Zápisnica
napísaná na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Poltári
konané dňa 21. 3. 2019
Prítomní:
JUDr. Bronislava GARAJOVÁ, Pavel GAVALEC , Mgr. Pavel JÁNOŠÍK, Ján KROMHOLC,
Mário KURÁK, Ing. Miroslav MACOVE, Zdenko RAČKO, Bc. Ján SKÝPALA, Mgr. Lenka
SOJKOVÁ, Karol ŠVINGÁL, Ing. Peter ŽILÁK
Ospravedlnení:

MUDr. Radovan BANÍK, Bc. Martina TÓČIKOVÁ

Primátorka:
Hlavný kontrolór:
Zapisovateľka:

Mgr. Martina BRISUDOVÁ
Ing. Tomáš Š K R A B Á K
Marta KUPČEKOVÁ

Zloženie sľubu poslanca –obradná miestnosť MsÚ
Slávnostná časť MsZ sa uskutočnila v obradnej miestnosti MsÚ. Rokovanie mestského
zastupiteľstva zahájila a viedla primátorka mesta Mgr. Martina Brisudová, ktorá privítala
všetkých prítomných. Konštatovala, že na zasadnutí je prítomných 10 poslancov a preto je
uznášaniaschopné. MUDr. Baník a Bc. Tóčiková sa ospravedlnili.
Za zapisovateľku určila:

Martu KUPČEKOVÚ

OVEROVATELIA ZÁPISNICE:

1. Pavel GAVALEC
2. Mgr. Pavel JÁNOŠÍK
Hlasovanie: Kto je za to, aby overovateľmi zápisnice boli p. Gavalec a Mgr. Jánošík?
10 za
- proti
- sa zdržal hlasovania
Potom sa uskutočnilo zloženie sľubu zvoleného poslanca Ing. Petra Žiláka na uprázdnené
miesto, keďže sa MVDr. Július Balog vzdal mandátu.
Primátorka mesta prečítala sľub a Ing. Peter Žilák zložil zákonom predpísaný sľub do rúk
primátorky mesta a potvrdil podpisom do pamätnej knihy mesta.
Pracovné rokovanie MsZ prebiehalo v zasadačke MsÚ.
NÁVRHOVÁ KOMISIA:

1. JUDr. Bronislava GARAJOVÁ
2. Mgr. Lenka SOJKOVÁ
3. Ing. Miroslav MACOVE

Hlasovanie: Kto je za to, aby menovaní pracovali v návrhovej komisii?
11 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

UZNESENIE č. 34/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
k o n š t a t u j e, ž e zvolený poslanec mestského zastupiteľstva Ing. Peter Žilák zložil
zákonom predpísaný sľub poslanca
11 za

- proti

- sa zdržal hlasovania
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PROGRAM:
Zasadacia miestnosť:
1. VZN mesta Poltár č. 1/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy
a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a žiaka školského zariadenia, zriadených na
území mesta Poltár
2. RO č. 4 -10
3. Informatívna správa o stave miestnych komunikácií v meste Poltár
4. Podpora opatrovateľskej služby v meste Poltár – návrh na zrušenie prijatého
uznesenia č. 33/2019
5. Prenájom majetku mesta – stĺpy VO a rozhlasové stĺpy – zámer, spôsob a podmienky
obchodnej verejnej súťaže
6. Schválenie uznesení komisií: športová komisia a komisia pre školstvo
7. Žiadosti o finančný príspevok:
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku Poltár
ZO SZPB
8. Rôzne
9. Interpelácie
10. Diskusia
11. Záver
primátorka
-stiahla z rokovania RO č. 9
Gavalec, poslanec
-navrhol bod č. 1 vymeniť za bod č. 2 a bod. č. 2 za bod č. 1
Mgr. Jánošík
-navrhol ako bod 3 zmenu zástupcu mesta Poltár do Výboru pre rozvoj okresu Poltár
primátorka
Kto je za pôvodný návrh bez zmien?
2 za
6 proti
Kto je za návrh p. Gavalca?
5 za
6 proti
Kto je za návrh Mgr. Jánošíka?
10 za
- proti

1 sa zdržal hlasovania
Gavalec
- sa zdržal hlasovania
1 sa zdržal hlasovania
Račko

