NÁVRH NA UZNESENIE
ZO ZASADNUTIA MsZ 27.6.2019
UZNESENIE č.78/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
financovanie projektov z participatívneho rozpočtu nasledovne:
1. SZPB/Ladislav Kamenský - Zariadenie klubovne pod kultúrnym domom 829,00 Eur
2. Bc. Beata Berkyová – Oživme susedské vzťahy 506,00 Eur
3. Anna Turoňová – Stretávajme sa častejšie! 1 500, 00 Eur
4. Ing. Peter Macove – Altánok v parku na Zelenom 2 250,00 Eur
5. Ján Sarvaš – Vychádzkovo – relaxačný turistický chodník 2 250,00 Eur
6. Mgr. Eva Kupčeková – Knižná búdka – „Ďakujem sused“ 265,00 Eur
7. Mgr. Iveta Brndiarová – Park s nádychom umenia 2 400,00 Eur
s tým, že všetky zakúpené veci zostanú majetkom mesta, lavičky budú odkúpené z MsPS
a projekty zúčtované do konca novembra 2019
11 za

- sa zdržal hlasovania

- proti

UZNESENIE č.79/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 17
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a na základe zákona č. 426/2013 Z. z. § 14 ods. 2 písmena b) povolené prekročenie
a viazanie príjmov a c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov, ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
V príjmovej časti rozpočtu:
Ekon. klasifikácia 110
-

Suma
10 000,00 €

Dane z príjmov

Vo výdavkovej časti rozpočtu Výdavky kultúrneho domu:
Funkčná klasifikácia 08.2.0
Ekon. klasifikácia
- 637 Kultúrne podujatia
10 za

- proti

Suma
10 000,00 €

1 sa zdržal hlasovania
Dreisig

UZNESENIE č.80/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta Poltár za rok
2018
11 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

UZNESENIE č.81/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
I. B E R I E NA V E D O M I E
Správu nezávislého audítora z overovania ročnej účtovnej závierky a hospodárenia mesta
II. S C H V A Ľ U J E
1. a/ Záverečný účet mesta Poltár za rok 2018 s výhradami, ktoré uviedol hlavný kontrolór vo
svojom odbornom stanovisku k návrhu záverečného účtu mesta Poltár za rok 2018
b/ predložiť opatrenia k výhradám hlavného kontrolóra k záverečnému účtu do októbrového
MsZ
2. Prevod disponibilného zostatku hospodárenia za rok 2018 vo výške 237 651,11 Eur do
rezervného fondu
3. Tvorbu rezervného fondu mesta takto:
počiatočný stav
tvorba
konečný stav

426 976,96 Eur
237 651,11 Eur
664 628,07 Eur

4. Výsledok hospodárenia za rok 2018 v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov:
Mestský úrad a rozpočtové organizácie
178 591,48 Eur
Príspevková organizácia
- 687,26 Eur
11 za
UZNESENIE č.82/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE

- proti

- sa zdržal hlasovania

žiadosť o poskytnutie finančného príspevku z kapitoly rozpočtu „Správa školských budov“ na
dovybavenie školskej kuchyne a jedálne a rekonštrukciu elektrických rozvodov na ZŠ Slobody
:
- gastrozariadenie potrebné na dovybavenie školskej kuchyne vo výške 15.000,00 EUR
- rekonštrukcia elektrických rozvodov do výšky 20.000,00 EUR v réžii Mestského podniku
služieb Poltár
11 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

UZNESENIE č.83/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
žiadosť MŠ Kanadskej o poskytnutie finančných prostriedkov z kapitoly rozpočtu „Správa
školských budov“ na vybudovanie šatní na prezliekanie detí vo výške 5.000,00 EUR
11 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

UZNESENIE č.84/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
na základe žiadosti MŠ Sklárska, ohľadom zakúpenia a inštalácií zatemňovacích fólií na okná
do horných tried MŠ, vyžiadať stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
a nájsť najvhodnejší spôsob ochladzovania v MŠ
11 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

