zúčastnil? Viem, čo to obnáša. Ja by som navrhoval, aby na túto kontrolu bol vyčlenený jeden
pracovník z MsÚ, aby pomohol hlavnému kontrolórovi. Samozrejme taký, čo má ekonomické
vzdelanie. Je nemysliteľné, aby v takom časovom limite vedel hlavný kontrolór vykonať, a
ešte aj dobre.
Pán poslanec Bc. Skýpala: podávam pozmeňujúci návrh ohľadom bodov kontroly. Zmena v
bode 2d/, ako navrhol pán poslanec Žilík. Kontrola pohľadávok Technických služieb Poltár s.
r. o. voči mestu a tretím stranám. Doplnenie bodu 2h/ Kontrola činnosti konateľa a Dozornej
rady, a v bode 3/ Termín predloženia výsledkov kontroly 16.12.2021, kde je plánované ďalšie
MsZ.
Pani primátorka: môže sa Dozorná rada dohodnúť s pánom kontrolórom. Súčinnosť z nášho
ekonomického oddelenia pri realizovaní kontroly, pani vedúca ekonomického úseku bude
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nápomocná pri tejto kontrole, aby ste mali relevantné výsledky čo najskôr. Ja som tiež zato,
aby kontrola bola vykonaná čo najskôr.
Pán poslanec Bc. Jánošík: chcem doplniť, akonáhle sa stretne Dozorná rada, chcem takto
ústne navrhnúť, aby si okrem pána Oboňu, zvolili aj podpredsedu, ktorí budú v súčinnosti v
tejto veci konať spolu s hlavným kontrolórom. Aby sme vedeli, kto je tam naozaj zodpovední,
predseda alebo aj podpredseda Dozornej rady.
Pani primátorka: nechceš to dať ako súčasť, ako návrh na uznesenie, len aby to bolo v
zápisnici?
Pán poslanec Bc. Jánošík: aby to bolo v zápisnici. Ak sa dozorná rada stretne, tak urobí
tento bod, ktorý budú mať aj oni v zápisnici.
UZNESENIE č. 114/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE POZMEŇUJÚCI NÁVRH
2.d Kontrola pohľadávok Technických služieb Poltár s.r.o. voči mestu Poltár a tretím
osobám /vykonané práce, fakturácia, úhrada faktúr zo strany mesta Poltár/

Hlasovanie:
10 - za

1 - proti
Boris Dreisig

1 - zdržal sa hlasovania
Pavel Gavalec

Neprítomný: Marián Korimčák
UZNESENIE č. 115/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE POZMEŇUJÚCI NÁVRH
2.h Kontrola činnosti konateľa a Dozornej rady Technických služieb Poltár, s. r. o.

Hlasovanie:
7 za

2 - proti
Ing. Miroslav Macove
Zdenko Račko

Neprítomný: Ing. Peter Žilák
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3 - zdržal sa hlasovania
Boris Dreisig
Pavel Gavalec
Ing. Jozef Žilík

UZNESENIE č. /2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE POZMEŇUJÚCI NÁVRH
uskutočnenie kompletnej okamžitej kontroly Technických služieb Poltár, s. r. o., hlavným
kontrolórom mesta Poltár do 16.12.2021
Hlasovanie:
6 za

2 - proti
Boris Dreisig
Pavel Gavalec

5 - zdržal sa hlasovania
Marián Korimčák
Mário Kurák
Ing. Miroslav Macove
Zdenko Račko
Ing. Peter Žilák

Pozmeňujúci návrh nebol schválený!

UZNESENIE č. 116/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE

1. Uskutočnenie kompletnej okamžitej kontroly Technických služieb Poltár, s.r.o. hlavným
kontrolórom mesta Poltár za rok 2021
2. Špecifikácia kontrolnej činnosti:
2.a Pracovno - právne vzťahy zamestnancov – trvalý pracovný pomer, dohody o vykonaní
práce, dohody o pracovnej činnosti, brigádnická činnosť – počty
2.b Mzdy – základná kontrola
2.c Poskytovanie služieb pre predstaviteľov mesta /primátorka, poslanci, zamestnanci mesta/
a ich blízkym osobám a platby za tieto služby /objednávka, súpis prác, platba za služby/
2.d Kontrola pohľadávok Technických služieb Poltár, s. r. o. voči mestu Poltár a tretím
osobám /vykonané práce, fakturácia, úhrada faktúr zo strany mesta Poltár/
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2.e Kontrola výšky dotácie zo strany mesta Poltár v nadväznosti na vývoj mzdových
nákladov Technických služieb Poltár, s. r. o.
2.f Kontrola používania tankovacích kariet a spotreby PHM
2.g Kontrola konania valných zhromaždení Technických služieb Poltár s.r.o. /termíny,
pozvánky, program, zápisnice/
2.h Kontrola činnosti konateľa a Dozornej rady Technických služieb Poltár, s. r. o.
3. Termín predloženia výsledkov kontroly: najbližšie riadne zasadnutie Mestského
zastupiteľstva v Poltári