-3Kto je za celkový program doplnený o bod Mgr. Jánošíka?
9 za
1 proti
Gavalec

1 sa zdržal hlasovania
Račko

1. VZN mesta Poltár č. 1/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku
na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a žiaka školského zariadenia, zriadených na území mesta Poltár
primátorka
-VZN určuje v prílohe č. 1 ročnú výšku finančných prostriedkov a dotácií na mzdy a dotáciu
na jeden výkonný ukazovateľ na r. 2019 v €. Na dieťa v MŠ ide konkrétne o sumu napr. 2561
€, čo je 100 % poskytnutej dotácie pre mesto v rámci originálnych kompetencií. Všetky
ukazovatele boli prerokované v rámci rozpočtu s riaditeľmi príslušných škôl. Uznesenie sa
schvaľuje 3/5 väčšinou prítomných poslancov. V nadväznosti na schválené VZN, budú potom
prerokované ďalšie RO. Súčasťou podkladov pre poslancov MsZ sú uznesenia z komisií MsZ
ekonomickej a školskej, ktoré odporúčajú VZN schváliť a zistiť pomer detí s trvalým pobytom,
ktoré navštevujú stredisko záujmovej činnosti v rámci predkladaného materiálu a prílohy č. 1.
Je uvedená dotácia, ktorú mesto Poltár poskytne zo svojho rozpočtu, v rámci originálnych
kompetencií. Originálne kompetencie sa týkajú MŠ, ZUŠ, školských klubov, detí v centre
voľného času, školskej jedálne a detí súkromného centra špeciálno-pedagogického
poradenstva. Finančné prostriedky, ktoré mesto týmto VZN dáva, je asi takéto: MŠ, Kanadská
a Sklárska dostanú 100 % z toho, čo má mesto v rámci originálnych kompetencií na jedno
dieťa, 2561 € rovnako v každej MŠ. Žiak ZUŠ v individuálnej forme vzdelávania dostane 91
%, žiak ZŠ v skupinovej forme vzdelávania 96 %, žiak ZŠ v školskom klube detí na ZŠ, Ul.
slobody 100 %, žiak ZUŠ v školskom klube detí na Ul. školskej 84 %, dieťa voľného času,
ktoré navštevuje centrum na Ul. slobody 180 %, potencionálny stravník v školskej jedálni 100
%, súkromné centrum špeciálno –pedagogického poradenstva, ktorému je vyhradená dotácia
158 €. V tejto súvislosti chce povedať, aj vzhľadom k tomu, čo sa píše na sociálnych sieťach,
že v žiadnom prípade súkromné centrum, jemu sa dotácia dáva na základe toho, že my podľa
počtu detí dostávame túto dotáciu priamo do rozpočtu mesta. Podľa počtu detí, túto dotáciu
dávame aj pre dieťa, ktoré navštevuje súkromné centrum špeciálno-pedagogického
poradenstva a tak, ako jej bolo odporučené p. Jánom Chovancom, nemá kde zháňať túto
dotáciu. Táto dotácia je priamo v rozpočte. Nevie si predstaviť, žeby sme akýmkoľvek
spôsobom ukrátili ktorékoľvek dieťa o finančné prostriedky. Okrem toho z peňazí, ktoré
natečú do mestského rozpočtu, financujeme ešte správu školských budov. Tento rok to budeme
robiť na základe konkrétnych žiadostí riaditeľov príslušných škôl, ktoré prejedná komisia pre
školstvo a ekonomická komisia. Určí sa poradie a financovanie daných škôl. Žiadosti, ktoré
sa týkajú škôl, už boli doručené dve, ZŠ, Slobody a ZŠ, Školská, ostatné sa doručia, budeme
ich zohľadňovať priamo v rozpočte. Jej, ako primátorky mesta, je ľúto, ak sa akýmkoľvek
spôsobom snaží ju niekto onálepkovať, to znamená, že chce, alebo profituje jednu MŠ, alebo
ktorúkoľvek ZŠ. Nie je pravda, opakuje, každé dieťa, či už je jednej, alebo druhej MŠ, dostáva
100 % z rozpočtu mesta z originálnych kompetencií. Nebolo to tak vždy, v minulom
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MŠ, na Ul. sklárskej. V tomto roku je to úplne rovnaké.
Bc. Skýpala
-ekonomická komisia odporučila schváliť VZN, ktoré je predkladané a uznesenie č. 2
nadväzuje na to, čo prejednali na ekonomickej komisii. Chce povedať, prečo odporučili
finančnému odd. zistiť ohľadom detí s trvalým pobytom v meste Poltár, ktoré navštevujú
centrum voľného času. Toto centrum voľného času je v Poltári zriadené na ZŠ, Ul. slobody a
navštevujú ho aj deti, ktoré nemajú trvalý pobyt v meste Poltár. Centrum momentálne
financuje mesto Poltár. Všetky obce dostávajú na základe počtu detí, ktoré chodia do škôl,
každá obec dostane na svoje dieťa v podielových daniach aj peniaze, ktoré by mali vyčleniť na
centrum voľného času. Keďže CVČ je len u nás v Poltári a navštevujú ho aj deti mimo mesta
Poltár, odporučili finančnému odd., koľko detí a z ktorých obcí navštevujú toto CVČ, aby sme
vedeli od daných obcí vyžadovať kompenzácie, pretože obce si financie zadržiavajú pre seba
a ich deti navštevujú CVČ v Poltári. Na základe toho sa odošľú výzvy obciam, aby prispeli na
chod CVČ. Na margo VZN, nielen na sociálnych sieťach, ale aj medzi ľuďmi sa šíria
dezinformácie, že sa uprednostňujú niektoré deti, alebo že niektorá škôlka, tá nemá peniaze,
tá dostane viac, tí menej. To bol dôvod, čo na RŠ, keďže bol v minulom volebnom období na
MŠ, Sklárska, tak aj p. riaditeľke Abelovskej povedal, aby požadovala do rozpočtu 2019, 100
% poskytnutie dotácie, teda plnú výšku, akú mesto dostane od štátu. Toto želanie sa stalo
skutočnosťou prvý rok a pozrel aj roky spätne po r. 2015, je to prvý krát, v priebehu 10,
minimálne v priebehu 5 rokov, prvý krát sa táto suma vyrovnala a obidve MŠ dostávajú 100
%. To, že my prijímame RO po VZN, to nie sú RO, ktorými my niečo berieme škole, tým, žeby
sme ju išli podfinancovať, alebo že ideme pod rámec. Obe škôlky majú 100 % a to majú aj po
RO, ktoré budeme prijímať. Informácia typu, že ideme brať škôlke a idem dávať súkromníkovi
sú absolútne bludy, lebo je to súkromné centrum, ale je to súkromné centrum, keď si
ktorýkoľvek človek pozrie ich web stránku, veľmi rýchlo zistí, čo toto centrum špeciálno pedagogického poradenstva robí. Je to školské zariadenie, zaradené do siete škôl
a Ministerstva školstva SR, také isté zariadenie ako ZŠ, stredná škola. Poskytuje špeciálnopedagogickú, logopedickú, psychologickú prevenciu, diagnostiku.
JUDr. Garajová
-my sme mali VZN z r. 2015, ktoré bolo veľmi stručné. Pokúsili sme sa vytvoriť niečo nové. Je
to obsiahle, hlavne čo sa týka povinnosti škôl a školských zariadení. Ohľadne požiadaviek na
túto dotáciu a podstatnou zmenou je, že školy, keď budú chcieť žiadať o dotáciu, budú musieť
predkladať čestné prehlásenie zákonní zástupcovia detí, pretože tu vzniká podozrenie, možno
sa aj potvrdí, že tu máme vlastne deti, ktoré sú formálne vedené v školských zariadeniach, ale
ich v skutočnosti nenavštevujú. Týmto by sme chceli vniesť do toho poriadok a s verejnými
financiami nakladať transparetne. Školská jedáleň poberá dotáciu na potencionálneho
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Nemal by byť problém od septembra, kedy by mali chodiť všetky deti na obedy zadarmo,
pretože ŠJ je takto dlhodobo financovaná, dostáva peniaze na všetky deti.
Gavalec
-mal dotaz, či toto prejednali na školskej komisii. Súkromné centrum, nie je proti tomu, aby sa
dalo, ale bola tu majiteľka, kde od septembra požadovala 6.500 €, alebo 6.700 na pol úväzok
pre ďalšiu, ktorú potrebujú. V r. 2019 sme to zapracovali podľa požiadaviek dostala všetko
a keď sa pozerá na rozpočet, že MŠ berieme Sklárskej 32.619 a predtým sme zobrali 3.400, do
dnešného dňa MŠ, Sklárska berieme 36.103 €. Či súkromné centrum zobralo ďalších ľudí
a kde je to v správe odôvodnené. Dávame o 19.276 viac. Rodičia sa pýtajú, ako je to možné,
že našim deťom berieme a cudzím dávame. Nie je proti, len je dôvodová správa jasná, pre
koho, ako, koľko učiteľov, či pribudli, alebo stúpli deti.
JUDr. Garajová
-peniaze sa neposielajú na počet učiteľov, ale na počet žiakov, čiže nás nezaujíma koľko majú
učiteľov. Podľa koeficientu dávame na počet žiakov peniaze.
primátorka
-objem finančných prostriedkov v dodatku č. 5, ktorý bol v predchádzajúcom roku je 158 €.
A v tomto dodatku rovnako 158 €. Dotácia je rovnaká. Súkromné centrum zohľadnili sme
žiadosť, ktorú si dalo, ale už máme ďalšiu žiadosť. Nie sú dofinancovaní do 88 %. Chýba im
ešte 6.000 €, ktoré budú prejednávať v ekonomickej komisii, potom v školskej komisii. Toto,
čo hovorí ex primátor je RO, netýka sa to VZN. Keď sa tvorí rozpočet pre školy a školské
zariadenia, tvorí sa bez toho, aby sme vedeli koeficient. Koeficient je známy v januári
príslušného roku, na základe toho sa upravia rozpočty škôl. To znamená, že škôlkam sa
neberie. Tie škôlky a ich učiteľky budú mať mzdy také, ako majú mať. Tam sa ponižuje
rozpočet a tie finančné prostriedky sa dofinancúvajú v tých zariadeniach, ktoré boli
podfinancované. Ak sa pýta na MŠ, Sklárska, mala vo svojom rozpočte viac finančných
prostriedkov, ako je koeficient sto percentný. Vzniklo to tak, že sa nadfinancovali mzdy
nepedagogických pracovníkov, pretože Bodnárová im vypočítala z najvyššieho koeficientu,
aký bol možný. My sme ich upravili na reálny stav. Nič neberieme škôlke. My presúvame
finančné prostriedky v školstve tak, aby MŠ, Sklárska mala 100 %, ale musíme ich presunúť
centru, ktoré nemalo ani 84 %.
Švingál
-preberali to na školskej komisii. Mali 85 % a potom zistili, že podľa zákona im musíme dať
minimálne 88 %. Týmto 6.000 keď im dáme, budú mať 88 %.
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-presúvajú sa peniaze, lebo sa im dalo 36.000 v rozpočte, ktorý sa pripravoval za p. Štrbovej,
sa im dalo 36.000 viac. My po týchto RO, ktorými zoberieme 36.000 €, oni budú mať 100 %,
čo nemali 5 rokov. Za ten stav, ktorý sme teraz spravili, že majú 100 %, bojovala tá škola
min. 5 rokov. Na ekonomickej komisii sedávali dva dni po 8 hod., skrz tohto VZN a preto
chcel, aby mali po 100 % a teraz sa to stalo a ideme populisticky riešiť, že berieme 36.000.
My neberieme nič, čo im patrí. My presúvame peniaze z ich škôlky, ako povedala p.
primátorka. Ďalšie populistické vyjadrenia, že je súkromná a dávame cudzím ľuďom. Možno
tam cudzí ľudia robia, ale pre naše deti. Keď štát nemá takéto zariadenie, musí to robiť
súkromné. Je to oficiálne zariadenie pod Ministerstvom školstva SR. Musíme im dať
minimálne 88 %. V rozpočte, ktorý sa robil minulý rok, na základe nového koeficientu mali
85 %. Nedali sme im ani zákonné minimum. Môžeme byť radi, že to súkromné zariadenie tu
máme. My môžeme zadržať 12 %. Budú požadovať ešte určité navýšenie. Keď im dáme aj 95
%, ešte stále zostáva 5 %. Nedehonestujme to, lebo sa zbalia a pôjdu inde. Obe škôlky majú
100 %. MŠ, Sklárska má prvý krát 100 %.
Gavalec
-chcel vedieť, či tú žiadosť dali sem, lebo všetko sa zohľadňovalo. Prekvapilo ho, že ideme dať
19.286 €. Keby tú žiadosť videl, tak nemá s tým problém.
primátorka
-v r. 2018 bol prijatý dodatok č. 5, dali sme dieťaťu súkromného centra 158 €, teraz mu
dávame 158 €. To isté, ako keď bol primátor, je teraz v návrhu. Je to 85 %. Čaká nás ešte
dofinancovanie centra.
Ing. Žilák
-za záujmové centrum sa robí štúdia, či aj z iných obcí chodia. Môžeme byť radi, že ho tu
máme a zostáva nám 12 %, ale myslí si, žeby mohli vedieť, či sú deti z Poltára a či by sa
výzva nemohla dať obciam.
JUDr. Garajová
-vo VZN je, aby so žiadosťou o dotáciu predkladali čestné prehlásenie rodičov, tam budeme
vidieť, odkiaľ deti prichádzajú a budeme si vedieť skontrolovať, či dieťa prišlo do centra raz
do roka, alebo 20 x. To bude platiť aj pre ZŠ, MŠ. Táto povinnosť bude od budúceho roka.
UZNESENIE č. 35/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
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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:
10 za

- proti

1 sa zdržal hlasovania
Gavalec

2. RO č. 4 -10
primátorka
-návrhy prerokovala ekonomická komisia a odporučila schváliť
RO č. 4
-ide o úpravu výdavkovej časti rozpočtu v MŠ, Sklárska v objeme 32.619 €, ktoré boli vo
výdavkovej časti rozpočtu presunuté pre školské kluby detí, ZUŠ, záujmové vzdelávanie,
súkromné centrum špeciálno – pedagogického poradenstva a správu školských budov podľa
rozpisu, ktorý je v materiáli a na internetovej stránke mesta.
UZNESENIE č. 36/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a
na základe zákona č. 426/2013 Z. z. § 14 ods. 2 písmena a) presun rozpočtovaných
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy 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 Materská škola Sklárska:
Funkčná klasifikácia 09.1.1.Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou
Ekon. klasifikácia
Suma
-

