UZNESENIE
zo zasadnutia MsZ v Poltári konané dňa 24. 1. 2019
UZNESENIE č. 1/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO:
BERIE NA VEDOMIE
odovzdanie výťažku z charitatívneho podujatia „Primátorský punč“
UZNESENIE 2/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO:
BERIE NA VEDOMIE
vystúpenie poslankyne BBSK MUDr. Baníkovej o projektoch BBSK pre okres Poltár
a možnostiach spolupráce medzi BBSK a mestom Poltár
UZNESENIE 3/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO:
I. NESCHVAĽUJE
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1
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
Vo výdavkovej časti rozpočtu:
Funkčná klasifikácia 01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány /samospráva/
Ekon. klasifikácia
Suma
- 642 Odstupné
10 073,00 €
Funkčná klasifikácia 07.6.0 Zdravotníctvo inde neklasifikované /poliklinika/
Ekon. klasifikácia
- 633 Všeobecný materiál

Suma
- 2 500,00 €

Funkčná klasifikácia 05.1.0 – Nakladanie s odpadmi
Ekon. klasifikácia
- 610 Mzdy
- 20 Odvody

Suma
- 3 030,00 €
- 1 058,70 €

V príjmovej časti rozpočtu:
Ekonomická klasifikácia 110
Ekon. klasifikácia
- Dane z príjmov

Suma
3 484,30 €

Hlasovanie:
Kto je za návrh p. Gavalca?
5 za
MUDr. Baník

- proti

6 sa zdržali hlasovania

Gavalec
Račko
Kurák
Bc. Skýpala
Predložený návrh nebol schválený.
II. SCHVAĽUJE
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a na základe zákona č. 426/2013 Z. z. § 14 ods. 2 písmena a) presun rozpočtových
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové
výdavky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vo výdavkovej časti rozpočtu:
Funkčná klasifikácia 01.1.1. - Samospráva
Ekon. klasifikácia
- 642 Odstupné

Suma
10 073,00 €

Funkčná klasifikácia 07.6.0 Poliklinika
Ekon.klasifikácia
- 633 Všeobecný materiál

Suma
- 2 500,00 €

Funkčná klasifikácia 05.1.0 – Nakladanie s odpadmi
Ekon.klasifikácia
- 610 Mzdy
- 620 Odvody

Suma
- 3 030,00 €
- 1 058,70 €

Funkčná klasifikácia 09.1.1.1 – Predprimárne vzdelávanie MŠ Sklárska
Ekon.klasifikácia
Suma
- 635 Údržba budov a objektov
- 3 484,30 €
Hlasovanie:
6 za
3 proti
2 sa zdržali hlasovania
Kromholc
Gavalec
Kurák
Bc. Tóčiková
MUDr. Baník
Bc. Skýpala
Mgr. Sojková
Račko
Švingál
JUDr. Garajová
Mgr. Jánošík
UZNESENIE č. 4/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO:
S C H VAĽ U J E
Zásady participatívneho rozpočtu mesta Poltár na rok 2019
11 za
- proti
- sa zdržal hlasovania

UZNESENIE č. 5/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO:
SCHVAĽUJE
prevod majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
1) v zmysle § 9 a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, týkajúci sa odpredaja pozemku pod bytovým domom CKN parc. č. 1236 o výmere
289 m² – zastavané plochy a nádvoria, na ktorej je postavený bytový dom súp. č. 650,
vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 650 v spoluvlastníckom podiele prislúchajúcom
spoluvlastníckemu podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu za kúpnu
cenu 0,10 €/m2.
2) v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, týkajúci sa odpredaja pozemku pod bytovým domom CKN parc. č. 1239 o výmere
255 m² – zastavané plochy a nádvoria, na ktorej je postavený bytový dom súp. č. 629,
vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 629 v spoluvlastníckom podiele prislúchajúcom
spoluvlastníckemu podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu za kúpnu
cenu 0,10 €/m2.
3) v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, týkajúci sa odpredaja pozemku pod bytovým domom CKN parc. č. 1241 o výmere
262 m² – zastavané plochy a nádvoria, na ktorej je postavený bytový dom súp. č. 635,
vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 635 v spoluvlastníckom podiele prislúchajúcom
spoluvlastníckemu podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu za kúpnu
cenu 0,10 €/m2.
4) v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, týkajúci sa odpredaja pozemku pod bytovým domom CKN parc. č. 1243 o výmere
194 m² – zastavané plochy a nádvoria, na ktorej je postavený bytový dom súp. č. 597,
vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 597 v spoluvlastníckom podiele prislúchajúcom
spoluvlastníckemu podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu za kúpnu
cenu 0,10 €/m2.
5) v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, týkajúci sa odpredaja pozemku pod bytovým domom CKN parc. č. 1244 o výmere
194 m² – zastavané plochy a nádvoria, na ktorej je postavený bytový dom súp. č. 512,
vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 512 v spoluvlastníckom podiele prislúchajúcom
spoluvlastníckemu podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu za kúpnu
cenu 0,10 €/m2.
6) v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, týkajúci sa odpredaja pozemku pod bytovým domom CKN parc. č. 1245 o výmere
185 m² – zastavané plochy a nádvoria, na ktorej je postavený bytový dom súp. č. 607,
vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 607 v spoluvlastníckom podiele prislúchajúcom
spoluvlastníckemu podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu za kúpnu
cenu 0,10 €/m2.
7) v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, týkajúci sa odpredaja pozemku pod bytovým domom CKN parc. č. 1246 o výmere
288 m² – zastavané plochy a nádvoria, na ktorej je postavený bytový dom súp. č. 639,
vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 639 v spoluvlastníckom podiele prislúchajúcom
spoluvlastníckemu podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu za kúpnu
cenu 0,10 €/m2.
Počet poslancov:

13

Prítomných:
Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

11
11
-

UZNESENIE č. 6/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO:
SCHVAĽUJE
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:
parc. č. CKN 1992/16 o výmere:
CKN 1992/17
CKN 1992/18
CKN 1992/19
CKN 1992/20
CKN 1992/21
CKN 1992/22
CKN 1994/38
CKN 1994/39
CKN 1994/40
CKN 1994/41
CKN 1994/42
CKN 1994/43
CKN 1994/44
CKN 1994/45
CKN 1994/46
CKN 1994/47
CKN 1994/48
CKN 1994/49
CKN 1994/50
CKN 1994/51
CKN 1994/52
CKN 1994/53
CKN 1994/54 o výmere:
CKN 1994/55
CKN 1994/56
CKN 1994/57
CKN 1994/58
CKN 1994/59
CKN 1994/60
CKN 1994/61

31 m2, druh pozemku: ostatná plocha,
29 m2,
ostatná plocha,
2
29 m ,
ostatná plocha,
29 m2,
ostatná plocha,
2
29 m ,
ostatná plocha,
29 m2,
ostatná plocha,
2
31 m ,
ostatná plocha,
31 m2,
ostatná plocha,
2
29 m ,
ostatná plocha,
29 m2,
ostatná plocha,
2
29 m ,
ostatná plocha,
29 m2,
ostatná plocha,
29 m2,
ostatná plocha,
2
30 m ,
ostatná plocha,
31 m2,
ostatná plocha,
2
30 m ,
ostatná plocha,
30 m2,
ostatná plocha,
2
31 m ,
ostatná plocha,
31 m2,
ostatná plocha,
2
30 m ,
ostatná plocha,
30 m2,
ostatná plocha,
31 m2,
ostatná plocha,
2
31 m ,
ostatná plocha,
30 m2, druh pozemku: ostatná plocha,
30 m2,
ostatná plocha,
30 m2,
ostatná plocha,
2
31 m ,
ostatná plocha,
31 m2,
ostatná plocha,
2
30 m ,
ostatná plocha,
30 m2,
ostatná plocha,
2
31 m ,
ostatná plocha,

o celkovej výmere

931 m2,

podľa predloženého návrhu.
Počet poslancov:
Prítomných:
Za:
Proti:
Zdržal sa hlasovania:

13
11
11
-

UZNESENIE č. 7/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO:
I. SCHVAĽUJE
v súlade s § 83 zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v platnom znení
Komunitný plán sociálnych služieb mesta Poltár na roky 2018 – 2023
11 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

II. BERIE NA VEDOMIE
Informatívnu správu k dokumentu Komunitný plán sociálnych služieb mesta Poltár
na roky 2018 - 2023
11 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

UZNESENIE č. 8/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO:

BERIE NA VEDOMIE
Informatívnu správu o stave budov v meste Poltár,
11 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

UZNESENIE č. 9/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO:
RUŠÍ
Uznesenie č. 40/2018 zo dňa 27.12.2018.
11 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

UZNESENIE č. 10/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
S C H VAĽ U J E
členov Zboru pre občianske záležitosti pri Mestskom zastupiteľstve v Poltári
Edita Klembasová – smútočný rečník, recitácia,
Vlasta Kojnoková – smútočný rečník, recitácia, spev,
Bc. Katarína Kačániová – smútočný rečník, recitácia,
Mgr. Ľuboslava Slebodníková – hudba.
11 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

UZNESENIE č. 11/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO:
BERIE NA VEDOMIE
Správu o výsledkoch kontroly zákonnosti, hospodárnosti a efektívnosti vyplatených odmien v
zmysle § 20 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme, ktoré boli vyplatené zamestnancom MsÚ vo výplatnom termíne za
mesiac november 2018 a súladu základnej finančnej kontroly vykonanej povinnou osobou pri
tejto finančnej operácii s § 6 ods. 3, 4 a § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite
11 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