Hlasovanie:
12 - za

0 - proti

1 - zdržal sa hlasovania
Mgr. Pavel Jánošík

6. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Poltár
Pani primátorka: zmena uznesenia č. 197/2019 schváleného 21. 11. 2019 pod názvom
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Poltár. Uznesenie č. 68 /2020
Dodatok č.1 k Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Poltár schváleného
dňa 2. 7. 2020. Predkladateľom tohto bodu je pán Ing. Žilák.
Pán poslanec Ing. Žilák: jedná sa o bod, ktorý poznáte, bolo to dva krát schvaľované. Najprv
bolo schválené narábanie s finančnými prostriedkami 5 000,-€ mesačne počas kalendárneho
roku. Potom sa táto klauzula zmenila dodatkom č. 1 na 90 000,- € ročne. Myslím, že všetky
peniaze bezvýhradne by mali ísť cez schválenie MsZ, a nielen, aby sme dostávali vec na
oboznámenie. Je to môj návrh, každý poslanec má právo sa k tomu vyjadriť. Chcem, aby
schvaľovanie prechádzalo cez MsZ. Pamätám si aj v minulom volebnom období, že došlo k
tejto situácii, kde bol presne obdobný návrh podaný, a bol tiež aj schválený. Ostatné máte v
dôvodovej správe.
Pani primátorka: ja som sa v tejto chvíli oboznámila s dôvodovou správou, pretože
materiály neboli doručené pred zasadnutím MsZ. Na základe predchádzajúceho návrhu, ktorý
bol doručený na MsZ, ktoré bolo neuznášaniaschopné, som si ho prečítala a dozvedela som
sa, že finančné prostriedky boli použité neúčelne samovoľne a netransparentne. Takto to tvrdí
pán poslanec Ing. Žilák ako predseda ekonomickej komisie. Keď akékoľvek uznesenie
primátorky, rozpočtové opatrenie podpíšem, zverejňuje sa pre všetkých občanov mesta Poltár
na oficiálnej internetovej stránke mesta. V predchádzajúcom volebnom období sa tak nedialo.
V tom čase si ešte pán poslanec nebol poslancom MsZ, a podľa môjho uváženia možno
nevieš, čo tomu predchádzalo, akým spôsobom predchádzajúci pán primátor si
nazhromažďoval finančné prostriedky, aby ich potom mohol vyplatiť. Reálne primátor mesta
nemá k dispozícii 90.000,- €. Všetky tieto finančné prostriedky sú rozptýlené v rozpočte. Ja
som hneď, ako som sa dozvedela o čo pánovi poslancovi ide, zverejnila na oficiálnej
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internetovej stránke ešte raz všetky rozpočtové opatrenia, ktoré som podpísala, a ktoré
prichádzajú nie z mojej svojvôle, ale prichádzajú z ekonomického oddelenia a slúžia nášmu
ekonomickému oddeleniu na to, aby sa vyrovnával rozpočet. Bežne sa napr. stane, že rozpočet
je plán, a my potrebujeme v rozpočte urobiť nejakú zmenu. MsZ nezasadá, je to napr. taká
zmena, keď zistíme, že máme nedostatok finančných prostriedkov, povedzme na mzdy a
odvody a potrebujeme to presunúť zo všeobecného materiálu. Je to napr. teraz bude taký
problém v materskej škole. MŠ Kanadská má nedostatok finančných prostriedkov, čiže
potrebujeme tam peniaze presunúť tak, aby sme mohli vyplatiť výplaty, ďalej miestna
občianska poriadková služba, zmenili sa tam zamestnanci, potrebovali sme im nakúpiť
oblečenie na zimu, mali dostatok finančných prostriedkov mzdových a presunuli sme ich na
oblečenie. V tomto roku som podpísala jediné rozpočtové opatrenie, a to preto, lebo dvakrát
sa neuskutočnilo MsZ, pretože termín nevyhovoval poslancom. Preto som podpísala
rozpočtové opatrenie primátorky v objeme 5000,- € a bolo použité na nákup publikácie „
Spomienky na 100 rokov futbalu“. Táto publikácia bola daná k dispozícii tým ľuďom, ktorí
hrajú futbal, ktorí sú pamätníci, niektorí ju dostali zdarma, o tom iste dobre viete, pretože bola
beseda v kultúrnom dome. A ďalšie publikácie sú tu u nás uskladnené, a budú sa predávať.
Chcem povedať, že nikdy sa nestalo, a to si vyprosujem od pána poslanca, že by som
neúčelne, samovoľne a netransparentne nejaké finančné prostriedky presunula, pretože ani raz
som tak nekonala preto, žeby som chcela ja pre seba nejakú výhodu. Vždy to bolo iba pre
mesto, a okrem toho všetky rozpočtové opatrenia išli na ekonomickú komisiu, kde sa s nimi
celá ekonomická komisia oboznámila, a nikdy som nemala spätnú väzbu z ekonomickej
komisie, že by niektoré z mojich rozpočtových opatrení bolo neúčelné, samovoľné a
netransparentné. Bolo to aj v období, keď predsedom ekonomickej komisie bol pán poslanec
Bc. Skýpala, a rovnako to bolo aj v období, keď bol predsedom komisie pán poslanec Ing.
Žilák. Takže považujem toto za nekorektné zo strany pána poslanca voči mojej osobe,
pretože, rozumiem tomu, že MsZ má právo robiť presuny v rozpočte, a aj ich robí. Ak je
termín zasadnutia MsZ, všetky rozpočtové opatrenia idú na MsZ. Jedine tie rozpočtové
opatrenia, ktoré je potrebné vykonať operatívne, robí primátor mesta, a potom sú ešte
opatrenia rozpočtové ku koncu roka. Je to preto, lebo ku koncu roka sa dočerpáva rozpočet a
vtedy sa robia nákupy. tým, že majú na ekonomickom oddelení veľké množstvo faktúr, ktoré
potrebujú doúčtovať. Nefunguje to tak, že príde faktúra a okamžite sa účtuje, má to určitý
kolobeh účtovných dokladov, vtedy je potrebné najviac rozpočet vyrovnávať, čiže z položky
kde je viacej finančných zdrojov sa presunie do položky kde je málo finančných zdrojov.
Každý si mohol pozrieť rozpočtové opatrenia primátorky. Sú tam rozpočtové opatrenia v
desiatkach eur, niekde bolo treba presunúť 33,- €, niekde 100,- € a niekde 5 000,- €, to som
vysvetlila tým, že sme potrebovali nakúpiť knihu, ktorá historicky zdokumentovala 100 rokov
futbalu.
Reálne primátor mesta nemusí mať túto kompetenciu, ide o to, aby tento úrad flexibilne
reagoval na zmeny, ktoré majú byť zrealizované. Dúfam, že Mgr. Kuráková sa tiež vyjadrí a
odpovie na Vaše otázky.
Poslanec Bc. Skýpala: čo sa týka rozpočtového opatrenia primátorky, ktoré podpísala, jedná
