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Zápisnica
napísaná na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Poltári
dňa 02. 07. 2020

Prítomní: Boris Dreisig, JUDr. Bronislava Garajová, Mgr. Pavel Jánošík, Ing. Peter Žilák,
Ing. Miroslav Macove, Bc. Ján Skýpala, Mgr. Lenka Sojková, Karol Švingál, Bc. Martina
Tóčiková, Ján Kromholc, Pavel Gavalec, Mário Kurák
Ospravedlnení: Zdenko Račko,
Primátorka: Mgr. Martina BRISUDOVÁ
Hlavný kontrolór: Ing. Tomáš ŠKRABÁK
Zapisovateľka: Mária Šnúriková
Primátorka mesta Mgr. Martina Brisudová za
Šnúrikovú.

skrutátorku a zapisovateľku určila Máriu

Rokovanie mestského zastupiteľstva otvorila a viedla primátorka mesta Mgr. Martina
Brisudová, ktorá privítala všetkých prítomných. Osobitne privítala bezpríspevkových darcov
krvi, ktorých na zasadnutí mestského zastupiteľstva ocenila za jeden z najušľachetnejších
ľudských činov – darovanie krvi. Konštatovala, že na zasadnutí je prítomných 12 poslancov.
Z rokovania sa ospravedlnil pán poslanec Zdenko Račko. MsZ je uznášaniaschopné.
Uznesenia na rokovaní dnešného mestského zastupiteľstva sa budú prijímať dvomi spôsobmi,
verejným hlasovaním – zdvihnutím ruky v obradnej sieni a elektronickou formou v zasadacej
miestnosti MsÚ v Poltári kde bude zasadnutie pokračovať po ukončení slávnostnej časti.

OVEROVATELIA ZÁPISNICE: 1. Pavel Gavalec, 2. Mgr. Pavel Jánošík.
Hlasovanie: Kto je za to, aby overovateľmi zápisnice boli Pavel Gavalec a Mgr. Pavel
Jánošík?
12 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Zdenko Račko

NÁVRHOVÁ KOMISIA: 1. JUDr. Bronislava Garajová- predseda
2. Bc. Martina Tóčiková
3. Mgr. Lenka Sojková
Kto je za to, aby návrhová komisia pracovala v tomto zložení?
Hlasovanie:
12 za
1

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Zdenko Račko

PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Oceňovanie bezpríspevkových darcov krvi
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2019
6. Záverečný účet mesta Poltár za rok 2019
7. Systém evidencie odpadov ELWIS
8. Stav mestského kúpaliska - powerpointová prezentácia
9. Použitie rezervného fondu v roku 2020
10. Informatívna správa o výsledku kontroly „Komunitné centrá“ Najvyšším kontrolným
úradom Slovenskej republiky
11. Správa o výsledkoch kontroly finančných výkazov o príjmoch, výdavkoch
a finančných operáciách, ktoré boli vypracované mestom Poltár a organizáciami
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poltár k 31.12.2019, so zameraním na správnosť
vykazovaných údajov a dodržiavanie schválených rozpočtov
12. Správa o výsledkoch kontroly evidencie platieb nájomného za byty, ktoré sú vo
vlastníctve mesta Poltár za roky 2018 – 2019, vrátane evidencie o dlžníkoch a riešenia
vzniknutých nedoplatkov
13. Čiastkové správy o výsledkoch kontroly hospodárenia CVČ a ŠKD pôsobiacich na
území mesta Poltár za rok 2019 s dôrazom na spotrebu tepla, elektrickej energie
a vody, v čase mimo vyučovacieho procesu a kontrola evidencie a spotreby energií
v priestoroch užívaných formou nájmu v ZŠ Slobody 2
14. Zmeny a doplnenie údajov v Zriaďovateľskej listine ZŠ, Školská 3, Poltár
15. Zmeny a doplnenie údajov v Zriaďovateľskej listine ZŠ, Slobody 2, Poltár
16. Dodatok č. 1 k Zásadám o hospodárení s finančnými prostriedkami mesta Poltár
17. Dodatok č. 1 k Zásadám o hospodárení s majetkom mesta Poltár
18. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2020
19. Návrh plánu činnosti MsR a MsZ na II. polrok 2020
20. Rozpočtové opatrenia
21. Informatívna správa o rekonštrukcii prednádražia
22. Informácia o nepodpísaní Uznesenia č. 34/2020 MsZ v Poltári prijatého dňa
30.04.2020
23. Interpelácie poslancov
24. Diskusia
25. Záver
3. Schválenie programu zasadnutia
Pani primátorka: program dnešného zasadnutia mestského zastupiteľstva bol zaslaný
elektronicky, spolu s materiálmi zverejnenými na oficiálnej internetovej stránke mesta
www.poltar.sk. Obsahuje 25 bodov. Do programu zasadnutia dnešného mestského
2

zastupiteľstva navrhujem doplniť za bod č. 22 ako bod č. 23 pod názvom „ Zriadenie vecného
bremena k stavbe „Transportná optická sieť Ma-NET_PT-MAL_HR v prospech Ma-NET
Team, s.r.o. – zámer.
Má niekto niečo na doplnenie programu? Ak nie, poprosím o hlasovanie za návrh programu
rokovania dnešného MsZ.
Hlasovanie:
12 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Zdenko Račko
Pani primátorka: teraz budeme hlasovať za doplnenie nového bodu programu do rokovania
dnešného mestského zastupiteľstva.
Hlasovanie:
12 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Zdenko Račko

4. Oceňovanie bezpríspevkových darcov krvi
Pani primátorka ocenila dvanástich bezpríspevkových darcov krvi v obradnej sieni mesta
Poltár. Ocenenie prevzali darcov krvi, ktorí v minulom roku získali plakety Dr. Janského a
medailu MUDr. Kňazovického.
UZNESENIE č. 49/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE

ocenenie bezpríspevkových darcov krvi, ktorí v roku 2019 obdržali plakety Dr. Jánskeho
a medailu MUDr. Kňazovického, resp. získali ocenenie za humanitu.

