Zápisnica napísaná na zasadnutí MsZ v Poltári
konané dňa 4. 10. 2016

Prítomní:
Matej ALBERT, MVDr. Július B A L O G, MUDr. Radovan B A N Í K, Mgr. Martina
BRISUDOVÁ, Mgr. Pavel J Á N O Š Í K, Daniel K A M A S, Ján K U L I C H, : Zdeněk PITLIAK,
Zdenko R A Č K O, Peter S I T O R, Bc. Ján S K Ý P A L A, Bc. Martina TÓČIKOVÁ, Mgr. Lenka
TALÁNOVÁ
Ospravedlnení:
Primátor
Prednosta:
Hlavná kontrolórka:
Zapisovateľka:

Pavel GAVALEC
Ing. Pavel OLŠIAK
Iveta LAKOTOVÁ-PN
Marta KUPČEKOVÁ

Rokovanie mestského zastupiteľstva zahájil a viedol primátor mesta p. Pavel Gavalec, ktorý
privítal všetkých prítomných. Konštatoval, že na zasadnutí je prítomných 12 poslancov./p. Kamas
zatiaľ neprítomný/
Kto je za to, aby overovateľmi zápisnice boli: 1 Bc. Martina T ˇO Č I K O V Á
2. Ján K U L I C H
Hlasovanie: Kto je za to, aby overovateľmi zápisnice boli Bc. Tóčiková a p. Kulich?
12 za
- proti
- sa zdržali hlasovania
p. Kamas neprítomný

Návrhová komisia:
1. Mr. Lenka T A L Á N O V A
2. Mg. Pavel J Á N O Š Í K
3. Zdeněk P I T L I A K
Hlasovanie: Kto je za to, aby návrhová komisia pracovala v tomto zloženi?
12 za
- proti
- sa zdržal hlasovania
/prišiel p. Kamas/
PROGRAM:
1. Správa o činnosti a spolupráci mesta s požiarnym zborom
2. Správa o stave bezpečnostnej situácie a vývoji kriminality v meste
3. Správa o výsledkoch hospodárenia za I. polrok 2016
4. Návrh na ukončenie nájmu nebytových priestorov s firmou PDOS s. r. o. výpoveďou
5. Prenájom reštauračného a stravovacieho zariadenia Krištáľ
6. Prenájom majetku mesta – zámer a spôsob
7. Odpredaj pozemku pod bytovým domom s. č. 694 nájomcom bytov- zámer
8. Odpredaj bytu č. 21 v bytovom dome s. č. 694 a pozemku pod bytovým domom
9. Kúpa pozemkov a stavieb v areáli bývalej polikliniky na Ul. slobody v Poltári
10. Zmena rozpočtu mesta Poltár na r. 2016 rozpočtovými opatreniami primátora č. 17 – 40
11. Informatívna správa o možnostiach založenia sklárskeho a tehliarskeho múzea v meste
Poltár
12. Predloženie dokumentov týkajúcich sa penalizačných faktúr od firmy M a M spol. s. r. o.
Lučenec
13. Kontrola hospodárenia a celkovej činnosti ZSS za obdobie I.-VI. 2016

-214. Kontrola evidencie a čerpanie dovoleniek, vznik a čerpanie nadčasov na Mestskom
podniku služieb
15. R ô z n e
16. Interpelácia
17. Diskusia
18. Záver
Mgr. Talánová
-podala návrh, aby k jednotlivým bodom programu mohol vystúpiť aktivista a koordinátor p.
Štefančík, konkrétne ku bodom 4, 5, 9, 12. O udelenie možnosti žiadal p. Ján Štefančík.
Hlasovanie:
Kto je za tento návrh?
8 za

- proti
5 sa zdržali hlasovania
MUDr. Baník, Račko, Albert, Kulich, Sitor

Bc. Skýpala
-navrhol stiahnuť bod č. 4, nakoľko vyúčtovanie je sporom medzi mestom a nájomníkmi. Malo
sa vyvolať stretnutie s nájomníkmi. Odznelo aj to, že sú urobené dodatky k zmluvám, že sa
rôzne účtujú nedoplatky za energie, preto navrhol bod č. 4 stiahnuť z rokovania.
-za bod č. 10 chcel doplniť RO 41, vyčlenenie finančných prostriedkov na opravu MK
primátor
-RO by muselo byť zverejnené 15 dní
p. Štrbová
-zmena rozpočtu môže byť vykonávaná pokiaľ ide o navyšovanie výdavkov a príjmov, pokiaľ
visí 15 dní pred schvaľovaním
Bc. Skýpala
-predložil iba návrh a na budúcom MsZ sa to dorieši rozpočtovým opatrením
MUDr. Baník
-konštatoval, že včera tu sedeli štyria členovia komisie. Tri krát po sebe je neuznášania
schopná ekonomická komisia. Predseda komisie ani slovo nepovedal o tomto návrhu.
Nepracuje komisia, neschádza sa MsR a tu prednesiete 4 návrhy, ktoré sa vážne týkajú
ekonomiky tohto mesta.
Nemali pol roka normálnu ekonomickú komisiu. Na čo potom tie komisie sú. P. Skýpala chcel
byť predseda komisie, nie sme schopní ich zvolať.
Bc. Skýpala
-včera o siedmej ešte o tomto návrhu nevedel. Náhodne išiel okolo garáží a pozrel si opravu
cesty medzi garážami oproti sklárni, na ktoré ak sa nemýli MsZ vyčlenilo 12.000 €.
Mala to byť asfaltová úprava povrchu. Tá cesta je takmer v takom istom stave, ako bola pred
údržbou. Išiel tadiaľ dnes, preto to včera nespomínal.
-čo sa týka komisie, mali mimoriadne zasadnutie k MaM
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-bolo to 13. 6.
Bc. Skýpala
-nemôže za to, že niektorý člen nemôže prísť, ktorý nechodí takmer na žiadne zasadnutie
a niektorým niečo do toho príde. Komisia nemá pol roka zapisovateľku. Mestský úrad nie je
schopný zabezpečiť zapisovateľku, hoci je to jeho povinnosť. Volal aj p. prednostovi, pekne
poprosil, že bude mať zasadnutie a potrebuje zapisovateľku. Bohužiaľ, nechce to ísť nikto
robiť. Ak zamestnanci fungujú na báze dobrovoľnosti, čo je ich práca, tak potom je to veľmi
zlé na tomto úrade.
Mgr. Brisudová
-predkladať zmenu programu je jednou zo základných kompetencií, ktorú poslanec MsZ má.
Nemusí sa pýtať nikoho, žiadneho občana, žiadneho poslanca. Záleží od toho, či jeho návrh
bude, alebo nebude schválený v MsZ.
-ďalej konštatovala, že je členkou ekonomickej komisie a musí povedať, že si nepamätá
kompetentnejšieho predsedu ekonomickej komisie, ako je teraz. Rýchlo sa učí, do tej
problematiky veľmi rýchlo vnikol. Čo sa týka predsedu ekonomickej komisie, bol zvolený
človek, ktorý síce nie je ekonóm, ale nikto z nás nemá ekonomické vzdelanie, ktorí tu sedíme.
Je veľmi aktívny, študuje materiály a ona to vidí. Keď treba, tak sa poradí. A čo sa týka práce
ekonomickej komisie, musí povedať, že skúsenosti v samospráve má 20 rokov. Nikdy nevidela,
ani nepočula, žeby komisia fungovala bez zapisovateľky. Táto kompetencia patrí vedeniu
mesta, že administratívu a všetky úlohy, ktoré s tým súvisia, má zabezpečiť. Nevie si
predstaviť, kto si môže dovoliť povedať, že nebude chodiť na komisiu.
Pretože je to vec, ktorú má mesto zabezpečiť. Ak si myslí p. kolega Baník, že p. Skýpala vedie
zle, nepresne, možno on sám píše uznesenia, možno on sám píše zápisnice a snaží sa týmto
spôsobom komisiu sfunkčniť.
Povedzme si, kde je problém.
Veď sme boli poslanci, fungovali ste v nejakej komisii bez zapisovateľky?
Nikdy.
Prvá vec, ktorú povedala, že každý poslanec môže a má právo na to, aby doplnil program.
Nemá byť preto napádaný iným poslancom, ani sa s nikým nemusí radiť o tom.
MUDr. Baník
-ešte že má predseda komisie dobrého obhajcu
Mgr. Brisudová
-čiže keď to navrhne, tak to je v prvom rade o tom a druhá vec je, že komisia nie je funkčná aj
preto, že nie je zabezpečená. Prečo toto nepoviete. Toto je kompetencia mesta.
MUDr. Baník
-prečo nemá návrh na zníženie počtu členov komisie, aby bola funkčná?
Bc. Skýpala
-keby včera bola zapisovateľka, tak sme uznášania schopní, lebo má právo hlasovať
Hlasovanie:
Kto je za to, aby bol stiahnutý bod č. 4?

