MESTO POLTÁR
MESTSKÝ ÚRAD, Železničná 489, POLTÁR
Členom mestského zastupiteľstva
987 01 Poltár
V Poltári dňa 5. 6 2015

POZVÁNKA
V súlade so Zákonom o obecnom zriadení č. 369/90 Zb.
.
zvolávam

dňa 11. 6. 2015, t. j. vo štvrtok o 10,00 hod.
do zasadačky MsÚ zasadnutie MsZ s nasledovným programom:
l. Správa o činnosti mestskej rady, návrhoch mestskej rady a primátora mesta
2. Záverečný účet Mesta Poltár
3. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu Mesta Poltár za r. 2014
4. Individuálna výročná správa Mesta Poltár za r. 2014
5. Návrh na vyradenie majetku
6. Súhlas k zmluve o prevádzkovaní vodovod Ul. nová a Ul. slobody
7.Kúpa pozemku na Ul. slobody v Poltári
8. Žiadosť MUDr. Vytřisála o odkúpenie pozemku
9. Plány činnosti mestskej rady, mestského zastupiteľstva a hlavnej kontrolórky na II. polrok 2015
10. Kontrola záznamov o prevádzke dopravných prostriedkov v príspevkovej organizácii MsPS
11. Záznam z kontroly využitia poskytnutých dotácií pre kluby a spolky v meste Poltár za r. 2014
12. Udelenie Ceny mesta Poltár
13. Rôzne –žiadosť o poskytnutie miestnosti p. Brandová
14. Interpelácia

15. Diskusia
16. Záver
Účasť na zasadnutí je nutná. Na zasadnutie, ktoré je verejné, pozývam aj občanov mesta
Poltár.

Pavel GAVALEC
primátor

Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Poltári konané dňa 11. 6. 2015
boli prítomní poslanci:
1. Matej A L B E R T
2. MVDr. Július B A L O G
3. MUDr. Radovan B A N Í K
4. Mgr. Martina BRISUDOVÁ
5. Mgr. Pavel J Á N O Š Í K
6. Daniel K A M A S
7. Ján K U L I C H
8. Zdenko R A Č K O
9. Peter S I T O R
10. Bc. Ján S K Ý P A L A
11. Bc. Martina STANOVÁ TÓČIKOVÁ
12. Mgr. Lenka T A L Á N O V Á
13. Zdeněk P I T L I A K

UZNESENIE č. 5/2015
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Poltári
konaného dňa 11. 6. 2015
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO:
I. B E R I E N A V E D O M I E
1. stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu Mesta Poltár za r. 2014
2. individuálnu výročnú správu Mesta Poltár za r. 2014
3. kontrolu záznamov o prevádzke dopravných prostriedkov v príspevkovej organizácii MsPS
4. záznam z kontroly využitia účelovej dotácie pre Slovenský Červený kríž -miestny spolok
POLTÁR za rok 2014
5. záznam z kontroly využitia poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta pre Kynologický oddiel v
Poltári za rok 2014
6. záznam z vykonanej kontroly využitia účelovej dotácie pre Slovenský zväz Protifašistických
bojovníkov za rok 2014
7. záznam z kontroly využitia účelovej dotácie pre TJ SKLOTATRAN POLTÁR za rok 2014
8. záznam z kontroly využitia dotácie pre Volejbalový oddiel Poltár za rok 2014
9. záznam z kontroly využitia poskytnutej dotácie pre ZO SZZP v Poltári za rok 2014
10.záznam z kontroly využitia poskytnutej dotácie pre Úniu rómskych materských centier

11. záznam z kontroly využitia poskytnutej dotácie pre MO Jednoty dôchodcov v Poltári
II. S C H V A Ľ U J E
l. správu o činnosti mestskej rady, návrhoch mestskej rady a primátora mesta
13 za
- proti
- sa zdržal hlasovania
2. zostatok finančných operácií mesta za rok 2014 v sume 186 601,43 € použiť na tvorbu
rezervného fondu podľa § 15 ods.1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
12 za

- proti

3.prevod disponibilného zostatku nasledovne:
na rezervný fond vo výške
12 za

- proti

- sa zdržal hlasovania
MVDr. Balog neprítomný
186 601,43 €
- sa zdržal hlasovania
MVDr. Balog neprítomný

4. výsledok hospodárenia za rok 2014 v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov:
Mestský úrad a rozpočtové organizácie
127 221,00 €
Príspevková organizácia
35 412,73 €
12 za

- proti

- sa zdržal hlasovania
MVDr. Balog neprítomný

5. záverečný účet Mesta Poltár za rok 2014 v súlade s § 16 ods. 10 písm. a) zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výrokom:
„Celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami“
12 za

- proti

- sa zdržal hlasovania
MVDr. Balog neprítomný

6. návrh na vyradenie majetku na základe inventarizácie majetku a záväzkov, rozdielu
majetku a záväzkov k 31. 12. 2014
12 za

- proti

- sa zdržal hlasovania
MVDr. Balog neprítomný

7. kúpu pozemku v Poltári na Ulici slobody - EKN parcela č. 715/7, druh pozemku orná
pôda o výmere 110 m2, vedený na liste vlastníctva č. 410 v katastrálnom území Poltár od
spoluvlastníkov:
1. Ing. Ivana Michaliková rod. Javorková, nar. 14.4.1959, bytom Školská 390/2, Halič v
spoluvlastníckom podiele 1/3, ktorej na podiel pripadá výmera 36,66 m2 za kúpnu cenu 5,00
EUR/ m2
2. Ivan Javorka rod. Javorka, nar. 1.10.1960, bytom Špitálska 1590/13, Lučenec
v spoluvlastníckom podiele 1/3, ktorému na podiel pripadá výmera 36,66 m2 za kúpnu
cenu 5,00 EUR/ m2
3. Ľudovít Javorka rod. Javorka, nar. 20.6.1964, bytom Rúbanisko II/1, Lučenec
v spoluvlastníckom podiele 1/3, ktorému na podiel pripadá výmera 36,66 m2 za kúpnu
cenu 5,00 EUR/ m2
Celková výmera pozemku je 110 m2, kúpna cena za celkovú výmeru je 550,00 EUR pre
kupujúceho:
Mesto Poltár, sídlo Železničná 489/1, Poltár v spoluvlastníckom podiele 1/1.
11 za
- proti
1 sa zdržal hlasovania
Mgr. Brisudová
MVDr. Balog neprítomný
8. plány činnosti mestskej rady, mestského zastupiteľstva a hlavnej kontrolórky na II. polrok 2015
12 za
- proti
-.sa zdržal hlasovania
MVDr. Balog neprítomný

9. udelenie Ceny mesta Poltár
na zasadnutí mestského zastupiteľstva počas DNÍ MESTA na jeseň t. r.
1. v kategórii jednotlivec
PhDr. Ladislavovi Lengovi, CSc. - in memoriam
pri príležitosti 85. výročia narodenia
za mimoriadny prínos v oblasti hudby, pedagogickú a vedeckú činnosť v oblasti
etnomuzikológie a šírenie dobrého mena mesta Poltár
2. v kategórii kolektív
Občianskemu združeniu OPONA

pri príležitosti 35. výročia založenia
za kreatívny prínos v oblasti kultúry a osvetovej práce a šírenie dobrého mena mesta Poltár
12 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

10. zmenu Zásad hospodárenia s majetkom mesta tak, že doterajšie znenie oddielu VI-iné
spôsoby nakladania s majetkom mesta čl. 9 bod. 6 sa vypúšťa a nahrádza znením:
Bod č. 6. V prípade, ak nájom nehnuteľného majetku mesta nepresahuje lehotu 1 mesiaca
a zároveň plocha prenajatej nehnuteľnosti výmeru 25 m2 a výška mesačného nájmu sumu
150.- € o nájme rozhodne mestská rada. Uzatvorenie nájomnej zmluvy nad 150 € podlieha
schváleniu mestským zastupiteľstvom
10 za

- proti

3 sa zdržali
MVDr. Balog, Kulich, Albert
11. Zriaďovaciu Listinu Komunitného centra v meste Poltár
12 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

12. vstupné na mestské kúpalisko:

2, 5 € mimo mestskí návštevníci
1, 5 € občania mesta
1, 5 € mimo mestskí návštevníci- deti
1, 0 € občania mesta - deti
1, 5 € nočné kúpanie
1, 0 € domáci
1, 5 € dôchodcovia
7 za
Albert
Kulich
Bc. Skýpala
Sitor
Račko
Pitliak
Kamas

- proti

5 sa zdržali hlasovania
MUDr. Baník
Mgr. Brisudová
Bc. Stanová Tóčiková
Mgr. Jánošík
Mgr. Talánová

13. Mgr. Lenku Talánovú za sobášiacu
11 za

- proti

1- sa zdržal hlasovania
p. Sitor neprítomný

14. finančné prostriedky vo výške 10.000 € pre TJ Poltár
11 za

- proti

- sa zdržal hlasovania
MUDr. Baník, MVDr. Balog neprítomní

III. S Ú H L A S Í
1.v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s
uzatvorením Zmluvy o prevádzkovaní infraštruktúrneho majetku mesta Poltár
„ Vodovod Ulica slobody v Poltári “ a „ Vodovod Ulica nová v Poltári “
v predloženom znení v zmysle § 269 odst. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov (OBZ) a zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových
odvetviach v znení neskorších predpisov (ZVK) pre prevádzkovateľa Stredoslovenskú
vodárenskú prevádzkovú spoločnosťou, a. s. Banská Bystrica , ako osobu oprávnenú pre
zabezpečenie odborného prevádzkovania líniovej vodnej stavby.
12 za

- proti

- sa zdržal hlasovania
MVDr. Balog neprítomný

2. so zaradením mesta Poltár do územia verejno - súkromného partnerstva MAS
HORNOHRAD
12 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