Hlasovanie:
12 za

1 neprítomný: Zdenko Račko
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0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Pani primátorka: pokračujeme v rokovaní Mestského zastupiteľstva ktorého slávnostná časť
oceňovanie bezpríspevkových darcov krvi sa práve skončila v obradnej sieni mesta Poltár.
Ocenili sme darcov krvi, ktorí v minulom roku získali plakety doktora Janského a medailu
doktora Kňazovického.
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2019
Pani primátorka: hlavný kontrolór Ing. Tomáš Škrabák vypracoval odborné stanovisko k
záverečnému účtu mesta.
Hlavný kontrolór Ing. Škrabák: konštatujem, že návrh záverečného účtu za rok 2019 bol
predložený na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v súlade s § 20 ods.1 zákona o niektorých
mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením COVID 19. Taktiež bol
spracovaný v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, bol
zverejnený v súlade so zákonom o obecnom zriadení a podľa zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy. Mesto Poltár si splnilo povinnosť podľa §16 ods. 3 zákona o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a dalo si overiť účtovnú závierku audítorom.
Správa nezávislého audítora bola vypracovaná dňa 28.5.2020 a tvorí súčasť návrhu
záverečného účtu, ktorý bol predložený v rámci zverejnených zaslaných materiálov. Taktiež
údaje o plnení rozpočtu boli spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s opatreniami
ministerstva financií s výnimkou niekoľko identifikovaných prípadov, kde boli príjmy a
výdavky rozpočtu rozpočtované na správnych kategóriách alebo položkách rozpočtu. V
niektorých prípadoch už na to bolo viackrát poukazované. Čo sa týka rozpočtového
hospodárenia, hospodárenia mesta v roku 2019 v zmysle finančných výkazov je vyjadrenie
tak v tabuľkách ako aj v stanovisku. Tiež uvádzam stručnú analýzu plnenia príjmového
rozpočtu tak bežných ako aj kapitálových, taktiež aj hospodárenie miesta v rámci finančných
operácií. V jednotlivých prípadoch uvádzam pre účely porovnania údaje za staršie roky,
konkrétne od roku 2016. Čo sa týka príjmovej, výdavkovej časti rozpočtu ako aj finančných
operácií, bolo identifikovaných niekoľko prípadov, kde údaje vo finančných výkazoch
mesta, ako aj rozpočtových organizácií, ktoré boli zaslané Ministerstvu financií SR
nezodpovedali skutočnosti a boli pre potreby vyčíslenia skutočného prebytku hospodárenia
mesta za rok 2019 upraviť. Niektoré z týchto prípadov boli už upravené v rámci návrhu
záverečného účtu, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli. Niektoré prípady však boli
identifikované až neskôr. Čo sa týka príjmovej časti rozpočtu, tam boli identifikované
prípady, kedy v rámci vykazovaných grantov a transferov bola uvedená nesprávna suma
1000,38 €, ktoré boli vykazované ako transfer poskytnutý ŠKD Školská. V skutočnosti išlo o
vlastné príjmy ŠKD Školská za školné. Teda nemali byť vykázané v rámci príjmov. Uvedená
skutočnosť nemala vplyv na výsledok hospodárenia, preto nebola uvádzaná v rámci mojich
výhrad. V rámci príjmovej časti bola identifikovaná skutočnosť, že suma 190 944,- €
týkajúca sa dotácie poskytnutej Zariadeniu sociálnych služieb nebola vykázaná v rámci
príjmov rozpočtu. Ďalšia vec, ktorá nebola zverejnená v rámci návrhu záverečného účtu bola
skutočnosť, že tiež bolo identifikované, že Základná škola Školská prijala finančné
prostriedky od Ministerstva školstva a mesta Poltár v súvislosti s realizáciou dvoch
projektov v celkovej výške 53 826,30 €, čo tiež nevstúpilo do príjmov ZŠ Školská. Tretia
skutočnosť sa týkala sumy 2587,- € a to konkrétne transfer poskytnutý na rekreačné poukazy
na ZŠ Slobody, ktoré taktiež neboli vykázané v príjmoch v plnej výške. Čo sa týka rozpočtu
kapitálových výdavkov, tam bola identifikovaná skutočnosť, ktorú som uvádzal aj v inej
správe, ktorá je predložila do tohto MsZ. Kapitálový transfer mestského podniku služieb vo
výške 2341,01€ bol vykazovaný na bežných transferov. Tam išlo o ten rozmetač pre mestský
podnik služieb. Tiež aj kapitálový transfer poskytnutý mestskému podniku služieb vo výške
10.000 EUR na akontáciu za automobil. Tie sa nenachádzali vo výdavkoch mesta. Čo sa
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týkalo finančných operácií, tak tam bola identifikovala skutočnosť, že 2 krát bola omylom
zaúčtovaná suma 2 500,- €. V rámci príjmovej operácie, aj keď skutočne boli v podstate
presunuté len prostriedky vo výške 2 500,- € . V predchádzajúcich rokoch bolo
identifikované viacero pochybení v oblasti dodržiavania schválenia rozpočtových výdavkov
ako aj nesprávne vykazovanie údajov za oprávnený, resp. schválený rozpočet vo výkazoch.