-411 za

- proti

2 sa zdržali hlasovania
Sitor a Kulich

primátor
-konštatoval, že dáva bod č. 10 na doplnenie, ale nemôže byť RO, len návrh a na ďalšom MsZ
nevidí problém, keď všetci poslanci budú mať materiály, predložiť RO.
Hlasovanie:
Kto je za doplnenie programu o návrh na zmenu rozpočtu?
13 za
- proti
- sa zdržal hlasovania
1. Správa o činnosti a spolupráci mesta s požiarnym zborom
Správa bola vypracovaná písomne a zaslaná poslancom domov.
Mestské zastupiteľstvo vzalo správu na vedomie.
2. Správa o stave bezpečnostnej situácie a vývoji kriminality v meste
Písomnú správu predložil riaditeľ OO PZ Poltár. Na zasadnutí ju prečítal prednosta MsÚ.
Mgr. Brisudová
-pred pol rokom poprosila, aby ten, kto predkladá správu, bol prítomný na MsZ. Nestalo sa
tak a nevie si to dosť dobre odôvodniť, pretože ak nemôže ten, čo písal správu prísť sem, tak
určite niekto z PZ prísť môže. Chcela vedieť, či sa skutočne ospravedlnil a či bol ten, čo
pripravoval túto správu sem pozvaný. Nemusí to byť Mgr. Karásek, ale niekto z jeho
podriadených. Prečo už druhý krát za sebou neprišiel nikto predkladať správu? Keď sa chcú
poslanci niečo spýtať o konkrétnych veciach, ktoré sa týkajú mesta, tak sa nemajú koho. Tá
otázka nemôže smerovať na prednostu, keď sa to týka dopravnej situácie, alebo drog.
prednosta
-pred tým tu p. Karásek bol, keď sa poslanci nezišli na MsZ
Mgr. Brisudová
-aspoň raz za rok by tu mali byť, keď predkladajú správu
p. Kulich
-keď malo byť zasadnutie MsR, on osobne prišiel predkladať správu a mala byť predkladaná
aj správa PZ. MsR bola odvolaná 5 minút pred začatím pre neúčasť poslancov. Ak aj on tam
prišiel v uniforme a v tom teple, tak sa mu nečuduje. Členovia MsR mali informovať aspoň
ráno, že neprídu.
Mgr. Jánošík
-mal poveriť zástupcu
Mestské zastupiteľstvo vzalo správu na vedomie.
3. Správa o výsledkoch hospodárenia za I. polrok 2016
Materiál bol vypracovaný písomne a poslancom zaslaný domov.
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-niektoré položky sú nie celkom jasné a to TSP, VPP a komunitné centrum. TSP nemala vo
výdavkovej časti stanovené žiadne finančné krytie. TSP čerpala z rozpočtu bez krytia 9.520 €,
komunitné centrum nemalo tiež žiadne finančné krytie. Vyčerpali 3.209 €, VPP malo
v rozpočte plánované 37.105 €, vyčerpané 100.668, čerpanie bolo na 271 %. TSP, ani
komunitné centrum nemá percentuálne plnenie ani napísané. V príjmovej časti rozpočtu TSP
dostali 9.520 €, čiže sme v mínuse 4.775 €, komunitné centrum v mínuse 7.637 €, VPP 38.850
€. Ako sa dá na čerpať rozpočet, keď máme v rozpočte nulu a vyčerpané, napr. pri TSP na
9.520 € , z čoho sme čerpali?
p. Štrbová
-v pôvodnom návrhu na r. 2016 tieto sumy boli uvedené, na návrh ekonomickej komisie boli
stiahnuté. V tom čase bol projekt pozastavený na dva mesiace. Na TSP bol návrh 41.650, VPP
52.000, komunitné centrum 40.000. Tieto prostriedky prepláca štát. Záleží od zmluvy a je 5 %
spoluúčasť mesta. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením je pripravená do budúceho MsZ.
VPP už skončili.
Mgr. Brisudová
-my sme strovili peniaze, ktoré neboli schválené
p. Štrbová
-vy ste mi tam nenechali nič. Tie peniaze nám chodia od štátu a iba 5 % navyše schvaľuje
MsZ. Keď vedenie mesta podpísalo projekt s ÚP, nemám vyplácať, keď máme zamestnaných
ľudí?
Mgr. Brisudová
-ale máte dať do MsZ rozpočtové opatrenie, aby ste finančné prostriedky mohli čerpať
z výdavkovej časti
p. Štrbová
-mám to pripravené na budúce MsZ
Mestské zastupiteľstvo vzalo správu o výsledkoch hospodárenia za I. polrok 2016 na
vedomie.
4. Návrh na ukončenie nájmu nebytových priestorov s firmou PDOS s. r. o. výpoveďou
Tento bod bol stiahnutý z rokovania.
5. Prenájom reštauračného a stravovacieho zariadenia Krištáľ
prednosta
-konštatoval, že poslanci nedostali podklady, lebo neboli aké. Na základe poslaneckého
jednania v MsZ k tejto problematike a zmene podmienok k nájomnej zmluve, ktorá bola
predjednaná a bola vyhlásená súťaž, bolo zmenené. Prihlásil sa jediný záujemca p. Melicher.
Ten so zmenenými podmienkami, že je možnosť 3 mesačnej výpovede bez udania dôvodu,
nesúhlasil. Za tých podmienok zmluvu nepodpíše. Čo teraz ďalej? Na akciách, čo vyberáme
po 50 € sa vybralo 750 €. A keď budeme len temperovať priestory a poskytneme občanom na
rôzne akcie, tak nám nepokryjú náklady.
Boli názory z vašej strany, že niekto by bol ochotný zaplatiť aj viacej nájomné, aj za tých
podmienok, žeby sa niekto našiel. Čakáme dosť dlho a nejako sa nám nehrnú záujemcovia.
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-za tých podmienok nech si to prenajme poslanec Jánošík s Tóčikovou a nech ukážu, čo vedia.
Za tých podmienok neviem, či niekoho nájdeme.
Bc. Tóčiková
-človek sa snaží chrániť majetok mesta, aby nedošlo zase ku stratám, ktoré nám firma p.
Melichera a jeho spoločníka nevyplatila a oni tu budú na nás útočiť? Ju osobne žiadny občan
neoslovil.
primátor
-boli tu traja, štyria a povedali, nech si to zoberú tí, čo také podmienky dali
Bc. Tóčiková
-p. Melicher robí akcie ďalej
primátor
-mesto prichádza o stratu 300 € mesačne. Prečo ste nepripomienkovali, keď išla von výzva?
Bc. Tóčiková
-užívali majetok mesta a urobili nám dlžobu. Nie sme v strate, lebo nedávame do prenájmu.
Možno sme v strate, že platíme réžiu. Radšej byť na nule, ako ísť do straty 8, 9, 10 tis. ročne,
čo nám urobil p. Melicher so spoločníkom. Nech sa vypíše nová súťaž s týmito podmienkami,
ktoré sú.
p. Račko
-tam bude treba kúriť, 50 € raz za mesiac, nebude ani na temperovanie
Mgr. Jánošík
-sme za to zodpovední všetci, nielen dvaja poslanci. Melicher predtým súťaž vyhral a narobil
problémy. P. Šuran sa z toho vyzul, že ani nevedel, čo sa tam robí. Potom sa rozišli, náklady
musí uhradiť každý. P. Melicher vedel, že ak má zaplatiť, tak mal platiť a možno by bol tam
doteraz. Ani súťaž nemusela byť. Za zmluvu, za ktorú má hlasovať, musí aspoň raz prečítať.
P. Melicher mal pred dvomi rokmi dlhy v poisťovniach. Prečo by Krištáľ nemohlo
prevádzkovať mesto, nájsť prevádzkára, kuchárov a možno by to išlo.
MUDr. Baník
-Mesto vyhlásilo súťaž, kde boli stanovené podmienky. Súťažné podmienky sme všetci mali
k dispozícii, kde všetky tieto veci sme hovorili až potom, keď sme sa dozvedeli, kto jediný sa
prihlásil. Potom sme zrazu začali meniť podmienky súťaže. Teraz riešime veci po, pretože
zhodou okolností to bola táto spoločnosť. Budova chátra, keď tam napr. týždeň nikto nie je.
Bc. Tóčiková
-preto sa prehodnotila zmluva, lebo v našich očiach je ako neplatič
MUDr. Baník
-nemôžeme meniť pravidlá, ktoré boli dané. Nebol by sa prihlásil nikto.
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-kto dva krát skočí do tej istej rieky? Konštatoval, že keby to bol on prevádzkoval a bol mal
taký prešlap voči mestu, neuchádzal by sa znovu. Došlo k ukončeniu zmluvy s p. Melicherom
na základe toho, že mal dlhy.
MUDr. Baník
-hovorme o právnom stave. Prihlásil sa na základe podmienok. Môžeme teda vyhlásiť súťaž,
čo navrhla p. Tóčiková. Ale na začiatku dajme veci do poriadku tak, aby boli aj v priebehu
také isté.
prednosta
-zmluva bola taká, že každý jeden, ktorý vyhrá, by zaplatil kauciu 3 mesiace dopredu.
Keby za tie 3 mesiace nepokračoval v platení, dostane výpoveď. Tá ďalšia podmienka bola, že
môže dostať 3 mesačnú výpoveď bez udania dôvodu. To znamená, že zariadi si niekto
kuchyňu, začne tam podnikať a po pol roku sa zastupiteľstvo rozhodne, že bez udania dôvodu
mu dá výpoveď.
Nájdime takého, kto dá 800 €, ako povedal p. Jánošík. Sú to neakceptovateľné podmienky
podľa neho pre kohokoľvek ďalšieho.
Bc. Skýpala
-prihlásil sa na základe pravidiel, ktoré boli vyhlásené a po súťaži, na základe návrhu, ktorý
poslal záujemca, to prečítali, dali sa ďalšie návrhy Na konci textovej časti bola klauzula, že
vyhlasovateľ môže súťaž zrušiť, alebo upraviť podmienky.
p. Kulich
-nepozná takého podnikateľa, ktorý to podpíše, že za tri mesiace ho môžeme vypovedať bez
udania dôvodu. Akoby sme nechceli prenajať Krištáľ. Ak ste chceli vypísať súťaž, p. Tóčiková,
mali ste tam napísať, že p. Melicher sa do nej nemá prihlásiť.
Bc. Tóčiková
-8.000 € je dosť veľa peňazí, aj Vy by ste boli opatrní. To nie je pravda, že sme zaujatí. Nech
sa p. Melicher prihlási, nech prevádzkuje, ale už raz bol neplatič.
primátor
-nevyplatil druhý spoločník
Bc. Tóčiková
-my chceme peniaze od obidvoch
MUDr. Baník
-navrhol posunúť debatu, buď bude 50 € ako je teraz, alebo hlasovať za návrh p. Tóčikovej
p. Štefančík
- plne sa stotožňuje, čo povedala p. Tóčiková. Niektorí sa snažia odviezť pozornosť inde.
Podstata problému je niekde uprostred. Tá firma jeho nezaujíma, kto bol vlastník, alebo
konateľ. Tá firma neplatila, porušili zmluvu, vtedy sa to neustrážilo. P. prednosta, Vaši
zamestnanci to neustrážili, tu na úrade. Ako je možné, že rok a pol neplatili za energie a čo ja
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sú niektorí poslanci opatrní.
On by som mal konkrétne návrh ohľadom Krištáľu.
Veľká nespokojnosť je medzi občanmi a už sa smejú z toho, že sa to nevie doriešiť. Vyše roka
sa to ťahá. Ako občana ma mrzí, že z strany mesta sa vedú dezinformácie, že za to môžu
poslanci, ktorí brzdia doriešiť túto situáciu. Nie je pravda.
Spoločenský dom prevádzkuje obec Málinec, majú vybavenú kuchyňu a prenajímajú priestory
na akcie. Tam je 3 – 5 mesiacov čakacia doba na akciu, majú obsadené. Prečo by toto nešlo
tu vybaviť. Veď tam nemusí kuchyňa bežať. Veď tu sú firmy čo varia. Potrebujeme priestory,
aby sa mohli konať akcie. Keby ste sa rešpektovali vedenie mesta a poslanecký zbor, ten by
vybral človeka, ktorý by bol správca tejto budovy, zároveň aj KD povedzme. Bol by plne
zodpovedný poslaneckému zboru. Je presvedčený, žeby to donieslo väčší úžitok, ako dohodiť
to niekomu, čo je dlžný a snahy smerovali k tomu, aby to dostal ten dlžník.
primátor
-jemu je to úplne jedno, kto dostane. Bolo to zverejnené aj v Novohradských novinách.
prednosta
-dnes sa v Krištáli usporiadajú všetky akcie, o ktoré požiadajú. Všetky občianske združenia
majú výročné schôdze, robia sa kary, oslavy. Len či nám tých 50 € bude za akciu dosť. Druhá
vec, treba vybrať človeka, ktorý bude zodpovedný. Poslaneckému zboru je demagógia, veď je
to zamestnanec mesta.
p. Kamas
-konštatoval, že povedal hneď, že 50 € je málo. Na Krištáli má byť umiestnená reklama.
Nikto tam nekáže, aby dal prednosta pracovníka, keď nevie dať kolegovi na dôležitú komisiu
nejakú zapisovateľku. Len telefónne číslo. Kto je zodpovedný za chod MsÚ? Prednosta to má
robiť.
primátor
-kde je to v zákone, že zapisovateľka má byť z mesta
MUDr. Baník
-zostaňme pri prenájme, aký je, alebo vyhlásme novú súťaž
p. Kamas
-za svadbu môžeme dať 100 €, alebo 80, kar 50 €.
MUDr. Baník
-môžeš prísť aj s dobrým návrhom, ale slušným a normálnym spôsobom
MVDr. Balog
-navrhol vytvoriť sadzobník, ktorý by sa odvíjal od počtu hodín. Hodinový sadzobník by bol
férový a vedeli by sme to vyhodnotiť po určitej dobe, aká je tam návratnosť.
primátor
-v podnikateľskej a ekonomickej komisii treba pripraviť návrh
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-podala návrh:
schôdze miestne organizácie
kar
svadba

