UZNESENIA ZO ZASADNUTIA MsZ KONANÉHO
DŇA 28.06.2021

BOD 4
UZNESENIE č. 57/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE
informáciu o obsahu a cieli Konferencie o budúcnosti Európy

Hlasovanie:
12 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Boris Dreisig

BOD 5

UZNESENIE č. 58/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE
Informatívna správa o ukončení funkčného obdobia riaditeľa a menovanie nového riaditeľa
ZŠ Slobody 2, Poltár
Hlasovanie:
11 za
Neprítomný: Boris Dreisig

0 - proti

1 - zdržal sa hlasovania
Zdenko Račko

BOD 6

UZNESENIE č. 59/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
1. odmeniť bezpríspevkových darcov krvi, ktorí sú obyvateľmi mesta Poltár a v roku 2020
získali Jánskeho plaketu nasledovne:
Diamantová plaketa – 50 €
Zlatá plaketa - 35 €
Strieborná plaketa - 25 €
Bronzová plaketa - 15 €
Medaila MUDr. Kňazovického - 35 €
Za humanitu, obetavosť a dobrovoľnosť II. st. - 35 €
Hlasovanie:
12 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Boris Dreisig

2. oceniť bezpríspevkových darcov krvi na zasadnutí MsZ
Hlasovanie:
12 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Boris Dreisig

BOD 7

UZNESENIE č. 60/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
udelenie verejného ocenenia - Cena mesta Poltár pre:
a/ TJ SKLOTATRAN POLTÁR
pri príležitosti 100. výročia založenia futbalového klubu TJ SKLOTATRAN
POLTÁR, za aktívny prínos v oblasti športu a reprezentáciu mesta Poltár

Hlasovanie:
13 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

b/ pána Petra Herbačeka in memoriam
za dlhoročnú a záslužnú prácu v oblasti sklárstva a za prezentovanie práce sklárskeho
umenia doma i v zahraničí

Hlasovanie:
13 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

BOD 8

UZNESENIE č. 61/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
I.

RUŠÍ
Uznesenie č. 01/2021
schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Poltári dňa 22.02.2021,
ktorého predmetom bol Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
pre projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v meste Poltár“

Hlasovanie:
12 za

II.

0 - proti

1 - zdržal sa hlasovania
Ing. Miroslav Macove

SCHVAĽUJE

novonavrhované znenie Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo
pre projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v meste Poltár“
Hlasovanie:
12 za

0 - proti

1 - zdržal sa hlasovania
Ing. Miroslav Macove

BOD 9

UZNESENIE č. 62/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
I.

RUŠÍ

Uznesenie č. 33/2021 a uznesenie č. 34/2021
schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Poltári dňa 26.04.2021,
ktorých predmetom bol Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo
pre projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v meste Poltár“

Hlasovanie:
13 za

II.

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

SCHVAĽUJE

novonavrhované znenie Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo
pre projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v meste Poltár“

Hlasovanie:
13 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

BOD 10
UZNESENIE č. 63/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE
Informatívnu správu o plánovanej obnove časti miestnej komunikácie na Prievrane v Poltári

Hlasovanie:
13 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

BOD 11
UZNESENIE č. 64/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE
odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta Poltár za rok 2020
Hlasovanie:
12 za

0 - proti

1 - zdržal sa hlasovania
Pavel Gavalec

BOD 12
UZNESENIE č. 65/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
I.

BERIE NA VEDOMIE

správu nezávislého audítora z overovania riadnej účtovnej závierky k 31.12.2020 mesta Poltár

Hlasovanie:
13 za

II.

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

SCHVAĽUJE
1. Záverečný účet a celoročné hospodárenie mesta Poltár za rok 2020 bez výhrad
2. Prevod disponibilného zostatku hospodárenia za rok 2020 vo výške 584 322,04
EUR do rezervného fondu
3. Tvorbu rezervného fondu mesta takto:
Počiatočný stav k 1.1.2021

