Zápisnica
napísaná na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Poltári
konané dňa 5. 6. 2013
Prítomní: MVDr. Július Balog, MUDr. Radovan Baník, Marián Bodnár, MUDr. Miroslav
Garaj, Mgr. Pavel Jánošík, Pavol Sihelský, Mgr. Jozef Vretenička, Ing. Jozef Žilík,
Edita Klembasová, MUDr. Jana Gasperová, František Kuzmáni, Matej Albert,
Mgr. Martina Brisudová
Primátor:
Prednosta:
Hlavná kontrolórka:

Pavel G A V A L E C
Ing. Pavel O L Š I A K
Iveta L A K O T O V Á

Zapisovateľka:

Marta KUPČEKOVÁ
II.

Rokovanie mestského zastupiteľstva zahájil a viedol primátor mesta p. Pavel Gavalec, ktorý privítal
všetkých prítomných. Konštatoval, že na zasadnutí je prítomných 12 poslancov a preto je
uznášaniaschopné. Mgr. Vretenička príde pozdejšie.
Kto je za to, aby overovateľmi zápisnice boli:
1. MUDr. Radovan BANÍK
2. MVDr. Július BALOG
12 za

- proti

- sa zdržal hlasovania
Mgr. Vretenička neprítomný

/
Do návrhovej komisie odporučil zvoliť: 1. Mgr. Pavel JÁNOŠÍK
2.Ing. Jozef ŽILÍK
3.MUDr. Miroslav GARAJ
Hlasovanie:
Kto je za to, aby v návrhovej komisii pracovali títo poslanci?
12 za

- proti

- sa zdržal hlasovania
Mgr. Vretenička neprítomný

/

PROGRAM:
1.Schválenie vystavenej bankovej záruky na zabezpečenie záväzku Mesta Poltár splatiť
peňažné prostriedky poskytnuté ako úver podľa zmluvy o poskytnutí podpory uzavretej
medzi ŠFRB ako veriteľom a Mestom Poltár ako dlžníkom, vystavenie vlastnej
blankozmenky a uzatvorenie Dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke ako
zabezpečenie za vystavenú bankovú záruku
Hlasovanie:
Kto je za to, aby sa mestské zastupiteľstvo riadilo týmto programom?
13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

-21.Schválenie vystavenej bankovej záruky na zabezpečenie záväzku Mesta Poltár splatiť
peňažné prostriedky poskytnuté ako úver podľa zmluvy o poskytnutí podpory uzavretej
medzi ŠFRB ako veriteľom a Mestom Poltár ako dlžníkom, vystavenie vlastnej
blankozmenky a uzatvorenie Dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke ako
zabezpečenie za vystavenú bankovú záruku
primátor
-ŠFRB vyhovel žiadosti, banka uvoľní prvých 311.000 € pri úroku 1% a keď sa prestavajú,
dostaneme ďalších 933.000 € nenávratný finančný príspevok zo ŠFRB
MUDr. Baník
-na koľko rokov je úver?
primátor
-na 30 rokov
prednosta
-pri plnej obsadenosti bude splátka úveru 12, 50 €
MUDr. Garaj
-aká bude návratnosť, ak nebude obsadená. Trh s bytmi je dynamická záležitosť.
primátor
-teraz potrebujeme predbežný súhlas s VÚB bankou
Mgr. Vretenička
-dokedy bude zmenka
prednosta
-podmienky budú stanovené bankou
primátor
-za predbežné vystavenie blankozmenky budeme platiť 312 €, kým nevyčerpáme kvartál,
zaplatíme 0, 2 %
MUDr. Baník
-z blankozmenky sa financie neodratúvajú, po vyčerpaní môžeme ručiť nehnuteľnosťou
Mgr. Jánošík
-mali by sme schváliť aj zmluvu o poskytnutí úveru
prednosta
-prečítal návrh zmluvy
primátor
-oboznámil poslancov s tým, čo všetko treba vydokumentovať, 933.000 € z ministerstva nám
budú preplácať