30 €
50 €
100 €

MVDr. Balog
-a treba to spropagovať, dať na tabuľu, na Krištáľ
MUDr. Baník
-malo by to byť aj časovo obmedzené
p. Kamas
-kto by dal za 50 €, za takú malú sumu, keby to bolo jeho. Dajme 10 – 12 € na hodinu.
Mgr. Brisudová
-má niektorý zamestnanec na starosti Krištáľ, ktorý sa tomu venuje? Lebo si myslí, žeby bolo
treba, aby sa kontroloval počet hodín, ak sa to dá a potom stav po akcii, či nedošlo
k znehodnoteniu majetku. Treba určiť zodpovedného človeka, ktorý by sa tam išiel pozrieť,
lebo môže sa stať, že tam bude iná akcia a bude to tam znehodnotené. Lebo ak dáme hodinový
sadzobník, musí to niekto sledovať.
primátor
-každý odovzdal v stave, v akom prebral
Mgr. Brisudová
-či tam chodí aj niekto skontrolovať
prednosta
-chodia. Doteraz to bol taký núdzový režim, aby mali ľudia kde akcie urobiť.
p. Albert
-poplatok môžeme špecifikovať do 5 hod. a nad 5 hod.
Bc. Tóčiková
-navrhla poplatok za prenájom spoločenskej miestnosti v reštaurácii Krištáľ nasledovne:
usporiadanie schôdzí mestskými spoločenskými organizáciami
30 €
malé akcie /kar a pod./
50 €
veľké akcie /svadby, oslavy, plesy/
100 €
Hlasovanie:
13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

6. Prenájom majetku mesta – zámer a spôsob
prednosta
-p. Kokoš si chce prenajať priestory za bývalými IT. V budúcnosti by tam chcel vybudovať
pílu. Teraz podniká na bývalej SAD a sú tam nejaké problémy s prenájmom priestoru.
Najskôr je predložený zámer a potom spôsob.
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-chce robiť štiepku s tým, že keby bol investor, tak končí.
Bc. Tóčiková
-na spustenie prevádzky potrebuje zabezpečiť sociálne zariadenia
primátor
-on je podnikateľ, nás to nezaujíma
Bc. Skýpala
-aký je časový horizont a pracovné miesta
prednosta
-ak je to osobitný zreteľ musí vytvoriť nejaké pracovné miesta
Mgr. Brisudová
-myslí si, že uskladnenie a spracovanie drevnej hmoty je komerčná činnosť a že v tomto
prípade sa nenavrhuje osobitný zreteľ, ale obchodná verejná súťaž, pretože má pocit, že
práca s drevom, obchodovanie s drevom, je v tomto čase jedným z výnosných obchodov.
Osobitný zreteľ by mala byť výnimka z pravidla a mala by sa uplatniť len vtedy, ak používanie
iných postupov vedie k poškodeniu záujmov obce, prípadne záujmov obyvateľov. Nerozumie
verejnej obchodnej súťaži v tomto prípade, keď si prečítala materiál. P. prednosta, ako
predkladateľ materiálu, píše vo svojom materiáli:
„Nájomník vykoná úpravu pozemkov a tiež vytvorí niekoľko pracovných miest.“
Ona slovu „niekoľko, možno“ nerozumie.
Je to neurčité. Niečo, čomu sa nedá porozumieť. Ďalšia vec je, že vieme, v akom stave máme Ul.
továrenskú. Vieme, čo sa začne diať, pretože nejakým spôsobom to treba tam dopraviť, lietadlom
to nebude. Čiže tým ľuďom budú buchotať popred domy nejaké ťažké mechanizmy.
Vie, že sa ľudí nikdy nepýtame, ale ju to zaujíma, čo si tí ľudia budú o tom myslieť, keď sa niečo
začne diať na takejto ceste. Nestačí tam dať retardéry a štrkom zasypať jamy, ktoré sú tam. Treba
sa pozrieť podľa jej názoru koncepčne. Nemá nič proti tomu, ale určite verejnou obchodnou
súťažou. A čo sa týka čistenia priestoru, ktorý tam bol, ak sa tam nachádza čierna skládka,
nevie, kto ju vytvoril. V súčasnosti bola výzva Ministerstva ŽP pre samosprávy, ktorá sa volá
„Veľké upratovanie Slovenska“ a v rámci tejto výzvy sa mohli do nej samosprávy zapojiť. Do
17. 7. bolo potrebné podať žiadosť na odstránene čiernej skládky. Bol na to vyčlenený balík
peňazí. Chcela sa opýtať, či sme sa do tohto zapojili.
Druhá vec je, že ak chceme prenajať priestory na uskladnenie drevnej hmoty, verejná
obchodná súťaž, to je jej návrh a potom naozaj sa obáva situácie obyvateľstva, ktorí tam
bývajú a stavu komunikácie príjazdovej, či je v takom stave, že môžeme na tento účel areál
poskytnúť.
prednosta
-naša povinnosť je návrh predložiť a je na poslancoch ako rozhodnú. Nemá záujem, aby
konkrétny človek tam niečo vybudoval, má úplne rovnaký názor, čo sa týka ulice. Keď sa to
neschváli, tak sa neschváli. Podľa neho by to malo byť tiež obchodnou verejnou súťažou.
Čo sa týka výziev na odstraňovanie čiernych skládok, ani z jednej sme nedostali peniaze.
Štát na samosprávy ukul bič, lebo najskôr dajte žiadosti na všetky divoké skládky a teraz majú
o všetkých prehľad.
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-konštatovala, že aj ona predkladá do MsZ materiály a je za ne plne zodpovedná
prednosta
-keď si niekto dá žiadosť, patrí sa ju plne vybaviť
Bc. Tóčiková
-my chceme vyhovieť, len prečo týmto spôsobom
prednosta
-musí sa z tadiaľ vysťahovať. Nikto netrvá na tom, či áno, alebo nie.
Mgr. Jánošík
-v r. 1999 sme takú žiadosť zamietli. Tiež chceli spracovávať drevo. Zišlo by sa opýtať
dotknutých občanov. Bude tam prašnosť a hluk.
primátor
-hľadá priestory a za STK sa zdajú vhodné, že je to ďaleko a nikomu by to nemalo vadiť. Chcú
robiť od rána do popoludnia.
Bc. Tóčiková
-obáva sa príjazdovej cesty. Ľudia museli s tým počítať, že pri priemyselnom parku bude hluk.
Do cesty budeme musieť zainvestovať my, lebo oni cestu nespravia.
primátor
-boli sa sťažovať za STK, že robí prach, tak sme urobili valy
Hlasovanie:
Kto je za to, aby bol schválený
zámer prenájmu majetku mesta
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
podľa § 9a ods. 9c zákona č. 138/1991 Zb. z v znení neskorších predpisov.
Prenájom pozemkov:
C KN parc. č. 1536/1 o výmere 1900 m2, vedená na LV č. 1,
C KN parc. č. 1539/2 o výmere 1589 m2, vedená na LV č. 1,
pre p. Lukáša Kokoša, Zlatno 65, IČO: 47522496?
3 za
- proti
MUDr. Balog, Albert, Sitor

9 sa zdržali hlasovania

Návrh nebol schválený.
7. Odpredaj pozemku pod bytovým domom s. č. 694 nájomcom bytov - zámer
Väčšina bytov v bytovom dome „V“ súpisné číslo 694 boli v minulosti odpredávané
nájomcom príslušných bytov spolu s pozemkom pod bytovým domom.
Mesto Poltár odpredá pozemok zastavaný stavbou bytového domu s. č. 694, iba spolu s
predajom bytu pre nájomcov bytov.
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Kto je za schválenie zámeru prevodu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, týkajúci sa odpredaja pozemku pod bytovým domom s. č. 694 na p. č. CKN 2238 o
výmere 585 m² – zastavané plochy a nádvoria, na ktorej je postavený bytový dom súp. č. 694,
nájomcom bytov č. 8,15,21,22,23,28,29,40 v bytovom dome súp. č. 694 v spoluvlastníckom
podiele prislúchajúcom spoluvlastníckemu podielu na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach domu za kúpnu cenu 0,10 €/m2 z dôvodu obvyklého postupu pri predajoch
pozemkov pod bytovými domami v Poltári.
Odpredaj pozemku je možný len súčasne s odpredajom bytu.
11 za

- proti

- sa zdržal hlasovania
Kamas, Bc. Tóčiková neprítomní

8. Odpredaj bytu č. 21 v bytovom dome s. č. 694 a pozemku pod bytovým domom
Kto je za schválenie v zmysle § 9 a) ods.8 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov v spojitosti so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a
nebytových priestorov, odpredaja 1-izbového bytu č. 21 na 6. poschodí vo vchode č. 37
bytového domu súp. č. 694 na Železničnej ulici v Poltári, stojaceho na parcele CKN č. 2238 v
celosti 1/1 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu 41/3347ín, zapísaný na LV č.2192 v k. ú. Poltár, nájomníčke bytu za kúpnu cenu 1564,00 €,
2. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, odpredaj pozemku pod bytovým domom p. č. CKN 2238 o výmere 585 m² –
zastavané plochy a nádvoria, na ktorej je postavený bytový dom súp. č. 694.
Spoluvlastníckemu podielu 41/3347-ín na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu zodpovedá výmera 7,17 m2. Z dôvodu štandardného postupu pri predajoch pozemkov
pod bytovými domami v Poltári je kúpna cena pozemku stanovená na 0,10 €/m2, čo pri
výmere 7,17 m2 predstavuje 0,72 €,
pre: Katarínu Šustekovú, rod. Ľalíkovú, nar. 01.07.1962, trvale bytom Železničná ulica
694/37, 987 01 Poltár, za celkovú kúpnu cenu 1564,72 €.
11 za

