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Zápisnica
napísaná na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Poltári
dňa 07. 12. 2020

Prítomní: Boris Dreisig, JUDr. Bronislava Garajová, Mgr. Pavel Jánošík, Ing. Peter Žilák,
Ing. Miroslav Macove, Bc. Ján Skýpala, Mgr. Lenka Sojková, Karol Švingál, Bc. Martina
Tóčiková, Ján Kromholc, Zdenko Račko, Mário Kurák
Ospravedlnený: Pavel Gavalec
Primátorka: Mgr. Martina BRISUDOVÁ
Hlavný kontrolór: Ing. Tomáš ŠKRABÁK
Zapisovateľka: Mária Šnúriková
Primátorka mesta Mgr. Martina Brisudová za
Šnúrikovú.

skrutátorku a zapisovateľku určila Máriu

Rokovanie mestského zastupiteľstva otvorila a viedla primátorka mesta Mgr. Martina
Brisudová, ktorá privítala všetkých prítomných. Konštatovala, že na zasadnutí je prítomných
11 poslancov. Z rokovania sa ospravedlnil pán poslanec Pavel Gavalec. MsZ je
uznášaniaschopné. Uznesenia na rokovaní dnešného mestského zastupiteľstva sa budú
prijímať elektronickou formou.

OVEROVATELIA ZÁPISNICE: 1. Karol Švingál, 2. Zdenko Račko.
Kto je za to, aby overovateľmi zápisnice boli Karol Švingál a Zdenko Račko?
Má niekto iný návrh?
Hlasovanie:
11 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

2 neprítomní: Pavel Gavalec, Bc. Ján Skýpala

NÁVRHOVÁ KOMISIA: 1. Ing. Peter Žilák - predseda
2. Ing. Miroslav Macove
3. Mário Kurák
Kto je za to, aby návrhová komisia pracovala v tomto zložení?
Pán poslanec Ing. Žilák: bohužiaľ o 11.15 hod. budem musieť odísť, tak sa mi nedá.
Pani primátorka: za predsedu navrhujem pána Mária Kuráka. Za členov v tom prípade
navrhujem pán Ing. Miroslava Macove a pán Bc. Jána Skýpalu.
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Má niekto iný návrh?
NÁVRHOVÁ KOMISIA: 1. Mário Kurák - predseda
2. Ing. Miroslav Macove
3. Bc. Ján Skýpala
Hlasovanie:
11 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

2 neprítomní: Pavel Gavalec, Bc. Ján Skýpala

PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Správa o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad ako zdroj príjmu do
rozpočtu mesta Poltár za rok 2020
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2019
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
6. Schválenie dofinancovania projektu“ Revitalizácia odborných učební na ZŠ Slobody
2, Poltár“
7. Návrh dotácie z rozpočtu mesta Poltár na rok 2021
8. Zrušenie časti uznesenia č. 3/2016 bod 6 Súhlas s umiestnením stavby - terasy
9. Zriadenie vecného bremena pre stavbu základových pätiek pod terasou
10. Zámer a spôsob predaja mestských pozemkov pre Bc. Martinu Tóčikovú
11. Súhlas s podaním žiadosti a so spolufinancovaním projektu „ Úprava spevnenej
plochy na parc.č. 2395/1, Ul. slobody v Poltári“
12. Rozpočtové opatrenia
13. Nájom pozemku pre Technické služby Poltár, s.r.o. - „Verejná elektrická nabíjacia
stanica – Sklárska ulica, Poltár“
14. Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky „Primátorský punč 2020“ a ustanovenie jej
podmienok
15. Správa o výsledkoch kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Poltári za
1. polrok 2020
16. Správa o neumožnení vykonania kontroly v Združení obcí pre likvidáciu odpadu
Poltár
17. Návrh plánu činnosti MsR a MsZ na I. polrok 2021
18. Interpelácie poslancov
19. Diskusia
20. Záver
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3. Schválenie programu zasadnutia
Pani primátorka: má niekto niečo na doplnenie programu dnešného mestského
zastupiteľstva? Ak nie, budeme o návrhu programu rokovania hlasovať tak ako bol
zverejnený a ako bol doručený poslancom mestského zastupiteľstva.
Hlasovanie:
12 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

1 neprítomný: Pavel Gavalec
4. Správa o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad ako zdroj príjmu do
rozpočtu mesta Poltár za rok 2020
Pani primátorka: dôvodom predloženia tejto správy poslancom mestského zastupiteľstva je
stav výberu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad v roku 2020. Miestne dane a
poplatky sa každý rok vyrúbia občanom mesta v mesiaci február, marec. Väčšina výber
vyrúbených daní je splatná k 31. máju daného roka. Počet poplatníkov, ktorí každý rok
nezaplatia daň za komunálny odpad je približne 500. Mesto už v priebehu mesiaca jún začína
s vymáhaním nedoplatkov a to prvýkrát formou výzvy na zaplatenie nedoplatkov. Tým, že
žijeme v období vypuknutia pandémie Covid 19 dôsledkom toho bolo, že dane sa začali
vymáhať až v jedenástom mesiaci, čo spôsobilo aj to, že ku koncu roku máme vyššie percento
daní a poplatkov, ktoré neboli zatiaľ zaplatené. V materiáloch máte tabuľku v ktorej sa
uvádza stav. K uvedenému termínu sme vybrali 86,59 % z pôvodne vyrúbenej sumy za dane
a poplatky tie, ktoré boli vyrúbené v roku 2020. V tejto sume sú aj vymožené pohľadávky z
predchádzajúcich rokov. Vzhľadom k tejto situácii sme začali posielať ďalšie výzvy a
uvidíme ako sa nám to podarí do konca tohto roka, tzn., že aké množstvo daní a poplatkov
ešte dokážeme vybrať.
Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie prosím predsedu návrhovej komisie o prednesenie
návrhu na uznesenie.
UZNESENIE č. 144/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE

Správu o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad ako zdroj príjmu do rozpočtu
mesta Poltár za rok 2020

Hlasovanie:
12 za
Neprítomný: Pavel Gavalec
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0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2019
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
Pani primátorka: toto všeobecne záväzné nariadenie predkladám na základe porovnania
odhadovaných príjmov a výdavkov v roku 2020. Poplatok za komunálny odpad v súčasnosti
nepokrýva náklady, ktoré mesto Poltár vynakladá na bežné zabezpečenie vývozu tuhého
komunálneho odpadu. Na základe toho predkladáme návrh na čiastočné zvýšenie poplatkov
za tuhý komunálny odpad. Od roku 2021 budú mať obce a mestá povinnosť zabezpečiť
triedený odpad biologicky rozložiteľných odpadov z domácnosti. Predpokladáme, že náklady
budú pre mesto Poltár ročne okolo 50.000 EUR. Túto sumu 50.000 EUR sme vôbec ešte
nezapočítali do nákladov, ktoré budú v budúcom roku. Vychádzame iba z tých nákladov,
ktoré v súvislosti s odpadovým hospodárstvom máme v tomto roku. V prípade zvýšenia, čo
predstavuje cca 4 eurá na osobu, tzn., že do rozpočtu nám nepríde požadované množstvo
finančných zdrojov. Mesto bude na vývoz tuhého komunálneho odpadu stále doplácať.
Predpokladáme, že tá suma, ktorú by sme mohli týmto spôsobom získať je asi 20.000 EUR,
pretože treba vziať do úvahy aj to, že sú skupiny obyvateľstva, ktoré majú isté zľavy, čo sa
týka tuhého komunálneho odpadu. Pre fyzické osoby sa mení sadzba 0,06 EUR na 0,07 EUR,
čo je zvýšenie poplatku o 16,6 %, tzn., že nárast je zo súčasných 21,90 € na 25,55 €. Rovnaké
navýšenie sa týka aj mestských časti, tiež je to 16,6 %. Čo sa týka mestských častí napr.
Prievrana, Hájiky Maky, tu sa poplatok určuje podľa vývozu vriec. Ešte je tam jedna zmena a
tá sa týka drobného stavebného odpadu kde sa z 0,018 € navyšuje ten poplatok na 0,02 €.
Týmto spôsobom, ktorý navrhujeme príde do rozpočtu cca 22.000 EUR, ale ďalej bude mesto
Poltár dofinancovávať vývoz tuhého komunálneho odpadu. K návrhu všeobecne záväzného
nariadenia boli zaslané aj námietky. Tieto námietky boli vyhodnotené a sú súčasťou vášho
materiálu.
Pán poslanec Dreisig: v rozpočtovom opatrení som videl, že sa nejaké peniaze ušetrili, a keď
som to vydelil počtom obyvateľov, tak mi vyšla suma okolo 4,- €, čo je suma, ktorá je
potrebná na zvýšenie poplatku za odpad. Môj názor je taký. Keď dokážeme ušetriť tak
nezvyšujme ľudom poplatok za smeti.
Pani primátorka: určite to nie sú ušetrené finančné prostriedky. Je tam rozpočtové opatrenie,
ktoré sa týka ich presunu, ale mesto Poltár každý rok získava sumu 44.000 EUR. Táto suma je
príjmom z environmentálneho fondu, pretože na našom území sa nachádza skládka. Tento
príjem my v rámci toho rozpočtového opatrenia zase budeme používať na zhodnocovanie
odpadu, čiže on sa presúva iba na inú položku. Je to príjem z environmentálneho fondu tých
44 000,- €. Tieto finančné prostriedky chceme použiť pre kompostáreň, čiže sa použijú v
odpadovom hospodárstve, oni nie sú zvýšené peniaze. Tých 44.000 EUR nie je započítaných
ani v príjme, a to preto, že my nepotrebujeme 44 000,- €, ale 60 000,- €, čiže tie ostatné
finančné zdroje, ktoré potrebujeme na dofinancovanie kompostárne tie sa zoberú ešte z iných
stredísk, takže to nie sú ušetrené peniaze, preto odtiaľ presúvame iba tú sumu 19.000 EUR.
Tieto finančné zdroje sú použité v rámci životného prostredia odpadového hospodárstva tak
ako sa používať majú, pretože príjem z environmentálneho fondu sa môže používať na
predchádzanie vzniku odpadu, na prípravu na opätovné použitie, recykláciu, na energetické
zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu. Takže týmto spôsobom to bude použité na
zneškodňovanie odpadu v kompostárni mesta Poltár, pretože kompostáreň v súčasnosti nemá
žiadne technologické vybavenie.
Pán poslanec Dreisig: veľkou výhodou je, že nám tie peniaze chodia nakoľko na našom
území sa nachádza skládka, ostatné obce takúto výhodu nemajú.
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Pani primátorka: mať skládku na vlastnom území je obrovská nevýhoda pre celé územie.
To je taká environmentálna záťaž, ktorú si mi ani nevieme predstaviť. Žiadne peniaze z
environmentálneho fondu nezachránia to, čo tí ľudia tu budú mať v rámci možno podzemných
vôd. Mať skládku na vlastnom území je nevýhoda pre nás. Tieto finančné zdroje používame
na to, aby sme zelený odpad nemuseli vyvážať inde, ale aby sme mohli zneškodňovať práve
na skládke. Tie peniaze sú kompenzácia za obrovské znečistenie životného prostredia. A
myslím si, že tých 44 000,- € za to nestojí aj preto, že sme na nejakom štvrtom mieste v
onkologických ochoreniach v rámci Slovenska.
JUDr. Garajová: dostávame z environmentálneho fondu kompenzáciu 44.000 EUR a
výnimočne tento rok navrhujeme presunúť 19.000 EUR na nákup strojov, ktoré sú prakticky
nevyhnutné a ten zvyšok tých 44 000,- € aj tak použijeme na vývoz, čiže na platbu za
uskladnenie a za vyvážanie, čo by sme nemali robiť, ale robíme to bohužiaľ, aby sme
nezaťažovali sústavným zvyšovaním poplatkov našich občanov. Nákup tých strojov to
jednorazová vec, takže na rok už tie prostriedky z environmentálneho fondu môžeme použiť
na nejakú investíciu alebo možno budeme donútení zase dofinancovať vývoz odpadu. Chcem
povedať za ten kuchynský odpad, je to bohužiaľ nová povinnosť, aj keď možno už nie je nová
zákonná povinnosť. Už je tu roky, len ju nikto neriešil. My sa snažíme na to pripravovať. V
súčasnosti sme pristúpili ešte do konca roka k nákupu aspoň nejakej časti zberných nádob,
aby sme nejakým spôsobom začali. Pán Kudlák komunikuje s viacerými firmami, ktoré
odvážajú tento kuchynský odpad. Máme rôzne cenové ponuky, je to finančne veľmi nákladná
záležitosť nechať si to odvážať. Varianty sú také, že sa bude vyvážať raz do týždňa, raz za 2
týždne. Nádoby môžu byť 120 l, 240 l. Je aj taký návrh, že naše Technické služby Poltár
s.r.o. by tieto malé nádoby zbierali, vylievali by to do jedného veľkého kontajnera a firma by
si prišla pre ten veľký kontajner. Uisťujem vás, že pracujeme na tom, ale zatiaľ sme na
začiatku, uvidíme do polroka ako sa to ďalej bude vyvíjať a riešiť.
Pán poslanec Mgr. Jánošík: v oblasti odpadového hospodárstva je tam ťažká situácia. Keby
sa separovalo, tak by išlo na skládku oveľa menej odpadu a peniaze by sa ušetrili. Nemali sme
zberný dvor a ďalšie veci. Tie stroje čo sa kupujú naozaj budú fungovať o 5 -10 rokov. Chcel
by som, aby Karol k tejto veci povedal, čo sa tam už urobilo, koľko peňazí na to bolo
potrebné vyčleniť alebo dať aj z rozpočtu mesta alebo ešte stále bude treba hľadať nejaké
rezervy, aby sa to vedelo zabezpečiť.
Pani primátorka: poprosím, aby poslanci hlasovali o tom, či môže v rozsahu 5 minút
vystúpiť občan mesta pán Ján Štefančík.
Občan pán Štefančík: to zvýšenie nie je až také vysoké, že by sa nedalo zvládnuť. To, že sa
zvyšuje poplatok za odpad to by bola minulosť, v tom nám mohol pomôcť systém Elvis.
Chcem poukázať kde ešte utekajú peniaze. Mesto nakupuje z rozpočtu kontajnery na odpad,
čo je páni poslanci protizákonné. Kontajnery farebné má zabezpečiť zberná spoločnosť
v spolupráci.
Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie prosím predsedu návrhovej komisie o prednesenie
návrhu na uznesenie.
Hlasovanie:
7 za

4 - proti
B. Dreisig,M. Kurák, Z. Račko, Ing. Žilák P.