sa o knihu, ktorú sme ma MsZ aj prejednávali, a asi sme ju mali aj niekde rozpočtovanú, len
sme ju mali na zlej položke rozpočtovanú. To bol jediný dôvod, prečo presunula tých 5 000,€.
Vedúca fin. oddelenia Mgr. Kuráková: chcem reagovať na rozpočtové opatrenie ohľadom
knihy, bolo na inej položke, a preto sa zrealizovala platba z inej položky.
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Pán poslanec Ing. Žilák: z ekonomickej komisii nemohlo ani nič prísť, pretože tam bolo len
to jedno rozpočtové opatrenie. Všetky zverejnené rozpočtové opatrenia prebiehali za pána
kolegu Bc. Skýpalu, ja som predsedom od marca. A potom, z ktorých fondov idú rôzne
nákupy, ktoré vidím, napr. lyžičky, čaje pre dôchodcov. Predtým kalendáre, tašky. Ja som
nevidel, že by sme sa k takejto položke vôbec dostali na MsZ.
Pani primátorka: rozpočet ako taký, sa pán poslanec schvaľuje, nie na lyžičky, čaje,
kalendáre, je tam napr. položka propagácia mesta. Sú tam rôzne položky, na ktoré Ti úplne
presne odpovie pani vedúca ekonomického oddelenia. Vysvetlím lyžičky, stali sa predmetom
diskusií aj na internetovej stránke, a je to potrebné vysvetliť. Pravidelne v Októbri mesiaci
úcty k starším usporadúvame pre starších ľudí, pre seniorov tohto mesta, rôzne kultúrnospoločenské podujatia. Aj vzhľadom k tomu, že sme sa stali najprv bordovým a potom
čiernym okresom, nebolo možné usporiadať takéto podujatie pre seniorov. Som presvedčená,
že ľudia v seniorskom veku si pozornosť nielen od primátorky mesta, ale aj od celého MsZ
zaslúžia. Minieme na to približne toľko peňazí ako na lyžičky. Chcem ti pán poslanec
povedať, že to, čo sme poslali starším ľuďom tohto mesta, stálo 1,18 €, a keď som prišla a
rozprávala som sa s inými kolegami, ktorí sú tiež primátori iných miest určite tá suma, ktorá
bola daná seniorom, bola omnoho vyššia. Ak ti vadí pán poslanec, že sme dali na seniorov 1
000,- € -1300,- €, ja som ochotná, pretože má týchto ľudí rada, to sama zaplatiť. A nech sa
kľudne obracajú na teba, títo ľudia, ktorí pre toto mesto niečo urobili, kľudne im povedz, že
im nebudeme dávať vôbec nič z rozpočtu, lebo ja, Peter Žilák som to neodsúhlasil ako
položku na MsZ.
Pán poslanec Ing. Žilák: vôbec nejde o to, že sa to dalo dôchodcom, lebo ja s tým súhlasím,
ale nsúhlasím s tým, že ak sa človek nespýta, tak sa budeme baviť na treťom zastupiteľstve o
takejto veci, ktorá sa uskutočnila. Informovanosť v týchto veciach, sme postavení pred
hotovú vec. A nebolo to tu po prvýkrát. Vôbec to nie je o tom a vyprosím si, aby si vravela,
že ja som proti tomu, aby sa niečo dôchodcom dávalo, ale jednou informáciou pre poslancov,
máme všetci maily, plánujeme toto spraviť, vyjadrite sa aspoň k tomu. Keď sa nemám k čomu
vyjadriť a som postavený pred hotovú vec, ja to považujem trošku ako tlačenie k stene, a už
nie je iného východiska, len treba zahlasovať, a nie je to prvýkrát.
Pani primátorka: takáto aktivita sa koná každý rok. Keby si sledoval kultúrnu činnosť
mesta, tak vieš, že každoročne v októbri sa takáto aktivita koná. Každoročne odmeňujeme
ľudí nad 80 rokov, ktorí prichádzajú do obradnej sieni MsÚ alebo robíme kultúrnospoločenské podujatie. Sumár kultúrno-spoločenských podujatí je k dispozícii, je zverejnený.
To nemyslíš vážne, že my budeme s položkou 1 000,- € písať každému poslancovi a pýtať sa
ho, či nám dovolí kúpiť, napr. lyžičky, čaje a pod. To hádam nie?
Pán poslanec Bc. Skýpala: keď sa jedná o nejaké väčšie položky, tak aj ja mám určité
výhrady voči tomu, keď sa týkalo dofinancovanie kultúrneho domu. Tu sa jedná o pravidelnú
akciu, ktorá prebehla v inej forme. Tebe nevadí, že sa kúpili tie lyžičky, ale tebe vadí, že to
kúpila primátorka?
Pán poslanec Ing. Žilák: nehrajme sa tu na slovíčka. Vadí mi, že o tom neviem. Boli tu
sumy, ktoré prechádzali MsZ, 40, 50, 60,- € a schvaľovali sa. Naťahovali sme sa tu za tričká,
ale niektoré sumy prechádzajú cez MsZ a niektoré nie.
Pán poslanec Bc. Skýpala: toto je rozpočtová vec, máme ju v rozpočte. Rozpočtovaná vec je
pravidelná akcia, mesiac úcty k starším. To nie je to nová vec, čo sa vymyslela. Aj
kancelársky papier je rozpočtovaná vec, plánovaná. Tak aj ten tu schvaľujme, lebo v princípe
je to to isté. Keby nebolo rozpočtované, tak to je druhá vec, pravdepodobne ako tie tričká, čo
si spomínal.
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Pán poslanec Račko: všetko sa to zvrhlo na dôchodcov, ale x vecí, ktoré tu boli predtým, a x
vecí, ktoré nás len čakajú, ktoré sú pripravené, neviem kde. X vecí bolo takých postavených,
že tá vec bola už tu, a my sme ju išli vtedy schvaľovať. A viacej nepoviem.
Pani primátorka: pán poslanec, kľudne si nechaj svoje tajomstvá pre seba.
Pán poslanec Mgr. Jánošík: čo sa týka rozpočtového opatrenia ohľadom zakúpenia knihy.
Možno aj viacerých poslancov oslovil pán Lašák, ktorý pracoval na knihe viac ako 2 roky.
Asi som spomenul niekde na MsR, že ak by pán Lašák žiadal nejakú dotáciu, aby sa táto
kniha vedela aj vytlačiť, niečo sa dostane aj na mesto, slúži to aj pre občanov mesta.
Diskusia, ktorá bola aj v kultúrnom dome, tak veľa ľudí pochválilo podujatie. Čo sa týka
ocenenia našich dôchodcov. Dostal som lyžičku, hádam prvýkrát v mojom živote. Každý
máme doma rodičov v dôchodkovom veku, nezáviďme. Keby sme, aj Ty pán Žilák, keby si sa
informoval koľko sa na to vyčlenilo, aj kultúrna komisia má svoj rozpočet a aj sociálna
komisia, konečne majú nejaké financie, a navrhol by som, aby mali viac. Ja som to preto
ocenil, že tých ľudí nemusela pani primátorka zvolávať do kultúrneho domu, keďže je
covidová situácia, a tiež v tom kultúrnom dome, by tiež tá akcia niečo vyšla. Ani ja som