610 Mzdy
620 Odvody
635 Materiál a služby
635 Údržba a opravy
637 Ostatné tovary a služby

- 7 869,00 €
- 2 750,00 €
- 4 000,00 €
-17 000,00 €
- 1 000,00 €
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Funkčná klasifikácia 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (ŠKD Školská)
Ekon. klasifikácia
Suma
- 632 Energie

10,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu
Funkčná klasifikácia 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (ŠKD Slobody)
Ekon. klasifikácia
Suma
- 632 Energie

478,00 €

Funkčná klasifikácia 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (ZUŠ)
Ekon. klasifikácia
Suma
- 633 Materiál

4,00 €

Funkčná klasifikácia 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (záujmové vzdelávanie)
Ekon. klasifikácia
Suma
- 600 Bežné výdavky

9 003,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu:
Funkčná klasifikácia 09.6.0 Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávanie nedefin. podľa
úrovne – Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
Ekon. klasifikácia
- 600 Bežné výdavky

Suma
19 276,00 €
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Funkčná klasifikácia 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány
Ekon. klasifikácia

Suma

- 600 Bežné výdavky

3 848,00 €

Na základe schváleného koeficientu na prepočet originálnych kompetencií mesta pre rok 2019
bol vypočítaný normatív na dieťa MŠ Sklárska vo výške 2 561,00 €.
Po prerokovaní s poverenou riaditeľkou boli upravené jednotlivé nákladové položky rozpočtu
MŠ Sklárska podľa hore uvedenej klasifikácie.
Finančné prostriedky vo výške 32 619 € boli presunuté do výdavkovej časti rozpočtu
nasledovne:
ŠKD Školská 10,00 €
ŠKD Slobody 478,00 €
ZUŠ

4,00 €

Záujmové vzdelávanie

9 003,00 €

SCŠPP 19 276,00 €
Správa školských budov

3 848,00 €

Hlasovanie:
11 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

RO č. 5
primátorka
-presúvame sumu 1.006 € z výdavkového rozpočtu MŠ, Kanadská do rozpočtovej položky
Správa školských budov
UZNESENIE č. 37/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5
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základe zákona č. 426/2013 Z. z. § 14 ods. 2 písmena a) presun rozpočtovaných 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 Materská škola Kanadská:
Funkčná klasifikácia 09.1.1.Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou
Ekon. klasifikácia

Suma

610 Mzdy

- 746,00 €

620 Odvody

- 260,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu Správa školských objektov
Funkčná klasifikácia 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány
Ekon. klasifikácia

Suma

- 600 Bežné výdavky

1 006,00 €

Hlasovanie:
11 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

RO č. 6
primátorka
-presúvame 54.835 € z rozpočtu Vedľajšie služby v školstve do výdavkov časti Správa
školských budov
UZNESENIE č. 38/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na
základe zákona č. 426/2013 Z. z. § 14 ods. 2 písmena a) presun rozpočtovaných prostriedkov
v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy 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
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Funkčná klasifikácia 09.6.0. Vedľajšie služby v školstve (Školská jedáleň Slobody)
Ekon. klasifikácia

Suma

610 Mzdy

- 7 288,00 €

620 Odvody

- 2 547,00 €

633 Materiál

- 10 000,00 €

635 Rutinná a štandardná údržba

- 35 000,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu Správa školských objektov
Funkčná klasifikácia 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány
Ekon. klasifikácia

Suma

- 600 Bežné výdavky

54 835,00 €

Hlasovanie:
10 za

- proti

- sa zdržal hlasovania
Ing. Macove neprítomný

RO č. 7
primátorka
-na základe schváleného koeficientu na originálne kompetencie pre r. 2019 bol vypočítaný
normatív pre potencionálneho stravníka v školskej jedálni MŠ, Sklárska 359 €. Po prejednaní
s riaditeľom boli upravené jednotlivé nákladové položky rozpočtu a fin. prostriedky boli
presunuté do položky Správa školských objektov.
UZNESENIE č. 39/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na
základe zákona č. 426/2013 Z. z. § 14 ods. 2 písmena a) presun rozpočtovaných prostriedkov
v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy 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
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Funkčná klasifikácia 09.6.0. Vedľajšie služby v školstve (Školská jedáleň MŠ Sklárska)
Ekon. klasifikácia

Suma

610 Mzdy

- 3 245,00 €

620 Odvody

- 1 744,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu Správa školských objektov
Funkčná klasifikácia 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány
Ekon. klasifikácia

Suma

- 600 Bežné výdavky
Hlasovanie:
11 za

4 989,00 €
- proti

- sa zdržal hlasovania

RO č. 8
primátorka
-na základe schváleného koeficientu na prepočet originálnych kompetencií pre r. 2019 bol
vypočítaný normatív na dieťa, ktoré navštevuje CVČ v hodnote 189 €. Po prerokovaní
s riaditeľom ZŠ, Ul. slobody boli upravené položky tak, že financie vo výške 3.940 € boli
presunuté do položky Správa školských objektov.
UZNESENIE č. 40/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a
na základe zákona č. 426/2013 Z. z. § 14 ods. 2 písmena a) presun rozpočtovaných
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy 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 09.8.0. Vzdelávanie inde neklasifikované (CVČ ZŠ Slobody)
Ekon. klasifikácia
Suma
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632 Energie
637 Služby

- 1 940,00 €
- 2 000,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu Správa školských objektov
Funkčná klasifikácia 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány
Ekon. klasifikácia
Suma
- 600 Bežné výdavky
Hlasovanie:
11 za

3 940,00 €
- proti

- sa zdržal hlasovania

RO č. 9
-tento bod bol stiahnutý z rokovania

primátorka
-budeme dofinancovávať niektoré školy, alebo školské zariadenia, tá istá suma, ktorú čerpáme
z rozpočtu, bude slúžiť na dofinancovávanie iných škôl a školských zariadení. Na
nasledujúcom MsZ opäť sa vráti do rozpočtu škôl.
RO č. 10
primátorka
-je navrhnutý presun financií 29.520 € z príjmovej časti rozpočtu dane z príjmov do
výdavkovej časti Výkonné a zákonodarné orgány
UZNESENIE č. 41/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 10
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
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Ekon. klasifikácia 110

Suma

Dane z príjmov

29 520,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu:
Funkčná klasifikácia 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány (MsZ, rada, komisie)
Ekon. klasifikácia
Suma
- 637 Odmeny a príspevky
- 620 Poistné a príspevky do poisťovní
10 za

- proti

22 966,00 €
6 554,00 €
- sa zdržal hlasovania
JUDr. Garajová nehlasovala

3. Návrh zástupcu mesta Poltár do Výboru pre rozvoj okresu Poltár
Mgr. Jánošík
-prečítal dôvodovú správu a návrh na uznesenie /viď kamera/

Račko
-nie je proti, ale zdrží sa, lebo materiál nebol predložený včas

primátorka
-poslanci môžu predkladať materiál aj priamo, ak sa schváli v programe MsZ

UZNESENIE č. 42/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
v zmysle Zákona č. 369/1990 Zb. zákona SNR o obecnom zriadení a v zmysle Štatútu pre
rozvoj okresu Poltár primátorku mesta Mgr. Martinu Brisudovú za zástupkyňu mesta Poltár
do Výboru pre rozvoj okresu Poltár
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10 za