Neprítomný: Pavel Gavalec
Všeobecne záväzné nariadenie nebolo schválené.
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1- zdržal sa hlasovania
Ing. Macove Miroslav

Pani primátorka: poprosím poslancov o návrhy na dofinancovanie vývozu tuhého
komunálneho odpadu v budúcom roku.
6. Schválenie dofinancovania projektu " Revitalizácia odborných učební na Základnej
škole, Slobody 2, Poltár "
Pani primátorka: v prechádzajúcom volebnom období, konkrétne 6. 9. 2018 mesto Poltár
uzatvorilo zmluvu s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z európskych štrukturálnych a investičných
fondov na realizáciu aktivít pod názvom " Revitalizácia odborných učební na ZŠ Slobody v
Poltári ". Na tento projekt mali byť poskytnuté finančné prostriedky v objeme takmer 174.000
EUR, čo predstavuje 95 % celkových oprávnených výdavkov. Na základe zistených
nedostatkov zo strany poskytovateľa sa zmluvné strany dohodli, že zmluva o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku sa zmení. Teda mesto Poltár nedostane kompletný
finančný nenávratný príspevok, ale tento príspevok bude oveľa v menšej sume. Do tejto sumy
nám chýba viac ako 40.000 EUR, preto mesto musí uskutočniť vo svojej výdavkovej časti
rozpočtu rozpočtové opatrenie, aby zabezpečilo ďalšie financovanie tohto projektu. Týmto
rozpočtovým opatrením, ktoré máte vo svojich prílohách sa opäť znížia finančné toky na
jednotlivých strediskách mesta. Ide o to, že bývalé vedenie mesta Poltár podpísalo oprávnenie
pre externú spoločnosť na vykonávanie verejného obstarávania.Toto verejné obstarávanie
nebolo zrealizované správne, na základe toho nám nebude preplatená celá suma tohto
projektu, tzn. musíme pohľadať v rozpočte 40.000 EUR a je to aj preto, že už mám na stole
dodatok kde nám už ministerstvo navrhuje túto zmenu. Prejednávali sme to aj na mestskej
rade, ktorá odporučila, aby ZŠ Slobody pripravila powerpointovú prezentáciu v akom stave je
tento projekt. Tento projekt konkrétne v ZŠ Slobody je už zrealizovaný, mesto ho zaplatilo v
celkovom objeme viac ako 170.000 EUR, ktoré nám chýbajú v rozpočte. Do konca roka tieto
peniaze nedostaneme a ešte nám chýba 40.000 EUR. Takže na ďalšom mestskom
zastupiteľstve budeme hľadať nie 40 000,- €, ale ak sa schváli rozpočtové opatrenie tak ešte
130 000,- €.
JUDr. Garajová: my máme dve možnosti. Buď si to zaplatíme všetko zo svojho alebo
dofinancuje 40 303,- €, vďaka tomu, že tam došlo k nejakým pochybeniam v externej firme,
budeme sa snažiť následne od tej externej firmy si to nejakým spôsobom vymáhať, je to
dlhodobá záležitosť a zložitá. A my sa musíme rozhodnúť teraz, pretože ak toto neschválime,
nepodpíše ten dodatok o znížení tej dotácie a tým pádom nedostaneme nič. Nemáme inú
variantu. Buď to dofinancujeme a dostaneme aspoň tých 137 000,- € alebo nedostaneme nič a
budeme to čisto financovať zo svojho. Pokiaľ dofinancujeme tak pán Holčák s ktorým
komunikujeme, nemá problém našu žiadosť o platbu vybaviť, ale už iba po novom roku, no a
137 000,- € nám bude refundovaných. Toto je refundácia, pretože to sú eurofondy. Možno
keby sa aj takto bolo uvažovalo, keď sa tá žiadosť dávala, možno by sa ani nebola dala,
pretože je to extrémne potom finančne náročné pre mesto zakupovať rôzne učebné pomôcky.
Pán poslanec Ing. Macove: externá firma pochybila a my máme zaplatiť za jej chybu cca 40
000,- €? Bude vymáhanie od tej firmy?
JUDr. Garajová: bude len nečakajte, že sa to vymôže za mesiac. Súdne konanie je extrémne
dlhodobá záležitosť. Ešte treba rátať aj so samotnou vymožiteľnosťou, pretože toto nie je ani
firma, je to fyzická osoba. Ak táto osoba nebude mať nejaké zdroje z ktorých bude možnosť v
prípade súdneho konania vymáhať tú pohľadávky, tak nevymôžeme.
Pán poslanec Ing. Žilák: daný projekt sa v ktorých rokoch realizoval?
Pani primátorka: : za bývalého vedenia.
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Pán poslanec Ing. Žilák: k akým pochybeniam došlo?
Pani primátorka: došlo k pochybeniam pri výberovom konaní. Poverenie podpísal bývalý
pán exprimátor Gavalec.
Pán poslanec Ing. Žilák: čo je v tom pochybení? Vybrali sme zlú externú firmu? Keď dôjde
k takémuto pochybeniu tak automaticky z ich strany ako externého poskytovateľa by mali
zaplatiť.
JUDr. Garajová: ak firma nebude mať finančné zdroje tak to nebude možné vymôcť. V tej
zmluve nie je žiadna zodpovednosť, preto sa toho troška tak obávam. Nehovorím, že bývalý
primátor to robil so zlým úmyslom. V čom bolo pochybenie toho verejného obstarávania čo
nám ministerstvo vyhodilo. Tam sa obstarávali rôzne druhy učebných pomôcok, nábytku.
Stavebné práce sú v poriadku. Bolo vyčítané, že tento obstarávateľ, táto externá firma
rozdelila tento predmet zákazky, pričom oslovila na všetky štyri obstarávania tie isté firmy na
všetky druhy zákaziek a vyhrala vždy tá istá. Oni vyčítali, že prečo to rozdelili, keď to mohla
dodávať jedna, čiže za nedovolené rozdelenie zákazky. My sme podávali aj námietky proti
kontrole. Neboli som úspešní. Vyčerpali sme všetky možnosti nejako to ešte zvrátiť ten záver
kontroly. Toto bolo pochybenie.
Pán poslanec Bc. Skýpala: buď dofinancujeme 40 000,- € a na základe toho sa môže
podpísať ten dodatok a preplatia nám 130 000,- € a dúfajme, že tých 40 000,- € potom
vymôžeme. Nezabúdajme, že na najbližšom zasadnutí MsZ musíme nájsť v rozpočte sumu
130 000,- € z toho dôvodu, že tie peniaze nám budú poskytnuté až na budúci rok. Ten projekt
budeme musieť celý zafinancovať nakoľko tie peniaze neboli rozpočtované, ale počíta sa aj s
príjmom, ktorý nám príde až budúci rok.
Hlavný kontrolór Ing. Škrabák: v podstate to bol problém, že podliezla ten postup, ktorý
mal byť zvolený. A ešte by som chcel povedať, že toto je taká realita tých peňazí z Európskej
únie. Tam to riziko je vždy, tam je dôležité zazmluvniť dobrú spoločnosť, ktorá to verejné
obstarávanie bude zabezpečovať. S tým treba pri každom európskom projekte rátať, že to
pustí ten riadiaci orgán, ale to neznamená, že nemôže prísť Ministerstvo financií na audit a
ten môže dať korekciu dodatočne. Stáva sa to a my sme ešte celkom na tom dobre, čo sa týka
tých korekcii finančných.
Pán poslanec Mgr. Jánošík: kto robil konkrétne tento projekt z roku 2017 z mesta? .
Pani primátorka: projekty mala na starosti pani Ing. Marková, no a v rámci školy
spolupracoval pán riaditeľ Mgr. Slavkovský.
Pán poslanec Mgr. Jánošík: nevedelo sa to vopred riešiť? Bolo to správne pripravené aj z
našej strany alebo došlo k zmenám ako si to každý upravil, aby sa vedel nejakým spôsobom
dostať k niečomu.
JUDr. Garajová: mesto je zodpovedné. Mesto je verejný obstarávateľ, čiže tá externá firma
pripraví podklady, ale obstarávateľom naďalej zostáva mesto.
Pán poslanec Dreisig: vychádza mi z toho to, že ak v budúcnosti budeme žiadať o európske
peniaze, tak zrejme nikdy nerátajme s tou sumou o akú žiadame, a vždy príde niekto kto bude
hľadať chybu aj tam kde nie je a nájdu ju a potom nás o tie peniaze nejakým spôsobom
ukrátia.
Hlavný kontrolór Ing. Škrabák: to riziko tam je stále. Treba s tým rátať.
Pán poslanec Bc. Skýpala: nekrátili nám až tak veľa. V tomto prípade sme ešte celkom
dobre pochodili. Mali sme veľa projektov kde sa nič nekrátilo. Treba vyberať firmu, ktorá sa
tomu venuje a má nejaké už referencie. Ďalšia vec je ten zmluvný vzťah. Treba si to ošetriť
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tak, aby keď niečo takéto nastane, aby sme sa vedeli nejako brániť. My ju nemáme ako
postihnúť. To je o tom, že sa tá zmluva tak podpíše.
Ing. Cifranič, prednosta MsÚ: jedna vec je príprava projektu a druhá vec je realizácia
projektu. Príprava projektu prebehla na meste a na škole, ale to bolo úspešné. My sme tie
peniaze dostali prísľubom. Chyba bola v tom verejnom obstarávaní. Na meste nebol nikto kto
by to verejné obstarávanie vedel spraviť v tom rozsahu, aby to bolo v poriadku, preto sme si
na to zazmluvnili firmu vonkajšiu, čiže to sa dostávame zase do rozporu toho, čo povedal pán
poslanec Skýpala. My by sme to mali vedieť odhaliť, ale tu nebol nikto kto by to vedel
odhaliť, lebo nikto na to nebol tu školený na takéto verejné obstarávania. Práve preto sme si
vyobstarávali firmu, ktorá za nás má urobiť to verejné obstarávanie, ale my sme ju fyzicky
nevedeli skontrolovať. My sme sa doslova spoľahli na to, že nám to spraví dobre a doplatili
sme na to.
Pán poslanec Bc. Skýpala: projekt bol spravený dobre. Narážam na to, že keď už bol
samotný výber v tej firmy, ktorá nám to verejné obstarávanie zabezpečí, že to musí byť
podstatne lepšie a zmluvný vzťah tiež.
Ing. Cifranič, prednosta MsÚ: súhlasím, ja som neoponoval, chcel som len doplniť.
Pani primátorka: viem, že tie verejné obstarávania je pomerne zložitý proces. V súčasnosti
má verejné obstarávania na starosti zástupkyňa primátorky a ona ich aj realizuje. Má na
starosti zmluvy, zastupovanie mesta pred súdom a zato má aj nejakú odmenu, nejaký plat.
Veľmi ma mrzí, že dvaja poslanci mestského zastupiteľstva to neberú takýmto spôsobom.
Všímam si to hlavne na sociálnych sieťach. Chcem preto poprosiť, či už pána Ing. Macove
alebo pána Kuráka, ak chcú byť oni viceprimátori, chcú robiť verejné obstarávania a chcú
zastupovať mesto pred súdom a robiť zmluvy, môžu. Stačí za mnou prísť, môže to kľudne
robiť oni. Chcela by som ich požiadať, ak majú nejaký problém s týmto postom, aby prišli
rovno za mnou a ja to jednoducho urobím, ak sa cítia byť v tomto smere hrdinami.
Pán poslanec Ing. Macove: nepochopil som, kedy som ja pani JUDr. Garajovú kritizoval,
kedy som narážal, že si nerobí prácu tak ako si má.
Pani primátorka: poviem presne kde. Pri tých 19 otázkach bola aj takáto otázka, ktorá sa
týkala JUDr. Garajovej. Týkala sa toho, že za svoju robotu dostáva mzdu. Ja na tomto úrade
dostávam minimálnu mzdu. Šetrím tomuto úradu každý mesiac nejaké finančné zdroje, ktoré
tomuto mestu zostávajú, možno 50 % z toho má môj zástupca. Ak sa chcete k niečomu
vyjadriť tak vás chcem poprosiť, nie na sociálnych sieťach. Tu je na to priestor, na mestskom
zastupiteľstve, ak sa rozhodneš ty alebo ak sa rozhodne pán poslanec Kurák, že chcú byť
viceprimátormi, stačí za mnou prísť a túto agendu aj s finančným ohodnotením dostanete.
Pán poslanec Ing. Macove: ja nemám výhrady voči práci JUDr. Garajovej, po internete som
nepísal ani žiadne otázky som nepísal. Keď by som mal výhrady, spýtam sa jej osobitne. To,
že sú tam tie otázky, to je každého právo to tam napísať. Ja som ich tam nepísal.
Pani primátorka: mne nevadí, keď sa k tomu vyjadrujú občania, ale keď laikuje verejne
činná osoba ako je poslanec mestského zastupiteľstva v tom prípade je to verejná vec. Ak sú
problémy a vy chcete vedieť odpovede na akúkoľvek otázku, ste poslanci mestského
zastupiteľstva. Mirko ani raz si neprišiel za mnou so žiadnou prosbou, otázkou. Nechávaš si
to buď na sociálne siete alebo potom na hlasovanie zákulisné tu v mestskom zastupiteľstve.
Pán poslanec Ing. Macove: toto je na mňa osobná nejaká narážka. Opakujem ešte raz,
hlasujem tak ako hlasujem. To, že nie som s niektorými vecami stotožnený predsa je to
normálne.
Pani primátorka: je to normálne. Normálne je tiež to, že prídeš, opýtaš sa, zavoláš mi,
odkonzultujeme si to. Minule vystúpil pán poslanec Dreisig na mestskom zastupiteľstve a
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požiadal ma, že chceme sa predtým stretnúť a odkonzultovať si dopredu nejaké veci. Každý
máme svoje povinnosti, ale ja som dopredu dala každému vedieť, že vás očakávam na
mestskom úrade. Bola som tu, čakala som vás, prišiel pán poslanec Dreisig a okrem toho ešte
asi piati poslanci. Vy ma o niečo požiadate, ja to splním. Tu sú vám k dispozícii pracovníci
úradu, som vám k dispozícii ja. Keď tu nie som je to JUDr. Garajová ,vy to nevyužijete, ale
využijete iné spôsoby komunikácie. Prečo? Komunikujme napriamo, sme tu predsa preto,
aby sme zastupovali občanov každý rovným dielom.
Pán poslanec Ing. Macove:
vyhovuje.