IV.N E S C H V A Ľ U J E
1.v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj
pozemku pre MUDr. Miroslava Vytřísala, nar. 8.6.1976, bytom Rimava 1063/39, Rimavská
Sobota 979 01.
Pozemky, ktoré sú vo vlastníctve mesta sa nachádzajú na Pionierskej ulici v Poltári za
rodinným domom č. 117/38. Podľa predloženého návrhu geometrického plánu č. 32616881042/2014 zo dňa 21.03.2014 sa jedná o pozemky CKN parcelu č. 294/2 o výmere 274 m2 (
EKN parcela č. 1566/7, druh pozemku vodné plochy), 294/3 o výmere 727 m2 ( časť z EKN
parcely č. 373/2, druh pozemku trvalé trávne porasty o výmere 1421 m2) a 294/4 o výmere
9m2 (EKN parcela č. 1565/10, druh pozemku vodné plochy) katastrálne územie Poltár.
10 za

- proti

2 sa zdržali hlasovania
MUDr. Baník, Kamas
MVDr. Balog neprítomný

V. Ž I A D A
1. predložiť do 10 pracovných dní všetky výdavky súvisiace so súdnym konaním č. k. 13
Cb/39/2013 v právnej veci navrhovateľa Mesto Poltár proti odporcovi SUZI plus, s. r.
o. v konaní o zaplatenie 5819, 44 € v členení:
-súdne poplatky
-trovy právneho zastúpenia JUDr. Bračokovou
-žalovaná suma spolu s úrokmi z omeškania
-možné trovy právneho zastúpenia SUZI plus., s. r. o.
-iné výdavky
13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

2. zverejniť Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Poltár na oficiálnej
internetovej stránke mesta www.poltar.sk
3. zaslať Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami
Mesta Poltár v elektronickej forme poslancom MsZ v Poltári
T. bezodkladne
12 za

- proti

- sa zdržal hlasovania
MVDr. Balog neprítomný

VI. O D P O R Ú Č A
1. vyvodiť zodpovednosť voči zodpovedným pracovníkom mestského úradu vo veci
porušovania právnych predpisov v súvislosti s hospodárnym nakladaním s majetkom
mesta a vymáhaním pohľadávok mesta voči dlžníkom

10 za

- proti

3 sa zdržali
MVDr. Balog, Albert, Sitor

2. vystaviť bezodkladne faktúru voči spoločnosti MF catering s. r. o. za nájom od 22. 04.
2015 až do 15. 5. 2015
10 za

- proti

3 sa zdržali
MVDr. Balog, Albert, Sitor

3. uzatvoriť dohodu o splátkovom kalendári firmy ORANGE GROUP predmetom ktorej
bude vyrovnanie záväzkov firmy voči mestu Poltár
10 za

- proti

3 sa zdržali
MVDr. Balog, Albert, Sitor

4. vyvodiť pracovnoprávnu a majetkovú zodpovednosť voči štatutárnemu zástupcovi
MsPS vo veci odcudzenia AKU príklepový skrutkovač
13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

VII. M E N Í
1. Zásady hospodárenia s majetkom mesta tak, že doterajšie znenie oddielu VI – Iné spôsoby
nakladania s majetkom mesta čl. 9 bod 12 sa vypúšťa a nahrádza znením:
Bod 12, Správca majetku môže vyradený majetok odpredať a zlikvidovať po súhlase mestského
zastupiteľstva. K likvidácii vyradeného majetku sa pristúpi v prípadoch, ak sa nedal reálne vyradený
majetok speňažiť formou dražby..
13 za

VIII. UKLADÁ

- proti

- sa zdržal hlasovania

1.zverejniť úplné znenie Zásad hospodárenia s majetkom mesta na oficiálnej internetovej
stránke mesta www.poltar.sk
10 za

- proti

3 sa zdržali
MVDr. Balog, Kulich, Albert

IX. NESÚHLASÍ
1. s poskytnutím miestnosti bývalej fotoslužby Blažene Brandovej, Slobody 730/131 pre účely
zaučenia člena pre hudobnú skupinu na obdobie od 1. 6. 2015 do 31. 12. 2015 podľa potreby
– 1 x týždenne po 2 hod. od 18, 00 hod. do 20, 00 hod. za nájomné 1 € a úhradu spotreby
energií s tým, že podľa potreby mesta budú absolvovať v rámci mestských kultúrno –
spoločenských podujatí zdarma
-za

4 proti
Sitor, MUDr. Baník,
Bc. Tóčiková Stanová,
Račko

8 sa zdržali hlasovania
Mgr. Brisudová, Albert, Kulich, Pitliak,
Bc. Skýpala, Mgr. Talánová, Mgr. Jánošík,
Kamas

Zápisnica
napísaná na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Poltári konaného dňa 11. 6. 2015
Prítomní:
Matej A L B E R T , 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
P I T L I A K, Zdenko R A Č K O, Peter S I T O R, Bc. Ján S K Ý P A L A, Bc. Martina
STANOVÁ TÓČIKOVÁ, Mgr. Lenka T A L Á N O V Á
Primátor: Pavel Gavalec
Prednosta: Ing. Pavel OLŠIAK
Hlavná kontrolórka: Iveta Lakotová
Zapisovateľka: Marta Kupčeková
Rokovanie mestského zastupiteľstva zahájil a viedol primátor mesta p. Pavel Gavalec, ktorý
privítal všetkých prítomných. Konštatoval, že na zasadnutí je prítomných 13 poslancov.
Kto je za to, aby overovateľmi zápisnice boli: 1 Zdenko R A Č K O
2. Matej A L B E R T
Hlasovanie:
8 za

- proti

4 sa zdržali hlasovania
Bc. Skýpala
Kamas
Mgr. Jánošík
Bc. Stanová Tóčiková

Návrhová komisia:
1. Mgr. Pavel J Á N O Š Í K
2.
Ján K U L I C H
3. Bc. Ján S K Ý P A L A
Hlasovanie:
13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

PROGRAM:
l. Správa o činnosti mestskej rady, návrhoch mestskej rady a primátora mesta
2. Záverečný účet Mesta Poltár
3. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu Mesta Poltár za r. 2014
4. Individuálna výročná správa Mesta Poltár za r. 2014
5. Návrh na vyradenie majetku
6. Súhlas k zmluve o prevádzkovaní vodovod Ul. nová a Ul. slobody
7.Kúpa pozemku na Ul. slobody v Poltári
8. Žiadosť MUDr. Vytřisála o odkúpenie pozemku
9. Plány činnosti mestskej rady, mestského zastupiteľstva a hlavnej kontrolórky na II. polrok 2015
10. Kontrola záznamov o prevádzke dopravných prostriedkov v príspevkovej organizácii MsPS
11. Záznam z kontroly využitia poskytnutých dotácií pre kluby a spolky v meste Poltár za r. 2014
12. Udelenie Ceny mesta Poltár
13. Rôzne –žiadosť o poskytnutie miestnosti p. Brandová

-214. Interpelácia

15. Diskusia
16. Záver
Primátor navrhol doplniť program pred bod r ô z n e o ďalšie body:
1. Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č.
307/2014 Z. z.
2. Zriaďovacia listina Komunitné centrum v meste Poltár
3. Potvrdenie súhlasu obce so zriadením do územia verejno súkromného partnerstva MAS
Novohrad
p. Sitor
-po stretnutí s občanmi mesta a po otvorení kúpaliska navrhol doplniť program ako posledný
bod pred interpeláciami, ktorý by riešil problematiku vstupného na kúpalisko, kde by bolo
zvýhodnenie občanov mesta Poltár oproti iným návštevníkom.
MUDr. Baník
-navrhol schválenie sobášiaceho namiesto Mgr. Brisudovej
Mgr. Talánová
-navrhla doplniť:
1. Prenájom reštaurácie Krištáľ
2. Vyradenie majetku MsPS – príklepový skrutkovač
3. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta
Hlasovanie:
Kto je za to, aby sa mestské zastupiteľstvo riadilo programom doplneným o tieto navrhované
body?
13 za
- proti
- sa zdržal hlasovania
l. Správa o činnosti mestskej rady, návrhoch mestskej rady a primátora mesta

Správa bola vypracovaná písomne a je prílohou zápisnice. Na zasadnutí ju prečítal MVDr.
Balog, zástupca primátora.
Diskusia:
Mgr. Jánošík
-v decembri sa riešil futbal. Bolo málo financií na zabezpečenie klubu. Škoda, že sa
nenavýšilo štvrťročne. Mohlo sa to vyriešiť už v decembri.
p. Kamas
-konštatoval, že on hovoril o ostrovčeku, ktorý zavadzia na MsPS
-UNC vie predať na súčiastky drahšie
MUDr. Baník
-obdržali sme vyhlásenie p. Kulicha. Chcel upriamiť pozornosť na sedenie na konci roka
2012, keď vtedy ešte nie poslanec p. Skýpala obvinil jeho a Mgr. Jánošíka, že čo pre futbal
urobili. Vyzval v súčasnosti kolegu, pretože teraz má možnosť, ako predseda ekonomickej
komisie a člen mestskej rady, priamo zobrať zodpovednosť za chod klubu Navrhol, aby do