- proti

- sa zdržal hlasovania
Kamas, Bc. Tóčiková neprítomní

9. Kúpa pozemkov a stavieb v areáli bývalej polikliniky na Ul. slobody v Poltári
prednosta
-jedná sa o areál bývalej starej polikliniky. Mesto oslovila firma, že má iných záujemcov na
odkúpenie polikliniky, viac menej častí. Listom oznámili, žeby boli ochotní, tam vidíte tie
prepojenia cez Anglicko a Rusko a tu je splnomocnenie, riešil to nejaký právnik. Berte to ako
vec, či mesto vôbec nad tým rozmýšľa. Keď sa robil akčný plán, rozmýšľali sme nad tým, či by
sa z týchto peňazí, ktoré by sme dostali dalo, alebo nedalo, zrekonštruovať budovu a na čo po
zistení, či môžeme tieto finančné prostriedky, ktoré dostaneme zo štátu, ak ich dostaneme,
vieme použiť na odkúpenie, alebo či by sa museli tieto finančné prostriedky vyčleniť
z rozpočtu mesta. Budeme múdrejší, keď si informácie preveríme na ministerstve, ako budú
vychádzať výzvy.
O kúpe ešte by nebolo vhodné hlasovať po tých informáciách, čo máme, lebo nie je ich
dostatok.
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-na kúpu polikliniky musíme mať 130.000 €, 1.600.000 € na rekonštrukciu. Tam je to
konkrétne napísané v akčnom pláne.
Bc. Skýpala
-čo sa týka výdavkov, regionálny príspevok je 55.000 €, Európske štrukturálne fondy
1.000.000 €, čo je ostatné?
prednosta
-takto to bolo uvedené v tabuľkovej časti akčného plánu
Bc. Skýpala
-či to nie je spoluúčasť mesta. Sú to dobré nápady, aj tehelňa, aj poliklinika. Len ide o to, ako
to zaťaží mestský rozpočet. Dáme 130.000 € na kúpu budovy, nevieme koľko nás bude stáť
projekt, plus chceme riešiť tehelňu. Dúfam, že to nemá zaťažiť náš rozpočet.
prednosta
-štandartne je spolufinancovanie z európskych fondov 5 %
Bc. Tóčiková
-navrhla stretnutie s p. Šmatlíkovou, aby sme si prešli všetky investície
prednosta
-teraz nechcem do to tlačiť, ale keď by sme nemali odkúpenú polikliniku, oni budú radi, že tie
peniaze dajú inde
Bc. Tóčiková
-kto nám ozrejmí, čo je ostatné
primátor
-ak by sme schválili, tu by sa pripravila zmluva a my medzičasom zistime, čo sa bude diať na
ministerstve. 2 x do týždňa sa chodí do Bratislavy, lebo nie je smernica, ako to má fungovať.
Bc. Tóčiková
-čo keď my kúpime polikliniku za 130.000 € a povedia, to ostatné si dofinancujte
prednosta
-celková suma je daná
Bc. Skýpala
-budovu už musíme mať teraz kúpenú?
prednosta
-aby ju niekto nekúpil skôr. Údajne boli nejakí záujemcovia, čiastkovo.
Mgr. Brisudová
-vytlačila si akčný plán. Projektov je tam niekoľko. Pre ňu je podstatná informácia, do
ktorých projektov sa chceme pustiť a v akom časovom horizonte. Napr. mesto Poltár má byť
spoluinvestor v Slovglasse, potom vybudovanie múzea, rozšírenie kúpaliska, vytvorenie
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škola v Poltári, potom vybudovanie a zriadenie krízového centra a stacionáru, dovybavenie
polikliniky, rekonštrukcia kultúrneho domu, revitalizácia verejného priestranstva na sídlisku.
Je to veľmi veľa akcií a my ich zrejme chceme zrealizovať, keďže sme na to dostali peniaze.
Mali by sme si určiť priority, ktoré chceme robiť a v akom časovom horizonte. Pre ňu je
dôležitá informácia, aby zdvihla ruku za odkúpenie polikliniky, čo je to ostatné. Ak je to viac
zdrojové financovanie, nemusí to byť iba samospráva, možno to môže byť aj niekto ďalší, tak
môžeme to financovať iba z úverov. Toľko peňazí nemáme. Primátor je nerád, keď ho
úkolujeme, ale tiež by rada vedela, lebo on má na to kompetencie a keď chodí 2 x do týždňa
do Bratislavy, nech prinesie túto informáciu.
Chcela, aby sme si stanovili priority v rámci akčného plánu a aby sme mali presne napísané,
koľko nás to bude stáť ako mesto.
primátor
-volal p. Šmatlíkovú, financie môžu byť z Nórskych grantov, zo štátu, alebo môžu byť vlastné.
To je do r. 2021. Je to rozložené na 5 rokov. Nikto nevie, kedy výzva vyjde.
prednosta
-nemôžeme určiť priority, ale prihlásiť sa na to, na čo vyjde výzva. Musíme hľadať spoločnú
reč a na tomto sa dohodnúť.
Bc. Tóčiková
-mali by sme sa stretnúť a rozpísať akcie
Bc. Skýpala
-možno sa takáto suma nepodarí sem vybaviť v najbližších rokoch, lenže treba povedať, ak by
sme sa pustili do týchto dvoch projektov a to ostatné bude financované mestskými peniazmi,
čo môže byť, tak zadĺžime mesto sumou možno 1.500.000 a to tiež nebude na dva roky. Preto
netreba hneď kupovať polikliniku.
Bc. Tóčiková
-či je na tehelňu rozpísané položkovite
prednosta
-majiteľ čaká na nás, lebo Číňan tam chce mať veľkosklad a predajňu
MVDr. Balog
-nehnuteľnosť je ponúkaná za 130.000 €, ktoré požadujú splatiť na splátky. To sa mu páči.
Bc. Tóčiková
-nemôžeš požiadať o eurofondy, keď nie si vlastník v 1/1. Keby vyšla výzva, musíme vyplatiť.
MVDr. Balog
-tehelne sú dôležité pre mesto, ale najviac áut prejde cez Ul. slobody.
Bc. Skýpala
-obecné budovy máme väčšinou v dezolátnom stave a aby sme si nekúpili ďalšiu
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-celková suma na vybudovanie múzea je 2.000.000 €, regionálny príspevok je nulový.
Máme na to?
Mgr. Jánošík
-rozprával sa s poslancom VÚC Žilina a poslancom MsZ. Tieto akčné plány pripravoval
SMER. Ideálne by bolo spustiť sklárne. On však povedal, že to bude problém, lebo tam bude
treba ďaleko viac finančných prostriedkov. Keby sme počuli sumu pre tieto zaostalé okresy,
koľko to je, tak sa nedopátrame presného čísla.
On osobne by bol rád, keby zdroje prišli na mestá a do toho by sme sa vmestili a nie aby sme
donekonečna doplácali.
Čo sa týka polikliniky, dlhodobo to vlastní táto firma, boli tam zmeny a teraz je v Anglicku.
Pre tieto nehnuteľnosti nevedia nájsť zmysluplné využitie.
Mesto nech nie je zaťažené úvermi.
primátor
-keď sa malo prevziať od VÚC, poliklinika sa neprevzala. Bolo výjazdové zasadnutie vlády,
dali 500.000, čo sme spravili a táto firma volala, že za 500.000 nám to predajú. Za 4 roky
kleslo na 130.000. Keď pozemky v strede mesta máme za 10 €, tam je 13.000 m2, t. j. za
pozemky vychádza 10 €. Budova je navyše. Je to na dobrom mieste, pri hlavnej ceste, pri
zastávke. Musíte navrhnúť, čo by sme tam spravili, aby mesto nedoplácalo, aby to fungovalo.
Môžeme teraz tento bod stiahnuť, sadnúť si o týždeň a zavolať p. Šmatlíkovú
Tohto roku už nie sme schopní peniaze vyčerpať, preto sme ich popresúvali..
MUDr. Baník
-130.000 € je dobrá cena, pôvodná suma bola bez dane. Vybavilo sa, že je to s daňou. Bol
s primátorom na stretnutí a podarilo sa im vybaviť aj na splátky, aby sme vedeli plánovať.
Do stretnutia poslancov treba zistiť tých 545.000, akým pomerom vieme získať z tých troch
možností. Na základe toho sa vieme vyjadriť ku kúpe.
Lebo nevie, či by 545.000 a 1.000.000 tehelňa, mesto zvládne.
Hlasovanie:
Kto je za to, aby tento bod bol stiahnutý z rokovania?
13 za
- proti

- sa zdržal hlasovania

10. Zmena rozpočtu mesta Poltár na r. 2016 rozpočtovými opatreniami primátora č. 17 – 40
p. Štrbová
-predložila jednotlivé RO primátora v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách a v súlade so Zásadami hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta. V zmysle
týchto interných zásad § 16, ods. 4 presuny rozpočtových prostriedkov pri ktorých dochádza
ku zmene len v rámci jednotlivých kategórií príjmov a výdavkov v danom oddiele, bez zmeny
celkovej výšky a štruktúry schváleného rozpočtu, môže vykonať primátor sám vo výlučnej
právomoci.
V dôvodovej správe je tabuľka, kde sa uvádza, aká je výška rozpočtu podľa bežných
kapitálových finančných príjmov a výdavkov pred zmenou a po vykonaných zmenách. Vidno,
že k žiadnej zmene nedochádza. Z tohto dôvodu sa RO dávajú na vedomie, že boli
uskutočnené.
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-kde sa uskutočnili najvyššie presuny, na akú položku
p. Štrbová
-na položku miest samosprávy z ostatných položiek, kde bolo videné, že sú rezervy
Mgr. Brisudová
-koľko
p. Štrbová
-toľko, koľko ste zobrali z odmien samosprávy, 9.630
Mgr. Brisudová
-zrejme mestská samospráva urobila niečo mimoriadne, za čo si zaslúži odmeny. Pretože
odmena je vtedy, keď sa urobí nejaká mimoriadna činnosť.
To je už na p. primátora. My sme upravili rozpočet ako poslanci, nevedeli sme, musím sa
priznať, že keď primátor dal prvú rozpočtovú zmenu vo februári tohto roka, ak nebola to
rozpočtová zmena, ktorá by sa týkala mesta, ale rozpočtová zmena platov.
MsZ samozrejme túto zmenu neschválilo. Tak prišla druhá vec, kedy už MsZ rozhodnúť
nemôže, pretože primátor má kompetenciu presúvať medzi položkami, čiže on si napresúval
po 1.2060 € dovtedy, kým nebolo 9.600 €.
Len to chcela zrekapitulovať, aby aj občania vedeli, čo sa deje. Nepotrebujeme my
rekonštruovať veci, my potrebujeme z jednotlivých položiek zo samosprávy stiahnuť tie
peniaze na odmeny pre pracovníkov mesta v sume cca 10.000 €.
p. Štrbová
-ostatné strediská, ktoré sú vytvorené na MsÚ, ostatným strediskám ste tie odmeny v MsZ
nechali v rozpočte napr. MŠ. Len samospráve ste zobrali.. Ide o diskrimináciu určitého
množstva zamestnancov a máme platnú kolektívnu zmluvu, kde je v čl. 31, že sa bude vyplácať
do výšky 50 % súčtu mesačných funkčných platov ročná odmena zamestnancom. Tak prečo
niektorí zamestnanci majú mať vyplatené a určitá skupina nemá mať vyplatené odmeny? To je
potom porušená kolektívna zmluva. Chcela by, aby tu bol zástupca odborov, ktorý by
obhajoval zamestnancov tohto úradu.
Mgr. Brisudová
-čo sa týka podpísania kolektívnej zmluvy, mesto veľmi dobre vedelo, že nemá na odmeny, keď
sme schvaľovali rozpočet. Je potrebné vstúpiť do kolektívneho vyjednávania, keď nie sú
v rozpočte peniaze a povedať, že v rozpočte peniaze nemáme, pretože veľmi dobré a chlapské
by bolo keby primátor, alebo p. Štrbová by na MsZ povedali, že pracovníci mesta urobili toto,
alebo toto a preto si zaslúžia odmenu a chcem pre nich 10.000 €.
Ale urobilo sa to celkom inak. Z jednotlivých položiek sa po 1.260 € nasťahovalo na odmeny
pre pracovníkov mesta.. Toto sa Vám zdá korektné? Podľa nej je korektné povedať, že chcem
odmeniť pracovníkov za to, za to... . Odmena nie je diskriminácia. Veď predsa zamestnanci
majú plat. Je to nenárokovateľná položka.
p. Štrbová
-podľa kolektívnej zmluvy má byť vyplácaná 1 x ročne do výšky súčtu mesačných platov
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-ak nemám peniaze na účte, vstúpim do kolektívneho vyjednávania, že nemôžem vyplatiť
odmeny. Toto nie je vec MsZ.
MsZ berie zmenu rozpočtu mesta Poltár na r. 2016 rozpočtovými opatreniami primátora č.
17 – 40 na vedomie.
11. Zmena rozpočtu – návrh Bc. Skýpalu
Bc. Skýpala
-cestou z práce, keď išiel na MsZ, sa zastavil pri garážach oproti sklárňam. Na
predchádzajúcom MsZ sme tam schválili úpravu vozovky. Mala byť asfaltová. Či je to už
finálna podoba?
prednosta
-áno
Bc. Skýpala
-schvaľovali sme 12.000, koľko vyšla takto?
p. Štrbová
-6.000 €
Bc. Skýpala
-prečo sa nerealizovala úprava ako sa schválila?
primátor
-bola debata 5 – 6 tis. upraviť bežne, 12.000 na to nemáme. Ak chceme asfalt, musíme upraviť
rozpočet.
prednosta
-za 12.000 nikto neurobí asfaltovú cestu
Bc. Skýpala
-už voda tam zase vymýva, preto sme chceli vyriešiť tento problém. Už by sme mali aspoň tú
časť vybavenú.
Podal návrh na uznesenie, aby sa schválil:
Vo výdavkovej časti rozpočtu
Presun finančných prostriedkov z:
Funkčná klasifikácia 01.1.1. – Výkonné a zákonodarné orgány
z položky 610
z položky 620