Toto som si dal do kontroly a zistil som, že opätovne bolo identifikovaných viacero prípadov
prekročenia schválených rozpočtov. Tomuto sa budem bližšie venovať v rámci dnešného
zastupiteľstva. Čo sa týka výhrad, bolo zistené, že mesto Poltár nevylúčilo z prebytku
hospodárenia za rok 2019 nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky na podporu
výchovy k stravovacím návykom detí ohrozených sociálnym vylúčením, čiže strava v
hmotnej núdzi vo výške 18 301,20 €, ktoré vylúčené mali byť nakoľko v roku 2020 boli
vrátené ako nevyčerpané. Musíme poriešiť to, že v rámci rozpočtu mesta nemáme zapojené
všetky príjmy a žiadne výdavky plynúce z mestských nájomných bytov. Ide o to, že tie byty
sú naše a príjmy ako aj výdavky, ktoré s nimi súvisia, my musíme vykazovať v rámci nášho
rozpočtu .V ďalšej časti som uviedol aj návrhy opatrení na nápravu. Čo sa týka výsledku
hospodárenia som uviedol stav podľa finančných výkazov s tým, že potom sa tam upravené
ešte sumy vzhľadom na zmeny, ktoré sme realizovali. Je tam navrhovaná tvorba rezervného
fondu 498 461,59 €. Ďalej uvádzam stručnú analýzu, čo sa týka bilancie aktív a pasív,
prehľadu o stave a vývoji dlhu. Ďalšia časť sú informácie o podnikateľskej činnosti. K
hodnotenie programu rozpočtu, tu musím povedať, že v porovnaní s minulými rokmi už sa dá
s tými číslami lepšie pracovať a už to sedelo na tie vykazované údaje na schválený rozpočet
s nejakými výnimkami, ale programový rozpočet taktiež musíme zlepšiť. Snažili sme sa
poopravovať aj iné drobné nesprávnosti, ktoré sú už v tom návrhu záverečného účtu sú už
opravené v porovnaní s tým návrhom záverečného účtu, ktorý bol zverejnený. Čo sa týka
môjho odporúčania k tomuto návrhu záverečného účtu, tak ako minulý rok vzhľadom na to,
že sa tam teda tie skutočnosti opakujú, je tam nesúlad, čo sa týka finančných výkazov
vzhľadom na zistené skutočné rozdiely, odporúčam návrh záverečného účtu prerokovať s
výrokom, že sa návrh schvaľuje s výhradami.
Pán poslanec Gavalec: čo s tými položkami s jednotlivými strediskami, čo boli prekročené
610 a 620. Ako sa s tým pán kontrolór vysporiadal. Viem celkovo, že úspory sú, ale to je ten
istý prípad ako u mňa. Na mňa ste dali trestné oznámenie tak očakávam tak isto, že na
primátorku pán kontrolór tiež dáte trestné oznámenia, aby zdôvodňovala ,prečo jednotlivé
položky sú prekročené.
Hlavný kontrolór Ing. Škrabák: to skôr súvisí s tou ďalšou správou, ktorú budem mať v
rámci materiálov, ale tam ide o to, že toto sú skutočnosti, ktoré v podstate pretrvávajú odkedy
som tu a predpokladám, že aj dlhodobo predtým, s tým, že toto sú skutočnosti takéto
skutočnosti a výhrady v súvislosti s vecami som dával už tak v návrhu záverečného účtu od
2018 ako aj k návrhu záverečného účtu roku 2017. Čo sa týka druhej veci, čo ste spomínali,
tam je trošku rozdiel v tom, že to prekročenie rozpočtu vyplynulo z nejakej konkrétnej veci,
ktorá bola vykázaná v rámci tej mojej správy z vykonanej kontroly ako nedostatok a to je to,
že tie odmeny boli v vyplatené nad rámec vnútorných predpisov, ktoré mesto Poltár malo
uzatvorené. Takže toto sa týka rozpočtu a toto sú prípady, ktoré sa ťahajú od začiatku, ako
som nastúpil a ktoré boli identifikované aj za toho času, keď ste boli primátorom. Keď si
pozriete záverečné stanovisko k záverečnému účtu 2017, resp. 2018, tak tieto veci, čo sa
týka prekročenie rozpočtu sú tam. Je to rozpočtový problém. Rozpočtový problém, ktorý sa
tiahne tak od MsÚ cez všetky rozpočtové organizácie alebo príspevkové organizácie. Tu
ide o to, že my rozpočet máme dodržiavať. Z môjho pohľadu ide o to, že rozpočtu treba
venovať naozaj značnú pozornosť, aby sa takéto veci nestávali.
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Pán poslanec Gavalec: je obdobný prípad, Ja viem, že sa to presne nedá. Teraz sme prišli
na tak ako bolo 2018, tak sme dospeli k tomu, že tak je aj rok 2019.
Hlavný kontrolór Ing. Škrabák: dá sa to, iné mestá to vedia dať . Iné mestá tieto rozpočty
neprekračujú. Ide o to, ako sa k tomu pristupuje a aké opatrenia sa prijmú.
Pán poslanec Gavalec: čo sa týka ZŠ Školská. Odkiaľ boli zobraté peniaze na vyplatenie 610
a 620 ?
Hlavný kontrolór Ing. Škrabák: je to formálny problém, kde my máme tie rozpočty dosť
podrobne nastavené. Potom to spôsobuje to, že keď sa rozpočet dostatočne nesleduje a
nevenuje sa tomu dostatočná pozornosť a nerobia sa rozpočtové opatrenia tak ako sa majú,
tak sa stávajú takéto veci. To sa týka celého mesta.
Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie prosím predsedníčku návrhovej komisie o prednesenie
návrhu na uznesenie.
UZNESENIE č. 50 /2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta Poltár za rok 2019