Návrh:
MsZ
V súlade s § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest
S C H VAĽ U J E
náhradu platu bývalému primátorovi mesta p. Pavlovi Gavalcovi za nevyčerpanú dovolenku
za rok 2018 v počte 21,5 dňa a v sume 2 200,95 €.
Kto je za návrh?
1 za
5 proti
5 sa zdržali hlasovania
Gavalec
Kromholc
MUDr. Baník
Bc. Tóčiková
Račko
Mgr. Sojková
Kurák
Švingál
Mgr. Jánošík
JUDr. Garajová
Bc. Skýpala
Návrh nebol schválený.
UZNESENIE č. 12/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO:
V súlade s § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest

N E S C HVAĽ U J E
náhradu platu bývalému primátorovi mesta p. Pavlovi Gavalcovi za nevyčerpanú dovolenku
za rok 2018 v počte 21,5 dňa a v sume 2 200,95 €.

UZNESENIE č. 13/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO:
I. S C H V A Ľ U J E
projekt s názvom „Zariadenie sociálnych služieb“, prestavbou a prístavbou existujúcej
knižnice s hospodárskymi budovami, s miestom realizácie v meste Poltár – v časti Zelené.
Projekt sa bude realizovať na pozemkoch evidovaných na liste vlastníctva 1, k.ú. Zelené
C KN parc.č. 117/2, 117/3, 118/3, 118/4, 118/5, 118/6, 118/7, 120/1 a 122/1
117/1 – budova knižnice so súp. č. 37 (vo vlastníctve mesta Poltár)
7 za
Kromholc
Bc. Tóčiková
Mgr. Sojková
Mgr. Jánošík
Švingál
Bc. Skýpala
JUDr. Garajová

- proti

4 sa zdržali hlasovania
MUDr. Baník
Gavalec
Račko
Kurák

UZNESENIE č. 13/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO:
II. B E R I E N A V E D O M I E
Informatívnu správu k záujmu o sociálne služby pre seniorov v meste Poltár
11 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

UZNESENIE č. 14/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO:
S C H VAĽ U J E
zmenu zástupcu mesta Poltár ako člena OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie v osobe
primátorky mesta Mgr. Martiny Brisudovej
11 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

UZNESENIE č. 15/2019
Mestské zastupiteľstvo v Poltári na svojom zasadnutí dňa 24.1.2019, č. uznesenia 15/2019,
podľa § 11 ods. 4 písm. l) zákona SNR č. 369/1990 Zb. obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
I. berie na vedomie
návrh na odvolanie riaditeľa príspevkovej organizácie zriadenej mestom
Mestského podniku služieb v Poltári Ing. Ivana Solivajsa

10 za

-proti

1 sa zdržal hlasovania
Gavalec

II. odvoláva
na návrh primátorky mesta Poltár Mgr. Martiny Brisudovej
dňom 24.01.2019
Ing. Ivana Solivajsa z funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie zriadenej mestom
Mestského podniku služieb, Továrenská 497/15, 987 01 Poltár
8 za
1 proti
2 sa zdržali hlasovania
MUDr. Baník
Račko, Gavalec
III. berie na vedomie
návrh primátorky mesta Poltár Mgr. Martiny Brisudovej na dočasné poverenie riadením
Mestského podniku služieb v Poltári pani Natáliu Teichnerovú s účinnosťou od 25.01.2019
11 za
- proti
-sa zdržal hlasovania
IV. poveruje
na návrh primátorky mesta Poltár Mgr. Martiny Brisudovej
zamestnanca Mestského podniku služieb v Poltári
pani Natáliu Teichnerovú riadením Mestského podniku služieb
od 25.01.2019 do najbližšieho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Poltári.
10 za
- proti
1 sa zdržal hlasovania
MUDr. Baník
UZNESENIE č. 16/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
I. S C H V A Ľ U J E
za členku Mestskej rady v Poltári namiesto Bc. Jána Skýpalu, Bc. Martinu Tóčikovú
7 za

- proti

4 sa zdržali hlasovania
Gavalec, MUDr. Baník, Račko, Kromholc

za člena Mestskej rady v Poltári Mgr. Pavla Jánošíka
6 za

- proti

5 sa zdržali hlasovania
Gavalec, MUDr. Baník, Račko, Kromholc, Kurák

za člena Mestskej rady v Poltári MVDr. Júliusa Baloga
7 za

- proti

4 sa zdržali hlasovania
Gavalec, MUDr. Baník, Račko, Kromholc

Členkou MsR je aj zástupkyňa primátorky JUDr. Bronislava Garajová.
II. NESCHVAĽUJE

za člena Mestskej rady v Poltári MUDr. Radovana Baníka
Hlasovanie:
Kto je za to, aby členom MsR bol MUDr. Baník?
2 za
- proti
Kurák, Gavalec

9 sa zdržali hlasovania

