UZNESENIE
zo zasadnutia MsZ dňa 23. 5. 2019
UZNESENIE č. 51/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
I. BERIE NA VEDOMIE
že poslanec Mestského zastupiteľstva v Poltári, MUDr. Radovan Baník v zmysle § 25 ods. 2
písm. d/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňa
16. 4. 2019 stratil mandát poslanca mestského zastupiteľstva.
II. KONŠTATUJE,
že zvolený poslanec MsZ p. Boris DREISIG zložil zákonom predpísaný sľub
UZNESENIE č.52/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
NESCHVAĽUJE
Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na
žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia,
zriadených na území mesta Poltár
Hlasovanie: Kto je za Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2019 o určení výšky finančných prostriedkov
na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka
školského zariadenia, zriadených na území mesta Poltár?
4 za
1 proti
8 sa zdržali hlasovania
JUDr. Garajová
Račko
Mgr. Jánošík
Švingál
Ing. Žilák
Návrh nebol schválený.
UZNESENIE č.53/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
I. RUŠÍ
uznesenie č. 38/2017, ktoré bolo prijaté na zasadnutí dňa 22.6.2017.
13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

II. S C H V A Ľ U J E
- predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Modernizácia technického vybavenia
Základnej školy, Školská 3, Poltár“, realizovaného v rámci výzvy č. IROP-PO2-SC2222016-13 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie
technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho
druhu v základných školách, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a
platným programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta;
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške
rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s
podmienkami poskytnutia pomoci, t. j. 4 744,21 EUR
- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.
13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

UZNESENIE č.54/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE

zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 13
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 Základná umelecká škola:
Funkčná klasifikácia 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
Ekon. klasifikácia
-

Suma
- 300,00 €

633 Materiál

Funkčná klasifikácia 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
Ekon. klasifikácia
- 713 kapitálové výdavky – nákup hudobných nástrojov
13 za

- proti

Suma
300,00 €

- sa zdržal hlasovania

UZNESENIE č.55/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 14
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a na základe zákona č. 426/2013 Z. z. § 14 ods. 2 písmena b) povolené prekročenie
a viazanie príjmov a c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov, ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
V príjmovej časti rozpočtu:
Ekon. klasifikácia 110
-

Dane z príjmov

Suma
4 744,21 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu ZŠ Školská:
Funkčná klasifikácia 09.1.2.1.
Ekon. klasifikácia
- 713 nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
13 za

- proti

Suma
4 744,21 €

- sa zdržal hlasovania

UZNESENIE č.56/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 15
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 Správa školských objektov:
Funkčná klasifikácia 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány
Ekon. klasifikácia
Suma
- 600 Bežné výdavky
- 9 143,48 €
Vo výdavkovej časti rozpočtu ZŠ Slobody:
Funkčná klasifikácia 09.1.2.1.
Ekon. klasifikácia
- 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia
13 za

- proti

Suma
9 143,48 €
- sa zdržal hlasovania

UZNESENIE č. 57/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE

zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 16
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a na základe zákona č. 426/2013 Z. z. § 14 ods. 2 písmena a) presun rozpočtových
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové
výdavky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vo výdavkovej časti rozpočtu:
Funkčná klasifikácia 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (záujmové
vzdelávanie)
Ekon. klasifikácia
Suma
- 600 Bežné výdavky
- 4 000,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu:
Funkčná klasifikácia 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (záujmové
vzdelávanie)
Ekon. klasifikácia
Suma
- 713 nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
4 000,00 €
9 za

- proti

4 sa zdržali hlasovania
Dreisig
Gavalec
Račko
Ing. Žilák

UZNESENIE č.58/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
Dodatok č. 1
k zásadám zabezpečovania občianskych obradov v meste Poltár
1. v článku päť v 1.bode písmena g) sa mení suma z 5 € na 7 € na každý občiansky pohreb.
2. v prílohe č.1 v bode 3 sa vypúšťa a nahrádza sa nasledovným znením:
Pre jednotlivých účinkujúcich na obradoch sa určuje nasledovná odmena za jeden obrad:
a) rečník ................................................................................... 25 €,
b) matrikárka a zahájenie ........................................................ 15 €,
c) recitátor................................................................................ 15 €,
d) hudobník ........................................................................... 15 €,
e) spev...................................................................................... 15 €,
f) smútočný rečník / hlavný prejav + recitácia 1 báseň .......... 40 €,
g) prejav nad hrobom alebo pri aute + recitácia 2 básne ....... 30 €.
V prípade konania občianskych pohrebov v sobotu, nedeľu a v sviatky patrí účinkujúcim
odmena 100 % príplatku. Smútočný rečník, recitácia ......... 80 € a prejav nad hrobom alebo
pri aute a recitácia ...... 60 €.
13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