- proti

1 sa zdržal hlasovania
Račko

4. Informačná správa o stave MK
primátorka
-cieľom informačnej správy je objasniť technický stav komunikácií aj najzávažnejšie technické
nedostatky v tejto oblasti. Ekonomická a stavebná komisia odporučila rekonštrukciu MK
a chodníkov v r. 2019. Schválené v rozpočte máme na rekonštrukciu MK a chodníkov 180.000
€. V navrhovanom uznesení je, ktoré MK by mali byť rekonštruované, ale toto bude ďalej
posudzované zo stavebného a rozpočtového hľadiska, či objem finančných prostriedkov
vyčlenený v rozpočte bude postačovať. Jedná sa o rekonštrukciu v mestskej časti Zelené,
máme tam MK, ktorá nebola dokončená v minulom roku, išlo by o jej dokončenie a o ďalšiu
novú MK, ktorá by sa mala realizovať. Potom sú v materiáli ďalšie MK, ktoré sa nachádzajú
v meste Poltár. Na ďalšie MsZ sa budeme snažiť naceniť tieto MK. Môže sa stať, že
finančných prostriedkov bude menej a bude žiadať MsZ, ak budeme chcieť robiť viac MK,
o úver, alebo prípadne sa dohodneme, akým spôsobom budeme rekonštrukcie MK, ak nám
cena presiahne 180.000 €, robiť.
JUDr. Garajová
Väčšinu MK máme v zlom technickom stave. Budeme sa snažiť postupne opravovať, nedá sa
to naraz. Stavebná komisia určila, ktoré budú prioritné. Následne budeme hlasovať
o finančných prostriedkoch na MK. Na opravu malých nedostatkov by sme mohli využiť MsPS
a VPP.
primátorka
-je tam ešte MK oproti sklárni medzi garážami, tá je navrhovaná na rekonštrukciu, prejazd
medzi Ul. družby a Ul. slobody, vysprávky na Podhorskej, Továrenskej, ulička na Ul.
obrancov mieru, prejazd medzi Ul. družby a slobody, vysprávka ciest Hájiky – Maky,
asfaltové zálievky prasklín, aby nedošlo k ďalšiemu porušeniu MK a lokálne opravy
chodníkov, ktoré budeme realizovať prostredníctvom MsPS.
Bc. Skýpala
-máme uvedené MK v Zelenom od zvoničky po areál IT, mali to na ekonomickej komisii.
Rozprávali sa s p. Gavalcom, Baníkom a ostatnými členmi, tam sa možno chvíľu počká, lebo
IT dokončujú búracie práce. Možno sa ešte počká mesiac, dva, alebo sa to s nimi oddiskutuje,
aby sa to urobilo potom, keď ťažké mechanizmy odtiaľ odídu. Je tam zaradená MK v Zelenom
od zberných surovín po rodinný dom č. 62. Stavebná komisia zaradila hlavne túto časť medzi
urgentnejšie. V podstate na Zelenom budú mechanizmy a nakoľko sa na tejto MK jedná
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týmito dvomi ulicami budeme mať Zelené vyspravené nakomplet.
Vybudovanie MK medzi garážami, v súčasnosti prebieha príprava PD. Aj tak to vždy všetci
schvaľujeme, aj tých občanov na Továrenskej ul. sú nespokojní, aj na Podhorskej, čo dve
najurgentnejšie, tam je jeden a ten istý problém, čo sa týka kanalizácie. Na Podhorskej je
problém s tromi majiteľmi, ktorí sú principiálne proti tomu, ale máme určitú časť, kde cesta
sa dá spraviť nanovo, jedná sa v tej časti od kopčeka, čo začína stúpanie po ul., kde sa
vychádza pri Koršovi. Ak sa podarí doriešiť kanalizáciu, určite v krátkej dobe sa bude riešiť.
Vie, že je Továrenská ul. strašná, tam by sme vyzvali majiteľov nehnuteľností, alebo sa im
dajú podpísať súhlasy s tým, žeby sa zriadila kanalizácia naddimenzovaná v prípade, žeby
prišiel investor do priemyselného parku. Nedá sa všetko urobiť naraz.
Račko
-či by nebolo lepšie počkať na nacenenie MK
JUDr. Garajová
-dáme urobiť predbežné nacenenie, alebo PD medzi garážami a potom budú poslanci
rozhodovať o 180.000 €
Kromholc
-to isté sa rozprávalo na stavebnej komisii
Ing. Cifranič
-bol predložený stručný zoznam od stavebnej komisie, občania, ktorí bývajú na tých ul.,
Zelené, Družby, Podhorská, Továrenská..., nevieme, ktoré cesty sa schvália, ale tí, ktorí si
plánujú robiť prípojku vody, kanalizácie, plynu, teraz je ten správny čas riešiť to.
Hlasovanie, či môže vystúpiť občan:
10 za

- proti

1 sa zdržal hlasovania
Gavalec

Štefančík, občan
-v správe chýba autobusové nástupište, malo by byť na prvom mieste. Obrátil s aj na stavebnú
komisiu. Je to najpotrebnejšia časť v Poltári, aby sa spravila. Koľko bude stáť rekonštrukcia
MK? Či stavebná komisia videla projekty, či majú cenník výmer.
Ing. Cifranič
-prečítal list, ktorý mu dal p. Štefančík /viď kamera/

-17Potom konštatoval, že je to súčasťou priľahlej MK. Priľahlá k tomu nie je žiadna. Tá komunikácia, ktorá je k tomu priľahlá, nie je miestna, je to komunikácia III. triedy v správe
Slovenskej správy ciest. Ak je to komunikácia, ale je v akomkoľvek vlastníctve, ale je MK, tak
je to v správe príslušnej obce. Ale tam nie je oficiálne komunikácia. To, že tam niekto spravil
spevnenú plochu, niekedy dávno, neznamená že je tam oficiálne komunikácia. Mali sme tento
týždeň stretnutie so ŽSR, z oblasti správy Zvolen, prišli s niečím podobným a na základe
vlastníckych vzťahov veľmi rýchlo vyviedol z omylu a potom priznal, že asi to tak bude. On
tiež vyrukoval, že priľahlá komunikácia je naša a tým pádom patrí k tomu. Nie je naša,
budeme musieť vysporiadať vlastnícke vzťahy a potom sa budeme môcť o to starať.
primátorka
-na minulom MsZ sľúbila, že vstúpime do jednania so ŽSR a SAD. Vstúpili sme, je jej jasné, že
ak sa o to nepostará mesto, nepostará sa nikto. SAD na jednanie neprišla. Tým, že je tam
autobusové nástupište, podieľa sa SAD na tom, že povrch nie je taký, ako by mal byť.
V jednaniach budeme ďalej pokračovať. Plocha patrí ŽSR, je to dvor. ŽSR dali návrh, že tú
plochu si môžeme prenajať, alebo nám ju môžu predať. Vstúpime do rokovania na isté
spolufinancovanie na úpravu tejto plochy aj so SAD. Predpokladá, že celá úprava ak, či tak
skončí na meste, pretože budeme musieť diery zaasfaltovať. Dáme aj žiadosť, čo sa týka
použitia verejných toaliet, ktoré by mali byť sprístupnené na železničnej stanici.
Pravdepodobne budeme musieť do tohto investovať vlastné financie.
Bc. Skýpala
-nie nám je to jedno. My sme žiadali ŽSR a chceli sme od nich vykúpiť všetky pozemky, ktoré
idú okolo železníc, stroskotalo to. Ak máme dávať finančné prostriedky do pozemku, ktorý nie
je mestský, zveľadíme niekomu. A čo keď ho predajú? Porobíme nový asfalt. Papierovo to
musí byť v poriadku.
Mgr. Jánošík
-každý sa zbaví povinnosti
Kromholc
-na stavebnej komisii to nepreberali, keďže to rieši mesto so ŽSR. Nacenenie sa ešte urobí.
Gavalec
-vybavuje sa to od ŽSR 6 rokov. Mali sme urobený znalecký posudok, že sa odkúpia pozemky
okolo železníc za 117.000 €. Bolo to schválené aj v MsZ. Ale do pol roka sa zmenili 3
generálni riaditelia, ani jeden to nestihol podpísať. V druhom polroku prišlo, že znalecký
posudok neuznávajú a ŽSR dajú vypracovať vlastný posudok. Aj kosenie zostalo na ťarchu
mesta.
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-nech sa aspoň zaplácu veľké diery
JUDr. Garajová
-generálne riaditeľstvo ŽSR napísalo, že predstaničné námestie je súčasťou MK a má ju
spravovať mesto, odhŕňať sneh, vyasfaltovať. Pokiaľ Cifranič hovorí, že nie súčasťou MK,
s akou komunikáciou to susedí?
Ing. Cifranič
-momentálne to nie je žiadna komunikácia, oficiálne je to dvor
JUDr. Garajová
-konštatovala, že vychádza z LV, kde je vedený pozemok. Ona sa pýta na cestné teleso, stavbu.
To sa na LV neobjaví.
Ing. Cifranič
-keď je majetok v ľubovoľnom vlastníctve a je na ňom poznámka, že je využívaný ako MK, MK
je automaticky v správe mesta, nech je číkoľvek pozemok. Ale tu je pozemok, na ktorom nie je
oficiálne zapísaná žiadna stavba, ale ani nie je napísané, že je tam MK. Oficiálne je dvor.
JUDr. Garajová
-je to otázka l0 sek. premeniť dvor na MK. V spolupráci so ŽSR by ste to mohli urobiť
Ing. Cifranič
-bola aj taká možnosť, že oni GP odčlenia tú časť, ktorá je využívaná ako predstaničná
plocha a tú zmenia na MK a potom by sme sa o to mohli starať.
JUDr. Garajová
-či rokovali aj o odkúpení
Ing. Cifranič
-aj o odkúpení, o prenajatí, aj o zapísaní ako MK spevnenej plochy. Hľadali sme riešenie, aby
tá spevnená plocha bola v poriadku.
Ing. Žilák
-bol svedkom jednania p. Gavalec, Koršó a jeho otec. Je to bludný kruh. Keby sa nám to
podarilo dostať pod seba, sú dotácie na rozvoj cestovného ruchu dané presne na tento účel.
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-táto vec sa rieši roky, keby to bolo také jednoduché, už dávno je to mestské a vysporiadané
Hlasovanie:
Kto je za to, aby mohol vystúpiť Ing. Pribilinec?
10 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

Ing. Pribilinec
-pred 25 rokmi to riešil p. Koršó. Tak isto narazil.
-na Sklárskej ul. pred MŠ neodteká voda, keď naprší

UZNESENIE č. 43/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE
Informatívnu správu o stave miestnych komunikácií
10 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