Tarifný plat .... - 8000,- EUR
Poistné do poisťovní - 2000,- EUR

na položku:
06.6.0.

700 – Kapitálové výdavky
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upravené už raz a navždy poriadne. V prípade, že bude väčšia suma, bude cenová ponuka,
navýšime a bude to vyriešené
p. Račko
-treba dať skôr cenovú ponuku. Nie že dáme teraz 10.000 a potom odsúhlasíme peniaze. Inak
je za to, aby sa to opravilo.
Bc. Skýpala
-zase sme dali 6.000 iba za zasypanie a mala tam ísť asfaltka. Na čo sme potom tam schválili
peniaze a nemôžeme povedať, že neboli peniaze, lebo ich presúvame z prebytku rozpočtu.
p. Štrbová
-nebolo urobené RO
prednosta
-sú dva mesiace, ako sa to realizovalo. Ide dnes p. Skýpala pozrieť, čo nie je pravda, nie je to
ani z jeho hlavy, ale je to z hlavy 1 – 2 ľudí, ktorí majú s tým problém. Bolo treba tam prísť,
keď sa to realizovalo a počuť tých ľudí, ktorí boli za to zodpovední. Rozprával sa s nimi, aký
mali názor, že čo sa dá s tým urobiť v takom stave, v akom to bolo. Zastavil sa niekedy
a vypočul názor? Alebo odborníci, ktorí išli cestu riešiť? Prednosta vedel, aký je s tým
problém, keď začali cestu dávať dole a koľko čoho a odkiaľ zobrať. Tam niektoré garáže,
keby sme tam chceli asfaltku, potrebujeme urobiť nejakú časť spevnenej plochy, zaštrkovať to
tam, udusať a tam sú garáže tak stavané, keby zobrali 20 cm, tie vonkajšie steny by popadali,
sú popukané už teraz. Tam sa chlapi báli sťahovať aj 5 cm od základov, aby neurobili viacej
škody ako osohu. To, čo sa dalo urobiť, sa urobilo. A to, že 12.000, chce vidieť toho, čo by to
spravil, či sa tam dá reálne aj asfaltka urobiť, či môžeme vykopať cestu.
Bc. Skýpala
-vždy lepšie urobiť raz a poriadne, ako každý pol rok 6.000
prednosta
-najlepšie je kritizovať po funuse, asfalt bol spomínaný v rámci revitalizácie sídliska
Mgr. Jánošík
-zastavil ho občan a opýtal sa, kde je asfalt. Je to lepšie, ako to bolo. 1 -2 roky a voda si
urobí svoje a bude to v pôvodnom stave. Škoda, že sa to nespravilo. Vie, že zaplavuje všetky
garáže. Za pár € sa nedá urobiť, ale je to lepšie, ako to bolo.
V zákrute, ako je slobodáreň, obidve strany MK sú vydraté, ako je 5. vchod, treba to zaplátať.
Hlasovanie:
Kto je za návrh Bc. Skýpalu 10.000 € s tým, že my pripravíme návrhy, za čo by to vedeli
urobiť teraz a ten rozdiel by ste schvaľovali ďalej?
11 za

- proti

2 sa zdržali hlasovania
Kulich, Albert

-1912. Informatívna správa o možnostiach založenia sklárskeho a tehliarskeho múzea v meste
Poltár
Mgr. Brisudová
-návrh na vypracovanie správy dala ona, aj materiál je vypracovaný. V tomto prípade je
podstatná situácia, ako s kúpou polikliniky, mali by sme to nechať na stretnutie. Ak by sme
chceli prevádzkovať v priestoroch tehelne, opäť by bol problém s financiami.
p. Kamas
-či by v tehelniach nemalo byť iné napr. autobusová zastávka, mestské WC alebo poriešiť
parkovanie
Bc. Tóčiková
-vie si predstaviť areál tehelní na múzeum a reprezentatívne kancelárske priestory. Vozidlá by
tam nechodili. Ľudia by si tam mohli dať vyfúknuť sklo. Trvá na tom, aby sa rokovalo so
Železnicami SR ohľadom mestských toaliet.
primátor
-bol pozrieť areál tehelní 6 – 7 pecí je zachovalých. 1.000 m2 je odčlenených, lebo by to chcel
vietnamec z Košíc na vybudovanie veľkoskladu. Sme proti tomu, lebo znehodnotí celé
priestory.
Mgr. Brisudová
-kedy by tam mohli ísť pozrieť
primátor
-zavolá p. Dováľa a môžu ísť. Potom informoval MsZ, že sa zúčastnil za Hornohrad Lučenec
zájazdu do Maďarska a Chorvátska. Konštatoval, že oni sa vedia odprezentovať. My tu máme
pekné veci, ale nevieme to „predať“. Máme tu Turecký most, históriu sklární, tehelní, začína
sa robiť cyklotrasa od PD. Prebehlo výberové konanie na asfaltovanie. Tohto roku to má byť
7 km, budúci rok po Ožďany. V múzeu môžeme urobiť aj požičiavanie bicyklov. A ešte keby
chodil vláčik Poltár – Rimavská Sobota, ako si to odfotil v Bratislave, pomohli by sme
cestovnému ruchu.
p. Kamas
-nie sme región Bratislava s vláčikom a bicyklami
primátor
-či sa zamyslel ako vytvárať pracovné miesta
p. Kamas
-nech dá vláda
primátor
-sami musíme začať
p. Kamas
-treba prepojiť po rekonštrukcii KD, kultúrny dom s Krištáľom a urobiť tam ubytovanie
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-sklárne a tehelne majú dlhodobú tradíciu, ale najväčšia historická pamiatka turecký most,
ide spadnúť do Ipľa. Treba pýtať peniaze na toto. Sám vyvinul aktivitu čerpať financie
z nórskych fondov, ale bolo po termíne.
Keď hovoríme o pracovných miestach, či sme zavolali premíéra do Slovglassu. P. Pór
sľuboval 450 miest.
primátor
-pozná históriu sklární. Zmluva bola v banke pripravená na podpis a z Lednického Rovného
išli a zastavili ráno a nepodpísali s ním. Jedna zahraničná firma má záujem, ale asi 2 – 3
skupiny chodili po fabrike, prišli aj k nemu a myslí si, že boli nasadení, aby dvíhali cenu. Pór
sa má rozhodnúť do pondelka, či bude pokračovať s nimi, alebo to padne.
p. Pitliak
-tam sa hovorilo o dotácii 12.000.000
primátor
-nedostal ani cent, len keby vytvoril pracovné miesta a vybudoval technológiu
p. Kamas
-nafotil, keď po voľbách odvážali laserovú rezačku
Mgr. Jánošík
-Pór nezobral nič, má tiež takú informáciu.
Vláda má na to investície, aby vytvorila pracovné miesta.
Informatívna správa o možnostiach založenia sklárskeho a tehliarskeho múzea v meste
Poltár bola stiahnutá z rokovania.
13. Predloženie dokumentov týkajúcich sa penalizačných faktúr od firmy M a M spol. s. r.
o. Lučenec
Bc. Skýpala
-sa poďakoval za vypracovanie podrobnej správy hlavnej kontrolórke.
Bola podpísaná zmluva s p. Ing. Solivajsom. Zmluva bola pre mesto zjavne nevýhodná tým, že
v nej bol uvedený úrok z omeškania 0, 5 %. Všetky ostatné mali úrok 0, 05 % a ešte aj IT mali,
na to sme prišli dodatočne. Solivajs reagoval, že bol preklep, čo nebola pravda, lebo na
poslednej ekonomickej komisii sme sa dozvedeli, že zmluva nebola vyhotovená mestským
úradom, ani právničkou, ani MsPS, ale bola to zmluva, ktorú doniesol p. Drugda a bol tam
tento úrok 0, 5%. Zmluva nebola skontrolovaná, prečítaná a teraz vidíme, čo z toho vyplýva.
P. Solivajs mal problém riešiť. Buď dodatkom, alebo opravením na nižší úrok, prípadne
odstúpiť. Nekonal, nechalo sa to na ekonomickú komisiu, MsZ, ktorí vyzvali, aby kompetentní
začali konať. Dôvodom penalizačnej faktúry bolo neskoré uhrádzanie faktúr, pričom mesto
financie malo. Vždy sa odôvodnilo, že sa čaká na ŠFRB, ktorý refundoval faktúry. Sankcie,
ktoré si uplatnila MaM, sme mali uplatniť aj my. Firma MaM nemala na sklade žiadny tovar
a práce na bytovke vykonávali, nedalo sa pracovať. Stavbyvedúci p. Weiss povedal, že tovar
odobral od inej spoločnosti, preto sa neodobral tovar od MaM, ako bolo dohodnuté. Solivajs,
alebo Weiss mali to zápisnične podchytiť a sankcionovať MaM. Prišli penalizačné faktúry na
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aj neuhradené faktúry za polikliniku. Penalizačná faktúra sa odvolávala len na bytový dom.
MaM zanikla, prebrali ju ďalšie 4 spoločnosti. Chcú sa účelovo stratiť. Na ekonomickej
komisii sa zistilo, že výška penalizačných faktúr nie je vypočítaná správne. Vychádzalo sa zo
zlých splatností faktúr. Sú 2 penalizačné faktúry, jedna na 10.000, druhá na 22.000.
Desaťtisícová faktúra vychádza zo zlých lehôt faktúry. Neuhradené faktúry boli počítané
dňom splatnosti 15 dní, v zmluve je 30. Túto sumu odporučila komisia neuhradiť Ak by sme
boli započítali daň z nehnuteľnosti, dopustili by sme sa protiprávneho konania.
Potom citoval zo správy hlavnej kontrolórky ohľadom vyjadrenia daňového úradu.
Celá správa je prílohou zápisnice.
Mgr. Brisudová
-aká je konečná suma požadovaná firmou OMEGA?
Bc. Skýpala
-naposledy bola 36.000
Mgr. Brisudová
-poslanci MsZ, ekonomická komisia a hlavná kontrolórka majú podiel na tom, že máme tu
takýto materiál, aj na tom, že mesto neprevzalo takúto veľkú pohľadávku, nechalo ju MsPS,
pretože si nemyslí, žeby bolo správne uhrádzať túto pohľadávku z peňazí daňových
poplatníkov. Myslí, že v rámci správy bola informácia, že začiatkom októbra sa má uskutočniť
stretnutie, o ktoré požiadala OMEGA. Či sa uskutočnilo a aký je výsledok rokovania?
primátor
-prišiel zástupca z Bratislavy, advokát. Postavil sa tak, že sa dá niečo odpustiť, dá sa aj
jednať. Deklarovalo sa nie 33.000, ale 27.000. Čakajú, ako sa vyjadrí MsZ. Dochádza
k pochybnostiam, ako povedal p. Skýpala, buď nech dajú na súd. Keby sme dali my, musíme
platiť trovy. My neuhradíme, musíme čakať.
p. Štefančík
-vlani p. Solivajs povedal, že on sa pomýlil a berie to na seba.
P. Štefančík sa opýtal primátora, prečo nekonal, prečo okamžite neodvolal z funkcie tohto
človeka. Keby bol u súkromníka taký zamestnanec, ako povedala p. Tóčiková, mal by
životnosť 5 sekúnd. Prečo nepodal trestné oznámenie vo veci, lebo jednoznačne vychádza, že
to bola pripravená akcia, ako podojiť rozpočet mesta. Ako to sleduje zboku, tak to vypadá.
P. poslancovi Baníkovi oznámil, že už na ustanovujúcej schôdzi prezentoval, že má o ňom
vysokú mienku. Ale bohužiaľ sa sklamal. Ako predseda dozornej rady MsPS, akonáhle sa
o tom dozvedel, prečo nekonal? Prečo nepodal návrh a tvrdo nevyvodil dôsledky voči
riaditeľovi a prečo nenavrhol podať trestné oznámenie? Prečo už vtedy nebola poverená
hlavná kontrolórka na preverenie tohto všetkého? Mal dotaz, či je spokojný s nečinnosťou
v tomto smere.
MUDr. Baník
-ako náhle sa dozvedel o penalizačnej faktúre, bola zvolaná ekonomická komisia, na základe
toho sa všetky veci rozbehli. Ako predseda dozornej rady nemá kompetenciu v personálnych
veciach, čo sa týka MsPS. Boli tam aj ďalší, ktorí mohli riešiť. Akým spôsobom máme toto
riešiť? Čo máme vyplatiť, nevyplatiť?
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-podal návrh okamžite odvolať riaditeľa MsPS a podať trestné oznámenie a zároveň sa
obrátil na poslancov, kto podá trestné oznámenie, ak to neurobí primátor.
primátor
-nevieme, kde je pravda a keď sa ju dozvieme, podľa toho môžeme konať. Nech súd rozhodne,
kde je chyba.
Ak súd rozhodne, že to nie je tak,, tak MsPS zaplatí 2.900 € a či ešte priznajú ostatné faktúry,
možno nezaplatia nič. Dočkajme na súd. Ja mám niekoho odvolávať a nevieme, kde je
pravda. A na druhej strane odvoláva MsZ a nie ja, lebo ja som ho nemenoval.
Hlasovanie:
Kto je za zaplatenie úroku z omeškania podľa penalizačných faktúr vo výške 36.000 EUR za
oneskorene zaplatené faktúry za dodávku tovaru spoločnosti MaM, spol. s r.o, ktorá túto
pohľadávku postúpila spoločnosti OMEGA Spedition s.r.o., Vlčkova 19, Bratislava, IČO:
36592650?
-za