UZNESENIE č.59/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
- žiadosť ZŠ Školskej o pridelenie financií určených na správu školských budov vo výške
3.000,- EUR, v rámci odstránenia havarijného stavu basketbalových košov na vonkajšom
ihrisku s tým, že rekonštrukčné práce vykonajú pracovníci Mestského podniku služieb Poltár
13 za
UZNESENIE č.60/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

- proti

- sa zdržal hlasovania

NESCHVAĽUJE
prenájom priestoru bufetu pri futbalovom ihrisku od 1. 4. do 31. 12. 2019 pre Lypex s. r. o.,
Železničná 276/20 podľa Zásad o hospodárení s majetkom mesta + spotrebované energie až
po vyrovnaní dlhu voči mestu Poltár
Hlasovanie:
Kto je za to, aby bol schválený prenájom priestoru bufetu pri futbalovom ihrisku od 1. 4. do
31. 12. 2019 pre Lypex s. r. o., Železničná 276/20 podľa Zásad o hospodárení s majetkom
mesta + spotrebované energie až po vyrovnaní dlhu voči mestu Poltár?
5 za
Dreisig
Gavalec
Kurák
Macove
Ing. Žilák

1 proti

7 sa zdržali hlasovania

Návrh nebol schválený.
UZNESENIE č.61/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
I. NESCHVAĽUJE
žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 500 € na úhradu prenájmu ringu na
podujatie galavečer Carnage Night VII pre Petra Sitora, ktoré sa konalo 11. 5. 2019
Hlasovanie:
Kto je za schválenie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 500 € na úhradu
prenájmu ringu na podujatie galavečer Carnage Night VII pre Petra Sitora, ktoré sa konalo
11. 5. 2019?
6 za
Dreisig
Gavalec
Kurák
Ing. Macove
Račko
Ing. Žilák

1 proti Bc. Tóčiková

6 sa zdržali hlasovania

Návrh nebol schválený.

II. SCHVAĽUJE
a/ finančný príspevok vo výške 300 € pre Petra Sitora na nákup športových trofejí a medailí
na uvedené podujatie
Hlasovanie:
8 za
Dreisig
Gavalec
Kromholc
Kurák

1 proti
Mgr. Sojková

4 sa zdržali hlasovania

Ing. Macove
Račko
Bc. Skýpala
Ing. Žilák
b/ prenájom priestorov na podujatie galavečer Carnage Night pre Petra Sitora v zmysle
Zásad o hospodárení s majetkom mesta
9 za

- proti

4 sa zdržali hlasovania
Dreisig
Gavalec
Mgr. Jánošík
Bc. Skýpala

UZNESENIE č.62/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
finančné prostriedky v sume 200 € na nákup bezdrôtového mikrofónu a mixážneho pultu na
žiadosť Športového klubu stolného tenisu zo športovej komisie s tým, že zariadenie zostane
majetkom mesta
13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

UZNESENIE č.63/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
žiadosť Základnej umeleckej školy Poltár o poskytnutie finančného príspevku
a spoluorganizovanie súťažnej prehliadky „Talentík múz 2019“ vo výške 170,- EUR
13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

UZNESENIE č.64/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
žiadosť MŠ Sklárskej o pridelenie financií určených na správu školských budov vo výške
500,- EUR, v rámci odstránenia havarijného stavu kanalizácie sociálnych zariadení pre
zamestnancov
12 za

- proti

- sa zdržal hlasovania
Bc. Tóčiková neprítomná

UZNESENIE č.65/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
NESÚHLASÍ
so zakúpením a inštaláciou klimatizačných zariadení do horných tried v MŠ
Hlasovanie:
Kto súhlasí

so zakúpením a inštaláciou klimatizačných zariadení do horných tried v MŠ?
-za
8 proti
5 sa zdržali hlasovania
Dreisig
JUDr. Garajová
Gavalec
Račko
Bc. Skýpala
UZNESENIE č.66/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
ODPORÚČA
-ZŠ pred uskutočnením zmeny finančného pásma na nákup potravín preveriť povinnosť
zálohovej platby 20 € a prehodnotiť možnosť odhlásenia stravy na neskoršiu hodinu
-základným školám a materským školám pred uskutočnením zmeny finančného pásma na
nákup potravín informovať rodičov, zvolať rady školy a adresovať žiadosť o zmenu pásma na
nákup potravín na školskú komisiu
12 za