UZNESENIE č. 44/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
na základe predloženej informatívnej správy o stave miestnych komunikácií zaradiť
prednostne na rekonštrukciu tie miestne komunikácie podľa poradia, ktoré sú
v nevyhovujúcom technickom stave:









miestna komunikácia v Zelenom od zvoničky po areál Ipeľských tehelní
miestna komunikácia v Zelenom od zberných surovín po RD súp. č. 62
miestna komunikácia medzi radovými garážami oproti areálu sklární na Ulici 13.
januára
prejazd medzi Ulicou družby a Ulicou slobody (spevniť časť od Ulice slobody, na
zostávajúcej časti budú realizované búracie práce budov, ktoré sa nachádzajú za
očnou optikou
vysprávky na Podhorskej ulici, Továrenskej ulici, ulička na Obrancov mieru a prejazd
medzi
Ulicou družby a Ulicou slobody (za záhradkárskym obchodom). Asfaltový kryt
neodporúčame, nakoľko na uvedených miestnych komunikáciách nie je vybudovaná
kanalizácia
vysprávky ciest v častiach Prievrana a Hájiky-Maky
na miestnych komunikáciách v Poltári, ktoré majú asfaltový kryt vo vyhovujúcom
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stave je potrebné realizovať asfaltovú zálievku prasklín, aby nedochádzalo k ďalšiemu
porušeniu
podkladných vrstiev, následne by bola oprava výrazne finančne
náročnejšia
lokálne opravy chodníkov pracovníkmi mestského podniku služieb

10 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

5. Podpora opatrovateľskej služby – zrušenie uznesenia
primátorka
-na minulom MsZ sme na základe výzvy schválili príspevok na projekt podpora OS vo výške
88.200 €. Projekt umožňuje 100 % financovanie z fondov. Predmetné uznesenie nie je
potrebné predkladať. Informácia bola oznámená od spracovateľa projektu po schválení
predmetného uznesenia, preto sa ruší.
JUDr. Garajová
-schválili sme 5 % spoluúčasť na projekt, nie je isté, či nám ho schvália. Spoluúčasť sa
nepožaduje, uznesenie ideme zrušiť.
UZNESENIE č. 45/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
RUŠÍ
uznesenie č. 33/2019, ktoré bolo prijaté na zasadnutí dňa 21.2.2019
11 za

- proti

- sa zdržal hlaosvania

6. Prenájom majetku mesta – stĺpy VO a rozhlasové stĺpy – zámer, spôsob a podmienky
obchodnej verejnej súťaže
primátorka
-mesto zverejnilo zámer prenajať stĺpy VO a rozhlasové stĺpy za účelom navigačného systému
podnikateľov na území mesta, nakoľko nájomná zmluva s podnikateľmi končí 31. 3. 2019.
Súťaž začína 22. 3. a končí 10. 4. Minimálna výška nájomného za každú umiestnenú tabuľu
bola stanovená na 200 € za r. a bola daná komisia na vyhodnotenie návrhov: Mgr. Jánošík,
Mgr. Sojková, Ing. Švantnerová.
UZNESENIE č. 46/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
1. zámer prenájmu stĺpov verejného osvetlenia a rozhlasových stĺpov za účelom umiestnenia
navigačného systému podnikateľov
11 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

-212. spôsob prenájmu stĺpov verejného osvetlenia a rozhlasových stĺpov za účelom umiestnenia
navigačného systému podnikateľov v zmysle § 281- § 288 zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov obchodnou verejnou súťažou.
11 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

3. podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom stĺpov verejného osvetlenia a
rozhlasových stĺpov za účelom výhradného prevádzkovania navigačného systému
podnikateľov .
11 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

7. Schválenie uznesení komisií: športová komisia a komisia pre školstvo
UZNESENIE č. 47/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
1. finančný príspevok vo výške 90,- € pre Mgr. Evu Nociarovú, bytom Poltár,
Fučíkova 628/19 na zabezpečenie cien – darčekových košov - pre účastníkov
3. ročníka „Turnaja veselých volejbalistov“, ktorý sa konal dňa 23.02.2018
v mestskej športovej hale.
2. finančný príspevok vo výške 100,- € pre Veroniku Garajovú, bytom Poltár,
Slobody 596/84 na úhradu nákladov spojených s účasťou na Majstrovstvách
Slovenska v kategórii bikiny fitness, ktoré sa budú konať dňa 20.04.2019 v Hnúšti.
3. finančný príspevok vo výške 100,- € pre Denisu Garajovú, bytom Poltár,
Slobody 596/84 na úhradu nákladov spojených s účasťou na Majstrovstvách
Slovenska v kategórii bikiny fitness, ktoré sa budú konať dňa 20.04.2019 v Hnúšti.
V prípade organizovania podujatia v meste Poltár vystúpia športovkyne v rámci
programu bezplatne.
9 za

- proti

1 sa zdržal hlasovania
Mgr. Sojková

UZNESENIE č. 48/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
1.vyčlenenie finančných prostriedkov vo výške 1150 € z rozpočtu komisie na prípravu
a organizačné zabezpečenie Dňa učiteľov, ktorý sa bude konať dňa 29.03.2019 (Nákup
materiálu a tlač pozvánok, tlač a laminovanie ďakovných listov, občerstvenie pre ocenených,

-22pozvaných a účinkujúcich, obedy, kvety, a darčeky pre ocenených, hudobný program,
moderovanie podujatia, vecný dar pre pedagóga oceneného zriaďovateľom).
11 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

8. Žiadosti o finančný príspevok:
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku Poltár
ZO SZPB
primátorka
-komisia neodporúča schváliť 5.000 na obnovu fasády. Mesto poskytuje formou dotácie
katolíckej a evanjelickej cirkvi 500 €. Zmluvy sú zverejnené. Ekonomická komisia navrhla
s predstaviteľmi evanjelickej cirkvi jednať ohľadom predaja pozemkov na Skalici so zámerom
vykúpiť a preklasifikovať na stavebné pozemky.
Bc. Skýpala
-jednohlasne sa zhodli, že schválením príspevku by mohlo dôjsť k situácii ako pred dvomi
rokmi, keď evanjelická cirkev požadovala 10.000 a boli negatívne ohlasy zo strany katolíkov,
že keď sa dáva jedným, tak aj druhým. Mesto chce vytvoriť stavebné pozemky, evanjelická
cirkev vlastní 3 ha ornej pôdy na Skalici. Pár týždňov dozadu predala cirkev pozemok smerom
na Lehotu súkromníkovi, preto vyšiel návrh, žeby sme jednu parcelu v zmysle VZN odkúpili.
Bol za p. farárkou. Majú na to orgány, ktoré o tom rozhodujú. Vedeli by sme si vzájomne
pomôcť.
JUDr. Garajová
-je to správna myšlienka, postup je zdĺhavý, pretože rozhodujú členovia cirkvi, presbyterstvo
...
Ing. Žilák
-keď dôjde k odpredaju, nie je isté, že vyčlenia to im
Bc. Skýpala
-zaoberá sa aj tým, pár týždňov dozadu schválili odpredaj s podobnou výmerou. Je to
zlomková suma, čo môžu dostať tu. Keby nám predali komplet všetko, hoci to všetko
nežiadame, dostanú od mesta 94.000. Vedia si kostol zrekonštruovať na komplet a pomôžu
mladým rodinám. Zaujímali by sme sa iba o jednu parcelu z troch a tam by vedeli dostať
24.000 €. Za novou ZŠ.
JUDr. Garajová
-toto by bolo racionálne riešenie pre obe strany. Odd. výstavby by mohlo vstúpiť do jednania
behom týždňa, dvoch s presbytermi.
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Ing. Žilák
-on to má v užívaní, ak je to za plotom školy, vzadu je svah, je to nepoužiteľné
Bc. Skýpala
-nebude celá výmera použiteľná, ďalej konštatoval, že z Poltára odchádzajú mladé rodiny
stavať inde.
Hlasovanie:
Kto je za to, aby vystúpil p. Dudáš?
11 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

Dudáš, občan
-stavebný pozemok je aj za Uhoľnými skladmi na Zelenom a oproti jeho rodinného domu
Bc. Skýpala
-ale nie stavebné, na Skalici sú ideálne podmienky
JUDr. Garajová
-mladí ľudia žiadali odkúpenie pozemkov, o ktorých hovorí p. Dudáš
-ten pozemok, čo hovorí Ing. Žilák, treba ísť pozrieť, ak je veľký svah, tak sa treba nad tým
zamyslieť

UZNESENIE č.49/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
NESCHVAĽUJE
finančnú pomoc Cirkevnému zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
Poltár
8 za

- proti

3 sa zdržali hlasovania
Ing. Macove, Račko, Ing. Žilák

Žiadosť ZO SZPB
Mgr. Jánošík
-ak bude známy záverečný účet a budeme v pluse, potom by navrhol dofinancovať 150 €.
Teraz dostávajú 5, 94 na člena.