ja som napísal ospravedlnenie, nie každému ten termín

JUDr. Garajová: chcem k tomu verejnému obstarávaniu. Troška by som vás dostala do
obrazu, že tu sa robilo verejné obstarávanie. Roky podľa mňa, buď žiadne alebo potom nejaké
3 ponuky. Ja som bola na niekoľkých školeniach. V tejto oblasti som taký nováčik, ale učím
sa, čiže môžem robiť chyby. Snažíme sa všetky tie kroky, ktoré robíme v jednotlivých
obstarávaniach zadokumentovať, byť transparentní, všetko je na internete. Ak by chcel niekto
túto agendu prevziať ja mu to s radosťou prenechám, pretože je to zložité. Momentálne máme
značné problémy v dvoch verejných obstarávaniach. Riešime to s Ing. Cifraničom a naozaj
musíme sa radiť, musíme konzultovať. Čiže nie je to také jednoduché, že 3 ponuky a dosť,
lebo vidíte, že potom príde nejaká kontrola a môžu byť z toho sankcie. Nie je to pre mňa
jednoduché a aj dosť ma to zaťažujete. Ak by sa tomu chcel niekto z vás venovať ja vám to s
radosťou prenechám.
Pán poslanec Kurák: ja s tými 19 otázkami nemám nič spoločné.
Pani primátorka: tu je priestor, čas pre verejných funkcionárov ako sú poslanci sa pýtať. Ak
nie priestor tu, a že sa niekam ponáhľate alebo nie je nedostatok času, môžete mi zavolať,
môžete prísť. Ja vás zvolám, urobím všetko pre to, aby sme spolu odkomunikovali. Ešte ma
veľmi mrzí napr. taká vec, že poslanci nezahlasujú za úver mesta, nezahlasujú za pôžičku, ale
potom mi posielajú žiadosti na jeho delenie. Ak chcete deliť peniaze z úveru, prosím
podporte ho a potom robme veci, ktoré sú na prospech všetkých obyvateľov nášho mesta.
Pán poslanec Ing. Macove: čo sa týka toho úveru. To, že niekto s tým nie je stotožnený, to je
jedna vec. Odsúhlasený bol. Ďalšia vec je, že ho budú splácať všetci občania, takže majú
nárok na splnenie svojich potrieb ako každý iný.
Pani primátorka: súhlasím s tým, že všetci ľudia sa poskladajú na ten úver. Ty dobre vieš,
že ten úver bol s výborným úročením. Dlho sme na tom pracovali. Bude slúžiť všetkým
občanom, my sme to tu povedali na zastupiteľstve, že 600.000 EUR musíme dofinancovať
pravdepodobne kultúrny dom, to sú neoprávnené výdavky, ktoré sa nedajú už zo žiadnych
iných mimorozpočtových zdrojov dofinancovať, pretože už na to je projekt pripravený. A tou
sumou 400.000 EUR sme chceli pomôcť všetkým občanom, ktorí bývajú na Sklárskom
sídlisku, a to z jednoduchého dôvodu, že 400 000,- € si zobral úver pán primátor Rončák a
urobili sa komunikácie v starej časti Poltára. Túto istú sumu chceme využiť pre sídlisko,
povedali sme si to na minulom zastupiteľstve. Už mi prišli dve žiadosti. Jedna bola od teba,
týka sa Prievrany kde sme sa dohodli, že to dáme a vyfinancujeme z rezervného fondu, ak tam
budú zdroje. Ďalšia prišla na sumu cca 78 000,- € od pána poslanca Kuráka ohľadne
chodníka, o ktorom sme hovorili, že buď bude súčasťou cyklotrasy alebo niekoľkokrát sa o to
zasadzovala pani poslankyňa vyššieho územného celku MUDr. Baníková, že chodník tam
bude. Ja by som bola veľmi rada, keby nie dvaja poslanci delili úver, ale je vás tu 13. Takže
deľme peniaze, ale robme to potom všetci spoločne a máte sa na tom dohodnúť.
Pán poslanec Ing. Žilák: každý poslanec má právo podať návrh, čo sa týka nejakej investície
a potom je tu tých 13 poslancov, ktorí o tom rozhodnú, čiže to právo podať má každý, pani
primátorka. Ak ho podali tak buď prejde rokovaním pri schvaľovaní programu alebo
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neprejde. Aj tak to neobíde ani jedného z nás 13. Ten poslanec na to tu je, aby ten návrh
mohol podať, lebo ho podáva v mene občanov.
Pani primátorka: súhlasím pán poslanec Žilák, ale chcem Ti povedať ešte jedno. Ja, keď
potrebujem s poslancami spolupracovať ako to bolo napr. na plošnom testovaní, prišlo pár
poslancov. Všetci ste dostali informáciu, že môžete pomôcť. Koľkokrát tu boli poslanci
povedať ako ti môžem pomôcť? Koľkokrát si to bol ty pán poslanec Žilák, koľkokrát sa
spýtal, akým spôsobom môžeš mestu pomôcť? Bol tu Skýpala bol tu Dreisig bola tu JUDr.
Garajová alebo niektorí iní poslanci. Ty si neprišiel ani raz.
Pán poslanec Ing. Žilák: ja som osobne povedal, že sa nezúčastním. Nebudem ohrozovať
doma svoju rodinu, mám vekove starú matku. Nemám prečo tam chodiť, máme aj vo firme
nariadenie jasné, obmedzené jazdy, obmedzené stretávania. Ja som zodpovedný za rodinu a
vyhýbam sa stretávaniu celkove, ale vtedy som povedal, že nie a nebudem nikde chodiť. To je
každého osobná vec.
Pani primátorka: lebo my ostatní rodine nemáme.
Pán poslanec Mgr. Jánošík: Peťo všetci máme právo, iniciatívu, ale to chcem povedať
legislatíva. Do 15.10. z finančného oddelenia. Do 15.10.2020 mali byť všetky návrhy na
finančnom oddelení a potom to mala dostať ekonomická komisia, prerokuje to a doporučí na
mestskú radu a ona odporučí buď schváliť to nárokovanie v priebehu ďalšieho roka. Ak bude
21.12.2020 mestské zastupiteľstvo, prídem s nejakým návrhom a poviem, že toto robme.
Nejaký postup musí byť. Keď sa veci neprerokovali na mestskej rade a neboli odporučené na
zastupiteľstvách ekonomickou alebo inej komisiou, tak sa to presunulo na ďalšie
zastupiteľstvo, ale aby ten proces tam bol.
Pán poslanec Bc. Skýpala: na poslednom zastupiteľstve sme sa dohodli, že sa stretneme tak
aj interne a tiež som aj prisľúbil, že zavolám aj na komisiu poslancov, keď sa bude jednať o
prerozdelenie zvyšku úveru. Musím to zopakovať, aby ľudia vedeli, že 600 000,- € určite nie
menej je potrebných na dofinancovanie kultúrneho domu. O tom sme vedeli alebo sa vie už
asi 8 rokov ako sa začal riešiť ten projekt, že tie peniaze niekde musíme vziať a z vlastných
príjmov nemáme. Tých 140 000,- € prišlo na vykrytie bežných výdavkov mesta, ktoré sme
dostali zatiaľ neviem, možno to bude grant, možno pôžička. Navýšili sme úver od 400 000,- €
, čo tiež sme sa bavili aj na zastupiteľstve aj na komisiách, že chceme riešiť sídlisko primárne
chodníky na sídlisku. Nehovorím, že sa to nemá robiť, že nemajú právo. Možno ten e-mail len
horšie sformulovali, lebo sa to predložilo, resp. ten maily prišli vo formulácii, že návrh na
doplnenie programu. Ešte nemáme ani tie peniaze a už delíme to, čo ešte nemáme. Sadnime si
a riešme tieto veci v kľude. Na tých stretnutiach by sme mali riešiť tieto veci interne, aby sme
potom tu sa 20 minút doťahovali. Každý má právo dať nejaký návrh, každý by sme chceli
robiť. Aj ten úver sme schvaľovali s tým, že chceme robiť primárne to sídlisko. Ak sa niečo
zvýši, tak potom sa možno baviť, že ideme robiť okolité veci.
Pán poslanec Kromholc: je zásadný rozdiel v hlasovaní. Je zásadný rozdiel, keď 7 ľudí
zahlasuje za prijatie úveru a sú zlí, ale keď 7 ľudí potom zahlasuje za neprijatie niečoho čo
oni vybavili alebo oni dali tak sú zase zlí. Ak chceme dávať potom tie peniaze z úveru tak
nabudúce to skúsme spraviť tak, že odobríme ten úver všetci, keď chceme tie peniaze míňať,
lebo potom tu zase budú len zlí ľudia tí, ktorí sú stále dookola zlí. Či budú hlasovať za vtedy
alebo vtedy.
Pani primátorka: pomenoval si to úplne presne.
Pán poslanec Ing. Macove: pred zastupiteľstvom sme sa dohodli, že tie body nedáme.
Rezervný fond bol rozdelený, stiahli sa nejaké peniaze, všetko je rozdelené. Bol by som rád,
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aby sa ušlo každému občanovi, nejaký benefit z toho, aby sa nezabudlo aj na tie okrajové
časti. Nebolo to myslené zle.
Poverená zastupovaním vedúcej ekon. oddelenia Mgr. Kuráková: chcem sa vyjadriť k
úveru. Zatiaľ peniaze nie sú na našich bankových účtoch načerpané. Tento proces má nejaký
postup. Zatiaľ bol prijatý návrh zmluvy kde každé oddelenie, každý vedúci sa musí vyjadriť,
preštudovať si podrobne túto zmluvu podpísať k tomu šifrovacie doložku a až po podpísaní
týchto vecí sa dáva riadne zmluva na podpis pani primátorke. Čiže žiadne peniaze ešte nie sú
na účtoch. Študujeme zmluvu. Budeme vás samozrejme informovať ako náhle budú
načerpané tieto finančné prostriedky. S týmito finančnými prostriedkami počítame v návrhu
rozpočtu na rok 2021. Čo sa týka rezervného fondu, rezervný fond sa na tento rok rozdelil do
konca augusta. Akcie, ktoré poschvaľovali poslanci, niektoré sú hotové, niektoré sa
nedokončili. Tie nedokončené prechádzajú do návrhu rozpočtu na rok 2021. Rezervný fond sa
bude v roku 2021 tvoriť znova. Vyhotoví sa do júna záverečný rozpočet a bude sa
prerozdeľovať rezervný fond z tohto roku, čiže tam budú určite finančné prostriedky a budete
mať možnosť podieľať sa a poslať návrhy a môžeme v roku 2021 zapojiť aj vaše návrhy na
prerozdelenie.
Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie prosím predsedu návrhovej komisie o prednesenie
návrhu na uznesenie.
UZNESENIE č. 145 /2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
I. SCHVAĽUJE

dofinancovanie projektu „Revitalizácia odborných učební na ZŠ Slobody 2, Poltár“ vo výške
40 303,53 EUR

Hlasovanie:
11 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomní: Pavel Gavalec, Zdenko Račko
II. SCHVAĽUJE

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z302021J916-222-13 zo dňa 06.09.2018
Hlasovanie:
11 za

0 - proti

Neprítomní: Pavel Gavalec, Zdenko Račko
III. UKLADÁ
11

0 - zdržal sa hlasovania

ZŠ Slobody 2, Poltár pripraviť na zasadnutie mestského zastupiteľstva informatívnu správu „
Revitalizácia odborných učební na ZŠ Slobody 2, Poltár “ vrátane powerpointovej prezentácie
týkajúcej sa vybavenia odborných učební

Hlasovanie:
11 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomní: Pavel Gavalec, Zdenko Račko
7. Návrh dotácií z rozpočtu mesta Poltár na rok 2021
Pani primátorka: mestu Poltár v zmysle prijatého všeobecne záväzného nariadenia boli
doručené žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Poltár na budúci rok. Bolo
doručených spolu 15 žiadostí, pričom 12 žiadostí bolo doručených v stanovenej lehote, tzn.
tak ako ukladá všeobecne záväzné nariadenie a 3 žiadosti boli doručené po termíne. Výška
celkovej dotácie z rozpočtu mesta je vyššia ako v minulom roku. Výška celkovej dotácie je
2,065 % z celkovej sumy rozpočtu a na dotácie podľa dohody poslancov na dotačnej komisie
bude vyčlenených 53.150 EUR. O tomto už rokovala aj príslušná dotačná komisia, predsedom
tejto dotačnej komisie pán poslanec Jánošík. Rokovala o tom aj mestská rada, ktorá
odporučila tieto návrhy na poskytnutie dotácií schváliť.
JUDr. Garajová: v zásade všetci žiadatelia o dotácie dostávajú rovnakú sumu ako v
minulom rozpočtovom roku. Pribudol nám ďalší žiadateľ, a to Občianske združenie
Kormidlo, ktoré poskytuje služby mamičkám s deťmi, takže chceli sme aj ich podporiť, takže
sme im tam schválili 1.000 EUR, ale v zásade ostatní poberatelia, dotácií dostanú rovnako ako
minulý rok.
Pán poslanec Mgr. Jánošík: poslanci sa zhodli na tom, pretože niektorým klubom sme
navýšili nepatrne, aby sme sa dostavili do tej sumy, ktorá bola prijateľná. Celkovo žiadatelia
alebo občianske združenia žiadali viac 74 000,- €. Táto suma je približne rovnaká s tým, že
pani Oravcová povedala, že 2 % z daní, ktoré prídu na mesto je možné prerozdeliť na tieto
občianske združenia. To je výnos z dane z príjmov.
Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie prosím predsedu návrhovej komisie o prednesenie
návrhu na uznesenie.
UZNESENIE č. 146 /2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE

poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Poltár na rok 2021 podľa uvedeného rozpisu pre žiadosti
pod bodom 1. – 12.
Hlasovanie:
11 za
12

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomní: Pavel Gavalec, Zdenko Račko

UZNESENIE č. 147 /2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE

poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Poltár na rok 2021 podľa uvedeného rozpisu pre žiadosti
pod bodom 13. – 15.