-3rokovania ekonomickej komisie bol zaradený bod, uvoľnenie finančných prostriedkov
z predaja STS, ktoré sme vlani účelovo viazali. Jedna z tých vecí bola rekonštrukcia tribúny
na futbalovom štadióne.
Bc. Skýpala
-konštatoval, že boli s primátorom a prednostom riešiť za futbal vo Fiľakove. Zodpovednosť
za chod klubu ťažko prevezme. Urobí všetko preto, aby sa chod, celkove športu, zlepšil.
Finančné prostriedky z STS sú účelovo viazané, napr. aj na rekonštrukciu štadiónu. Tieto
problémy sa týkajú chodu klubu. Nerád by dával z účelovo viazaných financií na chod klubu.
Hľadal financie nielen pre futbal, ale celkovo pre šport. OZ vo Fiľakove zastrešuje všetky
športy v meste. Dajú odhadom 4 x väčší rozpočet na šport. Kritická situácia sa musí riešiť
bohužiaľ plátaním. Od nového roku by sme mali prejsť na podobný systém ako má Fiľakovo.
Hlasovanie:
Kto je za to, aby bola schválená správa o činnosti mestskej rady s pripomienkami, ktoré tu
odzneli?
13 za
- proti
- sa zdržal hlasovania
2. Prenájom reštaurácie Krištáľ
Mgr. Jánošík
-prečítal dôvodovú správu a návrh na uznesenie, ktoré sú prílohou zápisnice.
Nejednalo sa tam iba o nezhody medzi konateľmi, ale sa tam objavil aj dlh.
primátor
-aké má p. poslanec riešenie?
Mgr. Jánošík
-konštatoval, že predložil návrh na uznesenie. Firma ORANGR GROUP má zaplatiť mestu.
Pamätá sa, že sme schvaľovali na rekonštrukciu 20.000 €. Viem, že je to náš majetok, ale
o tom má byť MsZ informované. Ktokoľvek nech prevádzkuje, ale mesto nech nemá problémy.
Bc. Skýpala
-túto problematiku sme riešili v súvislosti so záverečným účtom, pretože na to nadväzuje.
ORANGE GROUP bol v podnájme od októbra 2013. Nájomca je povinný uzatvoriť zmluvu na
energie. Mesto vyplácalo 16 mesiacov bez akéhokoľvek právneho dôvodu. Keď mesto platilo
za tri mesiace v r. 2013, mohlo mesto v rozpočte na r. 2014 počítať so zálohami. Zálohové
platby neboli ani od r. 2014, 2015. 10.000 € nie je zahrnuté nikde v rozpočte. V rozpočte na r.
2014 neboli zahrnuté vo výdavkovej časti platby za energie Krištáľ. 10.000 € máme
nevyplatenú faktúru, na predchádzajúcom MsZ ešte bola splatná. Ako ich chceme dostať od
ORANGE GROUP, ktorá má dlh. Príjem nebol ani v r. 2014, ani 2015 zahrnutý. Účtuje sa
v období, kedy to časove súvisí.
Mgr. Brisudová
-s riešením má prísť ten, kto spôsobil problém. Veci, ktoré sa čiastočne týkajú tohto problému,
sú uvedené v uznesení. Je tam vyvodiť zodpovednosť voči pracovníkom. Tiež aby prostriedky,
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aby bol zostavený splátkový kalendár. Na minulom MsZ vedenie mesta vytvorilo atmosféru, že
je to interný spor. Dlh je problém medzi mestom a spoločnosťou. Je to nehospodárne
nakladanie s finančnými prostriedkami a majetkom mesta. Spor sa začal pri spoločnosti SUZI
PLUS. Súdny spor mesto s nimi prehralo. Tu budú ďalšie finančné prostriedky, ktoré bude
musieť mesto zaplatiť. Dlh 10. 000 už máme a to bude podľa jej názoru ďalších 10.000 €.
Predložila návrh na uznesenie.
MsZ
ŽIADA
1. predložiť do 10 pracovných dní všetky výdavky súvisiace so súdnym konaním č. k. 13
Cb/39/2013 v právnej veci navrhovateľa Mesto Poltár proti odporcovi SUZI plus, s. r.
o. v konaní o zaplatenie 5819, 44 € v členení:
-súdne poplatky
-trovy právneho zastúpenia JUDr. Bračokovou
-žalovaná suma spolu s úrokmi z omeškania
-možné trovy právneho zastúpenia SUZI plus., s. r. o.
-iné výdavky
-konštatovala, že keby mala zabezpečené také podmienky na podnikanie, že nemusí platiť
nájom a energie, tak by to bolo dobre. Kolega Baník povedal na predchádzajúcom MsZ, že
niektoré náklady si platil p. Melicher sám. Pozrela sa na faktúry a zistila, že napr. výťah
platilo mesto a kotol tiež.
primátor
-mne to pripadá tak, že 1. 7. zatvorme a budeme riešiť ďalej, komu dáme do prenájmu a oni
nech si vydiskutujú. Dlžoby ak nezaplatia do konca mesiaca, tak toto spravíme.
p. Kamas
-p. Šuran ponúkol vysokú sumu
primátor
-pokiaľ nevyplatia do konca mesiaca, pôjde s policajtmi a zamkne dvere, ak si to
nevydiskutujú. Ak si vyrovnajú dlžobu, môžu pokračovať, ak nie, vypíšeme do novín.
Bc. Stanová Tóčiková
-mala dotaz na p. Melichera, prečo neplatil nájom a neprihlásil energie?
Kto je za to, aby dostali slovo zástupcovia ORANGE GROUP?
13 za
- proti
- sa zdržal hlasovania
p. Melicher
-za r. 2013 november a december boli energie hneď zaplatené. Zálohy od januára 2014
neboli platené. Mesto nie je platiteľ dani z pridanej hodnoty, nebolo možné odratávať daň
z pridanej hodnoty. Požiadal zástupcov Jednoty, aby prepísali na seba všetky energie a
rozpísali faktúry, nenašiel pochopenie. Jediný problém bol, že neboli platené zálohy. P. Šuran
chce dať firmu do konkurzu, on s tým nesúhlasí. Dlžoby voči mestu budú zaplatené. V r. 2013
oslovil p. Šurana s tým, že je voľný Krištáľ či nezoberieme do prenájmu. Súhlasil.
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primátor, či by nezobrali reštauráciu do prenájmu, lebo mesto nemalo vhodné priestory na
uskutočnenie akcií. Po dohode, že mesto zakúpi stoly, stoličky a my zabezpečíme vybavenie
kuchyne, sme sa rozhodli, že zoberieme. Bolo potrebné urobiť nové kúrenie a výťah. Dohodli
sa, že uvedené dve záležitosti výťah a kúrenie vyfinancuje z vlastných finančných zdrojov,
ktoré sa budú započitávať s nájmom asi cca rok a pol. Na základe faktúr boli s mestom
započítavané, až sa vyrovnali. Úvodné finančné prostriedky, musel vložiť on. S p. Šuranom
z družstva museli odísť, lebo priestory boli nevyhovujúce. P. Šuran povedal, že do toho nejde,
lebo nemá finančné prostriedky, on si financie požičal a vložil na nákup zariadenia do
kuchyne. Svojou prácou sa snažil dostať na nejakú úroveň. Firma má záväzky, dlh sa znižuje.
P. Šuran nevyvíjal aktivity. Od r. 2012 si nezobral žiadnu výplatu, ani p. Šuran, ktorý
nevybavil ani jedného odberateľa. Mal som novú firmu vytvoriť už vtedy, keď som sa dohodol
s primátorom, že zoberiem Krištáľ do prenájmu.
p. Stanová
-prečo nevyplatil nájom? V nájomnej zmluve má, že energie si musí prepísať. P. Švantnerová
ho niekoľko krát cestou domov upozorňovala.
p. Melicher
-Jednota je tam dlhšie a prečo nemohla zobrať celú záležitosť pod svoje krídla a bola by
fakturovala im.
Bc. Stanová Tóčiková
-Jednota má určite menšiu spotrebu ako my, čo máme kuchyne. Na elektrinu máte samostatné
hodiny, prečo ste toto neprehlásili. Prečo ste nezaplatili v dobe splatnosti?
p. Melicher
-všetky dlžoby budú vyplatené po dohode s p. Šuranom, ak sa nedohodneme vyplatím sám.
p. Šuran
- včera dal vymeniť zámok, nevedel sa dostať do Krištálu. Kľúč dal aj p. Melicherovi.
O dlhu 10.000 € sa dozvedel pred 2 týždňami. Dlh bude do konca mesiaca vyplatený v každom
prípade. P. Melicher kúpil kotly za 660 € zo Slovglasu. Čo hovoril p. Melicher, že nebral
výplaty, výplatné listiny sú zaúčtované od r. 2010 do 4. 2015.
p. Murín
-prevádzkoval Krištáľ spolu s družkou pár rokov. Rečičky ako sa to nedá prepísať a je tam
DPH, každý podnikateľ to ovláda, iba p. Melicher to neovláda. My sme platili odber elektriny,
odber plynu, vody a preúčtovali Jednote. Mesto Poltár investovalo do Krištálu, ako odišli
39.000 €. To, čo hovorí p. Melicher, že kúpil kotly a vybavenie do kuchyne, zaplatilo mesto. P.
Melicher má 110.000 € pohľadávok a dlžoby mu rastú. Bodom 9 bola oproti nim zvýhodnená
firma ORANGE GROUP. Porozmýšľajte o alternatíve, ako majú v Hrnčiarskej Vsi, robia to
na prenájom. Kto chce mať akciu, zaplatí prenájom 100 €, zabezpečí si dodávateľa stravy.
Mal zápis zo zdravotnej kontroly, vykonaná v r. 2014. Sú tam také závady, keby ich mal on, do
hodiny by bolo zatvorené. Ja to tu nebudem rozoberať. Nech p. Melicher robí ďalej, ale nie so
škodou pre Mesto Poltár.
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--investície, ktoré vložilo mesto do reštaurácie sa zhodnotili. Nevie, ako mohol bez výťahu fungovať p.
Murín. Zhodnotila sa budova, kúrenie bolo staré. Hygiena požadovala lapač tukov, aby tuky nešli do
verejnej kanalizácie. Veci, ktoré boli započítané s nájmom, ostávajú majetkom mesta.