-24primátorka
-SZPB organizuje vedomostnú súťaž ohľadom II. svetovej vojny. Mesto pomôže materiálno
technicky zabezpečiť v rámci možností.
Bc. Skýpala
-komisia neodporúča schváliť financie. Je to malá suma, ale ide o princíp, lebo prídu ďalšie
žiadosti. Dostali určitú sumu, nie je to veľká, pomôže sa im, ale aby sme každé MsZ neriešili
žiadosť, musíme určiť pravidlá.
hlavný kontrolór
-v zmysle VZN to robiť nemôžeme. Máme stanovený termín, dokedy môžu predložiť žiadosť

UZNESENIE č. 50/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
NESCHVAĽUJE
navýšenie dotácie na rok 2019 pre ZO SZPB v Poltári
5 za

2 proti
Kurák
Ing. Žilák

4 sa zdržali hlasovania
JUDr. Garajová
Mgr. Jánošík
Ing. Macove
Račko

Rôzne
primátorka
-výsledky VOS na odpredaj 3 vozidiel z MsPS:
do VOS boli doručené 3 obálky, cenová ponuka bola Avia s plošinou 1550 €, LIAZ BOBOR
501 €, Avia – 501 €. V súčasnosti pripravujeme zmluvy, aby autá boli odpredané, aby mesto
malo príjem.
-ďalej oboznámila prítomných s novými projektami, ktoré sme podali, alebo ich aktívne
pripravujeme:
-podpora OS –seniori potrebujú viac opatrovateliek, pribúda ich. Zatiaľ nemáme financie na
rozšírenie ZSS, budeme sa snažiť, aby sme mohli zamestnať, čo najviac opatrovateliek a platiť
ich zo zdrojov, ktoré možno z projektu dostaneme. Mohli by sme zamestnať 37 opatrovateliek.
Zámer je, aby seniori zostávali v domácom prostredí za pomoci opatrovateliek, aby prežívali
starobu lepšie, ako keď sú sami.

-25-ďalší je projekt rozvoja športu v r. 2019. Je z Úradu vlády SR. Podali sme projekt na
rekonštrukciu telocvične v areáli TJ. Ing. Kubaliak vyšiel v ústrety a zrealizoval projekt
bezplatne.
-do Nadácie COOP JEDNOTA sme podali 3 projekty – týka sa to parkov pri železničnej
stanici, rekonštrukcie fontány a parkov pri MsÚ
-podali sme tiež projekt „Bezpečné mesto“ na prevenciu kriminality pre MŠ a ZŠ
-chceme požiadať o rekonštrukciu a výstavbu ZSS, už sme požiadali o zriadenie malej obecnej
kompostárne
-taktiež iniciovala projekt Centrum hier pre deti
-budeme sa usilovať o projekt mestského kúpaliska, umiestnenie víriviek a sáun, nákup
vozidla s elektrickým pohonom, maximálne 10.000 s 5 % spolufinancovaním. V predošlom
období mesto podalo a nebolo úspešné. Opäť sa budeme usilovať o tento projekt. Zámerom
využitia by bol sociálny taxík.
-mesto sa zapojí do zvyšovania energetických účinností verejných budov. Na budovu knižnice
je spracovaná PD, maximálna výška podpory je 200.000 s 5 % spolufinancovaním
-ďalej je to vytvorenie historických máp mesta, na to by mohla pomôcť rada seniorov.
Projekt, ktorý sa realizoval za predchádzajúceho vedenia a teraz prechádza do realizačnej
fázy, jedná sa o kompostovanie, o dodávku 826 ks kompostérov v hodnote 123.999 €. V apríli
až júni by mali byť distribuované do rodinných domov.
JUDr. Garajová
-chceli by sme rekonštruovať urnový háj, celkové náklady sú 15.000, spolufinancovanie 1.500
€
Kromholc
-dostali na komisiu od p. Štefančíka podnet za znečistenie vodného toku a nelegálnej skládky.
Prečítal uznesenie stavebnej komisie. /viď kamera/
JUDr. Garajová
-našim cieľom je šetriť finančné prostriedky. Najväčší podiel, že sa predali autá a našli sa
kupci, má p. Švingál. Doteraz roznášali rozhodnutia o dani z nehnuteľnosti zamestnanci
mesta, stálo to isté finančné prostriedky, v súčasnosti roznášajú VPP. Ušetrili sme na
poštovnom.
Ing. Žilák
-majiteľ X – Baru si dal žiadosť na ihrisko
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-žiadosť bola doručená 20. 3., chce ju dať na rokovanie ekonomickej komisie.
Predchádzajúca spoločnosť, kde pán pôsobil, má nedoplatok voči mestu. Od komisie by
chcela vedieť tiež za akú konkrétnu sumu by došlo k prenájmu.
Ing. Žilák
-počul, že sa udial nejaký čin 1. 3., kde bolo narábané so šrotom, kontajnerom, bolo použité
mestské auto a odpredal sa šrot do zberných surovín. Či a kto túto vec schválil, bolo podané
trestné oznámenie a vec bola klasifikovaná ako priestupok. V akom je to štádiu.
Ing. Hájiček
-skutok sa stal, prvý deň, ako nastúpil do funkcie, ale on osobne mal už týždeň zaplatené
Dudince, nastúpil oficiálne 4. 3. A dozvedel sa, že v MsPS v piatok bola polícia a niečo
vyšetrovala. Keď sa vrátil z porady, tak sa opýtal p. Teichnerovej, ktorá ho zastupovala
a bolo mu potvrdené, že tam policajti boli a že vyšetrovateľovi oznámili, že bol z areálu
odvezený kovový odpad na mestskej Avii do Zeleného a že chlapi odovzdali peniaze
v pondelok do pokladne MsPS. Ako to bolo od piatku do pondelku rána, nevie, buď sa niečo
dozvedeli, ale tie peniaze odovzdali. Pýtal sa p. Teichnerovej, ako to je so šrotom. Povedala,
že takto vývoz šrotu sa vykonával už aj predtým, niekoľko rokov, zúčastňovala sa ho nielen
táto partia, čo bola teraz, ale aj iní, aj ten, ktorý podanie podal. Bolo to so súhlasom
vedúceho MsPS. Peniaze si ponechávali pre seba. O tomto, že sa tento šrot odvážal, vedel
vedúci, on s tým súhlasil a nepovedal ani slovo. P. Hájiček keď videl, že je prevrátený
kontajner deravý, tak povedal Solivajsovi, že ho treba odviezť. Oni naložili na Aviu, doložili
nejaké veci a odviezli do Kovošrotu. Všetko by bolo v poriadku, keby sa financie vrátili tam,
kde majú, do pokladne MsPS. P. Teichnerová mala v piatok dovolenku, že jej zavolali, že
odvezú šrot ako vždy, povedala, že dobre. V pondelok priniesli peniaze, lebo nikdy to dovtedy
neurobili. Robilo sa to roky, všetci o tom vedeli, že sa to tak robí. Aj vedúci, aj Teichnerová.
Hneď prijal opatrenie, vydal príkazný list, zakázal vývoz akéhokoľvek materiálu z MsPS bez
predchádzajúceho súhlasu vedenia, zakázal používať dopravné prostriedky bez súhlasu
a používať náradie bez súhlasu vedenia MsPS. Je to len vyvrcholenie medziľudských vzťahov
medzi pracovníkmi. Prehĺbili sa po komunálnych voľbách. Nevedia si prísť na slovo. Táto
udalosť nepripravila mesto o peniaze, lebo išli do pokladne. Išli s vedomím Teichnerovej, lebo
tak boli naučení. Z morálneho hľadiska to bola nezodpovednosť nielen tejto skupiny, ale aj
predtým. Striedali sa.
primátorka
-na bedrá p. Hájička sme naložili veľký balvan, s ktorým sa vysporiadal veľmi dobre, pretože
teraz rieši tento problém. Predtým sa to robilo bežne a možno to robil aj ten, ktorý teraz kričí
„Chyťte zlodeja“. Priorita je zaviesť tam poriadok a znamením je, že je tam Ing. Hájiček.
Verí, že bude pokračovať tak dobre, ako doteraz. To, čo povedal o vzťahoch, je pravda. Sama
bola svedkom, že nefunguje to tam tak, ako má. Problém je vypuklý. Nejakým spôsobom sa
zastabilizoval MsÚ a takéto problémy nemusí riešiť so zamestnancami MsÚ a tí ľudia sa
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citlivá téma je MŠ. Nikdy nenútila žiadnu riaditeľku, aby sa pozície riaditeľky MŠ vzdala. Keď
sa riaditeľka svojej pozície vzdá, musí byť vypísané výberové konanie, alebo niekto poverený
vedením MŠ. Dostala sa do problematickej situácie v obidvoch MŠ, aj na Sklárskej, aj na
Kanadskej, bolo vypísané výberové konanie. Na Sklársku sa nikto neprihlásil, bolo potrebné
poveriť vedením MŠ, Na základe toho, že p. Kačániová má odborné znalosti, prax a už riadila
túto MŠ, rozhodla sa, že bude poverená riadením tejto MŠ. A bola poverená aj preto, pretože
táto MŠ je jej kmeňovou školou. Vrátila sa domov. Čo sa týka MŠ, Kanadská a toho, čo sa
píše na stránkach, nebola vybratá riaditeľka tejto MŠ. Na MŠ zostali tri učiteľky. Nevybrala
hneď svoju rodinu. Išla sa opýtať učiteliek, ktorá by chcela viesť túto MŠ. Napriek tomu, že
Vlasta Kojnoková už riadila túto MŠ a možno má kurzy a predpoklady, aby to robila. Ani
jedna z učiteliek nepovedala, že chce byť poverená riaditeľkou. Tak rozhodla ako primátorka
mesta, pretože prijala na seba zodpovednosť. Je presvedčená o tom, že sa rozhodla správne.
Na pol roka poverila riadením ženy, o ktorých je presvedčená, že pomôžu MŠ, že neurobila
nič zlé. Nikoho nenútila, aby sa vzdal funkcie riaditeľky MŠ, Sklárska, ale riešila iba situáciu.
Mrzí ju, keď sa deti používajú ako nástroj pre primátorku na nálepkovanie, že ona niektorej
MŠ nechce dopriať finančné prostriedky. Nie je to tak. Sama má doma škôlkára. A preto aj do
tohto uznesenia dala 100 % pre každé dieťa. A je jedno, či Sklárska, či Kanadská MŠ. Ak
niekto má otázky na vedúcich mesta, nech sa pýta vedúcich mesta. Má na to rôzne
komunikačné kanály. Jedným z nich, je zriadenie oficiálnej stránky, kde ľudia môžu klásť
otázky a my odpovedáme. V dohľadnej dobe bude zriadená bezplatná telefonická linka. Ku nej
sú tiež dvere otvorené.
Gavalec
- v akom štádiu je KD a vnútroblok
primátorka
-navštívila nás spoločnosť, s ktorou realizujeme projekty a odporučila nám zopakovať súťaž.
Budeme opakovať súťaž v obidvoch projektoch.
Bc. Skýpala
-obe MŠ dostali 100 %, čo nikdy nebolo. Sklárska nemala aspoň za posledných 6 rokov toľko.
A boli tam klamstvá, že im berieme. Situácia, aká je, myslí si, že vadí všetkým poslancom a
chcel by poprosiť ľudí, aby sa to ukľudnilo. Názory môžeme mať rôzne, len keď ideme do
krajností, že sa tu rozprávajú absolútne výmysly na úkor detí.
Mgr. Jánošík
-tento pán, už mal prenájom Ofsajd Baru. Predložil to poslanec Baník na určité obdobie.
Suma bola stanovená a boli spokojní obaja, ale prečo dlhy.
primátorka
-za inú podnikateľskú činnosť