nebol informovaný, ale išlo to na dobrú vec. Je naozaj dôležité, aby to bolo v rozpočte, na 4 5 akcií do roka, tak to treba zrealizovať. Ak sa to nedá, tak tie peniaze zostanú v rozpočte a
presunú sa na ďalšie obdobie.
Pán poslanec Ing. Žilák: ja nezávidím, ja kritizujem systém a formu a nikdy som nepovedal,
že im nič nedať. Ja poukazujem na veci, ktoré boli už dávno kúpené, napr. rozmetadlo na
chodníky, skákací hrad atď. A my sme sa len vtedy dostali k schvaľovaniu na MsZ, keď vec
už bola kúpená. Takže ja poukazujem na toto, a žiadnym dôchodcom tu nikto nezávidí. Mňa
trápi systém. Toto je môj názor, všetci môžete zahlasovať podľa svojho svedomia a vedomia,
aby sa to neotočilo proti mne, že ja teraz chcem niekomu niečo uberať. To som v živote
nepovedal.
Pán poslanec Bc. Skýpala: z tohto, čo tu zaznelo, miešame jablká s hruškami. Všetko, čo tu
odznelo, či lyžičky, rozmetadlo alebo skákací hrad, ani jedno z toho nie je rozpočtové
opatrenie primátorky. To sú rozpočtové opatrenia MsZ, ktoré sa schvaľovali tu. Bodom sú, že
chceme obmedziť na základe toho, že máte podozrenie, že sa neúčelne, samovoľne,
netransparentne, bez možnosti ovplyvňovania MsZ používajú peniaze. Všetky výhrady, ktoré
tu zazneli, sú k rozpočtovým opatreniam MsZ. Primátorka mala jediné rozpočtové opatrenie
v roku 2021, týkalo sa to tej knihy o futbale, a v roku 2020 to boli rozpočtové opatrenie,
ktorými na konci roka, resp. presuny, ktoré vykrývali mínusové položky, aby sa nestalo to, že
bude na konci roka problém.
Pani primátorka: rozmetadlo pre Technické služby, rozposielal sa mail, kde sme chceli od
poslancov MsZ stanovisko. Prišla zima a Technické služby nemali rozmetadlo, chodili na
aute, a z auta zhadzovali škváru na chodníky. Takto sme boli pripravení na zimnú sezónu,
čiže to rozmetadlo sme potrebovali. Nebolo MsZ, nedala som to rozpočtovým opatrením, ale
išiel Vám mail, v ktorom ste sa mali vyjadriť, či súhlasili s tým, že kúpime rozmetadlo. Tým,
že ste s tým súhlasili, pripravili sme rozpočtové opatrenie a rozmetadlo v súčasnej dobe
využívajú Technické služby na posýpanie chodníkov.
Pán poslanec Gavalec: aj za mojej éry, nemal som ani jedno euro. Aký je problém, že na
MsZ sa všetko preberá. Komu, čo teraz vadí. Nech to všetko prechádza MsZ ako sa má. My
sme to zvládli, predpokladám, že to zvládnu tak isto, len chceme byť informovaní.
Pán poslanec Mgr. Jánošík: dajme slovo pani Kurákovej, vedúcej ekonomického oddelenia,
nech to vysvetlí. Povie z čoho sa finančné prostriedky posúvajú, z čoho sa platia, čo je
schvaľované, čo je v rozpočte.
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Pán poslanec Ing. Žilík: ja som zato, keby najskôr vystúpila pani Kuráková a vysvetlila nám
bližšie k tomuto bodu programu.
Vedúca ekon. úseku Mgr. Kuráková: tak ako terajšie vedenie, tak aj predchádzajúce
vedenie malo schválený rozpočet v tej štruktúre, ako je teraz, podľa funkčnej klasifikácie,
podľa programov, podľa kategórií 610, 620, 630. Niektoré strediská majú podkategórie 637,
tam je samospráva, tam sú tie lyžičky, tam je propagácia, reklama pod 637. Keďže rozpočet je
iba krátkodobý plán, sú potrebné operatívne zmeny, tie aj vykonávam. Ja som si nevšimla, že
by som urobila nejakú zmenu neefektívnu, alebo si presúvala položky nehospodárne. Ak je to
tak, chcem počuť konkrétny prípad. Obraciam sa na Vás, páni poslanci, ja chcem počuť
konkrétny prípad, kedy som nehospodárne nakladala so schváleným rozpočtom a nehýbala sa
v rámci schváleného rozpočtu, pretože dala som si tú námahu a v nadväznosti na túto
problematiku, som si pozrela, ako to bolo ešte za predchádzajúceho vedenia v roku 2017 lebo
2018 bol taký prelomový, čiže to nejdem riešiť. Pozrela som si, ako sa riešilo, keď
nedochádzalo, alebo aké rozpočtové opatrenia boli, no ostala som v nemom úžase, pretože na
položkách, ja vám to aj po zastupiteľstve môžem ukázať, aké boli prekročenia na školskej
jedálni, všeobecný materiál -28 000,- Eur, nákup pozemkov schválených 15 000,- Eur,
nakúpilo sa za 16 000,- Eur, schválené mzdy opatrovateľky 96 000,- Eur vyplatilo sa 97 000,Eur. Ešte by som chcela povedať, toto rozpočtové opatrenie neslúži pani primátorke, slúži
nám, aby sme vedeli operatívne riešiť v decembri veci. V decembri prídu faktúry, každý si
chce čerpať rozpočet schválený, či sú to školské jedálne, materské školy, chcú si dočerpať,
nakúpiť v rámci schváleného rozpočtu. Dostanem faktúru, ktorá nie je v rozpočte, musí sa
zaevidovať, nahrať do systému, urobiť krycí list, dať podpísať pani primátorke, a ešte stále to
nie je v rozpočte. Musíme to uhradiť, a keď sa uhradí, príde bankový výpis k úhrade, ktorý sa
musí zaevidovať a nahrať, a až potom sa dostane do rozpočtu. A až potom vieme, ako sa nám
vyvíja rozpočet, presuny v rámci kategórií 200 €, niekedy to bolo 1.000 €, lenže aj tých 1
000,- Eur, čo robila pani primátorka rozpočtové opatrenie, to bol grant od Poltárskej
energetickej, a keď získala tieto prostriedky, hádam ona si rozhodne, kde adresne pôjdu, a pre
akých obyvateľov. Ministerstvo financií, prečo asi 5. februára uzatvára rozpočtový a účtovný
rok? Kvôli tomuto dôvodu, aby sa to dostalo do rozpočtu, do účtovníctva, aby sme to
následne aj my ekonómovia vedeli operatívne riešiť, a preto som vďačná, že máme toto
rozpočtové opatrenie primátorky, že to nedopadne tak, ako to dopadlo v roku 2017, že budú
tam mínusové položky. Vtedy bol asi iný hlavný kontrolór, lenže tento hlavný kontrolór mi v
správach vykričí malichernosti, položky správne nezatriedené. Spýtala by som sa hlavného
kontrolóra, či za mojej éry sa stalo, že bola nejaká položka v schválenom rozpočte
prekročená. Robil správu k záverečnému účtu.
Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie predseda návrhovej komisie predniesol návrh na
uznesenie