p. Nosáľová
-konštatovala, že nosili z auta p. Melichera 50 kg vrecia. Bol zamestnaný p. Janík a museli to
nosiť oni.
primátor
-ak do 1. 7. nevyrovnajú dlh, zavrie sa Krištáľ a p. Murín mal správnu pripomienku, že budeme
prenajímať tým, ktorí budú mať akciu.
p. Šuran
-prehlásil za svoju osobu, že dlh zaplatí

Mgr. Jánošík
-predniesol znovu návrh na uznesenie
Bc. Skýpala
--teraz si pozrel na internetovej stránke zmluvy napr. faktúra 2013/07, 03 nákladný výťah.
Nepochopí, z akého dôvodu bola zo strany mesta preplatená táto faktúra, keď príloha č. 2
hovorí, že zoznam technických zariadení, ktoré po ukončení prenájmu zostávajú vo vlastníctve
prenajímateľa bez nároku na finančné vyrovnanie. Na meste máme faktúru na 1.680 € za
výťah vyfakturovanú spoločnosťou ORANGE GROUP.
MVDr. Balog
-navrhol hlasovať za uznesenia samostatne
primátor
-body, ktoré p. Jánošík prečítal, mali by byť riešené najskôr v komisiách
Hlasovanie:
MsZ
ODPORÚČA
vyvodiť zodpovednosť voči zodpovedným pracovníkom mestského úradu vo veci
porušovania právnych predpisov v súvislosti s hospodárnym nakladaním s majetkom
mesta a vymáhaním pohľadávok mesta voči dlžníkom
10 za

- proti

3 sa zdržali
MVDr. Balog, Albert, Sitor

Hlasovanie:
MsZ
ODPORÚČA
vystaviť bezodkladne faktúru voči spoločnosti MF catering s. r. o. za nájom od 22. 04.
2015 až do 15. 5. 2015

-710 za

- proti

3 sa zdržali
MVDr. Balog, Albert, Sitor

MsZ
ODPORÚČA
uzatvoriť dohodu o splátkovom kalendári firmy ORANGE GROUP predmetom ktorej
bude vyrovnanie záväzkov firmy voči mestu Poltár
10 za

- proti

3 sa zdržali
MVDr. Balog, Albert, Sitor

Mgr. Jánošík
-návrh na uznesenie:
MsZ
SCHVAĽUJE
zmenu Zásad hospodárenia s majetkom mesta tak, že doterajšie znenie oddielu VI-iné
spôsoby nakladania s majetkom mesta čl. 9 bod. 6 sa vypúšťa a nahrádza znením:
Bod č. 6. V prípade, ak nájom nehnuteľného majetku mesta nepresahuje lehotu 1 mesiaca
a zároveň plocha prenajatej nehnuteľnosti výmeru 25 m2 a výška mesačného nájmu sumu
150.- €, uzatvorenie nájomnej zmluvy nepodlieha schváleniu mestským zastupiteľstvom.
O tomto nájme rozhodne primátor po predchádzajúcom prerokovaní v mestskej rade.
primátor
-navrhol pripraviť do ďalšieho MsZ zmenu Zásad hospodárenia s majetkom mesta
Mgr. Jánošík
-tam sa nič nemení, 3.000 €, 150 € je suma, kedy sa musí vyjadriť aj MsR a m2, ktoré sa
znižujú z 200 m2 na 25
MUDr. Baník
-MsR má potom akú právomoc?
Mgr. Brisudová
-o nájme rozhodne primátor po prerokovaní v MsR
Mgr. Jánošík
-do 25 m2 a 150 € rozhoduje primátor sám po prerokovaní v mestskej rade
primátor
-navrhol toto vypustiť úplne, nesúhlasí ani s 1 m2, aby rozhodoval on. Nech rozhoduje MsR.
On sa toho vzdáva.
Bc. Skýpala
-nad 25 m2 a 150 € rozhodne MsZ
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-bude to zdĺhavé. MsZ bude každý týždeň?
Bc. Skýpala
-treba preveriť, či môže hlasovanie prebehnúť aj e mailom, či je to právne možné
p. Račko
-pokiaľ nemáme túto informáciu, navrhol to riešiť na budúcom MsZ
Bc. Stanová Tóčiková
-do 25 m2 sa zvolá MsR
Mgr. Brisudová
-išlo o to, aby sa nepodpisovali zmluvy, ako sa podpisovali s ORANGE GROUP
MsZ
SCHVAĽUJE
zmenu Zásad hospodárenia s majetkom mesta tak, že doterajšie znenie oddielu VI-iné
spôsoby nakladania s majetkom mesta čl. 9 bod. 6 sa vypúšťa a nahrádza znením:
Bod č. 6. V prípade, ak nájom nehnuteľného majetku mesta nepresahuje lehotu 1 mesiaca
a zároveň plocha prenajatej nehnuteľnosti výmeru 25 m2 a výška mesačného nájmu sumu
150.- € o nájme rozhodne mestská rada. Uzatvorenie nájomnej zmluvy nad 150 € podlieha
schváleniu mestským zastupiteľstvom
10 za

- proti

3 sa zdržali
MVDr. Balog, Kulich, Albert

MsZ
UKLADÁ
zverejniť úplné znenie Zásad hospodárenia s majetkom mesta na oficiálnej internetovej
stránke mesta www.poltar.sk
10 za

- proti

3 sa zdržali
MVDr. Balog, Kulich, Albert

MsZ
ŽIADA
predložiť do 10 pracovných dní všetky výdavky súvisiace so súdnym konaním č. k. 13
Cb/39/2013 v právnej veci navrhovateľa Mesto Poltár proti odporcovi SUZI plus, s. r.
o. v konaní o zaplatenie 5819, 44 € v členení:
-súdne poplatky
-trovy právneho zastúpenia JUDr. Bračokovou
-žalovaná suma spolu s úrokmi z omeškania
-možné trovy právneho zastúpenia SUZI plus., s. r. o.
-iné výdavky
13 za
- proti
- sa zdržal hlasovania

-93. Vyradenie majetku MsPS – príklepový skrutkovač
Dôvodovú správu a návrh na uznesenie, ktoré sú prílohou zápisnice predložila Bc. Stanová
Tóčiková.
primátor
-každý vyradený majetok ide na dražbu
Bc. Stanová Tóčiková
-aj UNC?
primátor
-ak združenie má 34%, najskôr ponúkneme združeniu a potom pôjde na dražbu
Bc. Stanová Tóčiková
-aj keby malo mesto na tom podísť?
p. Kamas
-lebo šrotová cena UNC je 450 €. Ja ho viem predať za 2.500 €
prednosta
-zhodnotíme svoj majetok
primátor
-ako uviedla p. poslankyňa, tak to robíme
Bc. Stanová Tóčiková
-nie je to uvedené v zásadách
primátor
-je likvidačná komisia, ktorá je tam prítomná, všetko vyradené sa ešte predávalo a keď nebol záujem,
museli doniesť potvrdenie zo smetiska
Mgr. Brisudová
-likvidačná komisia má robiť to, čo je uvedené v zásadách a nie to, čo si sama zaumieni
-v bode 12 je v zásadách v súčasnosti uvedené iné znenie, ako navrhla p. poslankyňa Tóčiková.
Potom porovnala obidve znenia bodu 12. V novom návrhu je spomenutá dražba a tiež po súhlase MsZ.
Hlasovanie:
MsZ
ODPORÚČA

Vyvodiť pracovnoprávnu a majetkovú zodpovednosť voči štatutárnemu zástupcovi MsPS vo
veci odcudzenia AKU príklepový skrutkovač
MsZ
MENÍ
Zásady hospodárenia s majetkom mesta tak, že doterajšie znenie oddielu VI – Iné spôsoby nakladania
s majetkom mesta čl. 9 bod 12 sa vypúšťa a nahrádza znením:
Bod 12, Správca majetku môže vyradený majetok odpredať a zlikvidovať po súhlase mestského
zastupiteľstva. K likvidácii vyradeného majetku sa pristúpi v prípadoch, ak sa nedal reálne vyradený
majetok speňažiť formou dražby.

-1013 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

4. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta
Mgr. Brisudová
-prečítala dôvodovú správu a návrh na uznesenie, ktoré sú prílohou zápisnice.
Návrh na uznesenie:
MsZ
ŽIADA

1. zverejniť Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Poltár na oficiálnej
internetovej stránke mesta www.poltar.sk
2. zaslať Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami
Mesta Poltár v elektronickej forme poslancom MsZ v Poltári
T. bezodkladne
12 za

- proti

- sa zdržal hlasovania
MVDr. Balog neprítomný

5. Záverečný účet Mesta Poltár
Bol vypracovaný písomne a v plnom znení priložený k zápisnici.
Ekonomická komisia a mestská rada ho odporučila schváliť s výhradami.
Bc. Skýpala
Zhrnul výhrady k záverečnému účtu:
1/ V príjmovej časti položka Krištáľ bol stanovený rozpočet 16.200 €, čo však zahŕňalo len
COOP Jednotu. Nezahŕňalo to príjem z prenájmu reštaurácie Krištáľ pre ORANGE GROUP,
preto aj plnenie na položke bolo 132%., čo neodzrkadľuje skutočnosť. Keby bol zahrnutý
Krištáľ, skutočnosť by bola menšia a bolo by sa prišlo na to, že nám chýbajú peniaze.
2/ Týkala sa CVČ.
3/ Ďalší bod bol ohľadom nesprávnej inventarizácie majetku mesta na MsPS za vŕtačku, kde
bola pôvodná správa predložená na ekonomickú komisiu, resp. prvotný záznam obsahoval
dôvod na vyradenie, že je nefunkčná. Následne po výhrade komisie bol predložený nový
zoznam, tam bolo deklarované, že skrutkovač bol odcudzený. Jedná sa o sumu 386 €,
odcudzenie nebolo nahlásené. Suma spĺňa kritériá trestného činu krádeže.
6. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu Mesta Poltár za r. 2014

Bolo vypracované písomne a v plnom znení priložené k zápisnici.
7. Individuálna výročná správa Mesta Poltár za r. 2014
Je to materiál predkladaný každoročne po uzávierkách. Bol prerokovaný na ekonomickej komisii
a mestskej rade.
Mestské zastupiteľstvo vzalo správu na vedomie.
Hlasovanie:
Kto je za to, aby bol schválený zostatok finančných operácií mesta za rok 2014 v sume

186 601,43 € použiť na tvorbu rezervného fondu podľa § 15 ods.1 písm. c) zákona č.