Hlasovanie:
11za

0 - proti

1 - zdržal sa hlasovania
Pavel Gavalec

1 neprítomný: Zdenko Račko

6. Záverečný účet mesta Poltár za rok 2019
Pani primátorka: mesto Poltár po skončení rozpočtovaného roka údaje o hospodárení
spracuje do záverečného účtu. V roku 2019 hospodárilo s rozpočtovými zdrojmi takmer
6.000.000 EUR. Z dosiahnutých celkových príjmov rozpočtu boli realizované výdavky vo
výške viac ako 5.000.000 EUR. Celkovo rozdiel medzi príjmami výdavkami je prebytok
rozpočtu za rok 2019 vo výške viac ako 700.000 EUR. Po odrátaní finančných prostriedkov,
ktoré sa na účely tvorby peňažných fondov mesta vylučujú z prebytku vo výške viac ako
200.000 EUR navrhujeme následne do rezervného fondu presunúť sumu takmer 500.000
EUR. Záverečný účet mesta bol zverejnený najmenej 15 dní pred rokovaním mestského
zastupiteľstva. Je k nemu vypracovaná správa nezávislého auditora. Tiež prevody
sponibilného zostatku hospodárenia za rok 2019, ktorý je vo výške takmer 500.000 EUR. Ide
o najvyšší zostatok určený do rezervného fondu mesta Poltár, ktorý môžeme prerozdeliť na
investičné akcie, a to v prospech občanov nášho mesta. V rámci rozpočtového hospodárenia
tak dosiahlo mesto Poltár najlepší výsledok za posledných 5 rokov. Tzn. od roku 2015 do
roku 2019. Vedenie mesta a jeho zamestnanci, ako aj riaditelia rozpočtových organizácií sa v
roku 2019 aktívne snažili o zefektívnenie činností uvedených inštitúcií a účelnejšie
vynakladanie finančných prostriedkov, čo sa týmto spôsobom aj prejavilo. Mesto Poltár na
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krytie svojich výdavkov využíva predovšetkým príjmy pozostávajúce z výnosu dane z
príjmov, ktoré sa poukazujú územnej samospráve. Ďalej sú to príjmy z daní majetku za tovary
a služby, nedaňové príjmy, granty aj transfery. Mesto postupne spláca úvery poskytnuté na
miestne komunikácie od Prima banky Slovensko a na prestavbu internátu a výstavbu 32
bytovej jednotky poskytnuté zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Dlhová služba na jedného
obyvateľa mesta Poltár sa tak neustále znižuje. Napr. dlhová služba na jedného obyvateľa.
Celkový dlh na jedného obyvateľa bez úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania sa zo 70
EUR v roku 2013 znížil na 3 eurá v roku 2019. Všetky ukazovatele finančného zdravia mesta
Poltár sa tak z roka na rok zlepšujú.
Pán poslanec Žilák: chcem sa opýtať na zimnú údržbu. Rozpočet po zmenách bol cca 25
000,- €, plnenie 39 251,- €. Nezdá sa mi, že by bola veľká zima momentálne. Prečo je tam
také navýšenie? Je to v poriadku? Nevidím dôvod, aby bolo až také prekročenie oproti
vlaňajšku. Je tam nejaký problém?
Pani primátorka: zimná údržba miestnych komunikácií je faktor, ktorý my prijímame do
rozpočtu a to z príspevkovej organizácie Mestský podnik služieb tzn. je to to, čo nám príde z
účtovníctva mestského podniku služieb. Účtovníctvo na mestskom podniku služieb viedla
pani Budaiová. Mesto do záverečného účtu nedáva iba svoje účtovníctvo, ale účtovníctvo
ostatných organizácií, čiže to, čo sa vynaloží na zimnú údržbu miestnych komunikácií účtuje
sa práve na mestskom podniku služieb a to je za rok 2019.
Pán poslanec Ing. Žilák: zdá sa mi to, že je to dosť vysoké číslo.
Pani primátorka: my sme sa tým začali zaoberať. Požiadala som aj ekonomické oddelenie,
aby sa pozrelo do účtovníctva mestského podniku služieb. Zistili sme, že okrem zimnej
údržby tam bola aj letná údržba, čiže celkovo údržba letná a zimná bola daná do zimnej
údržby. Vzniklo to teda takýmto spôsobom, že niektoré položky boli nižšie ako v minulom
roku a práve zimná údržba bola vyššia ako v minulom roku, práve preto, že sa tam naúčtoval
plat zamestnancov za celý rok ako aj letná údržba. To je účtovníctvo mestského podniku
služieb. Vzniklo číslo, ktoré bolo vyššie o tých asi 20.000 EUR ako bola pôvodne v
predchádzajúcom roku, ale vzniklo to účtovnou chybou v pôvodnom mestskom podniku
služieb.