824 751,00 EUR

Tvorba RF z prebytku hospodárenia za rok 2020

584 322,04 EUR

Konečný stav

1 409 073,04 EUR

4. Výsledok hospodárenia za rok 2020 v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov

Hlasovanie:
13 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

BOD 13
UZNESENIE č. 66/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
použitie rezervného fondu vo výške 550 000,00 EUR na kapitálové výdavky nasledovne:
Návrhy na použitie rezervného fondu
Rekonštrukcia a modernizácia Kultúrneho domu v Slanej Lehote
Rozšírenie urnového hája
Rekonštrukcia a modernizácia budovy Krištáľ
Asfaltovanie miestnej komunikácie na Ul. kanadská
Nákup dreveného betlehema v životnej veľkosti
Nákup skladateľného mobilného pódia
Rekonštrukcia a modernizácia okolia pamätníka
Rekonštrukcia a modernizácia budovy domu služieb
Kompletná rekonštrukcia miestnej komunikácie časť Prievrana
Rekonštrukcia knižnice na Zelenom
Rekonštrukcia mestského múzea
Rekonštrukcia bežeckej dráhy a ihriska v areáli ZŠ Slobody 2, Poltár
Rekonštrukcia strechy na Poliklinike
Rekonštrukcia multifunkčného ihriska v areáli TJ Sklotatran Poltár
SPOLU

Suma
45 000,00
30 000,00
70 000,00
90 000,00
9 000,00
53 000,00
12 000,00
25 000,00
125 000,00
40 000,00
14 000,00
20 000,00
12 000,00
5 000,00
550 000,00

Hlasovanie:
9 za

0 - proti

2 - zdržal sa hlasovania
Pavel Gavalec
Zdenko Račko

2 neprítomní: Boris Dreisig, Bc. Ján Skýpala

UZNESENIE č. 67/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
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 c) povolené prekročenie
a viazanie výdavkov a d) povolené prekročenie a viazanie finančných operácií, ktorým sa

mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
V príjmovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Ekon. klasifikácia
454 – prevod z rezervného fondu

Suma
45 000,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Poltár :
Programový rozpočet 9.1.4 – Kultúrny dom a knižnica – časť Slaná Lehota
Funkčná klasifikácia 08.2.0 – Kultúrne služby
Ekon. klasifikácia
Suma
717 – rekonštrukcia a modernizácia KD v Slanej Lehote
45 000,00 €

Hlasovanie:
9 za

0 - proti

2 - zdržal sa hlasovania
Pavel Gavalec
Zdenko Račko

2 neprítomní: Boris Dreisig, Bc. Ján Skýpala

UZNESENIE č. 68/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
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 c) povolené prekročenie
a viazanie výdavkov a d) povolené prekročenie a viazanie finančných operácií, ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
V príjmovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Ekon. klasifikácia
454 – prevod z rezervného fondu

Suma
30 000,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Programový rozpočet 14.3. Realizácia stavieb
Funkčná klasifikácia 06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť
Ekon. klasifikácia
717 – rozšírenie urnového hája

Suma
30 000,00 €

Hlasovanie:
9 za

0 - proti

2 - zdržal sa hlasovania
Pavel Gavalec
Zdenko Račko

2 neprítomní: Boris Dreisig, Bc. Ján Skýpala

UZNESENIE č. 69/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
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 c) povolené prekročenie
a viazanie výdavkov a d) povolené prekročenie a viazanie finančných operácií, ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
V príjmovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Ekon. klasifikácia
454 – prevod z rezervného fondu

Suma
70 000,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Poltár :
Programový rozpočet 3.2.1 – Budova Krištáľ
Funkčná klasifikácia 01.1.1 – Výkonné a zákonodarné orgány - Krištáľ
Ekon. klasifikácia
Suma
717 – rekonštrukcia a modernizácia budovy Krištáľ
70 000,00 €

Hlasovanie:
9 za

0 - proti

2 - zdržal sa hlasovania
Pavel Gavalec
Zdenko Račko

2 neprítomní: Boris Dreisig, Bc. Ján Skýpala

UZNESENIE č. 70/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
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 c) povolené prekročenie
a viazanie výdavkov a d) povolené prekročenie a viazanie finančných operácií, ktorým sa

mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
V príjmovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Ekon. klasifikácia
454 – prevod z rezervného fondu

Suma
90 000,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Programový rozpočet 14.3. Realizácia stavieb
Funkčná klasifikácia 06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť
Ekon. klasifikácia
Suma
717 – rekonštrukcia a modernizácia miestnej komunikácie
na Ulici kanadskej

