Zápisnica
napísaná na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Poltári
konané dňa 16. 11. 2012
Prítomní: MVDr. Július Balog, MUDr. Radovan Baník, Marián Bodnár, MUDr. Miroslav
Garaj, Mgr. Pavel Jánošík, Pavol Sihelský, Mgr. Jozef Vretenička, František
Kuzmáni
Ospravedlnení: Ing. Jozef Žilík, Mgr. Martina Brisudová, Edita Klembasová, MUDr. Jana
Gasperová
Ľuboš Kučera
Primátor:
Pavel G A V A L E C
Prednosta:
Ing. Pavel O L Š I A K
Hlavná kontrolórka: Iveta L A K O T O V Á
Zapisovateľka:
Marta K U P Č E K O V Á
II.
Rokovanie mestského zastupiteľstva zahájil a viedol primátor mesta p. Pavel Gavalec,
ktorý privítal všetkých prítomných. Konštatoval, že na zasadnutí je prítomných 8 poslancov
a preto je uznášaniaschopné.
Za overovateľov určil:

1. MVDr. Július B A L O G
2. Marián B O D N Á R

Hlasovanie:
Kto je za to, aby MVDr. Balog a p. Bodnár boli overovateľmi zápisnice?
8 za
- proti
- sa zdržal hlasovania
Do návrhovej komisie odporučil zvoliť:

MUDr. Miroslav G A R A J
František K U Z M Á N I
Mgr. Pavel J Á N O Š Í K

Hlasovanie:
Kto je za to, aby v návrhovej komisii pracovali títo poslanci?
8 za
- proti

- sa zdržal hlasovania

PROGRAM:
1. Zrušenie uznesenia predaj nehnuteľnosti pre Krajský hasičský a záchranný zbor
2. Zámer predaja nehnuteľnosti pre Krajský hasičský a záchranný zbor
3. Schválenie finančných prostriedkov na vypracovanie PD pre územné rozhodnutie
komunikácia Poltár – Zelené
4. Schválenie finančných prostriedkov pre stavebné rozhodnutie komunikácia Poltár –
Zelené
5. Schválenie finančných prostriedkov na verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby
komunikácia Poltár- Zelené
6. Preklasifikovanie finančných prostriedkov z bežných výdavkov na kapitálové na
zakúpenie organu pre ZUŠ

Bod 4 bude vypustený, lebo už bol schválený.
Hlasovanie:
Kto je za uvedený návrh?
8 za
- proti