Pán poslanec Ing. Žilák: vždy sme sa bavili o prostriedkoch na Dni mesta a nevidím tu
samostatnú kolonku Dni mesta. Skladali sa asi z tridsiatich položiek. Chcel by som to vidieť
tak v kope.
Pani primátorka: my sme už položku Dni mesta Poltár niekoľkokrát tu rozoberali na
mestskom zastupiteľstve. Viem, že v rámci exteriérneho prostredia sa o tom šíria doslova
bájky, koľko to mohlo stať. Už som to tu prezentovala , presné čísla koľko bolo vynaložené
na Dni mesta aké boli dary aké boli príspevky. Teraz obraciam ešte na pani Mgr. Kurákovú,
pretože vy ste vyčíslili, že to bolo okolo 30 000,- € .
Mgr. Nina Kuráková, poverená zastupovaním vedúcej ekonomického oddelenia: celkové
výdavky boli vo výške 33 953,- €. Musíme rátať aj s príjmami. Mesto získalo na Dni mesta
11.434,55 EUR, čiže mesto z jeho rozpočtu financovalo Dni mesta vo výške 22 000,- € . Boli
tu aj rozpočtové opatrenia minulý rok, ktoré boli schválené, upravený rozpočet na kultúrne
podujatia Dni mesta boli tiež schválené tieto rozpočtové opatrenia. Chcela by som ešte
spomenúť, že v rámci príjmov tam boli sponzorské dary, boli vecné dary do tomboly,
krčahy, výrobky zo skla. To všetko bolo zadarmo. Dostali sme od Banskobystrického kraja
1.500 EUR na sochu anjela. Peňažné sponzorské dary boli vo výške 1.070,- EUR. Za
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tombolu sme vyzbierali 550,- EUR , za predaj gombovcov sme vyzbierali 2.007,- EUR a za
verejné priestranstvo pre predajné stánky sme vyzbierali 408,- EUR a za predaj lístkov
Partička 5.890,- EUR. Takže, aby sa neskresľovali informácie, ja viem, čo vonku sa šíri 60
000,- € na kultúrne podujatia a program kultúra pod týmto programom, ale musíme chápať a
rozumieť, že tam sú všetky výdavky za kultúrny dom, za mzdy referentov, kultúrnych
referentov . Sú tam výdavky na opravu kultúrneho domu atď. Čiže Dni mesta stáli cca
22.518,- EUR.
Pán poslanec Ing. Žilák: v poriadku. O príjmoch počujem teraz prvý raz.
Pani primátorka: my sme už hovorili o tom. Tento materiál už bol na mestskom
zastupiteľstve. Znovu sme ho oprášili, lebo som očakávala na základe toho, čo sa píše na
sociálnych sieťach načo poslanci väčšinou dajú, sa to tu opäť vyskytne. Myslím, že ľudia raz
za rok si zaslúžia, aby sme z celkového rozpočtu urobili trojdňové Dni mesta, ktoré nás stáli
cca 20.000,- EUR, ale myslím si, že ten program tých Dní mesta bol naozaj dobrý. Pomaly
nám odchádza celá tá sklárska výroba na ktorú sme si spomenuli a dali sme do popredia, a
preto aj dnes môžem povedať, že by som chcela uskutočniť jednodňové Dni mesta vzhľadom
k tomu, aká je finančná situácia mesta, aj pretože sme v období pandémie a chcela by som si
spomenúť na tehliarstvo, aby sme nezabúdali aj na odkaz našich otcov a verím, že už, pretože
je to verejné takto odznie naozaj posledný krát Dni mesta stáli 20.000,- EUR alebo vyše
22.000,- EUR, aby sa ďalšie mýty po sociálnych sieťach nešírili.
Pán poslanec Ing. Žilák: toto sme neprebrali, body si viem pozrieť, ktoré boli.
Pani primátorka: v minulom roku to bolo.
Pán poslanec Ing. Žilák: počul som po kusoch, ale nepočul som to takto vypočítali, že je to
22 000,- €.
Pán poslanec Bc. Ján Skýpala: tiež som za 4 roky nevedel, koľko stál Gombovec, teda
koľko sa vyzbieralo. Dni mesta boli trojdňové, ale neviem na základe čoho vznikli tie fámy,
že to bolo 50 000,- € - 60 000,- €. Vidíme, že pravda je úplne niekde inde. Keď tú sumu
rozpočítam na 3 dni, tak na jeden deň vychádza cca 7 000,- €.
JUDr. Garajová, viceprimátorka mesta: budeme hlasovať 2 krát.
Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie prosím predsedníčku návrhovej komisie o prednesenie
návrhu na uznesenie.
UZNESENIE č. 51/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
I.
BERIE NA VEDOMIE

Správu nezávislého audítora z overovania riadnej účtovnej závierky k 31. 12. 2019 mesta
Poltár

Hlasovanie:
12 za

0 - proti

1 neprítomný: Zdenko Račko
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0 - zdržal sa hlasovania

II.