90 000,00 €

Hlasovanie:
9 za

0 - proti

2 - zdržal sa hlasovania
Pavel Gavalec
Zdenko Račko

2 neprítomní: Boris Dreisig, Bc. Ján Skýpala

UZNESENIE č. 71/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
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 c) povolené prekročenie
a viazanie výdavkov a d) povolené prekročenie a viazanie finančných operácií, ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
V príjmovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Ekon. klasifikácia
454 – prevod z rezervného fondu

Suma
9 000,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Programový rozpočet 14.3. Realizácia stavieb
Funkčná klasifikácia 06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť
Ekon. klasifikácia
719 – nákup dreveného betlehema v životnej veľkosti

Suma
9 000,00 €

Hlasovanie:
9 za

0 - proti

2 - zdržal sa hlasovania
Pavel Gavalec
Zdenko Račko

2 neprítomní: Boris Dreisig, Bc. Ján Skýpala

UZNESENIE č. 72/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
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 c) povolené prekročenie
a viazanie výdavkov a d) povolené prekročenie a viazanie finančných operácií, ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
V príjmovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Ekon. klasifikácia
454 – prevod z rezervného fondu

Suma
53 000,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Programový rozpočet 14.3. Realizácia stavieb
Funkčná klasifikácia 06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť
Ekon. klasifikácia
Suma
53 000,00 €

719 – nákup mobilného pódia
Hlasovanie:
9 za

0 - proti

2 - zdržal sa hlasovania
Pavel Gavalec
Zdenko Račko

2 neprítomní: Boris Dreisig, Bc. Ján Skýpala

UZNESENIE č. 73/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
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 c) povolené prekročenie
a viazanie výdavkov a d) povolené prekročenie a viazanie finančných operácií, ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

V príjmovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Ekon. klasifikácia
454 – prevod z rezervného fondu

Suma
12 000,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Programový rozpočet 14.3. Realizácia stavieb
Funkčná klasifikácia 06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť
Ekon. klasifikácia
Suma
717 – rekonštrukcia a modernizácia okolia pamätníka
12 000,00 €
Hlasovanie:
9 za

0 - proti

2 - zdržal sa hlasovania
Pavel Gavalec
Zdenko Račko

2 neprítomní: Boris Dreisig, Bc. Ján Skýpala

UZNESENIE č. 74/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
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 c) povolené prekročenie
a viazanie výdavkov a d) povolené prekročenie a viazanie finančných operácií, ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
V príjmovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Ekon. klasifikácia
454 – prevod z rezervného fondu

Suma
25 000,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Poltár :
Programový rozpočet 4.4 – Podpora obchodu a služieb – Dom služieb
Funkčná klasifikácia 04.1.1 – Všeobecná ekonomická oblasť - Dom služieb
Ekon. klasifikácia
717 –rekonštrukcia a modernizácia domu služieb

Suma
25 000,00 €

Hlasovanie:
9 za

0 - proti

2 - zdržal sa hlasovania
Pavel Gavalec
Zdenko Račko

2 neprítomní: Boris Dreisig, Bc. Ján Skýpala

UZNESENIE č. 75/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
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 c) povolené prekročenie
a viazanie výdavkov a d) povolené prekročenie a viazanie finančných operácií, ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
V príjmovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Ekon. klasifikácia
454 – prevod z rezervného fondu

Suma
125 000,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Poltár :
Programový rozpočet 7.3.2 – Asfaltovanie miestnych komunikácií
Funkčná klasifikácia 06.6.0 – Bývanie a občianska vybavenosť – miestne komunikácie
Ekon. klasifikácia
717 – rekonštrukcia miestnej komunikácie časť Prievrana

Suma
125 000,00 €

Hlasovanie:
9 za

0 - proti

2 - zdržal sa hlasovania
Pavel Gavalec
Zdenko Račko

2 neprítomní: Boris Dreisig, Bc. Ján Skýpala

UZNESENIE č. 76/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
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 c) povolené prekročenie
a viazanie výdavkov a d) povolené prekročenie a viazanie finančných operácií, ktorým sa

mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
V príjmovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Ekon. klasifikácia
454 – prevod z rezervného fondu