13 proti

- sa zdržal hlasovania

Návrh nebol schválený.
14. Kontrola hospodárenia a celkovej činnosti ZSS za obdobie I.-VI. 2016
15. Kontrola evidencie a čerpanie dovoleniek, vznik a čerpanie nadčasov na Mestskom
podniku služieb
Obidve správy boli vypracované písomne, zaslané poslancom domov a sú prílohou
zápisnice.
16. R ô z n e
Mgr. Katarína Ťažká, Fučíkova 636 - návrh v zmysle Zásad participatívneho rozpočtu
-prístrešok na kontajnery
primátor
-spustí sa lavína, bude chcieť každý činžiak. Žiadalo to združenie cez Ministerstvo ŽP. Má
vyjsť ďalšia výzva.
p. Sitor
-je to užitočná vec, môže sa spustiť reťazec, ale možno to bude motivácia pre ostatných. Okolo
košov je plno odpadkov. Kľúč má len ten, čo tam býva. Myslí si, že to nie je veľká položka
a bolo by rozumné sa s tým zaoberať.
p. Pitliak
-.aj oni by na tom participovali, lebo v rodinných domoch nedá nikto. Mala by byť
spoluúčasť.
Mgr. Brisudová
-konštatovala, že ju pozitívne prekvapil p. Sitor, ktorý nepodporil participatívny rozpočet, ale
podporil tento projekt. Keď predkladala participatívny rozpočet, tu na MsZ poprosila, aby
vyčlenili pracovníka, ktorý sa tým bude zaoberať. Zásady vypracovala, mali sa zverejniť
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stránke nič nebolo. Potom stretla p. Štrbovú a poprosila ju, či by nebola taká láskavá
a participativny rozpočet sa dostal na stránku mesta. Naivne si myslela, či by sa to
nevyhlásilo v mestskom rozhlase, dať na úradnú tabuľu, lenže sa nič neuskutočnilo. P.
Štrbová, s p. Kupčekovou zariadili, že sa to aspoň dostalo na mestskú stránku. Tam sa to
zašilo. Nebolo to na úvodnej stránke. My sami sme neinformovali ľudí, že si môžu podať
projekt. P. Baník hovoril, že čím skôr schváľme, aby sa ľudia zapojili. A teraz čakáme, že
prídu projekty, príde jeden a nad tým budeme meditovať. Ľudia musia participovať na
projekte, musia vynaložiť na to vlastnú prácu, aby bol realizovaný projekt. My teraz máme
balík 10.000 € stále, chceme, aby ľudia sa podieľali na rozhodovaní v samospráve. Sami
neinformujeme a to je chyba samosprávy, pretože facebook všetko nezachytí a o chvíľu je tu
december a jednotlivé projekty by mali byť realizované do konca roka. A my sme dali ľuďom
termín že na prvom MsZ prejednáme všetky projekty, ktoré pošľú do konca augusta. Je
presvedčená, že to realizujú mnohé transparentné samosprávy, že je to dobrý krok, že sa
približujeme občanom, že môžu rozhodovať o peniazoch samosprávy, čo by sami potrebovali
Ale my ich neinformujeme a primátor má dosť personálnych možností a keď ich nemá, stačí,
aby jej niekto povedal, aby napísala, lebo mesto nie je schopné. Ona to doma spraví. Má síce
malé dieťa, ale v noci má voľno, lebo sa tri krát zobudí na kŕmenie, čiže to môže stihnúť.
Teraz je v štádiu, že čaká, pozerá mestskú stránku, nič. Potom p. Štrbová zabrala s p.
Kupčekovou, ale aj tak to bolo iba niekde pichnuté. Ale toto neurobila pre seba, ona to
vypracovala v noci pre ľudí a dnes sa chcela na to spýtať, kde sú projekty a či vôbec nejaké
prišli, keď sme ľuďom ani nepovedali, že máme 10.000 €. Prvý raz urobíme pilotný projekt,
čakáme na to, čo by sme v meste potrebovali.
Pretože ľudia oslovili aj poslancov, čo všetko by chceli a dopadne to na úplnej banalite zle.
Bude aj na budúci rok iniciovať participatívny rozpočet, ale ak mesto nie je schopné
informovať občanov, iba to treba povedať, tak pôjde s letákmi pod pazuchou a poroznáša to,
už toľko času má, ale tu sú ľudia za to platení a primátor im potom pýta odmeny.
primátor
-na to sú poslanci, keď si to schválili, tak mali nájsť spôsob, ako to zverejniť. Poslanci
schválili, či na stránke zverejniť, či nie. On nemá čas kontrolovať, je od rána do večera, nie
tak, ako niekto od 7, 00 do 15, 00 a išiel domov.
Mgr. Brisudová
-konštatovala, že mal niekoho poveriť. Tam bolo napísané, že zverejniť v mieste obvyklým
spôsobom, nie poslanci.
primátor
-ak poslanci chcú niečo urobiť, nech urobia. Mohli porozprávať všetkým kamarátom
a susedom, čo im v tom bráni. Na druhej strane mesto čistilo cintorín, to slúži pre celý Poltár,
odkiaľ sa peniaze zoberú. Boli sťažnosti ľudí. Z tých peňazí by malo ísť tam, lebo to slúži pre
všetkých.
Bc. Tóčiková
-či sa nedá ešte predĺžiť termín na podávanie návrhov?
Mgr. Brisudová
-bol do konca augusta. Ak treba, ona to napíše. Ak sa to vytlačí, ona roznesie, nemá s tým
problém.
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-kľudne nech príde a povie, akým spôsobom to chce, či treba napísať, či tlačiť, či rozniesť, ale
nie, že niečo dá a čaká Nech tento týždeň kľudne príde, okrem zajtrajška, nemáme to ďaleko.
Mgr. Brisudová
-ona napíše, ak to dá Imrovič na internetovú stránku, dohodneme sa takto.
Termín treba dať na koniec októbra. Ak dostanú aj na prekrytie nádob, ešte zostane na tri
projekty.
primátor
-ak napíše, garantuje, že sa to zverejní
p. Klembasová
-je to združenie vlastníkov bytov, sú to súkromníci. Do konca októbra si dá aj ona žiadosť,
lebo bude chcieť striešku nad kuka nádobu.
primátor
-dajme predĺžiť termín do konca októbra
Mgr. Brisudová
-ona spíše a donesie
primátor
-my to zverejníme
Hlasovanie:
Kto je za predĺženie termínu na podávanie návrhov do konca októbra?
12 za
- proti
1 sa zdržal hlasovania
p. Kamas
Žiadosť o finančný príspevok vo výške 80 % pre OO SRZ z poplatkov ich členov pre Mesto
Poltár /príjmy za rybárske lístky/ za r. 2016
Hlasovanie:
Kto je za tento návrh?
10 za