2-

- sa zdržal hlasovania

1.Zrušenie uznesenia predaj nehnuteľnosti pre Krajský hasičský a záchranný zbor
MsZ dňa 21. 1. 2011 schválilo odpredaj nehnuteľnosti na Ul. 13. januára – budova bývalej
STS v cene 1, 00 € pre SR KR Hasičského a záchranného zboru. Zo strany kupujúceho už nie
je o samotnú stavbu záujem, ich zámerom je vybudovať novú. Preto je potrebné uznesenie
zrušiť a prijať nové.,
Na budúci rok majú sľúbené financie vo výške 500.000 €.
Hlasovanie:
Kto je za to, aby bolo zrušené uznesenie č.2/2011 pod bodom IV./6 zo dňa 21.01.2011,
ktorým schválilo ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9 a) ods.8 písm.e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov odpredaj nehnuteľností v katastrálnom
území Poltár vedených na LV č. 1, C KN parc. č. 1556/1 o výmere 2893 m 2 kultúry zastavané
plochy a nádvoria, C KN parc. č. 1556/7 o výmere 800 m2 kultúry zastavané plochy a nádvoria a
stavby – výrobná hala č. 1 postavenej na C KN parc. č. 1556/7 číslo súpisné 500 a orientačné
číslo 3, nachádzajúcej sa na Ul. 13. Januára – budova bývalej STS v celkovej cene 1,00 € pre SR
– Krajské riaditeľstvo Hasičského záchranného zboru, Komenského 27, Banská Bystrica v podiele
1/1?
8 za
- proti
- sa zdržal hlasovania
2. Zámer predaja nehnuteľnosti pre Krajský hasičský a záchranný zbor
Hlasovanie:
Kto je za to, aby bol schválený.zámer predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného
zreteľa v zmysle § 9 a) ods.8 písm.e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, týkajúcich sa:
-/ Pozemky: PARCELY registra „C“ evidované na katastrálnej mape k. ú. Poltár:
Parcela č. 1556/19 zastavané plochy a nádvoria o výmere 4319 m2
Parcela č. 1556/20 zastavané plochy a nádvoria o výmere 495 m2
(novovytvorené parc.č.CKN 1995/1 a p.č.CKN 1994/20 sú odčlenené od p.č.CKN č. 1556/1,
1556/2, 1556/18 geometrickým plánom č. 36033481-80/2012 vyhotoviteľa Mišík Geodetická
kancelária Lučenec zo dňa 5.11.2012),
v celosti 1/1 v pomere k celku zapísaných na liste vlastníctva č. 1 k.ú. Poltár.
Celková výmera pozemkov je 4814 m2, kúpna cena za celkovú výmeru je 1,00 EUR pre
kupujúceho:
SR-Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru
974 01 Banská Bystrica, Komenského 27 v spoluvlastníckom podiele 1/1?
8 za
- proti
- sa zdržal hlasovania

3. Schválenie finančných prostriedkov na vypracovanie PD pre územné rozhodnutie
komunikácia Poltár – Zelené
Hlasovanie:
Kto je za to, aby boli schválené. finančné prostriedky v sume 2 340,- EUR bez DPH, 2 808,- EUR
s DPH na vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie stavby: Rekonštrukcia
prístupovej komunikácie cesty II. triedy k areálu Sklární Poltár?.

8 za

- proti

3 - sa zdržal hlasovania

4. Schválenie finančných prostriedkov pre stavebné rozhodnutie komunikácia Poltár –
Zelené
Tento bod bol vypustený z rokovania.
5. Schválenie finančných prostriedkov na verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby
komunikácia Poltár-Zelené
V novembri 2012 je možné uchádzať sa o poskytnutie dotácií z Ministerstva hospodárstva
na rekonštrukciu komunikácie a vybudovanie chodníka Poltár-Zelené. V súčasnej dobe sa
pripravujú podklady k podaniu žiadosti, po vyhotovení PD by bolo možné začať s výberovým
konaním na zhotoviteľa stavby.
Diskusia:
primátor
-je to spojené s investíciami so sklárňami, ak pôjde skláreň, pôjde aj toto
Mgr. Vretenička
-či sa dá využiť územné a stavebné rozhodnutie, ak to nepôjde
Ing. Cifraničová
-územné a stavebné rozhodnutie je spojené, ale dá sa oddeliť
prednosta
-Mesto Poltár môže stavať na základe tohto
MUDr. Baník
-či to nebude úplne zbytočná investícia
Hlasovanie:
Kto je za schváĺenie. finančných prostriedkov v sume 10 000,- EUR bez DPH, 12 000,- EUR s
DPH na zabezpečenie služieb vo verejnom obstarávaní. Predmetom zákazky bude zabezpečenie
poradenskej činnosti a poskytnutie služieb pri verejnom obstarávaní zhotoviteľa stavebných prác
na stavbe Rekonštrukcia prístupovej komunikácie cesty II. triedy k areálu Sklární Poltár?
8 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

6. Preklasifikovanie finančných prostriedkov z bežných výdavkov na kapitálové na
zakúpenie organu pre ZUŠ
Hlasovanie:
Kto je za to, aby bolo schválené preklasifikovanie finančných prostriedkov z bežných
výdavkov na kapitálové výdavky na zakúpenie organu pre ZUŠ vo výške 11.868 €?
8

za

- proti

- sa zdržal hlasovania

7.Spolufinancovanie projektu „Revitalizácia školskej záhrady na ZŠ, Ul. Slobody“
Hlasovanie:

-

4-

Kto je za to, aby bola schválená 5 % spoluúčasť mesta vo výške cca 300 € na
spolufinancovanie projektu „Revitalizácia školskej záhrady na ZŠ, Ul. Slobody“?
8

za

- proti

- sa zdržal hlasovania

UZNESENIE č. 7/2012
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Poltári
dňa 16. 11. 2012
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO:
I. RUŠ Í
1.uznesenie č.2/2011 pod bodom IV./6 zo dňa 21.01.2011,
ktorým schválilo ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9 a) ods.8 písm.e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov odpredaj nehnuteľností v katastrálnom
území Poltár vedených na LV č. 1, C KN parc. č. 1556/1 o výmere 2893 m2 kultúry zastavané
plochy a nádvoria, C KN parc. č. 1556/7 o výmere 800 m2 kultúry zastavané plochy a nádvoria a
stavby – výrobná hala č. 1 postavenej na C KN parc. č. 1556/7 číslo súpisné 500 a orientačné
číslo 3, nachádzajúcej sa na Ul. 13. Januára – budova bývalej STS v celkovej cene 1,00 € pre SR
– Krajské riaditeľstvo Hasičského záchranného zboru, Komenského 27, Banská Bystrica v podiele
1/1.
II. S C H V A Ľ U J E
1.zámer predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
v zmysle § 9 a) ods.8 písm.e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
týkajúcich sa:
-/ Pozemky: PARCELY registra „C“ evidované na katastrálnej mape k. ú. Poltár:
Parcela č. 1556/19 zastavané plochy a nádvoria o výmere 4319 m2
Parcela č. 1556/20 zastavané plochy a nádvoria o výmere 495 m2
(novovytvorené parc.č.CKN 1995/1 a p.č.CKN 1994/20 sú odčlenené od p.č.CKN č. 1556/1,
1556/2, 1556/18 geometrickým plánom č. 36033481-80/2012 vyhotoviteľa Mišík Geodetická
kancelária Lučenec zo dňa 5.11.2012),
v celosti 1/1 v pomere k celku zapísaných na liste vlastníctva č. 1 k.ú. Poltár.
Celková výmera pozemkov je 4814 m2, kúpna cena za celkovú výmeru je 1,00 EUR pre
kupujúceho:
SR-Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru
974 01 Banská Bystrica, Komenského 27 v spoluvlastníckom podiele 1/1
2. finančné prostriedky v sume 2 340,- EUR bez DPH, 2 808,- EUR s DPH na vypracovanie
projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie stavby: Rekonštrukcia prístupovej komunikácie
cesty II.triedy k areálu Sklární Poltár.
3. finančné prostriedky v sume 10 000,- EUR bez DPH, 12 000,- EUR s DPH na zabezpečenie
služieb vo verejnom obstarávaní. Predmetom zákazky bude zabezpečenie poradenskej činnosti a
poskytnutie služieb pri verejnom obstarávaní zhotoviteľa stavebných prác na stavbe
Rekonštrukcia prístupovej komunikácie cesty II. triedy k areálu Sklární Poltár.

- 54. preklasifikovanie finančných prostriedkov z bežných výdavkov na kapitálové výdavky na
zakúpenie organu pre ZUŠ vo výške 11.868 €
5. 5 % spoluúčasť mesta vo výške cca 300 € na spolufinancovanie projektu „Revitalizácia
školskej záhrady na ZŠ, Ul. Slobody“

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

Ing. Pavel O L Š I A K
prednosta MsÚ

MVDR. Július B A L O G
I.overovateľ

Marián B O D N Á R
II. overovateľ

Zapísala: Marta KUPČEKOVÁ, vedúca správneho oddelenia