- proti

1 sa zdržal hlasovania
Mgr. Sojková

UZNESENIE č.67/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
1. finančný príspevok vo výške 200,- € pre O.Z. Ranč Megi, v zastúpení Jozefom
Krupom, bytom Poltár, Prievrana 64 na zakúpenie cien do súťaže (dekorácie a víťazné
poháre)
13 za
hlasovania

- proti

- sa zdržal

2. finančný príspevok vo výške 200,- € pre team STARBAITS v zložení Jakub Suchý,
bytom Poltár, Pionierska 102/22 a Ľuboš Sihelský, bytom Poltár, Železničná
694/41 na čiastočnú úhradu nákladov spojených s účasťou na rybárskych pretekoch
Junior Carp Cup 2019 v dňoch 5. – 7. júla 2019 s podmienkou štartu súťažiacich
v tričkách s logom mesta Poltár, vzhľadom na reprezentáciu nášho mesta
13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

UZNESENIE č.68/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
1. Základnej umeleckej škole Poltár príspevok vo výške 130 € na nákup cien a výrobu
diplomov pre deti – účastníkov „15. ročníka Talentíka múz 2019“,
13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

2. Občianskemu združenie OPONA finančný príspevok na zabezpečenie premiéry divadelnej
hry „Letušky“ vo výške 150 €, ktoré použijú na materiálno technické zabezpečenie
divadelného predstavenia,
13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

3. Neformálnej skupine mladých ľudí zo Slanej Lehoty, v zastúpení Annou Turoňovou,
finančný príspevok vo výške 50 €, ktorý bude použitý na zabezpečenie kultúrnej akcie pod
názvom MDD v Slanej Lehote, na zakúpenie plastových tanierov, pohárov, príborov
a sladkostí pre deti,
12 za

- proti

- sa zdržal hlasovania
Ing. Žilák nehlasoval

4. Občianskemu združenie OPONA príspevok 60,00 € na nákup kvetov pre účinkujúcich
v divadelnej hre „Letušky“.
10 za

1 proti
Dreisig

2 sa zdržali hlasovania
Gavalec
Račko

UZNESENIE č.69/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
vyčlenenie finančných prostriedkov vo výške 1.000 € z rozpočtu záujmovej činnosti v meste
Poltár na prípravu a organizačné zabezpečenie olympiády a MDD
13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

UZNESENIE č.70/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Odvoláva
Z komisie pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta : MUDr. Radovana Baníka
Z komisie pre šport : MVDr. Júliusa Baloga
Z komisie pre ochranu verejného záujmu : MUDr. Radovana Baníka, MVDr. Júliusa Baloga
Z komisie priestupkovej : MUDr. Radovana Baníka
Z mestskej rady : MVDr. Júliusa Baloga
11 za

- proti

2 sa zdržali hlasovania
Gavalec a Ing. Žilák

Volí do komisií mestského zastupiteľstva a mestskej rady
Do komisie pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta : Mgr. Lenku Sojkovú

Do komisie pre šport : Karola Švingála, Katarínu Strmeňovú
Do komisie pre ochranu verejného záujmu : Ing. Petra Žiláka ( SMER – sociálna demokracia
) a Ing. Miroslava Macove ( SNS). Za predsedkyňu komisie pre ochranu verejného záujmu
volí JUDr. Bronislavu Garajovú
Do komisie priestupkovej : Borisa Dreisiga
Do komisie pre školstvo: Alicu Rovňanovú
Do mestskej rady : Jána Kromholca
8 za

- proti

4 sa zdržali hlasovania
Dreisig
Gavalec
Račko
Ing. Žilák

Ing. Macove nehlasoval

UZNESENIE č. 71/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
ODVOLÁVA
RŠ pri ZŠ Školská č. 3, Poltár : MUDr. Radovana Baníka
10 za

- proti

3 sa zdržali hlasovania
Dreisig
Gavalec
Ing. Žilák

Deleguje zástupcu zriaďovateľa do rady školy :
RŠ pri ZŠ Školská č. 3, Poltár : Ing. Petra Žiláka
12 za