-11583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov?
12 za

- proti

- sa zdržal hlasovania
MVDr. Balog neprítomný

Hlasovanie:
Kto je za to, aby bol schválený prevod disponibilného zostatku nasledovne:

na rezervný fond vo výške
12 za

186 601,43 €
- proti

- sa zdržal hlasovania
MVDr. Balog neprítomný

Hlasovanie.
Kto je za to, aby bol schválený výsledok hospodárenia za rok 2014 v súlade so zákonom č.
431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov:
Mestský úrad a rozpočtové organizácie
127 221,00 €
Príspevková organizácia
35 412,73 €
12 za

- proti

- sa zdržal hlasovania
MVDr. Balog neprítomný

Hlasovanie:
Kto je za to, aby bol schválený záverečný účet Mesta Poltár za rok 2014 v súlade s § 16 ods.
10 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výrokom:
„Celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami“
12 za

- proti

- sa zdržal hlasovania
MVDr. Balog neprítomný

8.Návrh na vyradenie majetku na základe inventarizácie majetku a záväzkov, rozdielu
majetku a záväzkov k 31. 12. 2014
Návrh bol zaslaný poslancom domov, neobsahuje už príklepový skrutkovač.
Bc. Skýpala
-bol tam ešte jeden preklep ohľadom bambusových slnečníkov
Hlasovanie:
Kto je za to, aby bol schválený návrh na vyradenie majetku na základe inventarizácie majetku a
záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov k 31. 12. 2014 ?

12 za

- proti

- sa zdržal hlasovania
MVDr. Balog neprítomný

9. Súhlas k zmluve o prevádzkovaní vodovod Ul. nová a Ul. slobody
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Kto je za to, aby bol schválený
v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s
uzatvorením Zmluvy o prevádzkovaní infraštruktúrneho majetku mesta Poltár
„ Vodovod Ulica slobody v Poltári “ a „ Vodovod Ulica nová v Poltári “
v predloženom znení v zmysle § 269 odst. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov (OBZ) a zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových
odvetviach v znení neskorších predpisov (ZVK) pre prevádzkovateľa Stredoslovenskú
vodárenskú prevádzkovú spoločnosťou, a. s. Banská Bystrica , ako osobu oprávnenú pre
zabezpečenie odborného prevádzkovania líniovej vodnej stavby.
12 za

- proti

- sa zdržal hlasovania
MVDr. Balog neprítomný

10. Kúpa pozemku na Ul. slobody v Poltári
Hlasovanie:
Kto je za to, aby bol schválený
kúpu pozemku v Poltári na Ulici slobody - EKN parcela č. 715/7, druh pozemku orná pôda o
výmere 110 m2, vedený na liste vlastníctva č. 410 v katastrálnom území Poltár od
spoluvlastníkov:
1. Ing. Ivana Michaliková rod. Javorková, nar. 14.4.1959, bytom Školská 390/2, Halič v
spoluvlastníckom podiele 1/3, ktorej na podiel pripadá výmera 36,66 m2 za kúpnu cenu 5,00
EUR/ m2
2. Ivan Javorka rod. Javorka, nar. 1.10.1960, bytom Špitálska 1590/13, Lučenec
v spoluvlastníckom podiele 1/3, ktorému na podiel pripadá výmera 36,66 m2 za kúpnu
cenu 5,00 EUR/ m2
3. Ľudovít Javorka rod. Javorka, nar. 20.6.1964, bytom Rúbanisko II/1, Lučenec
v spoluvlastníckom podiele 1/3, ktorému na podiel pripadá výmera 36,66 m2 za kúpnu
cenu 5,00 EUR/ m2
Celková výmera pozemku je 110 m2, kúpna cena za celkovú výmeru je 550,00 EUR pre
kupujúceho:
Mesto Poltár, sídlo Železničná 489/1, Poltár v spoluvlastníckom podiele 1/1.
11 za

- proti

11. Žiadosť MUDr. Vytřisála o odkúpenie pozemku
Bc. Skýpala
-muselo by to prebehnúť formou verejnej súťaže
Hlasovanie:
Kto je za to, aby nebol schválený

1 sa zdržal hlasovania
Mgr. Brisudová
MVDr. Balog neprítomný
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pozemku pre MUDr. Miroslava Vytřísala, nar. 8.6.1976, bytom Rimava 1063/39, Rimavská
Sobota 979 01.
Pozemky, ktoré sú vo vlastníctve mesta sa nachádzajú na Pionierskej ulici v Poltári za
rodinným domom č. 117/38. Podľa predloženého návrhu geometrického plánu č. 32616881042/2014 zo dňa 21.03.2014 sa jedná o pozemky CKN parcelu č. 294/2 o výmere 274 m2 (
EKN parcela č. 1566/7, druh pozemku vodné plochy), 294/3 o výmere 727 m2 ( časť z EKN
parcely č. 373/2, druh pozemku trvalé trávne porasty o výmere 1421 m2) a 294/4 o výmere
9m2 (EKN parcela č. 1565/10, druh pozemku vodné plochy) katastrálne územie Poltár?
10 za

- proti

2 sa zdržali hlasovania
MUDr. Baník, Kamas
MVDr. Balog neprítomný

12. Plány činnosti mestskej rady, mestského zastupiteľstva a hlavnej kontrolórky na II.
polrok 2015
Návrh plánov bol zaslaný poslancom domov.
Bc. Skýpala
-či je štandartné, že predkladá správu predseda ekonomickej komisie?
Hlasovanie:
Kto je za to, aby boli schválené plány činnosti mestskej rady, návrhoch mestskej rady a hlavnej
kontrolórky mesta?
12 za
- proti
-.sa zdržal hlasovania
MVDr. Balog neprítomný
13. Kontrola záznamov o prevádzke dopravných prostriedkov v príspevkovej organizácii MsPS

Správu dostali poslanci písomne. Podrobne boli rozpísané všetky nedostatky.
Ing. Solivajs
-boli nedostatky v účtovníctve, hlavne v prenose litrov z mesiaca do mesiaca. Jedno z opatrení
je dvojstupňová kontrola. Ďalšia výhrada bola k podpisovaniu osobných vozidiel, keď
prevážame pracovníkov mestského úradu, nie sú podpisované žiadanky. Už sa prijali aj
k tomu opatrenia.
Treba poveriť na úrade aj tretiu osobu na podpisovanie v neprítomnosti primátora
a prednostu.
Najzávažnejší problém bolo, že nejdú počítadlá na Avii. Nedá sa stanoviť presná spotreba
a počet odjazdených kilometrov. Keď sa vymenia tachometre, zavedú sa aj knihy jázd.
MUDr. Baník
-28. 5. bola dozorná rada. Navrhol, aby každý z poslancov obdržal zápisnicu. Najväčší
problém bola nemožnosť vykazovania kilometrov na nákladných autách. Na dozornú radu
bola prizvaná aj hlavná kontrolórka. Na otázku, aká teoretická škoda vznikla na MsPS,
nemohlo byť odpovedané, lebo tú škodu nie je možné vyčísliť, nakoľko tachometre neboli
funkčné.
Ďalej v opatreniach bolo zavedenie knihy jázd. Zodpovedný šofér bude prvý písať jazdu
a administratívna pracovníčka bude kontrolovať, či je spotreba adekvátna... Napriek
dlhodobej PN, ktorá to mala na starosti, nie je možné, aby touto druhostupňovou kontrolou
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z mesiaca na mesiac.
p. Pitliak
-či sa dozorná rada zaoberala aj technickým stavom vozidiel, ktorý je katastrofálny. Treba
zakúpiť vozidlo nad 3, 5 tony, ktoré sa využije na služby občanom.
MUDr. Baník
-je to jeden z bodov, ktoré prerokovávali a je to výhrada aj ku tvorbe rozpočtu MsPS, keďže
v minulosti neboli prizývaní k tvorbe rozpočtu. Riaditeľovi dali za úlohu vytypovať nákladný
voz, aby to bolo dané do najbližšieho rozpočtu a bolo zakúpené nové auto.
Ing. Solivajs
-stále sme čakali na nejakú výzvu. Čo sa týka technického stavu Avie, prešla technickou
kontrolou.
Mgr. Brisudová
-do akého obdobia by bol trval stav bez funkčných tachometrov, keby sa nebola uskutočnila
kontrola?
-my poskytujeme prevoz nákladnými vozidlami aj občanom mesta, akým spôsobom sa im
vyúčtovala cesta, keď neboli funkčné tachometre?
Ing. Solivajs
-km si našli na internete
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie
kontrolu záznamov o prevádzke dopravných prostriedkov v príspevkovej organizácii MsPS.
14. Záznam z kontroly využitia poskytnutých dotácií pre kluby a spolky v meste Poltár za r.
2014
Záznamy boli vypracované písomne a v plnom znení priložené k zápisnici.
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie
záznam z kontroly využitia poskytnutých dotácií pre kluby a spolky v meste Poltár za r. 2014
15. Udelenie Ceny mesta Poltár
Mgr. Brisudová
-predložila poslancom dva návrhy:

udelenie Ceny mesta Poltár
na zasadnutí mestského zastupiteľstva počas DNÍ MESTA na jeseň t. r.
1. v kategórii jednotlivec
PhDr. Ladislavovi Lengovi, CSc. - in memoriam
pri príležitosti 85. výročia narodenia
za mimoriadny prínos v oblasti hudby, pedagogickú a vedeckú činnosť v oblasti
etnomuzikológie a šírenie dobrého mena mesta Poltár

-152. v kategórii kolektív
Občianskemu združeniu OPONA
pri príležitosti 35. výročia založenia
za kreatívny prínos v oblasti kultúry a osvetovej práce a šírenie dobrého mena mesta Poltár
Komisia pre kultúru a mestská rada odporučili návrhy schváliť.
Hlasovanie:
12 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

16. Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č.
307/2014 Z. z.
Hlasovanie:
Kto je za predložený návrh?
5 za
Kulich
Mgr. Jánošík
Račko
Sitor
Albert

- proti

7 sa zdržali hlasovania

Zásady budú prerokované na budúcom MsZ.