Hlasovanie:
11 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomní: Pavel Gavalec, Zdenko Račko
Odôvodnenie: v zmysle § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov pozastavujem výkon uznesenia MsZ č. 147/2020
z nasledujúceho dôvodu: podľa VZN č. 4/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Poltár,
ktoré schválilo MsZ v Poltári na svojom rokovaní dňa 22.8.2019, § 8 predkladanie žiadostí
bod 1 platí, že žiadateľ predloží žiadosť o poskytnutie dotácie najneskôr do 15. októbra
kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, pre ktorý sa dotácia požaduje, pričom rozhodujúci
je dátum poštovej pečiatky, resp. dátum prijatia v podateľni MsÚ vedenej v klientskom
centre.
Žiadosti o poskytnutie dotácie boli v prípade doleuvedených subjektov podané po
stanovenom termíne.
- Slovenský zväz zdravotne postihnutých Poltár, dátum predloženia 16.10.2020
- Športový klub stolného tenisu Poltár, dátum predloženia 29.10.2020
- TJ Sklotatran Poltár, dátum predloženia 2.11.2020
V zmysle VZN mesta Poltár č. 4/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Poltár § 8
predkladanie žiadostí, bod 2 platí, že žiadosti doručené po dátume uvedenom v ods. 1, t.j. 15.
októbra nebudú zaradené do procesu posudzovania žiadostí.
Vzhľadom k uvedenému pozastavujem výkon uznesenia č. 147/2020.
8. Zrušenie časti uznesenia č. 3/ 2016 bod 6. Súhlas s umiestnením stavby terasy
Pani primátorka: predchádzajúce mestské zastupiteľstvo ešte v roku 2016 schválilo
uznesenie č. 3 pod názvom "Súhlas s umiestnením stavby terasy vo vlastníctve mesta Poltár"
a to na základe s. r. o. Artina za podmienok, ktoré sú uvedené v uznesení, ktoré máte k
dispozícii vo svojich materiáloch. Do dnešného dňa nebolo verejné priestranstvo, celá plocha
terasy daná do užívania spoločnosti Artina, s.r.o. na základe nájomnej zmluvy, preto
navrhujeme zrušiť časť uznesenia a to konkrétne v tom pôvodnom uznesení bod č. 6. Právny
vzťah medzi majiteľom stavby a vlastníkom pozemku je potrebné v tomto prípade riešiť
dlhodobo nakoľko sa jedná o nehnuteľnosť a to v súlade so Zásadami hospodárenia s
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majetkom mesta. Za mesto Poltár navrhujeme v tomto prípade nie nájom, ale zriadenie
vecného bremena na dobu neurčitú.
Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie prosím predsedu návrhovej komisie o prednesenie
návrhu na uznesenie.
UZNESENIE č. 148 /2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
RUŠÍ

Časť uznesenia č. 3/2016 zo dňa 17.05.2016,
v bode 6 v znení: časti pozemkov zastavané navrhovanou stavbou budú po realizácií
zamerané geometrickým plánom, z ktorého bude zrejmá poloha terasy základových pätiek aj
celej prekrytej plochy, verejné priestranstvo – celá plocha terasy bude daná do užívania
spoločnosti ARTINA s.r.o., na základe nájomnej zmluvy uzatvorenej v zmysle zákona
č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia
s majetkom mesta Poltár.

Hlasovanie:
11 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomní: Pavel Gavalec, Zdenko Račko
9. Zriadenie vecného bremena pre stavbu základových pätiek pod terasou
Pani primátorka: v nadväznosti na predchádzajúci bod, ktorý sme odhlasovali spoločnosť
Artina, s.r.o. nám 15. 10. 2020 doručila žiadosť o schválenie zriadenia vecného bremena a tá
je spolu s geometrickým plánom a s vyznačením rozsahu tohto vecného bremena. Na základe
toho mesto vypracuje zmluvu o zriadení vecného bremena a to na dobu neurčitú s
jednorazovou odplatou 300 EUR. Mestské rada odporúča mestskému zastupiteľstvu
schválenie tohto vecného bremena na dobu neurčitú.
Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie prosím predsedu návrhovej komisie o prednesenie
návrhu na uznesenie.
UZNESENIE č. 149/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
zriadenie časovo neobmedzeného vecného bremena v prospech vlastníka stavby betónových pätiek
oceľovej konštrukcie terasy pre spoločnosť ARTINA s.r.o., Fučíkova 628/20, Poltár, IČO : 44872461
na základe zmluvy o zriadení vecného bremena, ktorá tvorí prílohu uznesenia, na uložené betónové
pätky oceľovej konštrukcie terasy na pozemku vo vlastníctve mesta.
Predmetom zmluvy je zriadenie vecného bremena v prospech spoločnosti ARTINA s.r.o.

14

ako oprávneným z vecného bremena spočívajúce v práve umiestnenia a uloženia betónových pätiek
oceľovej konštrukcie terasy v zmysle platných právnych predpisov na pozemok
•

parcela KN E č. 1040/10, orná pôda o výmere 25 775 m2, v rozsahu určenom v geometrickom
pláne č. 46545077-30/2017, vypracovaným geodetickou kanceláriou - GEOMET, s.r.o., IČO
46545077, so sídlom Svätoplukova 2, Lučenec:
diel č. 1 – o výmere 1 m2
diel č. 2 – o výmere 1 m2
diel č. 3 – o výmere 1 m2
diel č. 4 – o výmere 1 m2
diel č. 5 – o výmere 1 m2
diel č. 6 – o výmere 1 m2
diel č. 7 – o výmere 1 m2

Predmetný pozemok je evidovaný na liste vlastníctva č. 1, katastrálne územie Poltár, výlučný vlastník:
mesto Poltár v podiele 1/1 – na, ako povinného z vecného bremena. Vecné bremeno sa zriaďuje na
dobu neurčitú za jednorázovú odplatu 300,- Eur (slovom: tristo eur).

Hlasovanie:
11 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomní: Pavel Gavalec, Zdenko Račko
10. Zámer a spôsob predaja mestských pozemkov pre pani Bc. Martinu Tóčikovú
Pani primátorka: pani poslankyňa Tóčiková doručila nášmu mestu žiadosť o odpredaj
pozemkov, ktoré tvoria predzáhradky na vjazd k jej rodinnému domu. O odpredaj žiada z
dôvodu, že hranice týchto parciel sú určené betónovým múrikom, ktorý sa rozpadá a betónové
časti padajú na chodník. Celé odôvodnenie daného materiálu máte v dôvodovej správe.
Hlavný kontrolór Ing. Škrabák: ja by som chcel k tomu návrhu na uznesenie. Navrhujem
tam vypustiť ten priamy predaj, zámer a spôsob prevodu majetku hodného osobitného zreteľa
priamym predajom. Podľa mňa tam to spojenie priamym predajom to nie správne. My ideme
osobitným zreteľom a nie priamym predajom.
JUDr. Garajová: akým spôsobom môže mesto predávať? Odpovedzte mi.
Hlavný kontrolór Ing. Škrabák: na základe obchodnej verejnej súťaže,
dražbou a priamym predajom.

dobrovoľnou

JUDr. Garajová: akým ideme predávať?
Hlavný kontrolór Ing. Škrabák: § 8 hovorí, že ustanovenie ods.1-7 sa nepoužijú pri
prevode majetku obce a to pri prevodoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného
zreteľa.
JUDr. Garajová: akým spôsobom ideme predávať?
Hlavný kontrolór Ing. Škrabák: no výnimkou.
JUDr. Garajová: ale musíme schváliť spôsob, akým sa ide predávať.
Hlavný kontrolór Ing. Škrabák: priamym predajom.
JUDr. Garajová: musíte povedať spôsob. Sú len tri
dražbou.
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druhy spôsobov, ale môžeme aj

Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie prosím predsedu návrhovej komisie o prednesenie
návrhu na uznesenie.
UZNESENIE č. 150 /2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE

Zámer a spôsob prevodu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného
priamym predajom

zreteľa

v zmysle § 9a ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom mesta Poltár, týkajúci sa prevodu
nehnuteľného majetku – pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Poltár. Jedná sa
o parcely oddelené od EKN parcely p.č. 1529/1 – ostatná plocha o výmere 5322 m2 vedenej
na LV č. 2356 a od CKN parcely p.č. 2503/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 486 m2
vedenej na LV č. 1 geometrickým plánom GEOMET, s.r.o., Svätoplukova 2, Lučenec, IČO
46545077 – číslo 46545077-104/2020, ako CKN parcely p.č. 626 - záhrada o výmere 32 m2, p.č. 631
záhrada o výmere 35 m2 a p.č. 2503/19 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 12 m2 pre Bc.

Martinu Tóčikovú, rod. Tóčikovú, nar. 13.08.1981, trvale bytom Fučíkova 628/20, Poltár
v podiele 1/1 za kúpnu cenu 158,- €
Hlasovanie:
11 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomní: Pavel Gavalec, Zdenko Račko
11. Súhlas s podaním žiadosti a so spolufinancovaním projektu " Úprava spevnenej
plochy na parc. č. 2395/1 na Ulici slobody v Poltári "
Pani primátorka: mesto Poltár plánuje do termínu 31. 12. tohto roka predložiť projekt, a to
na základe vyhlásenej výzvy z Operačného programu Kvalita životného prostredia kde sa
chceme uchádzať o nenávratný finančný príspevok. Ide o to, že by sme chceli upraviť plochu,
ktorá sa nachádza pred mestským cintorínom. Dať tam zatrávňovacie tvárnice, urobiť tam
fontánu a miesto na oddych. K tomu, aby sme mohli podať tento projekt je potrebný súhlas
mestského zastupiteľstva. Je tam samozrejme aj 5 % spolufinancovanie tohto projektu, čo
predpokladáme, že by mohlo byť v nejakej maximálnej sume 5.000 EUR.
JUDr. Garajová: toto je ďalší projekt, ktorý pripravuje stavebné oddelenie. V zásade už asi
by mal byť pripravený, ešte sa čaká na nejaké vyjadrenia, aby sme ho do konca roka mohli
podať.
Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie prosím predsedu návrhovej komisie o prednesenie
návrhu na uznesenie.
UZNESENIE č. 151 /2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE

I. predloženie ŽoNFP s názvom projektu: Úprava spevnenej plochy na parc. č. 2395/1,
Ul. slobody v Poltári. v rámci výzvy s kódom: OPKZP-PO2-SC211-2020-62
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Hlasovanie:
11 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomní: Pavel Gavalec, Zdenko Račko
II. výšku 5% spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa v maximálnej sume
5 000,00 EUR z celkových oprávnených výdavkov projektu

Hlasovanie:
11 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomní: Pavel Gavalec, Zdenko Račko
12. Rozpočtové opatrenia
Pani primátorka: prvým rozpočtovým opatrením je rozpočtové opatrenie primátorky mesta
Poltár, je to tretie rozpočtové opatrenie v tomto roku. Presunula sa suma 3.370 EUR na nákup
adventného venca, ktorý sa nachádza na Sklárskom sídlisku v Poltári. Táto suma sa presunula
z toho dôvodu, že v tomto roku sme z dôvodu pandémie Covid 19 neorganizovali kultúrne
podujatia. Chcem zdôrazniť, že sme okresným mestom a tá výzdoba v čase adventnom a
vianočnom by mala tomu nasvedčovať. Ja som niekoľkokrát hovorila občanom, že sa budeme
usilovať o to, aby sme každý rok doplnili vianočnú výzdobu aspoň nejakou drobnosťou. Som
veľmi rada, že vianočná výzdoba, ktorú sme v tomto roku doplnili, či sa už jedná o svetelný
koč, ktorý sa nachádza na Námestí osloboditeľov alebo či sa jedná o adventný veniec sa tešia
pozitívnym ohlasom verejnosti, ľudia sa pri tom pravidelne fotia. Ďalšia časť rozpočtového
opatrenia primátorky je v sume 1.630 EUR, ktorá bola potrebná preto, aby sme dofinancovali
mzdové náklady a poistné na príspevok do poisťovní v položke Štátny fond rozvoja bývania a
bytová politika kde finančné zdroje chýbali.
Pán poslanec Bc. Skýpala: mám návrh, ak je niektoré z týchto rozpočtových opatrení ku
ktorým má nejaký poslanec výhrady, tak za tie budeme hlasovať osobitne a tie ostatné, ktoré
sú bezproblémové schváľme ako celok.
Pán poslanec Ing. Žilák: som za návrh pána Skýpalu, je tam veľa rozpočtových opatrení,
máme ich všetci preštudované.
Pani primátorka: ak budete s tým súhlasiť, môžeme to pripravovať tak, že ich rozdelíme na
berie na vedomie a na schvaľuje. Budete mať nejaké otázky konkrétne k jednotlivým
rozpočtovým opatreniam. Súhlasia všetci poslanci?
JUDr. Garajová: urobme to tak, že dávame hlasovať o rozpočtových opatreniach, ktoré sa
berú na vedomie. Zahlasujeme a potom tie, ktoré schvaľujeme, ale nebudem ich čítať.
Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie prosím predsedu návrhovej komisie o prednesenie
návrhu na uznesenie.
Pani primátorka: prosím predsedu návrhovej komisie o prednesenie návrhu na uznesenie.
UZNESENIE č. 152 /2020
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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE
Rozpočtové opatrenie primátorky mesta č. 3/2020