- proti

Ing. Žilák sa zdržal hlasovania

UZNESENIE č.72/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
I. U K L A D Á
hlavnému kontrolórovi
1. vykonať kontrolu reálne vykonaných prác na rekonštrukcii tribún na mestskom futbalovom
štadióne a predložiť na najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva konaného v júni
2019 závery kontroly:
1.1. skutočného vykonania prác a dodania materiálov na vykonanom diele
„Rekonštrukcia tribún na mestskom futbalovom štadióne v Poltári“ a v
nadväznosti na to kontroly hospodárnosti a oprávnenosti vyplatenia celej
odmeny za vykonanie diela 164 172,73.- Eur

1.2. nakladania s pôvodnými tribúnami, železným odpadom, stavebnou suťou na
mestskom futbalovom štadióne v Poltári
1.3. súladu rekonštrukcie tribún so zákonom č. 50/1976 Z. z. v znení neskorších
predpisov vzhľadom na rozsah stavby
1.4. dodržania vzdialenosti k vodnému toku
2. zaradiť kontrolu v Materskej škole 34 v Poltári do návrhu plánu kontrolnej činnosti na
druhý polrok 2019, pod poradovým číslom 1 a vykonať ju prioritne
2.1. zákonnosť čerpania dotácie poskytovanú na originálne kompetencie určených
na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ Sklárska, 34, Poltár v nadväznosti na
porovnanie počtu detí vo výkazoch a počtu detí skutočne navštevujúcich
materskú školu, podľa evidencie počtu detí vedených vo výkaze Škol. SR 4001 k 15.9.2018 a evidencie počtu detí, ktoré skutočne navštevujú MŠ Sklárska
34 podľa stravných listov, školného vyplateného za školský rok 2018/2019
a dochádzkových kníh za toto obdobie
2.2 súladu vyplácania kreditových príplatkov so zákonom č. 553/2003 Z. z. o
odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi za sústavné
prehlbovanie odbornej spôsobilosti profesijným rozvojom v kariérnom systéme
podľa zákona č. 317/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov
II. V Y P Ú Š Ť A
1. z plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2019, kontrolu č. 4:
Kontrola zadania realizácie a čerpania výdavkov v prípade vybranej zákazky
realizovanej v podmienkach mesta Poltár v r. 2018
12 za

- proti

Mgr. Jánošík sa zdržal hlasovania

UZNESENIE č.73/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
predloženie žiadosti o dotáciu na projekt Zvýšenie bezpečnosti premávky v meste
Poltár so spolufinancovaním vo výške najmenej 5 % z celkových výdavkov
z vlastných prostriedkov.
13 za

- proti

- s azdržal hlasovania

UZNESENIE č.74/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
spolufinancovanie predloženého projektu Rozšírenie kamerového systému v meste Poltár vo
výške 5 % z požadovanej výšky dotácie, čo predstavuje 977,60 € z celkových výdavkov.
13 za

- proti

- s azdržal hlasovania

UZNESENIE č.75/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
NESCHVAĽUJE
zaradenie bodu programu: Prezentácia SPV Dálovce s. r. o. investičný zámer „Výstavba
zariadenia na zhodnotenie odpadu technológiou plazmy“ na najbližšom zasadnutí MsZ.
Hlasovanie:
Kto je za schválenie
zaradenia bodu programu: Prezentácia SPV Dálovce s. r. o. investičný zámer „Výstavba
zariadenia na zhodnotenie odpadu technológiou plazmy“ na najbližšom zasadnutí MsZ?
1 za
Gavalec

10 proti

2 sa zdržali hlasovania
Dreisig, JUDr. Garajová

Návrh nebol schválený.
UZNESENIE č.76/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE
1. Správa o výsledkoch kontroly plnenia opatrení prijatých povinnými osobami na
nápravu nedostatkov, ktoré boli zistené hlavným kontrolórom pri kontrolách
vykonaných v zmysle plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2017
a 1. polrok 2018
13 za

- proti

-sa zdržal hlasovania

2. Správa o výsledkoch kontroly plnenia uznesení MsZ v Poltári za II. polrok 2018
13 za

- proti

-sa zdržal hlasovania

3. Správa o výsledkoch kontroly vedenia pokladnice a nakladania s pokladničnou
hotovosťou vo vybranej rozpočtovej organizácii zriadenej Mestom Poltár
13 za

- proti

-sa zdržal hlasovania

UZNESENIE č.77/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
zmenu termínu zasadnutia MsZ z 20. 6. 2019 na 27. 6. 2019
12 za

-proti

Gavalec sa zdržal hlasovania