SCHVAĽUJE

• a) Záverečný účet mesta Poltár za rok 2019 s výhradami, ktoré uviedol hlavný kontrolór vo
svojom odbornom stanovisku k návrhu záverečného účtu mesta Poltár za rok 2019
( v prípade, že MsZ príjme záverečný účet s výhradami)
b) splniť opatrenia k výhradám hlavného kontrolóra k záverečnému účtu do 31.12.2020.

2. Prevod disponibilného zostatku hospodárenia za rok 2019 vo výške 498 461,59 Eur do
rezervného fondu

3. Tvorbu rezervného fondu mesta takto:
Počiatočný stav k 1.1.2020

446 045,52 Eur

Tvorba RF z prebytku hospodárenia za rok 2019

498 461,59 Eur

Konečný stav

944 507,11 Eur

4. Výsledok hospodárenia za rok 2019 v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov:
Mestský úrad a rozpočtové organizácie

416 426,92 Eur

Príspevková organizácia

- 41 856,70 Eur

Hlasovanie:
12 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

1 neprítomný: Zdenko Račko
7. Systém evidencie odpadov Elvis
Pani primátorka: Mesto Poltár deklarovalo záujem zakúpiť monitorovací systém odpadov
pod názvom Elvis. Ide o monitorovanie odpadu, ktorý vyprodukujú občania v domácnostiach
v našom meste. Týmto spôsobom by bolo možné posúdiť, aké množstvo odpadov ľudia
vyprodukujú a tých, ktorí aktívne separujú by sme mohli motivovať tým, že sa týmto ľuďom
zníži poplatok za komunálny odpad. Už ste schvaľovali v uznesení finančné prostriedky na
zavedenie tohto systému. Celková suma, ktorá bola schválená v uznesení bola 2.665,20 €.
Súčasťou tohto balíka týchto finančných zdrojov boli čítačky QR kódov. Manažér združenia
pre likvidáciu odpadu a súčasne aj pán poslanec Mestského zastupiteľstva v Poltári pán Račko
nás prostredníctvom elektronickej komunikácie informoval, že vybraté čítačky na ktoré sme
už schválili finančné prostriedky nie sú vhodné, pretože by zdržiavali pri práci zamestnancov
združenia. Navrhol zakúpenie náramkových čítačiek, ktorých cena vyššia a stoja 1.599, 98 €
bez DPH. Potrebovali by tí chlapi, ktorí vyvážajú smeti 2 kusy týchto čítačiek. K týmto
čítačkám sú dodávané fixné čipy, ktoré sú drahšie ako pôvodné QR kódy, ktoré sme chceli
naliepať na nádoby na odpad alebo na vrecia. Tieto čipy sa napevno pripevnia k smetnej
nádobe a tá čítačka je upnutá na predlaktí zamestnanca a funguje tak, že rýchlo odčíta kód
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priložením ruky zamestnanca. My sme na základe toho požiadali spoločnosť, ktorá nám mala
dodať tieto čipy a tieto čítačky o novú cenovú ponuku. Táto nová cenová ponuka bola takmer
o 5.000,- EUR vyššia ako tá pôvodná. Keďže finančné prostriedky nemáme vyčlenené na
tento systém triedenia odpadov Elvis, opäť sa tento materiál dostal na zasadnutie mestského
zastupiteľstva s tým, aby mestské zastupiteľstvo rozhodlo, či mesto Poltár má ďalej ísť týmto
spôsobom, či vyčlení finančné prostriedky a či systém Elvis bude v našom meste.
Ekonomická komisia prerokovala tento materiál a žiadala o informáciu manažéra združenia o
životnosti skládky na Brezničke. Mestská rada tiež zasadla, jej členovia hovorili o tomto
probléme a takisto žiadali o to, že v prípade, ak mestské zastupiteľstvo schváli túto finančnú
čiastku na zavedenie systému Elvis, či sa reálne bude týmito pracovníkmi združenia používať.
Tento systém sme zatiaľ navrhli používať v rodinných domoch s tým, že v budúce roku
uvidíme, akým spôsobom ľudia separovali odpad a budeme sa snažiť aj o to, aby takúto
možnosť separácie mali aj tí, ktorí bývajú na sídliskách. Zatiaľ je to problém, pretože
jednotlivé nádoby na sídlisku sú voľne prístupné, je to iné ako v rodinných domov, kde si
môžu nádobu na odpad dať za plot a vedia separovať tí ľudia, že im nikto žiaden iný odpad do
nádoby nevhodí.
Pán poslanec Bc. Ján Skýpala: na ekonomickej komisii sme nedali nejaké odporúčacie
stanovisko nakoľko nám táto investícia značne narástla. Keďže nám prišlo zo združenia, že
požadujú iné čítačky a tá metóda je 3 krát taká drahá ako predchádzajúca. Pri tejto investícii
by to potom malo byť celoplošne, nielen do rodinných domov. Členovia komisie a aj ja som
mal otázky na manažéra pána Račka, ale keďže tu nie je, navrhujem, aby sme tento bod
presunuli na ďalšie zasadanie mestského zastupiteľstva. Určite budú nejaké otázky na pána
Račka aj ohľadom informácie o životnosti skládky, nakoľko sa to pohybuje v rozmedzí od 2 4 rokov. Ak môžeme tak to odložme, opýtame sa potom aj pána Račka a zaujmeme