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 rozpočtovaných
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy, 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
Na základe platných Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Poltár
Časť II. §8 Rozpočtové opatrenia bod 4. primátorka mesta Poltár schvaľuje nasledovné
zmeny rozpočtu do výšky 5.000,00 EUR vrátane v jednom kalendárnom mesiaci :
Vo výdavkovej časti rozpočtu:
Programový rozpočet 9.1.1 – Kultúrny dom
Funkčná klasifikácia 08.2.0 – Kultúrne služby – Kultúrny dom
Ekon. klasifikácia
Suma
- 3 370,00 €

637 – Kultúrne podujatia
Vo výdavkovej časti rozpočtu:
Programový rozpočet 9.1.1 – Kultúrny dom
Funkčná klasifikácia 08.2.0 – Kultúrne služby – Kultúrny dom
Ekon. klasifikácia
719 – Ostatné kapitálové výdavky – adventný veniec

Suma
3 370,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu:
Programový rozpočet 13.5 – Terénna sociálna práca
Funkčná klasifikácia 10.7.0 – Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
Ekon. klasifikácia
Suma
600 – Terénna sociálna práca
- 1 630,00 €
Vo výdavkovej časti rozpočtu:
Programový rozpočet 12.2 – ŠFRB bytová politika
Funkčná klasifikácia 06.1.0 – Rozvoj bývania
Ekon. klasifikácia
610 – Mzdové náklady
620 – Poistné a príspevok do poisťovní
SPOLU
Hlasovanie:
11 za
18

0 - proti

Suma
1 060,00 €
570,00 €
1 630,00 €

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomní: Pavel Gavalec, Zdenko Račko
UZNESENIE č. 153 /2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE
ROZPOČTOVÉ OPATRENIE

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 mesta Poltár:
Ekon. klasifikácia
312 – príjem zo ŠR – Odchodné ZŠ Slobody
312 - príjem zo ŠR – Letná škola ZŠ Slobody
312 – príjem zo ŠR – Učebnice ZŠ Slobody
312 – príjem zo ŠR – Asistenti učiteľov ZŠ Slobody
312 – príjem zo ŠR – Príspevok na rekreácie ZŠ Slobody
SPOLU

Suma
3 836,00 €
2 400,00 €
8 590,00 €
4 224,00 €
1 703,00 €
20 753,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu ZŠ Slobody :
Programový rozpočet 8.2.1 – ZŠ Slobody
Funkčná klasifikácia 09.1.2.1 – Nižšie sekundárne vzdelávanie - ZŠ Slobody –
Poskytnuté transfery pre ZŠ Slobody – Odchodné
Ekon. klasifikácia
Suma
642 – Odchodné
3 836,00 €
Programový rozpočet 8.2.1 – ZŠ Slobody
Funkčná klasifikácia 09.1.2.1 – Nižšie sekundárne vzdelávanie
Poskytnuté transfery pre ZŠ Slobody – Letná škola
Ekon. klasifikácia
610 – Mzdové náklady
620 – Poistné a príspevok do poisťovní
633 – Všeobecný materiál
SPOLU

Suma
1 334,00 €
466,00 €
600,00 €
2 400,00 €

Programový rozpočet 8.2.1 – ZŠ Slobody
Funkčná klasifikácia 09.1.2.1 – Nižšie sekundárne vzdelávanie
Poskytnuté transfery pre ZŠ Slobody – Učebnice
Ekon. klasifikácia
633 – Všeobecný materiál – nákup učebníc
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- ZŠ Slobody –

- ZŠ Slobody –

Suma
8 590,00 €

Programový rozpočet 8.2.1 – ZŠ Slobody
Funkčná klasifikácia 09.1.2.1 – Nižšie sekundárne vzdelávanie
Poskytnuté transfery pre ZŠ Slobody – Asistenti učiteľov
Ekon. klasifikácia

- ZŠ Slobody –

Suma
3 130,00 €
1 094,00 €
4 224,00 €

610 – Mzdové náklady
620 – Poistné a príspevok do poisťovní
SPOLU
Programový rozpočet 8.2.1 – ZŠ Slobody
Funkčná klasifikácia 09.1.2.1 – Nižšie sekundárne vzdelávanie
Poskytnuté transfery pre ZŠ Slobody – Príspevok na rekreácie
Ekon. klasifikácia

Suma
1 703,00 €

637 - Príspevok na rekreácie

Hlasovanie:
11 za

- ZŠ Slobody –

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomní: Pavel Gavalec, Zdenko Račko
UZNESENIE č. 154 /2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE
ROZPOČTOVÉ OPATRENIE

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 mesta Poltár:
Ekon. klasifikácia
312 – príjem zo ŠR – Dotácia ZŠ Slobody

Suma
9 280,00€

Vo výdavkovej časti rozpočtu ZŠ Slobody :
Programový rozpočet 8.2.1 – ZŠ Slobody
Funkčná klasifikácia 09.1.2.1 – Nižšie sekundárne vzdelávanie - ZŠ Slobody –pandémia
Ekon. klasifikácia
Suma
633 – dezinfekčné prostriedky
1 756,00€
Programový rozpočet 8.2.1 – ZŠ Slobody
Funkčná klasifikácia 09.1.2.1 – Nižšie sekundárne vzdelávanie - ZŠ Slobody –asistenti
učiteľa
Ekon. klasifikácia
Suma
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610 – Mzdové náklady
620 – Poistné a príspevok do poisťovní
SPOLU

Hlasovanie:
11 za

0 - proti

5 575,00 €
1 949,00€
7 524,00 €

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomní: Pavel Gavalec, Zdenko Račko

UZNESENIE č. 155 /2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE
ROZPOČTOVÉ OPATRENIE

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 ZŠ Slobody:
Ekon. klasifikácia
312 – príjem zo ŠR – projekty na rozvoj zamestnanosti
322 – príjem zo ŠR – kapitálový príjem
SPOLU

Suma
91 717,00 €
5 700,00 €
97 417,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu ZŠ Slobody :
Programový rozpočet 8.2.1 – ZŠ Slobody
Funkčná klasifikácia 09.1.2.1 – Nižšie sekundárne vzdelávanie - ZŠ Slobody –finančné
prostriedky na projekt rozvoj zamestnanosti
Ekon. klasifikácia
Suma
610 – Mzdové náklady
67 000,00 €
620 – Poistné a príspevok do poisťovní
23 417,00 €
633 – Výpočtová technika – bežný výdavok
1 300,00 €
713 – Výpočtová technika – kapitálový výdavok
5 700,00 €
SPOLU
97 417,00 €

Hlasovanie:
11 za

0 - proti

Neprítomní: Pavel Gavalec, Zdenko Račko
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0 - zdržal sa hlasovania

UZNESENIE č. 156 /2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE
ROZPOČTOVÉ OPATRENIE

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 mesta Poltár:
Ekon. klasifikácia
312 – príjem – Štatistický úrad SR – sčítanie bytov a domov

Suma
9 668,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Programový rozpočet 4.2.3 – Evidencia v meste – sčítanie bytov a domov
Funkčná klasifikácia 01.1.1 – Výkonné a zákonodarne orgány
Ekon. klasifikácia
Suma
600 – bežné výdavky
9 668,00 €

Hlasovanie:
11 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomní: Pavel Gavalec, Zdenko Račko

UZNESENIE č. 157 /2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE
ROZPOČTOVÉ OPATRENIE

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 mesta Poltár:
Ekon. klasifikácia
322 008 – finančný príspevok od OOCR TNaP – sieň kriš. krídla
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Suma
600,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Programový rozpočet 14.2 – Prípravná a projektová dokumentácia – realizácia
rozvojového zámeru „Sieň krištáľového krídla“
Funkčná klasifikácia 06.6.0 – Bývanie a občianska vybavenosť
Ekon. klasifikácia
Suma
716 – prípravná a projektová dokumentácia
600,00 €

Hlasovanie:
11 za

0 - proti

0 - zdržal sa

Neprítomní: Pavel Gavalec, Zdenko Račko

UZNESENIE č. 158 /2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE
ROZPOČTOVÉ OPATRENIE

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 mesta Poltár:
Ekon. klasifikácia
312 - príjem zo ŠR – Letná škola ZŠ Školská
312 – príjem zo ŠR – Učebnice ZŠ Školská
312 – príjem zo ŠR – Asistenti učiteľov ZŠ Školská
SPOLU

Suma
2 600,00 €
7 250,00 €
15 165,00 €
25 015,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu ZŠ Školská:
Programový rozpočet 8.2.2 – ZŠ Školská
Funkčná klasifikácia 09.1.2.1 – Nižšie sekundárne vzdelávanie
Poskytnuté transfery pre ZŠ Školská – Letná škola
Ekon. klasifikácia
610 – Mzdové náklady
620 – Poistné a príspevok do poisťovní
633 – Všeobecný materiál
637 – Služby
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- ZŠ Školská –

Suma
1 170,00 €
408,90€
720,79 €
300,31 €

2 600,00 €

SPOLU

Programový rozpočet 8.2.2 – ZŠ Školská
Funkčná klasifikácia 09.1.2.1 – Nižšie sekundárne vzdelávanie
Poskytnuté transfery pre ZŠ Školská – Učebnice
Ekon. klasifikácia
633 – Všeobecný materiál – nákup učebníc

Suma
7 250,00 €

Programový rozpočet 8.2.2 – ZŠ Školská
Funkčná klasifikácia 09.1.2.1 – Nižšie sekundárne vzdelávanie
Poskytnuté transfery pre ZŠ Školská – Asistenti učiteľov
Ekon. klasifikácia
610 – Mzdové náklady
620 – Poistné a príspevok do poisťovní
SPOLU

Hlasovanie:
11 za

0 - proti

- ZŠ Školská –

- ZŠ Školská–

Suma
11 238,00 €
3 927,00 €
15 165,00 €

0 - zdržal sa

Neprítomní: Pavel Gavalec, Zdenko Račko
UZNESENIE č. 159 /2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE
ROZPOČTOVÉ OPATRENIE

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 ZŠ Školská:
Ekon. klasifikácia
312 – príjem zo ŠR – projekt na skvalitňovanie školskej úspešnosti

Suma
67 983,00€

Vo výdavkovej časti rozpočtu ZŠ Školská:
Programový rozpočet 8.2.2 – ZŠ Školská
Funkčná klasifikácia 09.1.2.1 – Nižšie sekundárne vzdelávanie - ZŠ Školská
24

Ekon. klasifikácia
610 – Mzdové náklady
620 – Poistné a príspevok do poisťovní
637 – Služby - dohody
SPOLU

Hlasovanie:
11 za

0 - proti

Suma
43 567,00 €
17 058,00 €
7 358,00 €
67 983,00 €

0 - zdržal sa

Neprítomní: Pavel Gavalec, Zdenko Račko

UZNESENIE č. 160/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE
ROZPOČTOVÉ OPATRENIE

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 mesta Poltár:
Ekon. klasifikácia
312 – príjem zo ŠR - Projekt UPSVAR – Cesta na trh práce

Suma
31 575,04 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Programový rozpočet 1.2 – Strategické projektovanie
Funkčná klasifikácia 4.1.2 – Všeobecná pracovná oblasť – Projekt UPSVAR – Cesta na
trh práce
Ekon. klasifikácia
Suma
600 – bežné výdavky
31 575,04 €

Hlasovanie:
11 za

0 - proti

Neprítomní: Pavel Gavalec, Zdenko Račko
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0 - zdržal sa

UZNESENIE č. 161/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
ROZPOČTOVÉ OPATRENIE

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:
Programový rozpočet 8.1.2 – MŠ Kanadská
Funkčná klasifikácia 09.1.1.1 – Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou –
MŠ Kanadská
Ekon. klasifikácia
610 – Mzdové náklady
620 – Poistné a príspevky do poisťovní
SPOLU

Suma
- 690,00 €
- 370,00 €
1 060,00 €

632 – Energie, voda a komunikácie
633 – Všeobecný materiál – vianočné darčeky pre deti
SPOLU

Suma
700,00 €
360,00 €
1 060,00 €

Hlasovanie:
11 za

0 - proti

0 - zdržal sa

Neprítomní: Pavel Gavalec, Zdenko Račko

UZNESENIE č. 162/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
ROZPOČTOVÉ OPATRENIE

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:
26

Programový rozpočet 8.5 – Spoločný školský úrad
Funkčná klasifikácia 09.8.0 – Vzdelávanie inde neklasifikované
Ekon. klasifikácia
Suma
- 130,00 €
- 70,00 €
200,00 €

610 – Mzdové náklady
620 – Odvody do poisťovní
SPOLU
632 – Energia, voda a komunikácie

Hlasovanie:
11 za

0 - proti

Suma
200,00 €

0 - zdržal sa

Neprítomní: Pavel Gavalec, Zdenko Račko

UZNESENIE č. 163 /2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
ROZPOČTOVÉ OPATRENIE

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, 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:
Programový rozpočet 5.2 – Miestna občianska poriadková služba – civilná ochrana
Funkčná klasifikácia 02.2.0 - Civilná ochrana
Ekon. klasifikácia
637 – Služby
632 – Energia, voda a komunikácie

Hlasovanie:
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Suma
- 70,00 €
Suma
70,00 €

11 za

0 - proti

0 - zdržal sa

Neprítomní: Pavel Gavalec, Zdenko Račko

UZNESENIE č. 164 /2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
ROZPOČTOVÉ OPATRENIE