-28Mgr. Jánošík
-hmotná zodpovednosť nie je nikde. Od r. 2010 bol zodpovedný človek na MsPS. Materiály s
vyššou sumou mal prideľovať na podpis.
Ing. Žilák
-hádam sa nebude využívať mestské auto na odvoz šrotu. Nemôžu si nechať peniaze za to, že
sú platení v robote, to je ich povinnosť. Mal dotaz, či ich písomnou formou upozornil p.
Hájiček.
Ing. Hájiček
-upozornil príkazným listom
JUDr. Garajová
-dopočula sa, že sa mali nekorektne správať ku p. Abelovskej. Stretla sa s ňou dva krát. Boli
sťažnosti od rodičov, že rekonštrukcia sociálnych zariadení v MŠ, Sklárska sa neurobila tak,
ako sa mala. Je neukončená. To bolo v januári. Firma, s ktorou bývalé vedenie uzavrelo
zmluvu o dielo, má peniaze vyplatené. P. riaditeľka vysvetlila, čo tam chýba. Potom boli
osobne pozrieť, dielo nie je ukončené. Na druhom stretnutí sa pýtala, kde je odovzdávajúci
protokol bez vád. Povedala, že odovzdávajúci protokol je pri faktúre na MsÚ. P. Oravcová
protokol nenašla, p. riaditeľka povedala, že ho donesie. Odovzdávajúci protokol nemáme
dodnes. Zaplatili sme 34.000 €, dielo sme neprevzali. Toto bol problém, ktorý riešila s p.
Abelovskou.
INTERPELÁCIA
Mgr. Jánošík
-čo sa týka ukončenia tribún, pred mesiacom boli sedačky všade, včera na južnej strane sú
dole. Niečo sa asi udialo.
JUDr. Garajová
-máme s tribúnami značný problém. 7. 12. sa vyplatila plná suma, podľa odovzdávajúceho
protokolu, dielo má vady. Do 30. 4. môžu vady odstraňovať. Vzniká problém medzi firmou a
subdodávateľom. Zvolali sme jedno rokovanie. Na budúci týždeň bude ďalšie. Sedačky sú
odmontované, lebo zabudli niečo natrieť. Keď to natrú, tak to namontujú.
primátorka
-boli sme kontaktovaní subdodávateľom. 177.000 mesto vyplatilo plnú sumu, ale nebola
vyplatená faktúra pre subdodávateľa. On žiada vyplatiť túto faktúru od mesta. Faktúra príde
na MsZ a poslanci rozhodnú, komu znížime rozpočet o danú sumu a z akého rozpočtu
vyplatíme druhý krát naše tribúny.
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-možno sa to ešte vyrieši
DISKUSIA
Hlasovanie:
Kto je za to, aby mohli vystúpiť občania?
9 za
Dudáš, občan
-každý rok schvaľujú poslanci na kúpalisko stratu niekoľko tisíc €. Vlani boli zakúpené
tepelné čerpadlá a teraz chceme dokúpiť vírivky. Či je vypracovaný finančný audit, či mesto
nebude doplácať.
-ďalej mal dotaz ohľadom prenájmu, ktorý uzavrelo mesto s PD, či sa niečo mieni robiť
-Turecký most viazne, nevieme, žeby sa niečo dialo
primátorka
-kúpalisko je sezónna vec. Aby sa kúpalisko dalo využiť počas celého roka, príjem by mohol
byť vyšší. My ponímame kúpalisko ako službu pre občanov. Vyčlenili sme na kúpalisko
40.000, ktoré možno na kúpalisko nepoužijeme. Toto kúpalisko treba zatraktívniť, prísne
sledovať, ale myslieť si, že nám tento rok prinesie zisk, je detinské. Bolo by dobré dostať sa
aspoň na nulu. Žiadame investície z projektu. Ak nám to vyjde, bola by to pomoc
prostredníctvom Akčného plánu.
-zvolali sme kontrolný deň na Turecký most. Bol tam statik, architekt, zástupca firmy KOLEK
a mesto Poltár. Máme zápis a žiadali sme od firmy denník, zatiaľ ho nemáme k dispozícii.
Vyjadril sa statik, ktorý nemal výhrady k statike mostu. Bolo vyjadrenie architekta k múriku,
kde výhrady boli. V súčasnosti sa firma KOLEK chce obrátiť na Pamiatkový úrad a práce sa
nezačali a nezačnú, kým neprídeme k uzáveru, k dohode, či je to v poriadku. To, čo mesto
nemalo, je realizačný projekt a stavebný dozor. S Ing. Cifraničom sa dopracúvajú k
stavebnému dozoru, mesto chce kontrolovať.
-zmluva s PD nebola uzavretá s ňou
JUDr. Garajová
-nájmy nehnuteľností schvaľuje MsZ, zrušenie môžeme dosiahnuť súdnou cestou. Nestíha na
všetko.
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-dodatok sa urobil za tú istú sumu, ako bolo predtým
Sitor, občan
-jedna z priorít primátorky bolo, že chce ľudí spájať a nie rozdeľovať. Myslí si, že to, aká je
situácia v meste, za tú situáciu neviní ju, ale nastala vtedy, keď sa založila jedna nemenovaná
WEB stránka, ktorej aktívnym fanúšikom bola aj ona. A tiež si myslel, že je to prostriedok k
tomu, aby dosiahla vytúžený post a po voľbách sa toto zmení.
Mali sme Fašiangové dni v meste Poltár. Fašiangy boli aj v okolitých obciach. Osobne sa
zúčastnil týchto dní aj v Českom Brezove. kde bol pozvaný starostom, tak isto bol pozvaný
starostom aj na Uhorské. Bol prekvapený, aký počet poltárčanov bol na tomto dni v
Uhorskom. Bol tam aj p. Imrovič, stretol sa tam s určitými ľuďmi, práve z fotografie, ktorú
zdieľala. Keby sa stretol aj účelovo, nevidí nič zlé, ale bolo to zhodou okolností. Je z pozície
primátorky morálne, čo urobila, aby vyvolala zámerne medzi ľuďmi konfrontácie, ktoré
nastali v komentároch? To, čo bolo v diskusii má pre neho veľký význam, jeho sa to dotklo, že
jedna primátorka sa dokáže takouto formou znížiť. /prečítal komentáre/ To, že na fotografii
bol aj bývalý primátor, to, že bol Gavalec protikandidát vo voľbách, alebo aj Baník,
neznamená, že sa budeme do konca života nenávidieť. Nevie, čo je na tom nepochopiteľné z
jej strany, že s tým človekom komunikuje. Obsah p. Dudáša podporila lajkom. /citoval
komentár/ Vy nie ste radový občan, ste na pozícii primátorky mesta. Tak, ako rozprávala
rodine Gavalca, že musia zniesť kritiku, mala by ju vedieť zniesť aj ona. Tu nikto nekritizoval
ju, alebo Fašiangové dni, ale ona bola tá, ktorá kritizovala a ukázala, že nie je pre všetkých
ľudí, ale len pre určitú skupinu. Vy svojim správaním a konaním ovplyvňujete verejnú mienku.
primátorka
-ten vytúžený post, o ktorom hovoril, bol vytúžený aj pre neho. Žiaľ nedosiahol to, čo ona, mal
na to málo hlasov. Ľudia si možno pre nejaké jej povahové vlastnosti, vybrali niekoho iného.
To akým spôsobom vedie mesto, to je jej spôsob. Snaží sa byť čestná, spravodlivá a robí to, o
čom je presvedčená, že robí dobre pre väčšinu občanov. Jednou akciou, ktorú urobila, boli aj
Fašiangy. Keď začala organizovať Fašiangy, potrebovala pomoc pracovníkov mesta.
Požiadala o pomoc aj TS a z TS jej bolo oznámené, že mnohí nemôžu ísť, pretože majú inú
prácu, rodinnú udalosť. Nenaliehala a povedala, že kto môže, nech ide. Jedným z tých, ktorí
tam prišli bol p. Škrabák, je empatický a vždy, keď je možnosť pomôže. Ďalším bol p. Telek,
ktorý mal vtedy službu. Požiadala o pomoc pracovníkov MsÚ. Tí, ktorí išli, išli. Nevyužila
právo, nariadiť prácu nadčas. Poprosila a keďže ich nebolo dosť, požiadala aktivačných
pracovníkov a prišli ženy so svojimi deťmi, lebo ich majú aj päť. A tie ženy prišli robiť miesto
chlapov, ktorí išli na Uhorské. A toto vyvolalo v nej hnev, lebo si predstavte, že aj primátorka
mesta nie je spokojná, nie kvôli sebe, nebola spokojná kvôli tým ľuďom, kvôli tým ženám,