Suma
40 000,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Poltár :
Programový rozpočet 9.1.5 – Knižnica – časť Zelené
Funkčná klasifikácia 08.2.0 – Kultúrne služby
Ekon. klasifikácia
717 – rekonštrukcia a modernizácia knižnice na Zelenom

Suma
40 000,00 €

Hlasovanie:
9 za

0 - proti

2 - zdržal sa hlasovania
Pavel Gavalec
Zdenko Račko

2 neprítomní: Boris Dreisig, Bc. Ján Skýpala

UZNESENIE č. 77/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
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 c) povolené prekročenie
a viazanie výdavkov a d) povolené prekročenie a viazanie finančných operácií, ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
V príjmovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Ekon. klasifikácia
454 – prevod z rezervného fondu

Suma
14 000,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Poltár :
Programový rozpočet 2.3.2 – Mestské múzeum
Funkčná klasifikácia 08.2.0 – Kultúrne služby
Ekon. klasifikácia
717 – rekonštrukcia a modernizácia mestského múzea

Suma
14 000,00 €

Hlasovanie:
9 za

0 - proti

2 - zdržal sa hlasovania
Pavel Gavalec
Zdenko Račko

2 neprítomní: Boris Dreisig, Bc. Ján Skýpala

UZNESENIE č. 78/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
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 c) povolené prekročenie
a viazanie výdavkov a d) povolené prekročenie a viazanie finančných operácií, ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
V príjmovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Ekon. klasifikácia
454 – prevod z rezervného fondu

Suma
20 000,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Poltár :
Programový rozpočet 8.2.1 – ZŠ Slobody – bežecká dráha a ihrisko
Funkčná klasifikácia 09.1.2.1 – Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou – ZŠ
Slobody
Ekon. klasifikácia
Suma
717 – rekonštrukcia bežeckej dráhy a ihriska – ZŠ Slobody
20 000,00 €
Hlasovanie:
9 za

0 - proti

2 - zdržal sa hlasovania
Pavel Gavalec
Zdenko Račko

2 neprítomní: Boris Dreisig, Bc. Ján Skýpala

UZNESENIE č. 79/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
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 c) povolené prekročenie
a viazanie výdavkov a d) povolené prekročenie a viazanie finančných operácií, ktorým sa

mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
V príjmovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Ekon. klasifikácia
454 – prevod z rezervného fondu

Suma
12 000,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Poltár :
Programový rozpočet 3.2.1 - Poliklinika
Funkčná klasifikácia 01.1.1 – Výkonné a zákonodarné orgány
Ekon. klasifikácia
717 – rekonštrukcia strechy na Poliklinike

Suma
12 000,00 €

Hlasovanie:
9 za

0 - proti

2 - zdržal sa hlasovania
Pavel Gavalec
Zdenko Račko

2 neprítomní: Boris Dreisig, Bc. Ján Skýpala

UZNESENIE č. 80/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
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 c) povolené prekročenie
a viazanie výdavkov a d) povolené prekročenie a viazanie finančných operácií, ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
V príjmovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Ekon. klasifikácia
454 – prevod z rezervného fondu

Suma
5 000,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Poltár :
Programový rozpočet 10.1.1 – Futbalový areál – TJ Sklotatran
Funkčná klasifikácia 08.1.0 – Rekreačné a športové služby
Ekon. klasifikácia
717 – rekonštrukcia multifunkčného ihriska

Suma
5 000,00 €

Hlasovanie:
9 za

0 - proti

2 - zdržal sa hlasovania
Pavel Gavalec
Zdenko Račko

2 neprítomní: Boris Dreisig, Bc. Ján Skýpala

BOD 14

UZNESENIE č. 81/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
I. SCHVAĽUJE ODVOLANIE
Ing. Miroslava Hájička, nar.
, trvale bytom Nová 555/37, 987 01 Poltár z funkcie
konateľa spoločnosti BYTHERM, s. r. o., Mestský bytový podnik, IČO: 316 016 85, so
sídlom Sklárska 593/43, 987 01 Poltár a to ku dňu 30. 06. 2021
Hlasovanie:
9 za