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:
Programový rozpočet 9.1.1 – Kultúrny dom
Funkčná klasifikácia 08.2.0 – Kultúrne služby – Kultúrny dom
Ekon. klasifikácia
637 – Kultúrne podujatia

Suma
- 11 000,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu:
Programový rozpočet 3.2.2 – Hnuteľný majetok mesta
Funkčná klasifikácia 01.1.1 – Výkonné a zákonodarné orgány – mestská samospráva
Ekon. klasifikácia
Suma
633 – Všeobecný materiál
2 000,00 €
Programový rozpočet 1.3.3 - Účtovníctvo
Funkčná klasifikácia 01.1.1 – Výkonné a zákonodarné orgány – mestská samospráva
Ekon. klasifikácia
Suma
633 – Všeobecný materiál
5 000,00 €
Programový rozpočet 3.3.1 – Správa počítačovej siete
Funkčná klasifikácia 01.1.1 – Výkonné a zákonodarné orgány – mestská samospráva
Ekon. klasifikácia
Suma
633 – Všeobecný materiál
3 500,00 €
Programový rozpočet 1.2 – Strategické projektovanie
Funkčná klasifikácia 01.1.1 – Výkonné a zákonodarné orgány – mestská samospráva
Ekon. klasifikácia
Suma
633 – Všeobecný materiál
500,00 €
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Hlasovanie:
11 za

0 - proti

0 - zdržal sa

Neprítomní: Pavel Gavalec, Zdenko Račko

UZNESENIE č. 165 /2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
ROZPOČTOVÉ OPATRENIE

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 mesta Poltár:
Ekon. klasifikácia
221 004 –Ostatné poplatky
221 004 – Ostatné poplatky
SPOLU

Suma
145,20 €
32,08 €
177,28 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Programový rozpočet 5.1 – Protipožiarna bezpečnosť
Funkčná klasifikácia 03.2.0 – Ochrana pred požiarmi
Suma
177,28€

600 – bežné výdavky

Hlasovanie:
11 za

0 - proti

0 - zdržal sa

Neprítomní: Pavel Gavalec, Zdenko Račko

UZNESENIE č. 166 /2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
ROZPOČTOVÉ OPATRENIE

V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
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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:
Programový rozpočet 13.5 – Terénna sociálna práca
Funkčná klasifikácia 10.7.0 – Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
Ekon. klasifikácia
Suma
600 – Bežné výdavky
- 29 252,00€
Vo výdavkovej časti rozpočtu:
Programový rozpočet 1.2 – strategické projektovanie
Funkčná klasifikácia 4.1.2 – všeobecná pracovná oblasť – Projekt UPSVAR – Cesta na
trh práce
Ekon. klasifikácia
Suma
600 – Bežné výdavky
28 752,00 €
Programový rozpočet 1.2 – strategické projektovanie
Funkčná klasifikácia 4.1.2 – všeobecná pracovná oblasť – Projekt UPSVAR –
Zosúladenie rodinného a pracovného života
Ekon. klasifikácia
Suma
600 – Bežné výdavky
500,00 €

Hlasovanie:
11 za

0 - proti

0 - zdržal sa

Neprítomní: Pavel Gavalec, Zdenko Račko
UZNESENIE č. 167 /2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
ROZPOČTOVÉ OPATRENIE

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:
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Programový rozpočet 3.1 – Činnosť orgánov mesta – Mestské zastupiteľstvo
Funkčná klasifikácia 01.1.1 –Výkonné a zákonodarné orgány
Ekon. klasifikácia
Suma
600 – bežné výdavky
- 7 000,00 €
Programový rozpočet 9.1.1 – Kultúrny dom
Funkčná klasifikácia 08.2.0 – Kultúrne služby – Kultúrny dom
Ekon. klasifikácia
637 – všeobecné služby

Suma
- 4 000,00 €

Programový rozpočet 13.1.3 – Terénna opatrovateľská služba
Funkčná klasifikácia 10.2.0 – Staroba - opatrovateľky
Ekon. klasifikácia
610 – Mzdové náklady
620 –Poistné a príspevok do poisťovní

Suma
- 2 992,00 €
- 1 608,00 €

Programový rozpočet 13.5 – Terénna sociálna práca
Funkčná klasifikácia 10.7.0 –Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
Ekon. klasifikácia
Suma
600 – bežné výdavky
- 10 000,00 €
Programový rozpočet 13.4 – Aktivačné práce – aktivačná činnosť
Funkčná klasifikácia 04.1.2 –Všeobecná pracovná oblasť
Ekon. klasifikácia
600 – bežné výdavky
Programový rozpočet 1.4 – Kontrola – hlavný kontrolór
Funkčná klasifikácia 01.1.2 –Finančné a rozpočtové záležitosti
Ekon. klasifikácia
610 – Mzdové náklady
620 – Poistné a príspevok do poisťovní

Suma
- 7 400,00 €

Suma
- 1 960,00 €
- 1 040,00 €

Programový rozpočet 13.2 – Sociálna výpomoc mesta – dotácia primátorky mesta
Funkčná klasifikácia 08.4.0 –Náboženské a iné spoločenské služby občanom
Ekon. klasifikácia
Suma
600 – bežné výdavky
- 5 000,00 €
Programový rozpočet 6.1.1 – Zber a odvoz odpadu – Vývoz odpadu
Funkčná klasifikácia 05.1.0 –Nakladanie s odpadmi
Ekon. klasifikácia
Suma
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600 – bežné výdavky

- 9 000,00 €

Programový rozpočet 6.1.1 – Zber a odvoz odpadu – Uloženie odpadu
Funkčná klasifikácia 05.1.0 –Nakladanie s odpadmi
Ekon. klasifikácia
Suma
600 – bežné výdavky
- 10 000,00 €
- 60 000,00 €

SPOLU

Vo výdavkovej časti rozpočtu:
Programový rozpočet 14.3. Realizácia stavieb – Obecná kompostáreň
Funkčná klasifikácia 06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť
Ekon. klasifikácia
713 –Nákup strojno-technologického vybavenia kompostárne

Hlasovanie:
11 za

0 - proti

Suma
60 000,00 €

0 - zdržal sa

Neprítomní: Pavel Gavalec, Zdenko Račko
UZNESENIE č. 168 /2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
ROZPOČTOVÉ OPATRENIE

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, 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 mesta Poltár:
Ekon. klasifikácia
292 017 – Vrátenie odvodov zo SP – originálne kompetencie

Suma
3 699,73 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Programový rozpočet 8.2.1 – ZŠ Slobody – rekonštrukcia odborných učební
Funkčná klasifikácia 09.1.2.1 – Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou
Ekon. klasifikácia
Suma
717 – kapitálové výdavky – odborné učebne
3 699,73€
Vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Programový rozpočet 8.6 – Súkromné centrum špeciálno – pedagogického poradenstva
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Funkčná klasifikácia 09.6.0.8 – Vzdelávanie nedefin. podľa úrovne - SCŠPP
Ekon. klasifikácia
Suma
600 – bežné výdavky
- 32 000,00 €
Programový rozpočet 8.2.1 – ZŠ Slobody – rekonštrukcia odborných učební
Funkčná klasifikácia 09.1.2.1 – Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou
Ekon. klasifikácia
Suma
717 – kapitálové výdavky – odborné učebne
32 000,00 €
Programový rozpočet 13.3.1 – Osobitný príjemca
Funkčná klasifikácia 10.7.0 – Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
Ekon. klasifikácia
Suma
600 – bežné výdavky
- 4 603,80 €
Programový rozpočet 8.2.1 – ZŠ Slobody – rekonštrukcia odborných učební
Funkčná klasifikácia 09.1.2.1 – Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou
Ekon. klasifikácia
Suma
• – kapitálové výdavky – odborné učebne
4 603,80 €

Hlasovanie:
11 za

0 - proti

0 - zdržal sa

Neprítomní: Pavel Gavalec, Zdenko Račko

UZNESENIE č. 169 /2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
ROZPOČTOVÉ OPATRENIE

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:
Programový rozpočet 13.3.1 – Osobitný príjemca
Funkčná klasifikácia 10.7.0 – Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
Ekon. klasifikácia
Suma
600 – bežné výdavky
- 6 680,00 €
Programový rozpočet 4.4 – Podpora obchodu a služieb – Dom služieb
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Funkčná klasifikácia 04.1.1 – Všeobecná ekonomická oblasť - Dom služieb
Ekon. klasifikácia
Suma
635 – rutinná a štandardná údržba budov
- 6 680,00 €

Hlasovanie:
11 za

0 - proti

0 - zdržal sa

Neprítomní: Pavel Gavalec, Zdenko Račko
UZNESENIE č. 170 /2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
ROZPOČTOVÉ OPATRENIE

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:
Programový rozpočet 8.1.1 – MŠ Sklárska
Funkčná klasifikácia 09.1.1.1 – Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou –
MŠ Sklárska
Ekon. klasifikácia
610 – Mzdové náklady
620 – Poistné a príspevky do poisťovní
SPOLU
633 – Všeobecný materiál – vianočné darčeky pre deti
Hlasovanie:
11 za

0 - proti

Suma
- 469,00 €
- 251,00 €
720,00 €
Suma
720,00 €
0 - zdržal sa

Neprítomní: Pavel Gavalec, Zdenko Račko
13. Nájom pozemkov pre Technické služby Poltár, s.r.o. " Verejná elektrická nabíjacia
stanica, Sklárska ulica Poltár ".
Pani primátorka: mestské zastupiteľstvo schválilo projekt, ktorý sa týkal mesta Poltár na
nabíjaciu stanicu, ale my sme pripravili dva projekty. Jeden projekt nabíjacej stanice je tu pri
mestskom úrade a druhý projekt by mohol byť v priestoroch Polikliniky. Vzhľadom k tomu,
že tieto projekty môže podať mesto a jeho rozpočtová organizácia, dávame vám taký návrh na
schválenie projektu aj pre rozpočtovú organizáciu Technické služby Poltár s.r.o. s tým, že
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pozemok kde bude táto nabíjacia stanica by mala mať v nájme. Jedná sa o 30 m² výška nájmu
za rok je 90 EUR. Zrealizuje sa to až potom, ak tieto projekty prejdú. V prípade, že by prešli
obidva potom tu na mestskom zastupiteľstve opäť sa bude rozhodovať či sa dofinancujú
obidva projekty. Toto je povinná príloha k žiadosti, ktorú je potrebné potom zaslať na
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.
Pán posalanec Ing. Žilák: ktorý je to pozemok?
Pani primátorka: oproti Polikliniky.
Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie prosím predsedu návrhovej komisie o prednesenie
návrhu na uznesenie.
UZNESENIE č. 171 /2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE

nájomnú zmluvu medzi mestom Poltár ako prenajímateľom a Technickými službami Poltár,
s.r.o. ako nájomcom, predmetom ktorej je prenechanie pozemkov v KÚ Poltár, LV č. 1 ako
E KN p.č. 1040/9 orná pôda o výmere 12262 m2; E KN p.č. 1040/21 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 17969 m2; ako C KN p.č. 2136 ostatné plochy o výmere 1149 m2,
ktorých vlastníkom je prenajímateľ ( C KN p.č. 2136, 1992/1,1993/1, 2137 a 2131 ) a to
v rozsahu záberu 30 m2, podľa projektovej dokumentácie ako podkladu na výstavbu verejnej
elektrickej nabíjacej stanice na ul. Sklárskej v Poltári, ktorá je prílohou nájomnej zmluvy

Hlasovanie:
11 za

0 - proti

0 - zdržal sa

Neprítomní: Pavel Gavalec, Zdenko Račko
14. Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky " Primátorský punč 2020 "
podmienok

a ustanovenie

Pani primátorka: každý rok v decembri organizuje mesto Poltár charitatívnu zbierku "
Primátorský punč ". Je to aj preto, že sa snažíme zintenzívňovať pomoc obyvateľom nášho
mesta. Veľmi dobre vieme v akej situácii sa ľudia v súčasnosti nachádzajú, čiže tak ako keď
sme im poskytli nevyhnutnú pomoc v časoch pandémie, snažíme sa pomáhať aj teraz. V
decembri chceme vyhlásiť aj " Burzu láskavosti " kde sme získali nejaké veci z Bratislavy zo
zbierky, tie by sme chceli ľuďom rozdať. Okrem toho by sme veľmi radi zorganizovali akciu
" Primátorský punč ". Každý rok si vyberáme nejakú rodinu, ktorá je v nepriaznivej životnej
situácii alebo v zlých sociálnych podmienkach. Ak si pamätáte na prvý " Primátorský punč ".
Jeho výťažok bol adresovaný malému chlapcovi s Downovým syndrómom, druhý rovnako
chorému dieťaťu. No a tento výťažok z primátorského punču, by sme navrhli, aby sme ho
odovzdali rodine Hroncovej. Možno poznáte zložitú situáciu tejto rodiny kde sa o malé
dievčatko stará jeho brat, ktorý ju má zverenú vo svojej starostlivosti. Obidvaja rodičia sú
nebohí. Takže týmto spôsobom by sme chceli aspoň čiastočne spríjemniť Vianoce týmto
deťom. Sú to tri deti, dvaja chlapci sú dospelí, jeden pracuje tu na mestskom úrade. Ak
súhlasíte s podmienkami vianočného punču a zapojíte sa do toho, budeme naozaj veľmi radi.
Zatiaľ sme to navrhli tak, že sme kúpili hrnčeky kde by sme tento punč nalievali tak, aby sa
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nezgrupovali nám záujemcovia, ktorí si ho budú chcieť kúpiť. K tomu chceme pridať aj
poltárske oblátky s názvom Poltárske Vianoce, ktoré každému, kto bude mať záujem k tomu
pribalíme. Výťažok z primátorského punču odovzdáme opäť na mestskom zastupiteľstve,
čiže aj sumu vyzbieranú budete mať k dispozícii, budete o nej vedieť. Kompletnú správu vám
podám na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva v roku 2021.
Ak sa teda nikto neprihlásil do diskusie poprosím predsedu návrhovej komisie o prednesenie
návrhu na uznesenie.
UZNESENIE č. 172 /2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
I. VYHLASUJE

dobrovoľnú zbierku „Primátorský punč 2020“

Hlasovanie:
11 za

0 - proti

0 - zdržal sa

Neprítomní: Pavel Gavalec, Zdenko Račko

II. USTANOVUJE

podmienky dobrovoľnej zbierky, ktoré sú uvedené v prílohe tohto uznesenia.