UZNESENIE č. /2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
1.a Uznesenie č. 68/2020 – Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami
mesta Poltár
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1.b V Zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Poltár časť II. Pravidlá
rozpočtového hospodárstva mesta § 8 Rozpočtové opatrenia bod 4 prvý odsek – primátor
mesta do výšky 5 000,- eur vrátane v jednom kalendárnom mesiaci
1.c v Zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Poltár časť II. Pravidlá
rozpočtového hospodárenia mesta § 8 Rozpočtové opatrenia bod 5 a nahrádza textom:
Presuny rozpočtových prostriedkov, pri ktorých dochádza k zmene len v rámci jednotlivých
kategórií príjmov a výdavkov podľa funkčnej klasifikácie, bez zmeny celkovej výšky
a štruktúry schváleného rozpočtu, môže vykonať primátor mesta zmenovým listom len po
schválení mestským zastupiteľstvom

Hlasovanie:
6 za

2 - proti
Bc. Ján Skýpala
Mgr. Lenka Sojková

4 - zdržal sa hlasovania
Mgr. Pavel Jánošík
Ján Kromholc
Bc. Martina Tóčiková
Ing. Jozef Žilík

Neprítomný: Mário Kurák
Pozmeňujúci návrh nebol schválený!
7. Splnomocnenie na výkon práva poľovníctva v poľovnom revíre Petrovec
Pani primátorka: neviem, o čo sa jedná. My zatiaľ žiadnu žiadosť nemáme.
Pán poslanec Gavalec: Valné zhromaždenie v Petrovci sa konalo minulý rok. Vzhľadom k
tomu, že právnici prišli na chyby, nedali zaevidovať zmluvu o výkone práva poľovníctva na
lesný úrad. Bude zvolané nové Valné zhromaždenie, nakoľko som členom v Petrovci, a som
aj poľovníkom tam, tak by som bol rád, keby ma MsZ splnomocnilo na výkon práv
poľovníctva v revíri Petrovec za kataster Prievrana, Hájiky - Maky, čo je vo vlastníctve
mesta, aby som na tomto Valnom zhromaždení mohol zastupovať. Jedná sa o to, že ktokoľvek
z mesta by prišiel, by musel byť splnomocnený MsZ.
Poslanec Ing. Žilík: vrátane pani primátorky.
Pán poslanec Gavalec: vrátane pani primátorky, samozrejme. Preto by som požiadal
poslancov MsZ, že či to môžem byť ja, tá osoba. Môže sa stať, že z toho Valného
zhromaždenia pošľú zápisnicu na MsÚ.
Pani primátorka: aká je Tvoja úloha v rámci zhromaždenia?
Pán poslanec Gavalec: mesto má 0,3%. Úloha je taká, že budem zastupovať seba ako
vlastník, a tak isto aj mesto za 0,3%.
Pani primátorka: máme to overené, že primátor nemôže zastupovať?
Pán poslanec Gavalec: samozrejme, to je v zákone.
Pani primátorka: dobre, len aby sme vedeli, aká je situácia.
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Pán poslanec Ing. Žilík: jedná sa o zrevírovanie, mesto nedostalo žiadnu pozvánku, keďže
ani vyhláška nie je tu, nebola vyvesená, čiže, my budeme hlasovať o nejakej fikcii? Ja som
zato, aby pán Gavalec tam išiel, ale keď to bude, ale to nie je. Budeme hlasovať o niečom, čo
nie je. Pán Gavalec, keď nás bude zastupovať, aby mesto z toho niečo malo. To znamená,
podmieňme ho tým, ak prejde toto uznesenie, že akú navrhne cenu za výkon práv a
poľovníctva na obdobie 10 rokov. To by sme si tu mali dohodnúť, že ide s tým nás tam
zastupovať, že cena za ha bude napr. 3 eurá. Či to už tam prejde 51% na zhromaždení, to nie
je jeho chyba, ale navrhnúť by mal. Koľko je to približne ha?
Pán poslanec Gavalec: okolo 15 ha.
Pán poslanec Ing. Žilík: je rozdiel, že tam povie, že súhlasíme s hocičím alebo povieme, že
minimum ceny je 5,- Eur.
Pán poslanec Gavalec: ešte môžem doplniť, že ktokoľvek, kedykoľvek ma požiadali za
dodávku mäsa, či už na futbal, čo Opone, bol som k dispozícii. Snažili sme sa v rámci
združenia to vyrovnať.
Pán poslanec Kromholc: je to potrebné teraz, nie na ďalšom MsZ?
Pán poslanec Gavalec: teraz, lebo 22.11. 2021 by malo byť Valné zhromaždenie, lebo do
10.12.21 sme poverení.
Pani primátorka: nasledujúce MsZ je plánované 22.11.2021.
Pani poslankyňa Bc. Tóčiková: mali by sme to zakomponovať do splnomocnenia na výkon
práva poľovníctva cenu nájmu za ha. Mali by sme tam určite uviesť cenu za ha, aby sme sa na
niečom zhodli, s čím bude mesto zastupovať pán Gavalec. Neviem, keď je teraz za ha 3,Euru, či môžeme pýtať napr. 5,- € na ha? Neviem toto, vy ste poľovníci. Ako hovorí zákon.
Pán poslanec Gavalec: navrhnúť môžem, ale či sa to schváli. Teraz je schválené 3,- € za ha.
Pani poslankyňa Bc. Tóčiková: o to mi ide, keď sú schválené 3,- €, aby nám nedali 0,50
centov.
Pán poslanec Ing. Žilák: Vy dvaja ste poľovníci, čo je obvyklá cena, s ktorou môže pán
Gavalec narábať? Dohodneme sa na tej, a či tú cenu budú akceptovať alebo nie. Aká je
obvyklá cenu? Navrhujem dopísať do uznesenia s tým, že minimálna cena na Valnom
zhromaždení bude ponúknutá 3,-€, a že sa splnomocňuje pán Gavalec a dajme o tom
hlasovať.
Pán poslanec Bc. Skýpala: môžeme, nemám s tým problém. 0,3 % je málo, ale môže to byť
kľúčové, lebo kto dosiahnu tých 50 %, súkromnící, už nemusia riešiť žiadnu dohodu so
štátom, štátnymi lesmi, fondom národného majetku. Oni sami si potom tam schvália.
Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie predseda návrhovej komisie predniesol návrh na
uznesenie
UZNESENIE č. 117/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
Zastupiteľstvo mesta Poltár splnomocňuje za kataster Poltár časť „ Prievrana Hájiky – Maky“
na výkon práva poľovníctva v poľovnom revíre Petrovec poslanca Pavla Gavalca, nar.
. Jedná sa o plochu 0,3 % tohto citovaného poľovného revíru, čo je približne 15 ha
a navrhovaná cena za ten nájom je 3 Eurá za 1 ha ročne
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Hlasovanie:
12 - za