16. Zriaďovaciu Listinu Komunitného centra v meste Poltár
Cez projekt prešlo komunitné centrum. Cez iný projekt nám ho kázali schváliť a na to, aby mohli
pracovať musia mať zriaďovaciu listinu.
Hlasovanie:
12 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

17. Potvrdenie súhlasu obce so zaradením do územia verejno súkromného partnerstva
MAS HORNOHRAD
Vyšla výzva 28. 5. 2015 s tým, že je 11 obcí a súkromné partnerstvá k tomu. Jedná sa o získanie
financií cca 2, 8 mil. Toto je prvý krok, aby sa mohli pripravovať podklady, zo všetkých obcí musí byť
súhlas zo zastupiteľstva..49% ostáva pre obce a mestá.
Hlasovanie:

Kto je za potvrdenie súhlasu obce so zaradením do územia verejno - súkromného partnerstva
MAS HORNOHRAD?
Hlasovanie:
12 za

- proti

18. Žiadosť o poskytnutie miestnosti p. Brandová
Diskusia:
p. Račko
-či je tam merač na energie, koľko minú?

- sa zdržal hlasovania
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-sú samostatné merače
Bc. Skýpala
-mal dotaz, či bude nejaká zodpovedná osoba kontrolovať, či sa tam nezdržiavajú cez noc.
Mali sme tam ubytovaných bezdomovcov, ktorí tam mali byť na dva týždne a boli tam cez pol
roka. P. Švantnerová povedala, že to nechodí kontrolovať fyzicky. Poviem príklad, ak tam
budú od júna do decembra, aby sme si nepohnevali tých, ktorí sú tam dlhodobo, keď im
v marci, alebo v apríli vystavíme nedoplatok za energiu.
MUDr. Baník
-úmysel, ktorý tu je, je ušľachtilý. Chcel upozorniť na to, aby nedošlo k tomu, že nejaký iný
podnikateľ si bude chcieť v našich priestoroch tiež len na krátku dobu prenajať a povie, že
chce len za 1 €.
Mgr. Brisudová
-niekoľko krát tadiaľ večer išla a tam niekto hrá.
Od kedy sú tam?
Odporučila postupovať podľa Zásad o hospodárení s majetkom mesta.
primátor
-na mesiac si požičali
prednosta
-máme jedného spoluobčana, ktorého vyhodila rodina na ulicu, bola zima vonku. Prišli terénne
pracovníčky, že aspoň na pár dní, kým bude teplejšie s tým, že sa o to postarajú, aby bol do mesiaca
preč. Dozvedel sa, že tam ešte pôsobí, keď išiel s p. Kulichom vyťahovať septik do sklenárstva po pol
roku.
Chlap tam mal zariadenú obývačku. Tam má byť sklad CO.
Bc. Skýpala
-keď kľúče dáme, tak musíme aj dosledovať, či sú ešte tam
Bc. Stanová Tóčiková
-a títo majú od kedy kľúče?
primátor
-mali si nacvičiť iba pár pesničiek
Hlasovanie:
Kto súhlasí

s poskytnutím miestnosti bývalej fotoslužby Blažene Brandovej, Slobody 730/131 pre účely
zaučenia člena pre hudobnú skupinu na obdobie od 1. 6. 2015 do 31. 12. 2015 podľa potreby
– 1 x týždenne po 2 hod. od 18, 00 hod. do 20, 00 hod. za nájomné 1 € a úhradu spotreby
energií s tým, že podľa potreby mesta budú absolvovať v rámci mestských kultúrno –
spoločenských podujatí zdarma?
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4 proti
Sitor, MUDr. Baník,
Bc. Tóčiková Stanová,
Račko

8 sa zdržali hlasovania
Mgr. Brisudová, Albert, Kulich, Pitliak,
Bc. Skýpala, Mgr. Talánová, Mgr. Jánošík,
Kamas

19. Vstupné kúpalisko
p. Sitor
-jeho názor a tiež väčšiny občanov tohto mesta je, že je vstupné privysoké. Keďže je to
mestské kúpalisko, mali by mať občania mesta zvýhodnené vstupné oproti mimo mestským
návštevníkom.
Návrh:
2, 5 € mimo mestskí návštevníci
1, 5 € občania mesta
1, 5 € mimo mestskí návštevníci- deti
1, 0 € občania mesta - deti
1, 5 € nočné kúpanie
1, 0 € domáci
1, 5 € dôchodcovia
p. Kamas
-má taký istý návrh., povedal to aj dozornej rade. Vymyslel aj pásky. 2.000 € tržba za tri dni
svedčí o tom, že to bolo dobre myslené. Bol na kontrole na kúpalisku. Máme iba 10 -20 %
Poltárčanov a zníženým vstupným by sme ich prilákali.
MUDr. Baník
-Tóčiková vymyslela pásky
p. Pitliak
-stotožňuje sa s názorom p. Sitoru. Je rád, že padol tento návrh. Príde viacej ľudí. Navrhol, aby bufety
boli rozšírené.
Bc. Skýpala
-sme malé mesto, je to vysoké vstupné. Stotožňuje sa s návrhom. Len nevie, či zamestnanec môže pýtať
občiansky preukaz.
Jedná sa o ochranu osobných údajov.
Bc. Stanová Tóčiková
-v štatúte kúpaliska je, že nemôžu byť takéto predajné stánky.
Mobilné stánky by si museli vypýtať povolenie od hygieny. My, ako mesto, by sme to museli vypustiť
zo štatútu kúpaliska.
p. Račko
-navrhol dvoj hodinový lístok
primátor
-záleží všetko od počasia

-18Mgr. Jánošík
-návrh 2,5 € pre mimo Poltárčanov, ale 1 € pre všetkých
Hlasovanie:
Kto je za návrh p. Sitora?
7 za
- proti
Albert
Kulich
Bc. Skýpala
Sitor
Račko
Pitliak
Kamas

5 sa zdržali hlasovania
MUDr. Baník
Mgr. Brisudová
Bc. Stanová Tóčiková
Mgr. Jánošík
Mgr. Talánová

20. Určenie sobášiacich
Hlasovanie:
Kto je za to, aby Mgr. Lenka Talánová bola schválená za sobášiacu?
11 za
- proti
1- sa zdržal hlasovania
p. Sitor neprítomný