Hlasovanie:
11 za

0 - proti

0 - zdržal sa

Neprítomní: Pavel Gavalec, Zdenko Račko
15. Správu hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly plnenia uznesení mestského
zastupiteľstva za I. polrok 2020
Hlavný kontrolór Ing. Škrabák: na základe plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 bola
vykonaná kontrola. V I. polroku 2020 sa uskutočnili dve zasadnutia mestského zastupiteľstva
kde bolo prijatých 48 uznesení. Z týchto 48 uznesení bolo 26 uznesení vyhodnotených ako
splnených, 1 v plnení, 2 boli zrušené a 19 bolo nehodnotených nakoľko sa v ich prípadoch
jednalo o neschválené uznesenia, uznesenia vzaté na vedomie a pod. V ďalšej časti uvádzam
prehľad uznesení, ktoré sú z tých predchádzajúcich kontrol vyhodnotená ako v plnení a ich
sledovaní. Vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky, boli však navrhnuté 4 samostatné
odporúčania.
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Ak sa teda nikto neprihlásil do diskusie poprosím predsedu návrhovej komisie o prednesenie
návrhu na uznesenie.
UZNESENIE č. 173/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE

Správu o výsledkoch kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Poltári za
1. polrok 2020.

Hlasovanie:
9 za

0 - proti

0 - zdržal sa

Neprítomní: Pavel Gavalec, Zdenko Račko, Mário Kurák, Ing. Miroslav Macove
16. Správa o neumožnenie vykonania kontroly v Združení obcí pre likvidáciu odpadu v
Poltári
Hlavný kontrolór Ing. Škrabák: na základe uznesenia mestského zastupiteľstva zo dňa 2.
7.2020 mi bolo uložené vykonanie kontroly zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti
hospodárenia v Združení obcí pre likvidáciu odpadu v Brezničke. V tejto zaslanej správe
uvádzam celkový priebeh mojej činnosti, ktoré v súvislosti s touto kontrolou som vykonal.
Zisťoval som si informácie, aký majetkový podiel tam máme, následne som oslovil
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky so žiadosťou o usmernenie v akom rozsahu môžem
vykonať kontrolu v takomto združení obcí. V správa máte uvedené aj stanovisko Ministerstva
vnútra, ktoré hovorí, že keď nie je možné presne identifikovať majetkový podiel a oddeliť ho
od majetkových účastí iných osôb, tak podlieha podľa názoru Ministerstva vnútra celkový
majetok právnickej osoby. Ďalej tam uvádzajú, že Ministerstvo vnútra nie je oprávnené podať
právne záväzný výklad zákonov avšak sú gestorom zákona o obecnom zriadení, preto som ich
oslovoval. Na základe tohto usmernenia som požiadal predkladateľa návrhu o zacielenie tej
kontroly na konkrétne oblasti nakoľko bola zameraná v takom znení ako bola schválená
značne náročne a nie jednoznačne. Na základe odpovede som vypracoval oznámenie o začatí
kontroly, ktoré som zaslal aj Združeniu obcí. Združenie obcí mi oznámilo, že podľa ich
právneho názoru nie som oprávnený kontrolu v tomto združení vykonať, pričom mi
nepredložili žiadne právne argumenty prečo. Odpoveď opierali o skutočnosť, že to
usmernenie Ministerstva vnútra nemá právnu záväznosť. Odvolávali sa na svoj kontrolný
orgán, t. j. revíznu komisiu s tým, že keď máme záujem, môžeme osloviť revíznu komisiu,
ktorá by tie konkrétne naše oblasti overila. Takýto prístup ja nepovažujem za prijateľný
nakoľko vy ste tú kontrolu uložili mne a nie revíznej komisii združenia, ktorú tvoria
starostovia obcí. Napriek tomu som oslovil predseda revíznej komisie o vyjadrenie k tejto
veci s tým, že mi odpovedal, že sa vzdal tejto funkcie člena revíznej komisie a žiadna
odpoveď mi od revíznej komisii ani od združenia poskytnutá nebola. Jedinou schodnou
právnou cestou ako zabezpečiť, aby som kontrolu tam mohol vykonať je v podaní žaloby zo
strany mesta na súd, ktorý by ako jediný mohol poskytnúť stanovisko, resp. donútiť toto
združenie ten názor zmeniť a prinútiť ho k tomu, aby mi bola dokumentácia poskytnutá.
Poukázať na to či som alebo nie som kontrolu v tom združení oprávnený vykonať. Tu môže
rozhodnúť len súd.
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Pán poslanec Ing. Žilák: ideme sa súdiť len o to, či môžeme alebo nemôžeme. Keď
Ministerstvo vnútra nevie dať právne záväzný výklad zákona, že musí to tak byť tak by
nemuselo dôjsť k súdu. Ak niekto prehrá tak budeme musieť ešte platiť aj nejaké poplatky?
Aby to nedošlo do takých rozmerov, že zrazu budeme musieť riešiť kde budeme odpad
vyvážať, lebo máme síce 32 % podiel ale oni majú ten zvyšok, aby sme si to tam nerozhádali,
čo sa týka vzťahov. Súdne spory sú vždy ťažké a veľa ľudí sa pritom vie otočiť rôznym
spôsobom.
Hlavný kontrolór Ing. Škrabák: ministerstvá oni nedávajú právne záväzné stanovisko, to
môže dať jedine súd. Tam ide o to, že vy ste mi dali tú kontrolu, že ju mám vykonať. A o
tomto môže rozhodnúť jedine súd.
Pán poslanec Mgr. Jánošík: do výšky svojich majetkov ani nemôže kontrolovať? Dozorná
rada ako kontrolný orgán. Aký výstup poskytne tebe pani primátorka? Napr. ako hospodári,
ako riešia veci, ako linku opravujú šiesty rok. Na tieto otázky by mali vedieť odpovedať, či je
tam nejaká kontrolná revízna komisia. Keď tiež niečo vložím niekde 33 % tak som
vlastníkom alebo spolukonateľom tak už mám právo na určité výsledky ako sa s finančnými
prostriedkami narába.
Pani primátorka: máme tam najvyšší podiel, ale žiaľ ťaháme za kratší koniec. Keby sme sa
rozhodli vystúpiť zo skládky tak skládka sa zrúti, lebo platíme najviac peňazí. Viete, v akom
stave je skládka? Skládka je naplnená, linka nefunguje. Keby fungovala linka tak máme
možnosť kuchynský odpad voziť tam. To, že to je tam nekontrolovateľné to je obrovská
chyba.
Pán poslanec Dreisig: aj vy sa pani primátorka alebo pani viceprimátorka zúčastňujete tých
sedení a vyžiadať si dostatok informácií by nemal byť pre vás žiaden problém.
Pani primátorka: v rámci hlasovania má každý člen jeden hlas, čiže, keď sa hlasuje a
čokoľvek sa odhlasuje môžem byť proti, ale keď ostatní sú za takto funguje presne tak isto
ako na mestskom zastupiteľstve. Podklady nemám a ani ich nedostávam, keď si ich žiadam.
Všetky podklady, ktoré mi prišli čo sa týka rozpočtu alebo čohokoľvek iného vám predložím,
aby ste videli čo majú k dispozícii tí, ktorí starostovia a ja ako primátorka jediná, ktorá tam
sedím. Ja som dala pozrieť ten rozpočet nášmu ekonomickému oddeleniu. Nebolo v poriadku.
Môžeme hovoriť čo chceme, mám tam jeden hlas. Keď vy ste chceli poslať kontrolóra tak
predseda dozornej rady sa vzdal. Myslíš, že je to v poriadku? Kto sa nebojí a má čisté
svedomie tak tú kontrolu tam povolí. Konateľom skládky je človek, ktorý má pár percent a
my tam dávame peniaze našich ľudí, naše peniaze tam idú. Je tam 33 %, ktoré tam dávame a
nevieme to kontrolovať. Toto je obrovská chyba. Nejde nám linka za ktorú splácame úver.
Vozí tam smeti Rimavská Sobota a skládka sa nám zapĺňa. Takže nehovorme aká je výborná
skládka na území mesta Poltár, to je enviromentálna záťaž.
Pán poslanec Dreisig: envirozáťaž, to nie je na prospech veci. Myslím si, že nie tá skládka,
ale tá skláreň viac škodila ľudom.
Pani primátorka: skládke je záťaž pre ďalšie generácie. Vieš ako to tam vyzerá, to čierne
jazero čo z toho vytekajú tie tekutiny. Keby to možno videli ľudia, tak by mali na to úplne iný
názor, neťahajme si tu medové motúzy popod nos, že skládka je v poriadku, lebo určite nie je.
Poverená vedúca ekon. oddelenia Mgr. Kuráková: k tomu rozpočtu čo som mala možnosť
vidieť ten náhľad. Neviem kto to vypracoval, ale tak odfláknuté. Tá skládka nám neposkytla
návrh rozpočtu, ale finančnú analýzu, pretože rozpočet je základný finančný nástroj, ktorý má
obsahovať príjmy a výdavky. Oni tam dali iba náklady, výnosy a finančnú analýzu. To sa
nedá pokladať za návrh rozpočtu čo predložila skládka.
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Pán poslanec Ing. Macove: ku skládke, my sa musíme s tým zmieriť. Skládky tu budú. Naša
skládka je len taký piesoček, bol som v inom meste a tá skládka tam bola obrovská.
Pani primátorka: to je nová skládka, pretože skládky sa nepovoľujú.
Pán poslanec Ing. Macove: nie, je to nové rozšírenie.
Pán poslanec Bc. Skýpala: hlavný kontrolór dal odporúčanie mestu, že je možnosť sa obrátiť
na súd.
Pani primátorka: mestské zastupiteľstvo môže rozhodovať a prijať nejaký nový návrh
uznesenia a rovnako hlavný kontrolór môže v tejto veci konať ďalej. Takže nehovorme iba
mesto Poltár, to tam napísal iba hlavný kontrolór do svojej správy. Odporučenie môže dať
ďalej hlavný kontrolór, a to isté mestské zastupiteľstvo môže dať akýkoľvek ďalší návrh
uznesenia, to je už potom na poslancoch.
Ak sa nikto neprihlásil ďalší do diskusie poprosím predsedu návrhovej komisie o prednesenie
návrhu na uznesenie.
UZNESENIE č. 174 /2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE

Správa o neumožnení vykonania kontroly v Združení obcí pre likvidáciu odpadu Poltár

Hlasovanie:
8 za

0 - proti

3 - zdržal sa
Boris Dreisig
Mgr. Pavel Jánošík
Ing. Peter Žilák

Neprítomní: Pavel Gavalec, Zdenko Račko
17. Návrh plánu činnosti MsR a MsZ na I. polrok 2021.
Pani primátorka: návrh plánu činnosti máte k dispozícii a bol aj zverejnený na oficiálnej
internetovej stránke nášho mesta.
Pán poslanec Dreisig: mestské zastupiteľstvá sa robili každý mesiac, teraz ich robíme v
dvojmesačných intervaloch. Vzhľadom k tomu, že sa nám toho dosť nakopí, bol by som zato,
aby mestské zastupiteľstvá bývali každý mesiac.
Pani primátorka: v tomto polroku sme mali zastupiteľstvá každý mesiac. V decembri budú
dve mestské zastupiteľstvá z toho dôvodu, že potrebujeme ešte schváliť rozpočet. Toto je iba
návrh tak, aby ste sa vedeli zariadiť a vybaviť si voľno z práce. V prípade, že bude treba niečo
schvaľovať napr. projekty, ktoré podávame alebo niečo bude termínované tak zvoláme
mestské zastupiteľstvo aj častejšie. V rámci zákona o obecnom zriadení je mestské
zastupiteľstvo definované tak, že raz za 3 mesiace by sa malo zísť. Tu je návrh raz za dva
mesiace. Ak budete chcieť niečo prejednávať alebo bude niečo termínované z našej strany a
podmieňované súhlasom mestského zastupiteľstva tak mestské zastupiteľstvo môže byť aj
každý mesiac.
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Pán poslanec Dreisig: bol by som za to, aby sa tie termíny dodržiavali, keďže si musíme
každý svoju prácu plánovať.
Pani primátorka: budeme sa snažiť dodržiavať tie termíny tak ako je to naplánované na I.
polrok budúceho roka.
Pán poslanec Ing. Macove: väčšine poslancov by vyhovovalo to zasadnutie okolo 15.00 16.00 hod. Bolo by dobré dať dopredu vedieť aspoň týždeň, že bude zasadnutie MsZ alebo
pracov. stretnutie, lebo naposledy som sa o tom stretnutí pozde dozvedel.
Pani primátorka: čo sa týka termínov zastupiteľstiev, tie si schvaľujú poslanci, môžu prísť aj
nejaké ďalšie návrhy. V zákone č. 369/1990 je napísané, že poslanci mestského zastupiteľstva
dostávajú 3 dni pozvánku pred zasadnutím mestského zastupiteľstva. V rokovacom poriadku
máme napísané, že posielame materiály 5 dní pred zasadnutím mestského zastupiteľstva, čo aj
dodržiavame, čiže tam je už dopredu stanovená ďalšia dvojdňová lehota. Čo sa týka tých
stretnutí ako sú dané termíny zasadnutí mestského zastupiteľstva treba počítať s tým, že pred
mestským zastupiteľstvom cez víkend pravdepodobne sa uskutoční to spoločné stretnutie
poslancov. My musíme pripravovať podklady, materiály, máme veľké množstvo ďalších
akcií, ale samozrejme treba počítať s tým, že počas víkendu sa takéto stretnutie potom
uskutoční, pretože viem, že mnohí z vás pracujú a je to problematické pre vás uvoľňovať sa z
práce.
Ak sa nikto neprihlásil ďalší do diskusie poprosím predsedu návrhovej komisie o prednesenie
návrhu na uznesenie.
UZNESENIE č. 175 /2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE

a/ plán činnosti MsR na I. polrok 2021 s tým, že zasadnutia MsR by sa uskutočňovali raz za
dva mesiace, a to cca týždeň pred zasadnutím MsZ
v pondelok: 15. 02. 2021
19. 04. 2021
21. 06. 2021
b/ plán činnosti MsZ na I. polrok 2021 s tým, že zasadnutia MsZ by sa uskutočňovali raz za
dva mesiace, a to cca týždeň po zasadnutí MsR: 22. 02. 2021
26. 04. 2021
28. 06. 2021
Hlasovanie:
8 za