0 - proti

1 - zdržal sa hlasovania
Ing. Jozef Žilík

Uznesenie č. 117/2021 bolo v zmysle zákona o obecnom zriadení pozastavené
primátorkou mesta.
Odôvodnenie: v zmysle § 13 ods. 6 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného
zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak,
že ho nepodpíše v lehote podľa § 12 ods. 11. Ak je zriadená obecná rada, starosta prerokuje
uznesenie obecného zastupiteľstva pred pozastavením jeho výkonu v obecnej rade.
Uznesením obecnej rady však nie je viazaný.
K predmetnému uzneseniu mestského zastupiteľstva nebol predložený predkladateľom
pánom poslancom Pavlom Gavalcom materiál, z ktorého by bolo jasné, na akom základe
žiada Mestské zastupiteľstvo v Poltári o splnomocnenie na výkon práva poľovníctva.
Rovnako mesto Poltár nebolo v tejto súvislosti kontaktované ohľadom zvolania zhromaždenia
vlastníkov poľovných pozemkov v predmetnom poľovnom revíri. Z uznesenia tiež nie je
jasné, čo konkrétne má obsahovať plná moc a akými dokladmi sa má preukázať
splnomocnenec. Formulácia uznesenia tak nemôže byť podkladom na spísanie samotného
splnomocnenia. Z dôvodu nejasnosti a nezákonnosti prijatého uznesenia mestským
zastupiteľstvom som sa ho rozhodla nepodpísať. Pozastavenie výkonu uznesenia mestského
zastupiteľstva nebolo prerokované v mestskej rade, nakoľko MsR bola neuznášania schopná.
Vzhľadom k uvedenému, pozastavujem výkon uznesenia, teda využívam sistačné právo
primátorky mesta Poltár.