stanovisko.
Pán poslanec Dreisig: zistil som, že systém Elvis sa používa v 10 obciach na Slovensku. V
Lendaku je počet obyvateľov vyše 5 000 a nedalo mi, tak som tam zavolal starostovi a opýtal
som sa, ako funguje systém Elvis. Bolo mi povedané, že výborne, opýtal som sa na bytové
domy, majú 2 bytovky a obyvatelia tých bytoviek majú všetci svoje vlastné nádoby, žiadne
kontajnery. Nebude fungovať Elvis, kde je sídlisko, kde sú veľkoobjemové kontajnery.
Poslanec Bc. Ján Skýpala: preto to navrhujem presunúť , aby sme obyvateľom nedali nejaký
signál, že nechceme separovať.
Poslanec Mgr. Jánošík: separovať treba, ale skúsme ísť pozrieť na sídlisko a otvorme
kontajner, koľko tam bude vhodených plastových fliaš. Ďalšia vec je, kde budeme skladovať
tieto vecí , keď skládka má svoju životnosť. Odpad, ktorý sa dá vyviesť niekde inde ako na
skládku je potrebné separovať, lebo odpad by sa mal odviesť tam, kam patrí a nie na skládku.
Na sídliskách sa neseparuje, bol by som rád, keby sme tento bod presunuli a ešte
porozmýšľali, prediskutovali, ako by si to občania predstavovali , tá motivácia by tam bola,
keby sa separovalo možno by sa znížili poplatky.
Pán poslanec Dreisig: systém Elvis sa používa len v dedinách, treba zistiť , treba sa pýtať,
ako to veľké mestá riešia.
Poslanec Ing. Peter Žilák :máme tu nejaké uznesenie na nejaké predkladanie potrebujeme
ďalšie uznesenie, toto by sme všetko museli zrušiť. Je veľa systémov podobných Elvisu,
súhlasím s tým, že sa treba opýtať, čo robia veľké mestá a ako k tomu pristupujú. Separovať
treba, ale nevidím dôvod dnes, ak sa schváli alebo neschváli. Povedzme si , čo sa zmení v
auguste. Veľa sa nezmení. Nezmení sa ani suma, ani upotrebiteľnosť tej skládky. Zistíme, že
skončí skládka o 18 mesiacov, sme nahratí, lebo peniaze budú fuč, prečo by sme trebárs o
rok nemohli vrátiť , preveríme si situáciu, lebo zase za 2 mesiace sa toho. veľa nezmení.
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Máme legislatívu určitú kde musíme uznesenie predsa dať nové, toto zrušil atď. Nevidím
dôvod, aby sme sa k tomu nevrátili potom. Elvis je najlepšie riešenie, poďme to dokončiť. Za
danej situácie ako to aj ja vidím , nie som v tom smere to nejako momentálne podporiť za
týchto nejasných vecí. Už ako k tomu potom ďalej pristúpime inokedy , ale o 2 mesiace
budeme na tom istom, kde sme teraz.
Poslanec Mgr. Jánošík: dnes by bol pre nás naozaj významný pán Zdenko Račko, že by nám
povedal ako je to s tou skládkou, a aby sa aj na to pozrel, čo všetko sa tam navezie, lebo je
tam denne. Kontrola niekedy urobí svoje.
Pani primátorka: žiaľ pán poslanec Račko sa ospravedlnil z dnešného zasadnutia mestského
zastupiteľstva.
JUDr. Garajová, viceprimátorka mesta: chcela by som povedať, ako som ja pochopila
tento systém. Cieľom tohto systému sú ciele sú 2. Jednak motivovať obyvateľov k separácii
odpadu a motivovať ich finančne, pretože čím viac odpadu vyseparujú, tak budú menej platiť.
Druhý cieľ je znížiť množstvo odpadu, ktorý zahrabávame do tej jamy v Brezničke, ktorá už
nie jama, to je pyramída. Tá sa nám zasype možno o 4 roky, možno o 2 roky a možno aj skôr.
Potom je veľmi otázne kde tie smeti budeme sypať. Čo sa týka toho, že potom budeme
musieť hľadať nejaké iné miesto aj nejaký odberateľ toho odpadu, prevádzkovateľ skládky
alebo čohokoľvek, na ktorého sa budeme musieť obrátiť, môže na tento systém nabehnúť,
pretože to nie je pre neho problém. Čo sa týka rodinných domov a činžiakov, myšlienka je
taká, začať najskôr s rodinnými domami a následne pri bytových domov vybudovať stojiská
pre 1100 litrové kontajnery, ktoré budú uzamykateľné a budú prístupné len pre obyvateľov
toho - ktorého bytového domu. Takže jasné, kto, aký odpad z toho bytového domu. sa
vyseparovalo a koľko vyprodukovalo. Bude sa to už dať odhadnúť a istým spôsobom
regulovať, ale začať musíme, pretože tá skládka sa zasýpa. Ten trend, že sa má separovať
odpad je celosvetový trend. Musíme tých občanov to pomaličky nejako presvedčiť, že je to
dobrý nápad separovať. Čo nám budúce generácie povedia, my ich zasypeme tými
odpadkami. Čo sa týka toho odkladania. Ak sme to chceli odložiť, nemáme tu pán Račka,
ktorý by mohol ešte nejaké informácie poskytnúť. Mohli sme to potom vyvodiť z programu
na začiatku.
Pani primátorka: je to tak, že keď sa ospravedlní poslanec, on môže prísť potom ešte na