ktoré tam prišli. Ona im tú aktiváciu nemohla zaplatiť a tak, keď sa skončili Fašiangy, ich
zavolala, poďakovala a povedala, že jej je ľúto, že chlapi, ktorí tam mohli nosiť kapustu,
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nemohla dať ani €, pretože by bolo z dávky stiahnuté, tie obsluhovali. Vlastní zamestnanci
majú pracovať pre mesto a ak si chcú oddýchnuť, mohli povedať, že idú na Uhorské, lebo ona
a ľudia, ktorí tu sedia, tam behali. Je tu pre Poltár a nie pre Uhorské. P. Sitor môže vo
svojom voľnom čase chodiť kdekoľvek, jej išlo o zamestnancov mesta a preto zdieľala
fotografiu.
Sitor, občan
-prečo zdieľala fotografiu, kde bol iba jeden zamestnanec pod jej vedením a prečo nie to, kde
boli ľudia, ktorých spomína
primátorka
-lebo namiesto toho pracovníka, prišiel p. Rovňan a on fotografoval
Štefančík, občan
-čo je nové v kauze železo
JUDr. Garajová
-boli vypočúvaní s primátorkou v pozícii poškodeného, predpokladá, že bolo začaté trestné
stíhanie. Navrhli vypočuť ďalších svedkov.
Mgr. Jánošík
-za to, že nezahlasoval za prenájom pre p. Sitora, čo p. Sitor o ňom písal na fcb, nevyčítal mu
to
Štefančík, občan
-poďakoval p. Hájičkovi. za jeden deň dali dokopy aspoň na 85 % cestu do Hájikov. Pracuje
sa na ceste na Prievranu, kde sa čistia rigoly.
-Poltarica je stokou a nielen Podhorskej ul., má na tom zásluhu aj Pionierska ul. Čo boli
pripojené nehnuteľnosti do starej kanalizácie, vybudovaním novej, neprepojili sa do nej.
Nevie, ako sa to mohlo skolaudovať. Porozdával nafotený materiál poslancom MsZ a verejne
požiadal Ing. Pribilinca, aby to bral ako oficiálne podanie, stavebné odd. na MsÚ, tak isto.
Aby sa zriadila dočasná komisia z troch poslancov, kde by bol prizvaný referent zo stav. odd.,
Pribilinec, Žilík, ako riaditeľ Povodia Ipľa. Od 15. 9. sú občania povinní uschovávať doklady
o vývoze žumpy. Od 15. 9. 2020 môže obec a ďalšie kontrolné orgány požadovať predložiť
doklady 2 roky dozadu.
primátorka
-budeme posielať občanom výzvy a potom sa pohneme ďalej
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-zmluvy medzi Veoliou a odberateľmi, ktorí sú na papieri pripojení, zabudol povedať jeden
krok. Keď sa spravila kanalizácia, každý jeden, obišli si ich pracovníci Veolie a oni im
podpísali, že sú pripojení do kanalizácie a až potom bolo uzavreté.
Štefančík, občan
-ako sa kolaudovala kanalizácia?
Ing. Cifranič
-ako bolo na projekte, tak sa aj spravilo. My v tom nemáme prípojky po rodinný dom. Iba
odbočky. Konkrétny človek sa sťažoval, aj zajtra je tam možné pripojiť.
Dudáš, občan
-viete, o ktorú stavbu sa jedná. Bol tam aj Cifranič, aj Detvan a k pripojeniu stavby bráni iná
stavba.
Ing. Cifranič
-bráni využitiu odbočky, ktorá tam je
Dudáš, občan
-je tam stará kanalizácia, starú rúru nemôžeme porušiť. Keď robili odbočky a narazili na
problémy, lebo bráni ďalšia rúra, tak mali zavolať Vás a mali nájsť riešenie a nie zasypať
rúru a dať podpísať zmluvu starej žene.
Ing. Cifranič
-ako je možné, že majiteľ podpísal zmluvu?
Dudáš, občan
-mala 72 rokov, udrela splašková voda do studne
primátorka
-budeme to riešiť
Tóth, občan
-pri dobudovaní chodníka, keď ho budú robiť, aby dostali aj nejaké odmeny
-zastavte kšeftovanie s bytmi, lebo občania vedia, ako to prebieha. Povie príklad. Žije sám,
má garsónku a uvoľní sa 1 izb. byt, rýchlo si podá žiadosť a dostane ten byt. Sú tu mladí
ľudia, ktorí majú žiadosť 6 rokov a nedostanú ho. Keby mohol byť prítomný občan na komisii
a k tomu sa vyjadriť, mohlo sa predísť týmto veciam.
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-teraz sme mali v marci prvú komisiu a zaradili sme 19 žiadostí. Kto nespĺňa podmienky, má
dlhy voči mestu, niektorí nás aj klamú, exekúcie, ľudia si založia byt, prídu oň a chcú ďalší
byt. Mali sme prideľovať 1 izbový byt, ale ho oslovila primátorka, či by nemohol zostať pre
mesto, ak príde nejaký odborník, alebo zamestnanec mesta. Platia sa dve splátky vopred 550
€, potom nemajú. Treba uhradiť dlhy a dvojnásobok zábezpeky vopred zaplatiť. Keď nemajú
na to, rieši sa iný človek.
Nájomca odovzdá byt na Bytherme a potom môžeme prideľovať. Tam sú aj dlhy a my
nemôžeme verejne pred ním hovoriť.
primátorka
-je v kompetencii komisie rozhodnúť, ktorá časť je verejná, alebo neverejná
Slavkovský, riaditeľ ZŠ
- každoročne robia zapísanie detí do ŠKD a CVČ na základe žiadostí rodičov a rodič podpíše
čestné prehlásenie, že dieťa neprihlásil do iného školského zariadenia podobného typu. Nevie,
aké ešte čestné prehlásenie.
-ŠJ dostane príspevok na potencionálnych stravníkov, to je pravda. Nariadením vlády č.
668/2004, kedy koeficient stanovili, bolo v inom znení, ako je teraz. Tie koeficienty sa vtedy
pohybovali pre ŠJ - 3, 7 pre CVČ - 2, 8, ale na skutočný počet stravníkov, alebo v CVČ.
Zneužívali sa počty detí v centrálnom, stanovili sa iné kritériá, ale tým sa podhodnotili
koeficienty. Na tom boli lepšie v tom čase, keď sa dávala finančná čiastka na priamo
stravujúce deti a priamo deti ŠKD a CVČ. Prepočet je nevýhodný, ako v tom čase.
primátorka
-aby si zriaďovateľ odkontroloval, nejedná sa len o školský klub, ale aj iné zariadenia,
pretože od toho sa odvíja financovanie škôl a zariadení
-nikdy sa nestalo, žeby škola bola podfinancovaná, či už jedáleň, CVČ, aby nemohli
vykonávať činnosť. Ak budete potrebovať prostriedky, spätne sa Vám vrátia. CVČ je
financované zo záujmovej činnosti detí od 1 do 15 r. Odkrojíme z finančných prostriedkov detí
od 1 do 15 r. a časť finančných prostriedkov ide do novej školy a časť zostáva v rozpočte
mesta.
Ing. Pribilinec
-požiadal o prehodnotenie odmien členov ZPOZ-u, lebo má dojem, že sa na nich zabudlo
-pozná Ústavu SR, zákony a vždy konal podľa zákonov, čo sa týka p. Štefančíka
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-zvyšovanie odmien pre ZPOZ sa pripraví a bude rozhodovať MsZ
Garaj, občan
-v mene PZ ďakoval primátorke za odvolanie plnej moci pre Gavalca na zastupovanie mesta
ako vlastníka poľovných pozemkov na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na výkon práva
poľovníctva v Poltári
primátorka
-väčšinou je to kolektívna práca, snaží sa spolupracovať, prísť k pozitívnym riešeniam
Gavalec
-obnovuje sa každých 10 rokov, vždy sa to schvaľuje tu, nevidí dôvod, aby to niekto zneužil.
V r. 2009 schvaľovalo MsZ.
JUDr. Garajová
-odvolávame plnú moc komukoľvek, odvolali sme všetky. Splnomocnenie je v tejto veci
udelené a bude konať štatutár.
primátorka
-došlo iba k odvolaniu

Keďže viac bodov programu nebolo, ani pripomienok, poďakovala primátorka prítomným
za účasť a rokovanie mestského zastupiteľstva ukončila.

Mgr. Martina BRISUDOVÁ
primátorka mesta
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