8 . Diskusia
Pán poslanec Ing. Žilák: mám jednu informatívnu otázku, kto je administrátor facebookovej
stránky mesta Poltár?
Pani primátorka: administrátorom tejto stránky je zamestnanec mesta.
Pán poslanec Ing. Žilák: dobre, tak by som poprosil, nie že by som nejako potreboval žehliť
ego. Žiadam alebo poprosím o vymazanie príspevku na moju osobu, ktoré sa absolútne
netýkajú témy. Ty si niečo napísala, ja som odpovedal normálnou formou a prešlo to do
takých invektív, že nepotrebujem, aby to preberala moja firma, moja rodina, a aby som musel
niečo vysvetľovať. Môj osobný čas, by nemal byť predmetom debát na internetovej stránke.
Sú tam nejaké falošné profily, ktoré sa toho zúčastňujú, tak potom tam má právo nastúpiť len
administrátor, a urobiť tomuto rýchly prieťah, lebo keď tak nebude, budem zvažovať právne
riešenie tejto veci. Je to na internetovej stránke mesta Poltár, kde si sama povedala, že sa
majú aktuálne veci riešiť, ale nie hádam osobný život poslancov?
Pani primátorka: viem o tomto probléme. Hneď ako som sa to dozvedela, vyšla informácia
na facebookovú stránku, aby sa tam nevyskytovali vulgarizmy, ktoré ani neboli v
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príspevkoch. Primátor mesta a poslanci MsZ ako verejní činitelia musia znášať oveľa viac
pripomienok k svojej činnosti, k svojej práci, na svoju osobu, dokonca aj na svoju rodinu, a ja
ti nemôžem zabrániť tomu, aby si podal alebo aby si zvážil právne kroky. Mnoho tých
príspevkov, na mňa asi najviac je kritických, v tomto prípade zrejme bolo na teba. Neviem
celkom, o ktorom príspevku hovoríš.
Pán poslanec Ing. Žilák: je ich 8-9. Administrátor upozornil, ale ďalej to pokračuje.
Pani primátorka: ale nebol tam žiaden vulgarizmus, nič čo by sa týkalo tvojej osoby tam
nebolo. Jednoducho poslanci, pán Ing. Žilák, musia toto znášať, rovnako ako ja. Dobre vieš,
že existuje stránka, kde sa píše na mňa, a ja to znášam pokorne, a nie je to pravda.
Pán poslanec Ing. Žilák: pozor, toto je internetová stránka mesta Poltár.
Pani primátorka: internetová stránka, kde umožnilo mesto Poltár diskusiu. Ak sa
dohodneme, že žiadna diskusia, tam nebude to je iné, ale mesto Poltár má povolenú diskusiu a
ja predsa nemôžem kritické príspevky na poslancov vymazať len preto, že Ty si to želáš.
Pán poslanec Ing. Žilák: prepáč, ale, keby niekto kritizoval moju prácu, tak to beriem, ale
keď niekto vnáša debaty typu, návšteva stávkovej kancelárie, chodenie po baroch atď. čo má
do činenia s mojou prácou. A názvy typu užitočný idiot je aj nadávka. Tak hádam toto mesto
je na to, aby troška poslancov aj chránilo. Ja som si nevšimol, že by na Tvoju adresu na
mestskej stránke mesta Poltár bolo nejaká výtka. Ja som tam odpovedal priamo, prečo som
pristúpil k tým krokom, na ktorých som pristúpil, nič iné som nenapísal, potom sa to zvrhlo
ako veľká lavína. Mesto to má v rukách, je administrátor. Keď sa to deje na normálnych
stránkach tak to okamžite padá a hneď sa to maže.
Pán poslanec Bc. Skýpala: bohužiaľ, mal som tiež skúsenosť, a tiež som nežiadal. Prvý krok
je to nahlásiť, vyhráža sa mi, uráža ma. Lenže na základe čoho Ty rozhodneš, ktorý
príspevok sa zmaže, a ktorý nie? Aký kľúč dáme, podľa čoho sa budú mazať tie komentáre, a
kto bude o tom rozhodovať? Buď zrušme diskusiu úplne tam alebo to nechajme.
Pán poslane Ing. Žilák: povedzte mi, kedy na mestskej facebookovej stránke mesta Poltár
bol niekto vypisovaný ako poslanec?
Pani primátorka: vulgarizmy sa automaticky mažú, pretože vulgárne slová sú nastavené
priamo v systéme, ktoré nastavuje mesto, ktoré sa nemôžu vyskytovať v príspevkoch, pokiaľ
niekto naozaj oplzlým spôsobom nadáva. Stáva sa to, Peťo, sú aj takéto príspevky, kde sa
nadáva na mňa alebo na niekoho iného, je to aj na mestskej stránke. Je to nastavené, takže tie
sa tam nevyskytujú.
Pán poslanec Ing. Žilák: najskôr si to prečítaj, potom komentuj.
Pán poslanec Kurák: schvaľovali sme na strechu na Zelenom 44 000,-€ . Už prebehlo nejaké
výberové? Vieme, kto to bude robiť? Kedy sa to bude robiť? Knižnica na Zelenom?
Pani primátorka: áno, na všetkých projektoch v rámci rozpočtu pracujeme, aj na streche na
Zelenom. Informovať nás bude vedúci oddelenia výstavby.
Vedúci stav. odd. Ing. Kančo: minulý týždeň prebehla obhliadka. Bola tam jedna firma z
mesta. Dnes poobede by mala prísť ešte druhá firma pozerať, následne nám dajú cenové
ponuky a pristúpime potom už k podpísaniu zmluvy. Pracujeme na tom, projekt je už hotový.
Pán poslanec Kurák: aj od nás z Poltára máme nejakú ponuku, firmu? Dá sa to pozrieť na
internete, že ide sa robiť nejaká strecha, aby sa mohli nejakí strechári prihlásiť.
Vedúci odd. Ing. Kančo: my sa stále snažíme oslovovať ľudí tu u nás z mesta alebo okolia.
Keď nie je taká možnosť tak oslovujeme iných ľudí. Teraz boli primárne oslovené firmy,
ktoré sú z mesta a blízkeho okolia.
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Pán poslanec Ing. Žilík: viete , že máte osloviť minimálne tri.
Vedúci stav. odd. Ing. Kančo: áno boli tri, len dve zatiaľ boli na obhliadku.
Pani primátorka: myslím, že tam bude problém s dofinancovaním, že finančných
prostriedkov, ktoré sme vyčlenili nebude dostatok. Uvidíme, keď dostaneme konkrétne
cenové ponuky. Tam sa do toho ešte zaangažovala pani JUDr. Garajová, ale dnes si budeme
musieť vystačiť sami, takže možno tam bude finančný depozit. Budeme Vás o tom korektne
informovať na ďalšom MsZ.
Pán poslanec Mgr. Jánošík: ja by som nadviazal na dozornú radu, jedna z komisií nemá
predsedníčku, pretože sa vzdala mandátu, tzn. že zanikol aj výkon práva vykonávať
predsedníčku komisie na ochranu verejného záujmu. Bolo by to dobré, a je to aj neodkladné,
pretože táto komisia nezasadla doteraz. Vieme, o čo ide. Sú tam členovia: Macove, Žilák,
Skýpala, Jánošík, Tóčiková a JUDr. Garajová bola tam. Ja som inicioval, poslanci majú aj
iniciatívnu funkciu. Oslovil som poslancov, aby sme sa stretli, a riešili, s tým, že sme
zodpovední za niečo, ale bez predsedu. Bola chyba, že tá komisia si nezvolila podpredsedu.
Päťčlenná komisia ostáva. Ja by som navrhol, aby pani primátorka vybrala z týchto ľudí
predsedu, aby komisia mohla zasadať, pretože poslanci sú povinní do 30. 4. odovzdať
majetkové priznania tak, ako to ukladá ústavný zákon 357/2004 a novozvolení poslanci do 30
dní, preto dávam návrh, aby dneska bol zvolený predseda tejto komisie.
Poslanec Ing. Žilák: táto komisia je zložená z politických strán. Treba pozrieť, či to máme
všetko v poriadku, či je každá strana. Pribudli noví poslanci a bude treba najprv donominovať
jedného člena, a potom hlasovať o predsedovi.
Pani primátorka: my pripravujeme kompletný materiál, ktorý sa týka návrhov do komisií
MsZ. Na ďalšie rokovanie MsZ je tam pripravená táto komisia, samozrejme predtým ešte
budeme kontaktovať poslancov, pretože tu máme aj nových poslancov, či majú záujem
pracovať na uvoľnených miestach po bývalých poslancoch. Pripravíme nakomplet všetky