UZNESENIE č.85/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
žiadosť Mládežníckeho centra Poltár o pridelenie finančného príspevku na prímestský tábor
vo výške 300 € z kapitoly Záujmové vzdelávanie detí a mládeže
11 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

UZNESENIE č. 86/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
Program odpadového hospodárstva mesta Poltár na r. 2016 -2020

11 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

UZNESENIE č.87/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č. 2/2019 o používaní pyrotechnických výrobkov
na území mesta Poltár s účinnosťou dňom 1.8.2019.
11 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

UZNESENIE č. 88/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
S C H VAĽ U J E
podmienky verejnej obchodnej súťaže
obsiahnuté vo vyhlásení verejnej obchodnej súťaže na uzavretie kúpnej zmluvy
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:
parcela č.
CKN 1994/45
31 m2,
ostatná plocha,
2
CKN 1994/46
30 m ,
ostatná plocha,
o celkovej výmere
61 m2,
podľa predloženého návrhu.
11 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

UZNESENIE č. 89/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
S C H VAĽ U J E
1. finančný príspevok vo výške 165,- € pre p. Katarínu Strmeňovú, bytom Poltár,
Sklárska 508/11 na zakúpenie tričiek s logom mesta Poltár, v ktorých budú reprezentovať
mesto na bežeckých podujatiach
11 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

2. finančný príspevok vo výške 140,- € pre Tomáša Cerovského, bytom Poltár, Fučíkova 612/3
na úhradu štartovného poplatku na Štafetový beh od Tatier k Dunaju 2019
10 za

- proti

-sa zdržal hlasovania
Bc. Skýpala neprítomný

3. finančný príspevok vo výške 200,- € pre Richarda Šágu, bytom Poltár, Poľná 738/10
a Ľuboša Uhlára, bytom Poltár, Pionierska 774/39 na úhradu štartovného a ostatných
nákladov spojených s účasťou na rybárskych pretekoch Junior Carp Cup 2019 v dňoch 5.7.7.7.2019 s podmienkou štartu súťažiacich v tričkách s logom mesta Poltár
11 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

4. finančný príspevok vo výške 100,- € na organizáciu Olympijského dňa a MDD dňa
7.6.2019
8 za

- proti

3 sa zdržali hlasovania
Dreisig
Račko
Ing. Žilák

5. pridelenie finančného príspevku pre neformálnu skupinu mladých ľudí z mestskej časti
Zelené, v zastúpení Ing. Petrom Macove na zabezpečenie kultúrnej akcie „Hurá prázdniny“vo výške 50,00 €.
11 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

Hlasovanie:
Kto je za to, aby bol schválený
finančný príspevok vo výške 100,- € pre Dianu Šuľajovú, bytom Breznička 175 na čiastočnú
úhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži v Taliansku
5 za
- proti
5 sa zdržali hlasovania
Dreisig
JUDr. Garajová
Kurák
Mgr. Jánošík
Ing. Macove
Mgr. Sojková
Račko
Švingál
Ing. Žilák
Bc. Tóčiková
Návrh nebol schválený.
UZNESENIE č. 90/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
NESCHVAĽUJE
1. finančný príspevok vo výške 100,- € pre Dianu Šuľajovú, bytom Breznička 175 na čiastočnú
úhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži v Taliansku

UZNESENIE č. 91/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
S C H VAĽ U J E
prenájom nebytových priestorov na Ul. sklárskej č.765/76 (mestská tržnica) v Poltári pre
Katarínu Vrábeľovú, bytom Poltár, Sklárska 592/53.