-3Mgr. Brisudová
-mala dotaz, či máme inú možnosť
primátor
-banka dala prísľub v decembri s projektom
Hlasovanie:
Kto je za to, aby bolo schválené vystavenie bankovej záruky na zabezpečenie záväzku Mesta
Poltár splatiť peňažné prostriedky poskytnuté ako úver podľa zmluvy o poskytnutí podpory
uzavretej medzi ŠFRB ako veriteľom a Mestom Poltár ako dlžníkom, vystavenie vlastnej
blankozmenky a uzatvorenie Dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke ako zabezpečenie
za vystavenú bankovú záruku?
13 prítomných
12 za
- proti
MUDr. Garaj sa zdržal hlasovania
2.Informácia o reštaurácii Krištáľ
prednosta
-podal informáciu o tom, že sa v reštaurácii Krištáľ robí, zakúpili sa stoly, stoličky, koberce.
Oslovovali sme ľudí, nemal nikto záujem. Presvedčili sme p. Melichera bez výberu.
Opravy sme uskutočnili sami, p. Melicher chce investovať do kuchyne. Iný zatiaľ nie je. Bálint
z Lučenca zobral Redutu a tu odskočil. Nakoľko sme chceli vyjsť v ústrety ZUŠ, ktorá tam
chce mať slávnostný obed, oslovili sme p. Melichera.
Požiadal poslancov, aby sa vyjadrili, či môžeme takto sa dohodnúť dopredu a na budúcom
zasadnutí MsZ by sa schválila zmluva.
MUDr. Gasperová
-chcela vedieť, či zariadi aj kuchyňu a pôjde to ako reštaurácia
MUDr. Baník
-tam nie je nič a on je ochotný zakúpiť aj drahšie zariadenia do kuchyne
prednosta
-3 mesiace by vyskúšal stravovanie. Do tej sumy, ktorá bola schválená na rekonštrukciu, sme
sa spratali. Sú nové schody, stoly, stoličky.
primátor
-môžeme sa predbežne dohodnúť za podmienok, že zariadi kuchyňu
Zakúpili sme stoličky z Talianska za 7.200 €.
3 .Informácia o otvorení polikliniky v Poltári
pimátor
-21. 6. 2013 bude prestrihnutá páska na Poliklinike v Poltári
Vtedy zasadá aj VÚC, prídu poslanci aj so županom. Občerstvenie a obsluhu zabezpečí škola
a učnice. Počítame 10 € na osobu a osobitne alkohol. Pozvaní sú aj starostovia, premiér.
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Kto je za to, aby boli schválené finančné prostriedky na občerstvenie na otvorenie Polikliniky
v Poltári dňa 21. 6. 2013 a to 800 € s tým, že alkohol a víno bude zakúpené osobitne?
12 prítomných
12 za
- proti
- sa zdržal hlasovania
MVDr. Balog neprítomný
3.Prenájom nebytových priestorov pre fi NEO Slovakia s. r. o
primátor
-je to firma z Popradu, ktorá chce do prenájmu nebytové priestory v bývalom Dome služieb za
l € na účely poskytovania reklamných a marketingových služieb v oblasti obchodu na
obdobie 2 roky. Zamestnanci boli vyberaní z ÚP.
Energie budú znášať sami.
Hlasovanie:
Kto je za to, aby fi NEO s. r. o. boli poskytnuté nebytové priestory v bývalom Dome služieb
Ul. družby 481 za 1 € s tým, že náklady na energie si budú znášať sami?
12 prítomných
12 za
- proti
- sa zdržal hlasovania
MVDr. Balog neprítomný
3.Zakúpenie stoličiek do obradnej miestnosti
Hlasovanie:
Kto je za to, aby do obradnej miestnosti MsÚ bolo zakúpených 100 ks stoličiek do výšky cca
5.000 €?
13 prítomných
13 za
- proti
- sa zdržal hlasovania
U Z N E S E N I E č. 3/2013
zo zasadnutia MsZ v Poltári konané dňa 5. 6. 2013

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO:
I. S C H V A Ľ U J E
1.
vystavenie bankovej záruky na zabezpečenie záväzku Mesta Poltár splatiť peňažné prostriedky
poskytnuté ako úver podľa zmluvy o poskytnutí podpory uzavretej medzi ŠFRB ako veriteľom
a Mestom Poltár ako dlžníkom, vystavenie vlastnej blankozmenky a uzatvorenie Dohody o
vyplňovacom práve k blankozmenke ako zabezpečenie za vystavenú bankovú záruku.
2
.finančné prostriedky na občerstvenie pre pozvaných hostí na otvorenie Polikliniky v Poltári
dňa 21. 6. 2013 a to 800 € s tým, že alkohol a víno bude zakúpené osobitne
3.
poskytnutie nebytových priestorov na obdobie 2 rokov v bývalom Dome služieb Ul. družby
481 za 1 € pre fi NEO Slovakia s. r. o. na účely poskytovania reklamných a marketingových
služieb s tým, že náklady na energie si budú znášať sami
4.
zakúpenie 100 ks stoličiek do výšky cca 5.000 € do obradnej miestnosti MsÚ
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II. B E R I E N A V E D O M I E
1.informáciu o reštaurácii Krištáľ
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

MUDr. Radovan B A N Í K
I.overovateľ

Ing. Pavel O L Š I A K
prednosta MsÚ

MVDr. Július B A L O G
II.overovateľ

Zapísala: Marta KUPČEKOVÁ, vedúca správneho oddelenia