0 - proti

3 - zdržal sa hlasovania
Boris Dreisig
Pavel Gavalec
Ing. Miroslav Macove

Neprítomný: Bc. Ján Skýpala
II. SCHVAĽUJE
Mgr. Branislava Matúšku, nar.
, trvale bytom Fučíkova 620/8, 987 01 Poltár, do funkcie
konateľa spoločnosti BYTHERM, s. r. o., Mestského bytového podniku, IČO: 316 016 85,
so sídlom Sklárska 593/43, 987 01 Poltár a to od 1.7.2021
Hlasovanie:
7 za

Neprítomný: Bc. Ján Skýpala

0 - proti

5 - zdržal sa hlasovania
Boris Dreisig
Pavel Gavalec
Ing. Miroslav Macove
Zdenko Račko
Ing. Peter Žilák

BOD 15
UZNESENIE č. 82/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE,
že zmena v zložení dozornej rady BYTHERM, s. r. o. , Mestský bytový podnik Poltár bude
predmetom rokovania na najbližšom zasadnutí MsZ
Hlasovanie:
13 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

BOD 16
UZNESENIE č. 83/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
I.

ODVOLÁVA
Ing. Lenku Mokošovú z pozície zapisovateľky v bytovej komisii

Hlasovanie:
13 za

II.

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

VOLÍ
pani Martu Kupčekovú za zapisovateľku bytovej komisie

Hlasovanie:
13 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

BOD 17
UZNESENIE č. 84/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
I. BERIE NA VEDOMIE
správu o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov

Hlasovanie:
13 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

II. SCHVAĽUJE
návrh na vyradenie prebytočného majetku
Hlasovanie:
13 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

BOD 18
UZNESENIE č. 85/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
a/ Plán činnosti MsR na II. polrok 2021 s tým, že zasadnutia MsR by sa
uskutočňovali raz za dva mesiace, a to cca týždeň pred zasadnutím MsZ
v pondelok: 12. 07. 2021
20. 09. 2021
15. 11. 2021
06. 12. 2021
Hlasovanie:
13 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

b/ Plán činnosti MsZ na II. polrok 2021 s tým, že zasadnutia MsZ by sa uskutočňovali

raz za dva mesiace, a to cca týždeň po zasadnutí MsR: 19. 07. 2021
17. 09. 2021
27. 09. 2021
22. 11. 2021
16. 12. 2021
Hlasovanie:
13 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

BOD 19

UZNESENIE č. 86/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2021

Hlasovanie:
7 za

0 - proti

6 - zdržal sa hlasovania
Boris Dreisig
Pavel Gavalec
Mário Kurák
Ing. Miroslav Macove
Zdenko Račko
Ing. Peter Žilák

BOD 20
UZNESENIE č. 87/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a na základe zákona č. 426/2013 Z. z.§ 14 ods. 2 písmena b) povolené prekročenie
a viazanie príjmov a c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov, ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
V príjmovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Ekon. klasifikácia
312 – príjem - Ministerstvo vnútra SR - screening
Vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Programový rozpočet 1.1 – Screening

Suma
126 000,00 €

Funkčná klasifikácia 01.1.1 – Výkonné a zákonodarne orgány
Ekon. klasifikácia
Suma
57 000,00 €
57 000,00 €
114 000,00 €

633 – všeobecný materiál
637 – všeobecné služby
SPOLU
Programový rozpočet 6.1.2 – uloženie odpadu
Funkčná klasifikácia 05.1.0 – Nakladanie s odpadmi
Ekon. klasifikácia
600 – Bežné výdavky – uloženie odpadu

Suma
12 000,00 €

Hlasovanie:
13 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

UZNESENIE č. 88/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a na základe zákona č. 426/2013 Z. z. § 14 ods. 2 písmena a) presun rozpočtových
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové
výdavky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vo výdavkovej časti rozpočtu :
Programový rozpočet 6.1.1 – Zber a odvoz odpadu – vývoz a uloženie odpadu
Funkčná klasifikácia 05.1.0 – Nakladanie s odpadmi
Ekon. klasifikácia
Suma
600 – Bežné výdavky – zber a vývoz odpadu
-12 600,00 €
713 – Kapitálové výdavky – nákup kontajnerov
12 600,00 €