10 za

- proti

1 sa zdržal
Dreisig

UZNESENIE č.92/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
S C H VAĽ U J E
1. návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019
2. a/ návrh plánu činnosti MsR na II. polrok 2019 s tým, že zasadnutia MsR by sa
uskutočňovali raz mesačne, a to cca týždeň pred zasadnutím MsZ v stredu:
14. 8. 2019
11. 9. 2019
16. 10. 2019
13. 11. 2019
b/ návrh plánu činnosti MsZ na II. polrok 2019 s tým, že zasadnutia MsZ by sa uskutočňovali
raz mesačne, a to predposledný štvrtok v mesiaci s výnimkou 20. 9. 2019, kedy sa uskutoční
slávnostné zasadnutie MsZ:
22. 8. 2019
20. 9. 2019
24. 10. 2019
21. 11. 2019
11 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

UZNESENIE č. 93/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE
správu o výsledkoch kontroly reálne vykonaných prác na rekonštrukcii tribún na mestskom
futbalovom štadióne

9 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

neprítomní: Gavalec, Kromholc, Bc. Tóčiková, Mgr. Sojková

UZNESENIE č. 94/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí,
žiakov, a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, v základnej
umeleckej škole, v centre voľného času, v školskom klube detí, v školských jedálňach pri
materských školách a pri základných školách.
9 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

UZNESENIE č.95/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
Odmenenie bezpríspevkových darcov krvi, ktorí získali plaketu Dr. Jánskeho v r. 2018
nasledovne:
Zlatá plaketa 35 €
Strieborná plaketa 25 €
Bronzová plaketa 15 €
9 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

UZNESENIE č. 96/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE
stanovisko spoločnosti Šport Projekt s.r.o. k odpovedi na cenovú ponuku.
7 za

Ing. Žilák proti

Račko sa zdržal hlasovania

Hlasovanie:
Kto súhlasí
so žiadosťou o poskytnutie priestorov mestského kúpaliska na usporiadanie kultúrno –
spoločenskej udalosti /diskotéky/, pre PORTOUR – CK, s. r. o. Breznička, ktorá by sa mala
uskutočniť 13. 7. 2019 a 3. 8. 2019?
- za

4 proti
Mgr. Jánošík
Kurák
Ing. Macove
Račko

5 sa zdržali hlasovania
Dreisig
JUDr. Garajová
Bc. Skýpala
Švingál
Ing. Žilák

Návrh nebol schválený.
UZNESENIE č.97/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
NESÚHLASÍ
so žiadosťou o poskytnutie priestorov mestského kúpaliska na usporiadanie kultúrno –
spoločenskej udalosti /diskotéky/, pre PORTOUR – CK, s. r. o. Breznička, ktorá sa mala
uskutočniť 13. 7. 2019 a 3. 8. 2019
Hlasovanie:
Kto súhlasí
so žiadosťou o povolenie organizovať podujatia „Stretnutia pri hudbe“ v mesiacoch júl,
august, september, október, november, december 2019 v priestoroch vestibulu kultúrneho
domu pre OZ Zväz Poltárskych Rómov Slovenska, Slobody 302/21, Poltár?
- za

1 proti
Dreisig

8 sa zdržali hlasovania
JUDr. Garajová
Mgr. Jánošík
Kurák
Ing. Macove
Račko
Bc. Skýpala
Švingál
Ing. Žilák

UZNESENIE č.98/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
NESÚHLASÍ
so žiadosťou o povolenie organizovať podujatia „Stretnutia pri hudbe“ v mesiacoch júl,
august, september, október, november, december 2019 v priestoroch vestibulu kultúrneho
domu pre OZ Zväz Poltárskych Rómov Slovenska, Slobody 302/21, Poltár

UZNESENIE č.99/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
sumu 1.500 € na vybudovanie vodovodnej prípojky pre MsPS
V príjmovej časti rozpočtu:
Ekonomická klasifikácia 110 - dane z príjmu
Vo výdavkovej časti rozpočtu
Funkčná klasifikácia 06.2.0 MsPS
Ekonomická klasifikácia 641001

suma 1.500 €
suma 1.500 €

9 za
- proti
- sa zdržal hlasovania
Gavalec, Kromholc, Bc. Tóčiková, Mgr. Sojková - neprítomní