komisie na ďalšie zasadnutie MsZ, ktoré sa bude konať 22.11.2021. V prípade, že bude mať
záujem pracovať v komisiách, kde pracovala JUDr. Garajová a pán Švingál, môžete nás
kontaktovať mailom, kde zohľadníme aj tieto návrhy. Budeme kontaktovať poslancov, Ing.
Žilíka a pána Korimčáka, ale sú tam komisie v ktorých boli predsedovia, napr. komisia
priestupková, komisia školská, ktorá je teraz voľná. Prioritne budeme kontaktovať nových
poslancov, aby mali svoje zastúpenie v týchto komisiách. Záleží od ich stanoviska. Ak aj Vy
chcete niekto prioritne pracovať v týchto komisiách, dajte nám vedieť, aby sme dali korektný
návrh do MsZ ohľadom zloženia komisií, a to sa týka aj zloženia Rád škôl. Čo sa týka Rád
škôl, my tam máme zvolených poslancov. Tí, ktorí tam boli, a ktorí nie sú poslancami, tam
samozrejme navrhneme náhradníkov ako nových poslancov, a toto tiež bude treba schvaľovať
na ďalšom MsZ s tým, že obdobie štyroch rokov MsZ sa nestotožňuje s obdobím Rady školy.
Pani poslankyňa Bc. Tóčiková: chcela som sa vrátiť k tej dozornej rade. Ťažko sa mi to
hovorí, som tu druhé volebné obdobie, žrali sme sa tu za každé obdobie volebné. Keď niekto
z nás porodil, tak aspoň niekto niekomu povedal, že mu blahoželá. Zle mi to padlo. Musím
sa ospravedlniť, ale keď sa stala tá vec s Karolom, nebola som až tak aktívna v Dozornej rade,
ako by som mohla byť. Síce som telefonovala s pani primátorkou a prednostkou, a tiež s
bývalou zamestnankyňou p. Palíkovou, a zaujímala som sa o situáciu, ktorá je v Technických
službách. Fyzicky som nebola až taká aktívna ako poslanec Dreisig, preto by som sa chcela
ospravedlniť občanom. Áno, volili ma a som do tejto Dozornej rady aj zvolená, ale bolo to
nad rámec mojich síl. Uvidím, ako to bude ďalej, lebo dve deti je záber, budem do budúcna
zvažovať či časovo to budem zvládať.
Pán poslanec Ing. Žilík: predsedníčkou stavebnej komisie je asi pani Tóčiková? Stavia sa
kanalizácia pri garážach, no to je stavba století. Už boli upozornení, že sú nízko, ale
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nerešpektujú. Treba sa im tam povenovať, tam sa nerobí. Potom sa navýši stavba, kto to
zaplatí? Hrozná firma. Mesto nemá na stavebný dozor?
Prednostka MsÚ, Mgr. Čepková: firma má svoj stavebný dozor.
Pani primátorka: to myslíš Ul. 13. januára? My sme urobili verejné obstarávanie, vyhrala
firma Julmex, a oni si to aktuálne zabezpečujú.
Pán poslanec Ing. Žilík: no ja som rád ,že sa to robí, lebo tam tiekla voda do garáží. Ja som
mal protispád, tak to bolo vtedy spravené. Takto nemôže jedna firma robiť. Treba na nich
dozrieť, kto bude preberať tieto práce.
Pani primátorka: môžeme zvolať kontrolný deň, na základe toho poslaneckého podnetu, aby
sme tam išli, a skontrolovali činnosť a pôsobenie tejto firmy. Dokedy majú zrealizovať dielo?
Vedúci stavebného oddelenia, Ing. Kančo: do konca roka by mali ukončiť.
Pani primátorka: mali by to ukončiť do konca roka. Takto je postavená zmluva.
Pani poslankyňa Bc. Tóčiková: myslím, že táto otázka nemala byť smerovaná na stavebnú
komisiu. Keď zasadala komisia uzniesli sme sa len na tom, je to aj v zápisnici, že je to
rozsiahla stavba, kde nie je možné od brucha niečo nakresliť, a preto sa dala vypracovať
dôkladná projektová dokumentácia, ktorá bola obtiažna, ale aj časovo náročná. Za toto má
zodpovednosť projektant, čo sa týka navrhovania samotného riešenia. To, že vyhrala nejaká
firma, ktorá má svojho vedúceho stavby a má dohľad na svojich zamestnancov, a ktorý by sa
mal riadiť projektovou dokumentáciou. A takisto aj mesto, by malo mať nezávislého
stavebného dozora, ktorý by mal kontrolovať stavbyvedúceho ako aj stavebnú firmu. Tiež
nejaký stavebný dozor. Stavebný dozor by mal preberať aj túto stavbu, a aj jednotlivé časti
stavby. Stavebný dozor by mal byť podpísaný, že stavba koriguje s projektovou
dokumentáciou. Neviem, či máme nejakého stavebného dozora, ktorý chodí fyzicky na to
alebo na iné stavby. Každá stavba má mať svojho stavebného dozora. Je to otázka na pani
primátorku alebo stavebné oddelenie, koho máme stavebného dozora, a ako často chodí.
Darmo si zvoláme kontrolný deň, rozložíme si projektovú dokumentáciu, povieme si, že idú z
tadeto rúry, asi budú dobre spádovo. Za toto všetko má zodpovednosť niesť stavebný dozor.
Pani primátorka: v prvej časti, keď sa realizovala kanalizácia, sme mali vlastný stavebný
dozor. Napriek tomu sú tam problémy.
Pani poslankyňa Bc. Tóčiková: a stavebný dozor to podpísal?
Pani primátorka: áno.
Pani poslankyňa Bc. Tóčiková: mal by teda zato niesť zodpovednosť. Nesie? Tým, že
stavba nebola uskutočnená podľa projektovej dokumentácie.
Pán poslanec Ing. Žilík: ja vstúpim do toho, ono sa nedá zistiť mm, ale okom som videl, že
výšky nemôžu sedieť. Asfalt kde dáte? To sa vraj zoškrabe.
Pani poslankyňa Bc. Tóčiková: nám stavebný dozor mal odovzdať stavbu, ktorá mala
korešpondovať s projektovou dokumentáciou a mesto malo prevziať iba takú stavbu a
vyplatiť faktúru, keď to stavbyvedúci podpíše, že je to v poriadku podľa stavebnej
dokumentácie. Mesto by malo zadržať finančné prostriedky a nepustiť ich.
Pani primátorka: za mesto preberala stavbu pani JUDr. Garajová. Tú pôvodnú kanalizáciu.
Poslanec Ing. Žilík: toto je rozostavané.
Prednostka MsÚ, Mgr. Čepková: táto firma nerobila kanalizáciu.
Pani poslankyňa Bc. Tóčiková: fyzicky som tam nebola. Násyp robila firma, ktorá robila
kanalizáciu, urobila veľký násyp.
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Poslanec Ing. Žilík: keď sa kanalizácia robila, neboli viditeľné žiadne nedostatky. Oni
vybrali cestu, obrubníky. Údajne, že je projekt.
Pani poslankyňa Bc. Tóčiková: kto navrhuje projektovú dokumentáciu?
Pani primátorka: Janko, kto bol projektant?
Vedúci stav. odd. Ing. Kančo: projektant zo Zvolena alebo z BB, nejaká projekčná firma.
Pani primátorka: zistite to, aby sme presne vedeli, kto robil projektovú dokumentáciu.
Pán poslanec Ing. Žilák: treba to preveriť.
Pani primátorka: ešte sa pozrieme na túto stavbu. Dlhé roky čakali garážnici na
vybudovanie kanalizácie a cesty, konečne sa nám to podarilo po toľkých rokoch. Ja som to
prisľúbila, že táto stavba bude dokončená, takže, aby to bolo dokončené korektne, aby na
konci dňa mohli byť všetci s tým spokojní.
9. Záver
Pani primátorka: chcela by som zagratulovať pani poslankyni Tóčikovej, občas sa nám
stávajú také veľmi pekné udalosti, keď mesto môže medzi seba prijať nového občana mesta.
Tentokrát je to občianka, narodila sa nám Karolínka Skruteková, tak samozrejme Karolínke a
celej rodine želáme veľa zdravia, veľa šťastia a boli by sme veľmi radi, keby si pani
poslankyňa popri mamičkovských povinnostiach našla čas aj na mesto a mestské
zastupiteľstvo. Budeme Ti v tom držať palce.
Pani primátorka sa poďakovala všetkým poslancom za účasť na zasadnutí MsZ, a popriala
veľa úspechov novým pánom poslancom v práci pre mesto Poltár a pre obyvateľov mesta
Poltár.
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