21. Interpelácia
MUDr. Baník
-oznámil spustenie Kardiomed ambulancie v meste Poltár 12. 6. 2015 v budove polikliniky
miestnosť A4 č. d. 123, 124, ordinačné hodiny v PI od 7, 30 – 14, 00 hod.
-chcel interpelovať prednostu a JUDr. Bračokovú o spresnenie rokovacieho poriadku MsZ,
kde nemáme uvedené, na základe minulého MsZ si ten rokovací poriadok prečítal, a nemáme
tam uvedené, že občan môže dostať slovo. V bežnej diskusii to nemáme uvedené, nemáme
uvedený spôsob diskusie, či diskutér má mať uvedené tri body a ďalšie nemáme uvedené, že
dotknutá osoba, ak občan povie priamy dotaz napr. na riaditeľa MsPS..., nemáme uvedenú
povinnosť, akým spôsobom na tento dotaz, máme reagovať. Nemáme akou formou odpovedať
občanovi, nie je uzavretý výstup z diskusie.
Bc. Skýpala
-konštatoval, že nevie hneď povedať, koľko je potrebných financií na chod futbalu, ale na
základe predložených dokladov, ktoré predložil bývalý prezident bola tu vyčíslená 5 ciferná
suma. Určite teraz nemôžeme takú sumu dať.
Nevyhnutné je však navýšiť o nejakú sumu, ktorá bude dostatočná. Do konca roka začnú
prípravy ohľadne riadenia OZ, ako sme sa inšpirovali Fiľakovom. Celkovo športy by boli
zastrešené pod jedným OZ. Ak sa nič nevyrieši na dnešnom MsZ, v nedeľu sa odohrá zápas
a futbal končí. Len povinné poplatky sú 6,5 tis. 7 – 8 tis. by bolo dočasne potrebné.
prednosta
-poďakoval sa Júliusovi Kulichovi, ktorý robí neskutočnú robotu, rovnakým spôsobom Petrovi
Žilákovi a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o prácu v TJ, hráčom, trénerom.
Futbal je tu nejakým spôsobom vážna vec, kde sa stretne najviac ľudí.
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-bolo by treba 100% navýšenie
Mgr. Jánošík
-navrhol 10.000 € na preklenutie
primátor
-z ktorej položky to chceme zobrať
.
Mgr. Tóčiková Stanová
-p. Melicher nám zaplatí 10.000 €, nie sú v príjmovej časti
primátor
-minulé zastupiteľstvo schválilo to, že ideme stavať garáže za kotolňou. Doteraz prebiehalo
územné konanie, stavebné konanie. Kde zoberieme financie? Musíme povedať z akej kapitoly
a čo ideme robiť. Skončili internát, tam sú 6, čo boli murári, ak dnes neschválime, dostávajú
výpovede. Máme ďalších 20 ľudí, čo sme zobrali s tým, že 95 % platí štát. Mali by sme ich
využiť. Ku koncu roku to môžeme dofinancovať. Rozpočet na 20 garáží je 100.000 s tým, že sa
budú platiť aj mzdy aj všetko, čo si myslím, že je prehnané. Keď budeme robiť svojpomocne,
musí to byť oveľa lacnejšie. V kapitálových výdavkoch máme 18.000 za Prima banku. Máme
zhruba 70.000 €-. Nejakých 50.000 by sme dali na garáže.
p. Račko
-vieme vypočítať sumu práce a sumu materiálu?
prednosta
-8 pracovníci robia v teréne, stoja nás 5 %. Primátor nepriamo povedal, že na hrubú stavbu
by sme mali. Ďalšou vetou povedal, že aj tá suma na šport by sa našla.
p. Kamas
-prečo nemáme potencionálnych záujemcov o garáže. Oni by si dali vklad a nemusí byť
zaťažené mesto. Nemusí to zaťažovať náš rozpočet.
primátor
-tie nižšie vrstvy, ktoré nemajú peniaze, ich odstavíme. Keď sa spoločne postavia, tak to bude
mať vzhľad. V územnom pláne ich je 43, na budúci rok môžu ísť ďalšie.
p. Kamas
-kedy sa nám to vráti? Netreba žiadne nájomné garáže.
Prečo ako predseda kultúrnej komisie nemá nárok na kľúče od KD, kde chce vykonávať
kontrolu?
primátor
-keď budeš mať hmotnú zodpovednosť, ty si nie zamestnanec mesta
p. Kamas
-nech je predsedkyňa moja kolegyňa. Ja o toto nemám záujem.
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-navyšovali sme za komunálny odpad. Bolo povedané, že občanom v rodinných domoch bude
kompenzovaná táto suma tým, že sa im zakúpi nová smetná nádoba. Aspoň tým, ktorí majú
v dezolátnom stave.
primátor
-pripravujeme to na budúci rok, keď sa zakúpi časť nádob
p. Štrbová
-v tomto rozpočte na r. 2015 sme už dali čiastočne peniaze na zakúpenie smetných nádob
prednosta
-na dozornej rade Bythermu sa odporučilo schváliť zakúpenie nádob na sklo, plasty a papier
p. Kamas
-za dva garáže sa platí daň viacej, ako za veľký poschodový dom, to je nadštandart. A my to
ideme dávať ako službu občanom. Garáží na prenájom v meste je x. A my tu ideme stavať
garáže s prístupovou cestou, aby sme za 20 € prenajali garáž, ktorý nás bude stáť tisíce euro.
Hocikde v Poltári si prenajmeš garáž za 20 – 30 €.
Mgr. Jánošík
-my sme to schválili. Garáží bolo málo, žiadostí veľa. Ja som tiež jednoznačne za to, aby sme
za nájom nedávali. Ak to mesto postaví, treba využiť zamestnancov, ale na druhej strane
predať, alebo nech ľudia vložia finančné zdroje, vypočítať cenu práce, materiálu, všetky siete,
vyasfaltovanie ciest. Z nájomných garáží nebude mať mesto nič. Keď to predáme, budeme
mať aj daň. Kto bude robiť opravy?
prednosta
-to bol iba návrh
p. Račko
-pripomenul vodovod na Kanadskej ul.. Železnice, keď menili koľajnice, nejaký val, čo tam
mali, do ktorého sa zbierala nadbytočná voda, oni tam navozili podložný materiál, ktorý bol
pod koľajnicami. Ľudia sa boja, aby sa im to nedostalo do studní, do spodnej vody.
p. Kamas
-ten vodovod tam ľudia potrebujú
prednosta
-máme pripravený list na vodárne
p. Kamas
-jedno riešenie bolo dať im to cez záhradky. Urobiť to nejakým pretlakom a nepoškodili by
sme ani cestu, ani chodník.
prednosta
-v ceste je kanál a pod chodníkom plyn
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-keby to bolo také jednoduché, tak je to dávno urobené
-na druhý týždeň sme vybavili 032 ku záhradkám zadarmo s dovozom
Bc. Stanová Tóčiková
-vrátila sa ku futbalu. Dajme tam 10.000, ktoré sľúbil p. Melicher. Tak dajme hlasovať o tých
10.000 €.
Hlasovanie:
Kto je za to, aby sme dali 10.000 € pre futbal?
11 za
- proti

- sa zdržal hlasovania
MUDr. Baník, MVDr. Balog neprítomní

p. Štrbová
-mohla by som niečo povedať ku futbalu? Momentálne máme prebytkový rozpočet, tým, že
sme neschválili preplatenie penalizačných faktúr, momentálne máme 33.000 v prebytku, takže
by sme tých 10.000 dali z toho na ten futbal.
Mgr. Brisudová
-tam musí byť väčší prebytok, ešte Prima banka
p. Štrbová
-Prima banka, na minulom zastupiteľstve sme schvaľovali do príjmu. Čiže v tých všetkých
opatreniach bolo zahrnutých 18.000 do príjmu. Keby sa bolo schválilo všetko, aj tie
penalizačné faktúry, v podstate by sa boli použili aj tie peniaze na to.
p. Kamas
-či by prednosta nevedel vybaviť za takú dobrú cenu aj cestu na Hájiky, aby sme nemuseli
zaťažovať náš rozpočet. Alebo za nejakú lepšiu cenu, ako to vie vybaviť on. Tá cesta bola v r.
1980 komplet spravená. Bola tam navozená skala, uvalcovaná. Grédrom spraviť je absolutná
blbosť. Jedná sa o dolinky, tam keď prší, je takýto íl, tam sa nedá chodiť. Buď to stiahnuť,
alebo do tej časti, do tých doliniek, vyvoziť. Dalo by sa to spraviť aj tak, ako si to p. Štefančík
spravil, že poslal toho môjho človeka, mal Tatru. Je schopný spraviť 50 cm koľaje a nemusí
vyvážať celú cestu.
prednosta
-kamarát toto urobil pre mňa, keď som sľúbil záhradkárom, že tú cestu spravíme, aby to čím
lacnejšie stálo
p. Kamas
-keby sa ešte dalo, ja na toto dozriem, p. Štefančík viete aký je kontrolór, on to všetko
skontroluje. Môžeme nafotiť každú jednu fúru. Pozriem aj s kolegami zo stavebného v čase
svojho osobného voľna. Alebo zapojiť do toho ešte aj družstvo. Tam sa to naplaví, lebo je to
z kopca. Dá sa povedať, že cesta je v relatívne slušnom stave, iba pár koľají.
-p. Budaiová a Teichnerová povedali, že nemáme žiadne kompostovisko. Pokiaľ nie je riadna
tabuľa, že je to mestské kompostovisko, ľudia nebudú vedieť, kde to majú dávať. Treba
dozrieť, aby tam nešlo hocičo.
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-šoféri vedia, kde to majú voziť. To nie je verejné kompostovisko.
prednosta
-vieš čo tam bolo? Čo sme s tým museli urobiť, aby sme to spojazdnili? Kým sme našli takú
jamu, ktorú nám boli ochotní požičať? A zo zákona musíme kompostovisko mať. Je to
oficiálne kompostovisko mesta, keď sa kosí tráva a zeleň.
Bc. Stanová Tóčiková
-či sa pokročilo v jednaní so železnicami za WC
prednosta
-idú nám v ústrety, ale je tam technický problém. Niekedy popod trať bola urobená
kanalizácia, železnice sa už pokúšali to nájsť a prepchať, ale nevedia kde. Neodteká
kanalizácia. Je tam nejaká žumpa, tak možno by sa dal odpad do tej žumpy.
Bc. Stanová Tóčiková
-keby sa dal urobiť nejaký rozpočet tá cesta ku garážam, keby sa to dalo sfrézovať, lebo to
teraz nebude v revitalizácii
primátor
-to robili tento týždeň. Spravili to komplet. Tri fúry Avie tam išli.
Mgr. Jánošík
-treba dať aj na to nejaké peniaze.
prednosta
-ak výzva nebude do jesene, treba to riešiť pred zimou.
Bc. Stanová Tóčiková
-navrhla do ďalšieho MsZ pripraviť rozpočet na Hájiky Maky na cestu
prednosta
-robia potok a dal prepočítať za nájom námestia, sľúbili nám za to 6 súprav Tatry červený
piesok. Aj s chlapmi na čističke sa dohodol. V Tisovci zaplatíme len štrk. Počkajme na tieto
dve veci.
p. Kamas
-tam nemôže ísť bordel
Bc. Stanová Tóčiková
-nech tam idú pozrieť stavbári, aby nebolo zbytočné tam dávať červenú skalu
p. Štefančík
-chcel sa ospravedlniť za incident, lebo niektorí ľudia sa môžu cítiť urazení, že to hovoril
takým spôsobom
-pozeral VZN č. 7/2012 a pozastavil sa, že nie je tam uvedená mestská časť Prievrana
-krajnice boli vykosené, MsPS zodpovedá za kvalitu komunikácií
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sa materiál, vydržalo to dlho. Sadnime do auta a prejdime celú tú cestu, dohodnime sa ako sa
to dá spraviť najlacnejšie a aby to pár rokov vydržalo.
-kedy sa vybavia GP na komunikácie?
Ing. Cifraničová
-nie sú v rozpočte
primátor
-na Prievranu je GP
Ing. Cifraničová
-je spracovaný na určenie vlastníckych vzťahov
UZNESENIE č. 5/2015
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Poltári
konaného dňa 11. 6. 2015
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO:
I. B E R I E N A V E D O M I E
1. stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu Mesta Poltár za r. 2014
2. individuálnu výročnú správu Mesta Poltár za r. 2014
3. kontrolu záznamov o prevádzke dopravných prostriedkov v príspevkovej organizácii MsPS
4. záznam z kontroly využitia účelovej dotácie pre Slovenský Červený kríž -miestny spolok
POLTÁR za rok 2014
5. záznam z kontroly využitia poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta pre Kynologický oddiel v
Poltári za rok 2014
6. záznam z vykonanej kontroly využitia účelovej dotácie pre Slovenský zväz Protifašistických
bojovníkov za rok 2014
7. záznam z kontroly využitia účelovej dotácie pre TJ SKLOTATRAN POLTÁR za rok 2014
8. záznam z kontroly využitia dotácie pre Volejbalový oddiel Poltár za rok 2014
9. záznam z kontroly využitia poskytnutej dotácie pre ZO SZZP v Poltári za rok 2014
10.záznam z kontroly využitia poskytnutej dotácie pre Úniu rómskych materských centier