1 - proti
Ing. Miroslav Macove

1 - zdržal sa
Boris Dreisig

Neprítomní: Pavel Gavalec, Zdenko Račko, Ing. Peter Žilák
18. Interpelácie poslancov
Keďže sa nikto neprihlásil do interpelácie prechádzame k ďalšiemu bodu.
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19. Diskusia
Pán poslanec Bc. Skýpala: množia sa dezinformácie, že sme mali schválené peniaze na
rekonštrukciu cesty pri garážach oproti sklární, a že sa nič nerealizuje. Už sme to
niekoľkokrát opakovali, že celá vec stojí na súhlasnom stanovisku odboru životného
prostredia. Peniaze sa určite neminuli a ani sme ich neprejedli, lebo sa to ani nedá, pretože sú
to kapitálové výdavky a budú prerozdelené znova budúci rok na ten istý účel. Bohužiaľ
vybavovania tých povolení, ktoré s tým súvisia niekedy trvajú dlhšie ako sa predpokladá, čiže
všetky investičné akcie, ktoré sme mali rozpočtované na tento rok sa budú určite realizovať v
priebehu budúceho roka.
Pani primátorka: k tomu, aby sme mohli začať realizovať nejakú stavbu, potrebujeme mať
územné a stavebné povolenie, toto zatiaľ nemáme. Problematické práve pri garážach je
odvádzanie vôd. Ostali mi na konte mnohé stavby, ktoré sa predtým nerealizovali alebo boli
problematické, či už sa jedná práve o garáže, ktoré sa nachádzajú na Sklárskom sídlisku.
Financie zostali v rozpočte, plánujeme ich realizovať v budúcom roku hneď ako budeme mať
k dispozícii stavebné povolenie. Rovnako problematická je aj kanalizácia na Ulici podhorskej
kde sa tiež usilujeme túto kanalizáciu urobiť. Budeme na to potrebovať väčšiu finančnú
čiastku a tiež vyvlastňovanie, čo nie celkom príjemný proces pre ľudí, ktorí na Ulici
podhorskej bývajú. Rada by som avizovala občanom, že mi na meste Poltár robíme čo
môžeme, či už na oddelení výstavby alebo na oddelení ekonomickom. A mnohé naozaj stavby
sa budú realizovať v budúcom roku hlavne preto, že ja si nemôžem dovoliť realizovať nejakú
stavbu bez toho, aby som nemala v poriadku všetky papiere, všetky povolenia. Takže toto je
dôvodom toho, že sa niektoré stavby posunuli do budúceho roka.
Poverená zastupovaním ved. ekon. oddelenia Mgr. Kuráková: chcela by som informovať
občanov, že si môžu pozrieť všetky veci, ktoré pokračujú a prešli do ďalšieho roku v návrhu
rozpočtu na rok 2021, ktorý je zverejnený na mestskej stránke a detailný je u nás na oddelení.
Pán poslanec Mgr. Pavol Jánošík: v akom štádiu rozpracovania je cesta a kanalizácia na Ul.
továrenskej? Viem, že sa to rozbieha a takisto boli vyčlenené nejaké finančné prostriedky.
To, čo sme dostali z Úradu vlády, tak to asi nebude postačovať, budú potrebné ešte aj vlastné
zdroje. Čo s parkovacou politikou? Bolo by dobré, aby sme sa budúci rok tým začali
zaoberať. Ja si to vypočujem x-krát od občanov za parkovanie. Choďte sa pozrieť ako sa
parkuje pred bytovkami.
Pani primátorka: Ul. továrenská je ďalšia z priorít mesta, ktoré sa týkajú investícií. Na
Ulicu továrenskú mesto získalo 45.000 EUR, čo je samozrejme ako keby kvapka v mori na to,
aby sme tam dokázali urobiť kanalizáciu. Suma kanalizácie je cca 180 000,- € a my sme
dostali dotáciu 15.000 EUR, čiže ďalšie tie finančné zdroje pôjdu z mestského rozpočtu. Na
samotnú úpravu tejto komunikácie sme dostali tiež dotáciu 30.000 EUR, zvyšok bude musieť
dofinancovať mesto, čiže zhruba na úpravu tejto časti v tejto ulici je to dokopy 45.000 EUR,
čo vzhľadom k tomu v akých finančných reláciách sa pohybujeme je žalostne málo. Na
minulom mestskom zastupiteľstve sme schválili to, že mesto bude odkupovať pozemky od
Železníc SR a práve kanalizácia, ktorá je na Ulici továrenskej prechádza cez tieto pozemky.
My z tej návratnej finančnej výpomoci sme 10.000 EUR vyčlenili na to, aby sme zaplatili
prvú splátku a tým pádom budeme môcť, keď ten pozemok bude náš, potiahnuť kanalizáciu,
pretože vlastníctvo tých pozemkov, ktoré sa nachádzajú na Ulici továrenskej nie je iba
mestské. Čiže je to veľmi obdobný prípad, aký je pri garážach, že jednoducho k tomu, aby
mesto získalo nejaké povolenie sa musí vyjadrovať niekoľko organizácií. V budúcom robu sa
budeme usilovať, aby sme mohli zrealizovať aj túto stavbu.
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Pán poslanec Kurák: v akom štádiu je tá strecha na evanjelickom kostole? A čo sa týka
mostu, či sa bude na tom oblúku vpredu meniť tvar.
Pani primátorka: mesto ako subjekt môže investovať svoje finančné prostriedky do
mestského majetku, tzn., že môže opravovať budovy vo vlastníctve mesta. To, čo som zdedila
boli takmer na 90 % budovy, do ktorých, buď tieklo alebo bola prepadnutá strecha. Práve v
mestskej časti Zelené je to v súčasnej dobe ešte neopravená, ale zakrytá knižnica, tečie nám
do Polikliniky, tečie nám napr. už do budovy MsÚ, do komunitného centra, do budovy
bývalej knižnice a my nemáme finančné prostriedky, aby sme to opravili. Mesto nemôže
investovať do cudzieho majetku. Tento kostol je majetkom evanjelickej cirkvi. Táto strecha,
ktorá tam bola robená nedávno, čiže možno by sa niečo dalo uplatniť v rámci reklamácie.
Viete, že tých investícií, ktoré od nás požadujú naši občania je obrovské množstvo, chceme
robiť cesty, chodníky, most. Treba povedať, že mesto do opravy kostola v súčasnej dobe a za
súčasných legislatívnych podmienok investovať nemôže. Čo sa týka mosta na Zelenom v
súčasnej dobe prebieha čiastočná rekonštrukcia jednotlivých blokov, ktoré sa nachádzajú na
telese mosta. Všetko sa to realizuje na základe odbornosti, čiže vždy je tam architekt alebo je
tam projektant mosta. Je tam človek, ktorý sa zaoberá nejakou históriou takýchto
architektonických pamiatok. Oni presne vyznačili kde sa ten oblúk musí vyrovnávať, je to tam
naznačené a tiež sme rokovali v tomto roku o tom, akým spôsobom jednotlivé pieskovcové
bloky sa majú opracovať a až vtedy, keď sme získali súhlas Krajského pamiatkového úradu, a
keď sme získali súhlas projektanta, mohli sme ich týmto spôsobom upravovať. Samozrejme,
že mesto za toto nič neplatí deje sa to v rámci reklamácie, čiže deje sa to v rámci tých
finančných zdrojov, ktoré už boli vyčlenené v rámci dotácie na samotný most. My sme v
tomto roku čakali na výzvu Ministerstva kultúry, aby sme dokončili rekonštrukciu mosta,
zatiaľ táto výzva nebola vyhlásená. Dôvodom toho je aj to, že v súčasnosti Ministerstvo
kultúry dotuje predovšetkým ľudí pracujúcich v oblasti kultúry. Budeme sa aj naďalej
mostom ešte zaoberať.
Pán poslanec Bc. Skýpala: na margo toho evanjelického kostola na Zelenom. Súčasný stav
mrzí aj mňa. Pár mesiacov dozadu išla zo strany mesta na evanjelickú cirkev žiadosť, že by
sme chceli odkúpiť pozemky za novou školou kde by sme chceli realizovať do budúcna
projekt so stavebnými pozemkami teda kde by boli umiestnené stavebné pozemky, či už na
rodinné domy alebo na bytovú výstavbu. Tu by som videl riešenie tejto situácie, keby sme
znovu dali žiadosť na cirkev, že by sme chceli odkúpiť pozemky. Ak by oni súhlasili, v
zmysle nášho VZN vykupujeme pozemky na Skalici po 3 EUR m2, čiže za tie 3 ha môžu
dostať zhruba 100 000 EUR. Myslím si, že stojí to za zváženie, ak predajú pozemky, mesto
získa veľkú plochu na realizáciu stavebných pozemkov a oni by si vedeli v podstate rýchlo
vyriešiť tú strechu kostola. Vec je stále otvorená, že tu by bolo cesta ako by sa to dalo
vyriešiť. Bolo by to k spokojnosti oboch. Ešte k tej rekonštrukcii mosta v Zelenom. V
podstate tam dohliada pamiatkový úrad, čiže ono to je pod takým drobnohľadom
pamiatkárov, oni určujú čo a ako, akou technológiou sa bude robiť. Je to v štádiu reklamácie,
čiže oni ten neželaný stav odstraňujú. Rekonštrukcia ešte nie je vo finálnom štádiu, ešte stále
prebieha.
Pani primátorka: ešte sa vrátim k tej individuálnej bytovej výstavbe. Asi každý z nás si
myslí, že by sme mali vyčleniť nejaké pozemky predovšetkým pre mladé rodiny. Pozemky
by mali byť vyčlenené v priestoroch Skalice kde mesto nejaké pozemky má. To čo hovoril
pán poslanec Bc. Skýpala sú pozemky, ktoré sa nachádzajú za novou školou kde v prípade, že
by sme ich odkúpením získali od evanjelickej cirkvi mohlo by tam vzniknúť viac pozemkov
pre individuálnu bytovú výstavbu. Zafinancovanie a inžinierske siete k nim by bolo na
pleciach mesta. Tiež nedávno sme boli s pánom prednostom na Ministerstve výstavby kde
sme sa pýtali na možnosti financovania nového bytového domu v našom meste, čiže takáto
42

možnosť by eventuálne bola s tým, že 50 % dotácie môže poskytnúť ministerstvo a 50 % by
bol úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania, rovnaký úver ako v súčasnosti mesto ešte spláca
za svoje bytové domy. Toto je otázka na budúce zastupiteľstvo, že či sa do toho pustiť či bude
záujem aj o výstavbu nového obytného domu. Sú to veci, ktoré si spolu odkonzultujeme, a na
základe dopytu môžeme prísť s nejakou ponukou s nejakou novou projektovou
dokumentáciou, ktorá by vyriešila problém predovšetkým mladých rodín v tomto meste. Ak
ich tu chceme udržať tak im budeme musieť ponúknuť pozemky na výstavbu rodinných
domov alebo ponúknuť im nájomné bývanie.
Občan pán Štefančík: k tej správe hlavného kontrolóra, mrzí ma páni poslanci, že ste
nezaujali žiadne stanovisko. Nechali ste v tom samého kontrolóra aj primátorku. Pripadá mi
to ako alibizmus predsa zastupujete občanov. Vrátim sa k poplatkom za vývoz komunálneho
odpadu. Písal som aj pripomienku k návrhu VZN, veď občan už za kuchynský odpad platí v
zmesovom komunálnom odpade, ktorý sa doteraz nevytrieďuje. Toto by sme už mali
ošetrené, keby ste neutopili Elvisa. A ďalšia vec je znečisťovanie Poltarice. Zmapovali sa
všetky vývody, ktorými prúdia splašky do Poltarice. Dúfam, že na stavebnom oddelení je
predstava ako tie vývody, ktorými prúdia splašky presmerovať do existujúcej kanalizácií.
Riešiť by sa to malo. Mám poznatky, že tam kde sú splašky odvádzané starou kanalizáciou do
Poltarice súkromná spoločnosť, ktorá spravuje ČOV neprávom vyberá poplatky za stočné od
občanov, pretože bývalý primátor dal popodpisovať zmluvy.
Pán poslanec Bc. Skýpala: my, že sme nekonali. Pred časom sme my uložili kontrolórovi
úlohu, aby vykonal kontrolu na Združení obcí pre likvidáciu odpadu. On vo veci začal konať,
bolo mu to znemožnené. Oni to odôvodnili, prečo nedajú, lebo ich právny názor je taký.
Kontrolór mal právne stanovisko Ministerstva vnútra, ktorý bol iný ako má združenie.
Bohužiaľ kontrolu nevie vykonať. On jasne pomenoval riešenie. Na to, aby vedel ďalej
pokračovať v kontrole bude potrebovať rozhodnutie kompetentného orgánu, ktorým je súd.
Pani primátorka: dovoľte mi, aby som vám všetkým poďakovala, že ste sa zúčastnili
dnešného mestského zastupiteľstva.

Martina Brisudová
primátorka mesta

Ing. Martin Cifranič
poverený prednosta MsÚ

Karol Švingál

Zdenko Račko

I. overovateľ

II. overovateľ
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