1 proti
/Pitliak/

1 sa zdržal hlasovania
/Mgr. Jánošík/
Kamas neprítomný

Žiadosť o zrušenie poplatkov za užívanie športovej haly – Združenie záujemcov o stolný
tenis v meste Poltár
p. Sitor
-je za takéto aktivity, aby boli podporované mestom
Mgr. Brisudová
-na základe čoho vyberáme poplatky?
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-pre halu nemáme zásady
Bc. Skýpala
-tiež podporuje športové aktivity. Pamätá si, keď žiadali financie aj pre hokejistov a povedalo
sa im, že nie sú OZ. Treba to ujednotiť.
primátor
-treba určiť, aj kto bude odomkýnať a zamkýnať
Mgr. Jánošík
-vysvetlil situáciu okolo stolného tenisu v meste. Mali by sme šport podporiť.
Mgr. Brisudová
-mali by sme mať zásady a v ekonomickej a športovej komisii prejednať návrhy zásad.
Vstupné by malo byť. Ak odpustíme, je to jedna z foriem, ako podporiť šport. Dá sa to vyčísliť,
mesto platí energie., aby vedeli, že je to vklad mesta. Treba to vyriešiť kompromisom
a predložiť na zasadnutie MsZ.
MVDr. Balog
-aj určiť kompetentnú osobu
p. Sitor
-minimálne treba dať zapisovaciu knihu
Bc. Skýpala
-nech to zápisnične rieši športová komisia, keďže on nemá zapisovateľku.
Primátor mesta podal informáciu o delegovaní zástupcov zriaďovateľa do rady školy:
RŠ pri ZŠ Slobody 2, Poltár:
MVDr. Július Balog, MUDr. Radovan Baník, Ján Kulich, Peter Sitor,
RŠ pri MŠ Sklárska 34, Poltár:
Zdeněk Pitliak, Peter Sitor, Bc. Ján Skýpala, Mgr. Lenka Talánová
RŠ pri MŠ Kanadská 19, Poltár:
Matej Albert, Zdenko Račko
RŠ pri ZUŠ Železničná 6, Poltár:
MVDr. Július Balog, Mgr. Martina Brisudová, Daniel Kamas, Bc. Martina Tóčiková
Mestské zastupiteľstvo vzalo správu na vedomie.
17. Diskusia
p. Kamas
-konštatoval, že majú záujem robiť pre občanov. V MsZ sa dohodlo, že zasadnutia budú tretí
štvrtok v mesiaci. Primátor to porušil a dal na utorok a preto neprišli. Poslanci majú taký istý
mandát ako primátor. Ospravedlňovať sa preto nebude, pretože poslanci nie sú podriadení.
Keď rok nepríde na MsZ, to je jeho vec. On to nemieni zdôvodňovať. Nemieni chodiť, pokiaľ
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p. Pitliak
-keď schvaľovali harmonogram, mal by sa dodržiavať. Pracuje v Bratislave a na ten termín si
vybaví voľno. Potom zámerne je zmenený termín. Vypustí 3 smeny, precestuje 20 €. MsZ sa
nekoná, lebo sa nedodržiava harmonogram. Pokiaľ MsZ nebudú v stanovenom termíne, bude
bojkotovať.
primátor
-konštatoval, že nie je pánom svojho času. Zvolá, keď sa mu dá. A ak treba niečo aj zverejniť,
treba dodržať 15 dní. A poslanci sa bohužiaľ musia prispôsobiť.
p. Pitliak
-v prípade neprítomnosti môže viesť zasadnutie zástupca, alebo najstarší poslanec
primátor
-len ak primátor zvolá a nemôže sa zúčastniť, niečo mimoriadne
Mgr. Brisudová
-ak poslanecký zbor, kde je 13 poslancov sa spolu s primátorom dohodnú, žeby to malo byť
predposledný štvrtok v mesiaci a primátor sa nemôže zúčastniť a preloží MsZ na utorok
a poslanci sa majú ospravedlniť, že sa nemôžu zúčastniť. Oni sa aj ospravedlnia a primátor
potom povie pred kamerami, že neprídu a je to ich povinnosť. Oni boli pripravení prísť na
štvrtok, primátor nemohol, mal pracovné povinnosti. Mohol povedať zapisovateľke, aby
obvolala a povedala poslancom, že má pracovné povinnosti a že sa nemôžeme na základe
vzájomnej dohody stretnúť vo štvrtok, či by nemohli v utorok.
primátor
-poslanci sa ospravedlňujú 5 min. pred MsZ
Mgr. Brisudová
.aj na zasadnutí môže ospravedlniť iný poslanec
Bc. Skýpala
-plán má primátor pol roka dopredu
Mgr. Jánošík
-dohodli sme sa na štvrtky. Riaditeľ školy nikdy nepovedal, že ho nepustí. Ale on si urobil
rozvrh vo štvrtok na prvé tri hodiny, aby mohol odísť. Ak primátor nemôže, má poveriť
zástupcu.
p. Kamas
-robme MsZ večer a každý mesiac
primátor
-konštatoval, že p. Kamas nechodí ani na MsR. Poslanci by sa mali zamyslieť, či je MsR
vôbec funkčná.

-27p. Kamas
-tak ju zrušme
p. Kulich
-navrhol umiestniť na Novú ul. kontajner na sklo
-išiel v Zelenom okolo tehelní, je rozbitá cesta. Využívajú ju hlavne tehelne. Tam ťažkými
nákladnými autami vozia do skladu tehly.
-ďalej upozornil na krivý komín na tehelni v Zelenom
--po revitalizácii pred bývalou poštou nemá kde odtekať voda, tečie pred hasičskú zbrojnicu
-pri bl. „H“ a „K“ nepočuť mestský rozhlas
primátor
-s rozhlasom bude stále problém pokiaľ nebude bezdrôtový
-za krivý komín upozorníme IT
-na turecký most sme podali tri krát žiadosť, neprešlo to. Keď bolo výjazdové zasadnutie
vlády povedal, aby sa naň pozreli. Rozpočet je cca 380.000, to sa z mestského rozpočtu nedá
urobiť. Na budúci rok znova podáme žiadosť. P. riaditeľka z Banskej Bystrice pri otváraní
synagógy sľúbila 20.000, aj to by pomohlo.
p. Pitliak
-v r. 2020 končia eurofondy. Treba posilniť ľudí, ktorí majú sledovať výzvy a ustriehnuť to.
-občania sa tiež pýtajú ako je s kanalizáciou
primátor
-80 % je odkanalizovaný Poltár. Čo sú výzvy, nespĺňame podmienky, preto sme odčlenili
Zelené a Slanú Lehotu. V priebehu októbra, čo máme odkúpený pozemok od Segeča, chceme
stiahnuť dažďovú vodu na dľžke 220 – 240 m. treba kúpiť rúry, po 15. októbri urobiť
výkopové práce.. PD je na 50.000 €. Keby sme si svojpomocne urobili tak cca 25.000 €.
p. Klembasová
-konštatovala, že riešenie by bolo urobiť 1.500 m kanalizácie od Lúčnej po Cmarov dom. Toto
komu pomôže? Či je to súčasťou budúcej kanalizácie? Na Továrenskej chcete prenajímať
priestory IT, ale na to nemyslíte, že tam treba kanalizácia. Urobte cestu a potom rozkopte.
Zlé riešenie mesta bolo, že ste Dušanovi Lehockému dovolili urobiť kanál, ktorý je na odvod
dažďovej vody. To nie je iba na dažďovú vodu Tečie to ľuďom do studní a keď nemajú verejný
vodovod, keď niekto dostane žltačku, tak je zvedavá, ako to mesto potom bude riešiť. Tu sa
hovorí o veľkých sumách a na 1500 m kanalizácie sa nenájdu. Keby toto mesto gazdovalo,
ako má, na splátky by malo. 25.000 sa dá za to, že sa zablendoval kanál. To je kanál iba pre
neho a ostatní ľudia nech si robia. Všetci si zvyšujú múriky a ide to po ceste. Sedela tu 15
rokov ako kontrolórka a 10 rokov ako poslanec. Ako sa má teraz cítiť? Ona osobne má
verejnú vodu, tak to vie poriešiť, ale sú aj takí, čo nemajú.
primátor
-projektant to robí 6 – 7 rokov
p. Klembasová
-prečo dovolili vodohospodári Cmarovi urobiť na hranici potoka plot, keď ona mala kôpku
trávy a dostala upozornenie, že ju budú pokutovať. Jasné, že nemá kadiaľ ísť kanalizácia. 7
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bude stáť milión.
primátor
-vlastníci nedali súhlasy
p. Klembasová
-kto bol za nimi, nikto. Prečo ona má chodiť za nimi? Keby sa za nimi išlo a vysvetlilo, alebo
keby sa zvolali všetci ľudia, tak by povedali, že len jeden nebude proti všetkým. Ale Vy
nerobíte nič.
primátor
-nech nájde iné riešenie a príde
p. Klembasová
-zobrať si úver a s peniazmi šetrne gazdovať
primátor
-vlastníci nedovolia ísť cez záhrady
p. Klembasová
-kto tam bol? Nikto tam neprišiel a ona stavbárky nevidela vôbec.
primátor
-niekoľko krát boli vyzvaní, máme návratky
p. Klembasová
-treba písať listy, Milan Nociar to podpíše
primátor
-1/3 za 6 rokov nepodpísala
p. Klembasová
-je zvedavá, kto bude zodpovedný, keď bude žltačka., Na čo máme pracovníkov? Nech ľuďom
vysvetľujú.
primátor
-konštatoval, že tiež bola poslankyňa, pochodila a nič
p. Klembasová
-Ty máš na to ľudí, čo si im teraz 10.000 presunul na odmeny, tak čo tí robia?
primátor
-to, čo si robila Ty, keď si 15 rokov bola zamestnaná tu. Ono je najlepšie kritizovať, ale niečo
vymyslieť, to nie.
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-netreba dať zbytočne 25.000, čo pri budúcej kanalizácii nevyužijeme. Dáme 25.000 len za to,
že Dušan Lehocký zablendoval kanál a nikto mu nepovedal ani slovo.
primátor
-rieši sa to na ŽP
p. Klembasová
-robí sa to popri potoku, tak aký súhlas. Urobte to, čo chcete urobiť. Len je to riešenie na akú
dobu? Nech to neoddiali kanalizáciu. Robte s kanalizáciou.
Hlasovanie:
Kto je za vybudovanie dažďovej kanalizácie na Ul. podhorskej vo výške cca 25.000 €
10 za