11. záznam z kontroly využitia poskytnutej dotácie pre MO Jednoty dôchodcov v Poltári
II. S C H V A Ľ U J E
l. správu o činnosti mestskej rady, návrhoch mestskej rady a primátora mesta
2. zostatok finančných operácií mesta za rok 2014 v sume 186 601,43 € použiť na tvorbu
rezervného fondu podľa § 15 ods.1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
3.prevod disponibilného zostatku nasledovne:
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186 601,43 €

4. výsledok hospodárenia za rok 2014 v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov:
Mestský úrad a rozpočtové organizácie
127 221,00 €
Príspevková organizácia
35 412,73 €
5. záverečný účet Mesta Poltár za rok 2014 v súlade s § 16 ods. 10 písm. a) zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výrokom:
„Celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami“
6. návrh na vyradenie majetku na základe inventarizácie majetku a záväzkov, rozdielu
majetku a záväzkov k 31. 12. 2014
7. kúpu pozemku v Poltári na Ulici slobody - EKN parcela č. 715/7, druh pozemku orná
pôda o výmere 110 m2, vedený na liste vlastníctva č. 410 v katastrálnom území Poltár od
spoluvlastníkov:
1. Ing. Ivana Michaliková rod. Javorková, nar. 14.4.1959, bytom Školská 390/2, Halič v
spoluvlastníckom podiele 1/3, ktorej na podiel pripadá výmera 36,66 m2 za kúpnu cenu 5,00
EUR/ m2
2. Ivan Javorka rod. Javorka, nar. 1.10.1960, bytom Špitálska 1590/13, Lučenec
v spoluvlastníckom podiele 1/3, ktorému na podiel pripadá výmera 36,66 m2 za kúpnu
cenu 5,00 EUR/ m2
3. Ľudovít Javorka rod. Javorka, nar. 20.6.1964, bytom Rúbanisko II/1, Lučenec
v spoluvlastníckom podiele 1/3, ktorému na podiel pripadá výmera 36,66 m2 za kúpnu
cenu 5,00 EUR/ m2
Celková výmera pozemku je 110 m2, kúpna cena za celkovú výmeru je 550,00 EUR pre
kupujúceho:
Mesto Poltár, sídlo Železničná 489/1, Poltár v spoluvlastníckom podiele 1/1.
8. plány činnosti mestskej rady, mestského zastupiteľstva a hlavnej kontrolórky na II. polrok 2015

9. udelenie Ceny mesta Poltár
na zasadnutí mestského zastupiteľstva počas DNÍ MESTA na jeseň t. r.
1. v kategórii jednotlivec
PhDr. Ladislavovi Lengovi, CSc. - in memoriam
pri príležitosti 85. výročia narodenia
za mimoriadny prínos v oblasti hudby, pedagogickú a vedeckú činnosť v oblasti
etnomuzikológie a šírenie dobrého mena mesta Poltár
2. v kategórii kolektív
Občianskemu združeniu OPONA
pri príležitosti 35. výročia založenia
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10. zmenu Zásad hospodárenia s majetkom mesta tak, že doterajšie znenie oddielu VI-iné
spôsoby nakladania s majetkom mesta čl. 9 bod. 6 sa vypúšťa a nahrádza znením:
Bod č. 6. V prípade, ak nájom nehnuteľného majetku mesta nepresahuje lehotu 1 mesiaca
a zároveň plocha prenajatej nehnuteľnosti výmeru 25 m2 a výška mesačného nájmu sumu
150.- € o nájme rozhodne mestská rada. Uzatvorenie nájomnej zmluvy nad 150 € podlieha
schváleniu mestským zastupiteľstvom
11. Zriaďovaciu Listinu Komunitného centra v meste Poltár
12. vstupné na mestské kúpalisko:

2, 5 € mimo mestskí návštevníci
1, 5 € občania mesta
1, 5 € mimo mestskí návštevníci- deti
1, 0 € občania mesta - deti
1, 5 € nočné kúpanie
1, 0 € domáci
1, 5 € dôchodcovia
13. Mgr. Lenku Talánovú za sobášiacu
14. finančné prostriedky vo výške 10.000 € pre TJ Poltár
III. S Ú H L A S Í
1.v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s
uzatvorením Zmluvy o prevádzkovaní infraštruktúrneho majetku mesta Poltár
„ Vodovod Ulica slobody v Poltári “ a „ Vodovod Ulica nová v Poltári “
v predloženom znení v zmysle § 269 odst. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov (OBZ) a zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových
odvetviach v znení neskorších predpisov (ZVK) pre prevádzkovateľa Stredoslovenskú
vodárenskú prevádzkovú spoločnosťou, a. s. Banská Bystrica , ako osobu oprávnenú pre
zabezpečenie odborného prevádzkovania líniovej vodnej stavby.
2. so zaradením mesta Poltár do územia verejno - súkromného partnerstva MAS
HORNOHRAD
IV.N E S C H V A Ľ U J E
1.v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj
pozemku pre MUDr. Miroslava Vytřísala, nar. 8.6.1976, bytom Rimava 1063/39, Rimavská
Sobota 979 01.
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rodinným domom č. 117/38. Podľa predloženého návrhu geometrického plánu č. 32616881042/2014 zo dňa 21.03.2014 sa jedná o pozemky CKN parcelu č. 294/2 o výmere 274 m2 (
EKN parcela č. 1566/7, druh pozemku vodné plochy), 294/3 o výmere 727 m2 ( časť z EKN
parcely č. 373/2, druh pozemku trvalé trávne porasty o výmere 1421 m2) a 294/4 o výmere
9m2 (EKN parcela č. 1565/10, druh pozemku vodné plochy) katastrálne územie Poltár.
V. Ž I A D A
1. predložiť do 10 pracovných dní všetky výdavky súvisiace so súdnym konaním č. k. 13
Cb/39/2013 v právnej veci navrhovateľa Mesto Poltár proti odporcovi SUZI plus, s. r.
o. v konaní o zaplatenie 5819, 44 € v členení:
-súdne poplatky
-trovy právneho zastúpenia JUDr. Bračokovou
-žalovaná suma spolu s úrokmi z omeškania
-možné trovy právneho zastúpenia SUZI plus., s. r. o.
-iné výdavky
2. zverejniť Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Poltár na oficiálnej
internetovej stránke mesta www.poltar.sk
3. zaslať Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami
Mesta Poltár v elektronickej forme poslancom MsZ v Poltári
T. bezodkladne
VI. O D P O R Ú Č A
1. vyvodiť zodpovednosť voči zodpovedným pracovníkom mestského úradu vo veci
porušovania právnych predpisov v súvislosti s hospodárnym nakladaním s majetkom
mesta a vymáhaním pohľadávok mesta voči dlžníkom
2. vystaviť bezodkladne faktúru voči spoločnosti MF catering s. r. o. za nájom od 22. 04.
2015 až do 15. 5. 2015
3. uzatvoriť dohodu o splátkovom kalendári firmy ORANGE GROUP predmetom ktorej
bude vyrovnanie záväzkov firmy voči mestu Poltár
4. vyvodiť pracovnoprávnu a majetkovú zodpovednosť voči štatutárnemu zástupcovi
MsPS vo veci odcudzenia AKU príklepový skrutkovač
VII. M E N Í
1. Zásady hospodárenia s majetkom mesta tak, že doterajšie znenie oddielu VI – Iné spôsoby
nakladania s majetkom mesta čl. 9 bod 12 sa vypúšťa a nahrádza znením:
Bod 12, Správca majetku môže vyradený majetok odpredať a zlikvidovať po súhlase mestského
zastupiteľstva. K likvidácii vyradeného majetku sa pristúpi v prípadoch, ak sa nedal reálne vyradený
majetok speňažiť formou dražby..

VIII. UKLADÁ
1.zverejniť úplné znenie Zásad hospodárenia s majetkom mesta na oficiálnej internetovej
stránke mesta www.poltar.sk
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1. s poskytnutím miestnosti bývalej fotoslužby Blažene Brandovej, Slobody 730/131 pre účely
zaučenia člena pre hudobnú skupinu na obdobie od 1. 6. 2015 do 31. 12. 2015 podľa potreby
– 1 x týždenne po 2 hod. od 18, 00 hod. do 20, 00 hod. za nájomné 1 € a úhradu spotreby
energií s tým, že podľa potreby mesta budú absolvovať v rámci mestských kultúrno –
spoločenských podujatí zdarma
Keďže viac bodov programu nebolo, ani pripomienok, poďakoval primátor mesta
prítomným za účasť a rokovanie mestského zastupiteľstva ukončil.

Pavel G A V A L E C
primátor

Zdenko R A Č K O
I. overovateľ

Ing. Pavel O L Š I A K
prednosta MsÚ

Matej A L B E R T
II. overovateľ

Zapísala: Marta KUPČEKOVÁ, vedúca správneho oddelenia