Hlasovanie:
13 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

UZNESENIE č. 89/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
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
Vo výdavkovej časti rozpočtu Základná umelecká škola:
Programový rozpočet 8.7. Základná umelecká škola
Funkčná klasifikácia 09.5.0. Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (ZUŠ)
Ekon. klasifikácia
Suma
610 – Mzdové výdavky
-200,00 €
620 – Odvody a poistné
-70,00 €
Vo výdavkovej časti rozpočtu Základná umelecká škola:
Programový rozpočet 8.7. Základná umelecká škola
Funkčná klasifikácia 09.5.0. Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (ZUŠ)
Ekon. klasifikácia
Suma
-642 - Nemocenské dávky
270,00 €
Hlasovanie:
13 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

UZNESENIE č. 90/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a na základe zákona č. 426/2013 Z. z.§ 14 ods. 2 písmena b) povolené prekročenie
a viazanie príjmov a c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov ,ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
V príjmovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Ekon. klasifikácia
Suma
312 – Transfery v rámci verejnej správy – ZŠ Slobody
101 094,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu ZŠ Slobody:
Programový rozpočet 8.2.1 – Základná škola Slobody
Funkčná klasifikácia 09.2.1.1Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou
starostlivosťou – „Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“
Ekon. klasifikácia
Suma
610 - mzdy
74 912,00 €
620 - poistné
26 182,00 €
Spolu
101 094,00 €

Hlasovanie:
13 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

BOD 21
UZNESENIE č. 91/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
započítanie nájomného za prenájom nebytových priestorov na Ul. sklárskej 765/71,72
s poplatkom za pripojenie k distribučnej sústave vo výške 232,20 € s tým, že táto suma bude
započítaná počas nasledujúcich 10 mesiacov ponížením sumy nájmu

Hlasovanie:
12 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomná: Bc. Martina Tóčiková

BOD 22
UZNESENIE č. 92/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE
Správu o výsledkoch kontroly poskytnutia, čerpania a vyúčtovania dotácií poskytnutých
z rozpočtu mesta Poltár za rok 2020 v zmysle platného VZN č. 4/2019 o poskytovaní dotácií z
rozpočtu mesta Poltár

Hlasovanie:
5 za

2 - proti
Zdenko Račko
Ing. Peter Žilák

2 - zdržal sa hlasovania
Boris Dreisig
Pavel Gavalec

Neprítomní: JUDr. Bronislava Garajová, Mgr. Lenka Sojková, Karol Švingál, Bc. Martina
Tóčiková,

BOD 23

UZNESENIE č. 93/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE
vrátenie dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta Poltár za rok 2020 v zmysle správy
z vykonanej kontroly č. 3/2021 „Kontrola poskytnutia, čerpania a vyúčtovania dotácií
poskytnutých z rozpočtu mesta Poltár za rok 2020 v zmysle platného VZN č. 4/2019
o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Poltár“
Hlasovanie:
1 za

7 - proti
Boris Dreisig
Pavel Gavalec
Mário Kurák
Ing. Miroslav Macove
Zdenko Račko
Bc. Ján Skýpala
Ing. Peter Žilák

1 - zdržal sa hlasovania

Neprítomní: JUDr. Bronislava Garajová, Mgr. Lenka Sojková, Karol Švingál, Bc. Martina
Tóčiková,

BOD 24

UZNESENIE č. 94/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE
Správu o výsledkoch kontroly splnenia opatrení prijatých na základe kontroly č. 3/2020,

overením výkazov FIN 1-12, ktoré boli vypracované mestom Poltár a organizáciami v jeho
zriaďovateľskej pôsobnosti k 31.12.2020 a o výsledkoch kontroly stavu a vývoja dlhu mesta
Poltár
Hlasovanie:
8 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomní: JUDr. Bronislava Garajová, Mgr. Lenka Sojková, Karol Švingál, Bc. Martina
Tóčiková, Mário Kurák

BOD 24
UZNESENIE č. 95/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE
Správu o výsledkoch kontroly čerpania bežných výdavkov na strediskách Poliklinika
a Požiarna ochrana za rok 2020
Hlasovanie:
6 za

0 - proti

2 - zdržal sa hlasovania
Boris Dreisig
Pavel Gavalec

Neprítomní: JUDr. Bronislava Garajová, Mgr. Lenka Sojková, Karol Švingál, Bc. Martina
Tóčiková, Mário Kurák