- proti

- sa zdržal hlasovania
Kamas, Sitor, Albert neprítomní

M gr. Jánoší,
-navrhol, aby naši zamestnanci robili chodníky. K BILLE je tiež krivý chodník. A treba tiež
nové lavičky.
-mal dotaz, či je nejaký záznam zo zasadnutia vlády
primátor
-treba dať do rozpočtu na budúci rok aj chodník od rámp po Vrabcovcov a potiahnuť tiež na
Ul. 9. mája
p. Pitliak
-cesta z dediny na stanicu je bez svetla a na chodníku vytŕčajú kocky
-poďakoval za vyčistené krajnice
-v zošite je zapísaný plný kontajner na cintoríne
p. Skýpala
-hovorila mu p. Račková, že dostali prísľub na financie na fasádu evanjelického kostola
a nevedia si urobiť verejnú obchodnú súťaž.
-konštatoval, že sestry Sihelské si podali žiadosť o príspevok na vydanie CD
primátor
-do konca roka by sme ich mali osloviť na nejaké akcie, teraz sa im nedalo na Mesiac úcty
k starším, nie je proti tomu
Bc. Skýpala
-doriešime to na stretnutí poslancov
p. Račko
-treba vymeniť drevá na lavičke z Novej ul.
-popod kostol sa urobila pretekárska trasa, navrhol retardéry a tiež sú tam poprevracané
kanalizačné mriežky
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-požiadal premiéra o financie na kostol, on môže rozhodnúť do výšky 10.000 € z jeho rezervy,
majú si dať č. účtu
Mgr. Brisudová
-chodník z Ul. slobody je v strašnom stave a smerom ako sa prechádza z Ul. slobody na Ul.
družby primátor povedal, že sa príde niekto pozrieť. Nebol nikto.
primátor
-je tam problém odviezť vodu., čo tam stojí
Mgr. Brisudová
-hovorila tiež o drevenej búde, čo je prístavba. Podala sa predná stena. Keď bude sneh, tak to
spadne. Do vnútra tam chodia deti a mesto tam má komunikáciu pre občanov.
primátor
-chceli sme to zbúrať a Ty si to zastavila
Mgr. Brisudová
-to nie je pravda. 2 murované domčeky, o ktoré sa nikto nestará, by bolo škoda zbúrať. Dalo
by sa to využiť. Na spadnutie je drevená prístavba a to treba riešiť. Treba tam prísť a riešiť.
p. Klembasová
-či by sa nedalo riešiť v rokovacom poriadku MsZ, že občania môžu vystúpiť k jednotlivým
bodom programu
-ako prvý bod mala poznačenú kanalizáciu, ako druhý cestu na Podhorskej
-Mesto je povinné na základe rokovacieho poriadku určiť zapisovateľa do ekonomickej
komisie. Ako môže niekto povedať, že sa vzdáva Nejako to riešte.
-čo sa týka odkúpenia bývalej polikliniky, máme skúsenosti s rekonštrukciou novej polikliniky.
Sľub bol 500.000, nakoniec bolo 700.000. Máme skúsenosti s bytovým domom, nedošli
peniaze a strovili sa aj z rezervného fondu, aj z predaja STS. Vypláca sa všetko a dodatočne
sa schvaľujú RO.
-múzeum treba doplniť aj o hrnčiarstvo. Ďalej konštatovala, že do existujúceho múzea sa
nedá cez víkend dostať.
-aj v malých obciach majú porobené kultúrne domy. Bojí sa, že spadnú obkladačky
z predných múrov na KD. Treba s tým niečo robiť.
-19. 11. bude prehliadka Ochotníckych divadelných súborov, 70 – 80 ľudí
-požiadala primátora o tel. č. na projektanta za kanalizáciu
--my nemáme dobrého projektanta na bývalé IT. Aj sklársky internát sa 4 razy prerábal.
Treba urobiť výberové konanie.
p. Štefančík
-mal dotaz, či sú cesty pri garážach z toho istého materiálu, ako aj do Hájikov? Je to veľmi
dobrý materiál, treba to urobiť do roviny a ešte zavalcovať. On to zavalcovať, lebo by to
dažde začali vymývať.
-podal návrh, k poliklinike a k tehelni, aby odhlasovali poslanci verejné zhromaždenie, nech
sa môžu k tomu vyjadriť aj občania.
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muselo svietiť svetlo, aby sa teraz musela dodatočne montovať klimatizácia, lebo je tam v lete
nedýchateľný vzduch, to je niečo nenormálne. Čuduje sa, že projekt bol schválený a stavba
skolaudovaná.
Keď firma, ktorá vlastní bývalú polikliniku, nemá zmysluplné využitie, nech sa toho zbavia,
nech dajú za 1 € mestu. Prečo nemá súkromník za toľké roky záujem? Investícia je neistá
a návratnosť je v nedohľadne.
Má byť vytvorených 25 pracovných miest, 64.000 je na vytvorenie 1 pracovného miesta.
P. Ulický bol schopný vytvoriť 100 pracovných miest. Hala mohla byť v Poltári, ale bol dva
krát oklamaný, nakoniec stratil trpezlivosť
-zarazilo ho, že p. poslanec Račko, ostro skritizoval kolegu. Urobí to poslanec, ktorý si neplní
povinnosti predsedu komisie pre ochranu verejného záujmu. Treba si naštudovať zákony.
p. Račko
-nikdy sa nevieme dohodnúť na stretnutí
primátor
-k starej poliklinike: núkali starú polikliniku mestu a poslanci sa nezhodli. Tak to dali firme,
ktorá peniaze údajne dala, čo je presvedčený, že nedala tejto spoločnosti. To, čo spravili
v Detve, za tie peniaze to mesto zobralo a nastúpila druhá vláda a im to dali za 1 €. Toto sa
mohlo udiať a do dneska mohla stará poliklinika fungovať. Bohužiaľ je to tak, ako to je.
Pohadzujú si polikliniku. Má to jedna americká firma a konateľka je v Rusku. Nie je to
záhada, že to takto funguje v štáte? Keby bol vo VÚC, dal by to 1 €, ale to sa nestalo.
p. Štefančík
-mal záujem aj MUDr. Mičko a MUDr. Baníková a nedostali to
primátor
-budova bola vždy VÚC
p. Klembasová
-aj komín na IT v Poltári sa nakláňa
p. Štrbová
-sa poďakovala v mene výboru volejbalového klubu za podporu mestu a MsZ
-konštatovala, že podľa rokovacieho poriadku, člen má právo sa vzdať členstva v komisii
a návrh na nového člena dáva predseda
UZNESENIE č. 5/2016
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 4. 10. 2016
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO:
I. BERIE NA VEDOMIE
1. správu o hospodárení Mesta Poltár za I. polrok 2016
2. zmenu rozpočtu Mesta Poltár na rok 2016 rozpočtovými opatreniami primátora č. 17 - 40
3. predloženie dokumentov týkajúcich sa penalizačných faktúr od firmy M a M spol. s.r.o.
4. kontrolu hospodárenia a celkovej činnosti Zariadenia sociálnych služieb za obdobie
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5. správu z kontroly evidencie a čerpania dovoleniek, vzniku a čerpania nadčasov na
Mestskom podniku služieb.

6. delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rady školy:
RŠ pri ZŠ Slobody 2, Poltár:
MVDr. Július Balog, MUDr. Radovan Baník, Ján Kulich, Peter Sitor,
RŠ pri MŠ Sklárska 34, Poltár:
Zdeněk Pitliak, Peter Sitor, Bc. Ján Skýpala, Mgr. Lenka Talánová
RŠ pri MŠ Kanadská 19, Poltár:
Matej Albert, Zdenko Račko
RŠ pri ZUŠ Železničná 6, Poltár:
MVDr. Július Balog, Mgr. Martina Brisudová, Daniel Kamas, Bc. Martina Tóčiková
7. správu o činnosti a spolupráci mesta s požiarnym zborom
8. správu o stave bezpečnostnej situácie a vývoji kriminality v meste
II. SCHVAĽUJE
1. zámer prevodu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, týkajúci sa odpredaja pozemku pod bytovým domom s. č. 694 na p. č. CKN 2238 o
výmere 585 m² – zastavané plochy a nádvoria, na ktorej je postavený bytový dom súp. č. 694,
nájomcom bytov č. 8,15,21,22,23,28,29,40 v bytovom dome súp. č. 694 v spoluvlastníckom podiele
prislúchajúcom spoluvlastníckemu podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu za kúpnu cenu 0,10 €/m2 z dôvodu obvyklého postupu pri predajoch pozemkov pod
bytovými domami v Poltári.
Odpredaj pozemku je možný len súčasne s odpredajom bytu.
2. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov v spojitosti so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov,
odpredaj 1-izbového bytu č. 21 na 6. poschodí vo vchode č. 37 bytového domu súp. č. 694 na
Železničnej ulici v Poltári, stojaceho na parcele CKN č. 2238 v celosti 1/1 a spoluvlastníckeho
podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu 41/3347-ín, zapísaný na LV č.2192 v k. ú.
Poltár, nájomníčke bytu za kúpnu cenu 1564,00 €,
2. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, odpredaj pozemku pod bytovým domom p. č. CKN 2238 o výmere 585 m² – zastavané
plochy a nádvoria, na ktorej je postavený bytový dom súp. č. 694. Spoluvlastníckemu podielu
41/3347-ín na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu zodpovedá výmera 7,17 m2.
Z dôvodu štandardného postupu pri predajoch pozemkov pod bytovými domami v Poltári je kúpna
cena pozemku stanovená na 0,10 €/m2, čo pri výmere 7,17 m2 predstavuje 0,72 €,

pre: Katarínu Šustekovú, rod. Ľalíkovú, nar. 01.07.1962, trvale bytom Železničná ulica
694/37, 987 01 Poltár, za celkovú kúpnu cenu 1564,72 €.
3. poplatok za prenájom spoločenskej miestnosti v reštaurácii Krištáľ nasledovne:
usporiadanie schôdzí mestskými spoločenskými organizáciami
30 €
malé akcie /kar a pod./
50 €

-33veľké akcie /svadby, oslavy, plesy/

100 €

a zároveň ruší uznesenie MsZ č. 1/2016, II. SCHVAĽUJE, bod 18. zo dňa 18. 2. 2016
4. návrh na zmenu rozpočtu mesta Poltár na r. 2016
Vo výdavkovej časti rozpočtu
Presun finančných prostriedkov z:
Funkčná klasifikácia 01.1.1. – Výkonné a zákonodarné orgány
z položky 610
z položky 620

Tarifný plat .... - 8000,- EUR
Poistné do poisťovní - 2000,- EUR

na položku:
06.6.0.

700 – Kapitálové výdavky

údržba miestnych komunikácií –oprava MK pri garážach na sklárskom sídlisku
5. predĺženie termínu na doručenie návrhov predložených v zmysle Zásad participatívneho
rozpočtu mesta Poltár najneskôr do konca októbra 2016
6. finančný príspevok vo výške 80 % pre OO SRZ z poplatkov ich členov pre Mesto Poltár
/príjmy za rybárske lístky/ za r. 2016
7. vybudovanie dažďovej kanalizácie na Ul. podhorskej vo výške cca 25.000 €
III. N E S C H V A Ľ U J E
1.zámer prenájmu majetku mesta
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
podľa § 9a ods. 9c zákona č. 138/1991 Zb.z v znení neskorších predpisov.
Prenájom pozemkov:
C KN parc. č. 1536/1 o výmere 1900 m2, vedená na LV č. 1,
C KN parc. č. 1539/2 o výmere 1589 m2, vedená na LV č. 1,
pre p. Lukáša Kokoša, Zlatno 65, IČO: 47522496
2. zaplatenie úroku z omeškania podľa penalizačných faktúr vo výške 36.000 EUR za
oneskorene zaplatené faktúry za dodávku tovaru spoločnosti MaM, spol. s r.o, ktorá túto
pohľadávku postúpila spoločnosti OMEGA Spedition s.r.o., Vlčkova 19, Bratislava, IČO:
36592650.
Keďže viac bodov programu nebolo, ani pripomienok, poďakoval primátor prítomným za
účasť a rokovanie MsZ ukončil.
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Pavel G A V A L E C
primátor

Ing. Pavel O L Š I A K
prednosta MsÚ

Bc. Martina T Ó Č I K O V Á
I.overovateľ

Ján K U L I C H
II.overovateľ

Zapisovateľka:

Marta KUPČEKOVÁ, vedúca správneho oddelenia

ZÁPISNICA
napísaná na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Poltári
konané dňa 4. 10. 2016