rokovanie mestského zastupiteľstva.
JUDr. Garajová, viceprimátorka mesta: dáme pozmeňujúci návrh?
Pani primátorka: o všetkom sa rozhoduje tým, že sa predloží uznesenie a poslanci musia o
tom hlasovať .My sme mali ambíciu pozvať na dnešné mestské zastupiteľstvo aj pani
Nékyovú, ktorá tu už bola, aby mohla odpovedať na odbornejšie otázky, ale žiaľ dnes
nemohla prísť.
Poslankyňa Bc. Martina Tóčiková: chcem povedať, čo ma na tomto najviac hnevá.
Diskutujeme o rentabilite 7 000,- € na zakúpenie tohto systému, ale nemuseli by sme to vôbec
riešiť, a to sa týka životnosti skládky, keby nám tam nevozili odpad z Rimavskej Soboty, toto
je ten problém, aby sme mohli splácať triediacu linku, ktorá je nefunkčná. A toto som sa
chcela spýtať aj Zdenka, prečo ešte stále nefunguje triediaca linka. Z toho musíme splácať
úver, beriem to ako združenie obcí, kde má mesto najväčší podiel, tým pádom musíme
kupovať smeti z Rimavskej Soboty a tým sa nám zapĺňa skládka a tým pre nás nie je Elvis
rentabilný, lebo o 2- 3 roky , môže prísť niekto, kto od nás bude kupovať smeti na inú
skládku a nebude rešpektovať tento náš systém.
Pani primátorka: Zdenko nám poslal informáciu, že životnosť skládky by mala byť cca 4,5
roka. Ja som na skládke bola. Podľa mňa Boris tam bol. Videl si skládku? Tá skládke je
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zaplnená. Skládka je zaplnená, aby sme si teda naliali čistého vína o tom, či tam bude
Rimavská Sobota vyvážať smeti hlasuje Valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie
hlasovaním bolo za to, aby Rimavská Sobota tam vyvážala smeti. Ja som za to nebola práve
preto, že to ohrozuje nás, ľudí nášho mesta. Možno, že by to bol problém v tom, že potom
by sme museli my platiť viacej, pretože je potrebné splácať aj tú linku, čiže možno by sa
nám zdvihol poplatok za smeti, ale na druhej strane pre mňa oveľa podstatnejšie, to čo pred
niekoľkými rokmi. Akú ambíciu mal primátor Koršóo, že chcel v katastrálnom území nášho
mesta vybudovať skládku, aby bol predovšetkým poriešeny Poltár a potom aj okres Poltár a
toto je už iný okres. Je to okres Rimavská Sobota, čiže rovno poviem, že tento problém tu
budeme mať čoskoro na stole, ak sa nepohneme vpred, ak združenie sa nepohne vpred, lebo
musí Vám povedať, že pri hlasovaní napriek tomu, že máme 33 % ma prehlasujú ostatní
starostovia. Tento problém tu bude. Buď budeme musieť vyvážať odpad niekde inde alebo
rozmýšľať nad inými spôsobmi zneškodňovania komunálneho odpadu z mesta Poltár, pretože
napriek tomu, že mesto Poltár by malo byť líder okresu, ale predovšetkým ide o
zneškodňovanie komunálneho odpadu z nášho mesta.
JUDr. Garajová, viceprimátorka: ja si sama sebe predkladám takýto návrh na uznesenie.
Hlavný kontrolór Ing. Škrabák: chcel by som upozorniť, že sme tu nad tých 5 000,- €,
neviem, či bol robený aj nejaký prieskum trhu, alebo máme ponuky aj od niekoho iného.
Treba aj na to dať pozor, aby sme mali poriešený aj zákon o verejnom obstarávaní.
Občan pán Štefančík: so všetkých poslancov čo tu diskutovali, myslím si, že pani
viceprimátorka pochopila o čom ten Elvis je. Je na škodu veci , že zástupkyňa firmy JRK
pani Nékyová nemohla dnes prísť. Bola by Vám tu odpovedala na všetky tie otázky a bola by
poskytla odborný pohľad. Neviem čo má spoločné elektronické sledovanie vývozu odpadu
Elvis so životnosťou skládky. Neviem prečo by mal pán poslanec Račko, ako manažér
združenia, rozhodovať o tom, či občania mesta Poltár chcú separovať vo vyššej miere a
hlavne menej platiť za vývoz a uloženie odpadu. O separovaný odpad sa má starať
organizácia s ktorou má mesto zmluvu. Systém Elvis je komplexný, tam sa tie údaje
zhromažďujú na serveroch a vedia urobiť aj hotové tabuľky, kde za každý mesiac musia
zasielať tie hlásenia na ministerstvo životného prostredia. Tento systém sleduje nielen
zvýšenie separácie, nielen zníženie poplatkov, ale aj ďalší aspekt, ochranu životného
prostredia. Následne sa oveľa menej odpadu sa dostane na tú skládku. Viem, že združenie je v
konflikte záujmov s mestom. Združenie potrebuje čo najviac odpadu vyviesť na skládku, aby
mali príjem, my potrebujeme , čo najmenej uložiť na skládku, aby sme čo najmenej platili. Ak
nebudeme separovať na určitú hranicu, opäť sa nám na budúci rok budú zvyšovať poplatky za
vývoz a uloženie komunálneho odpadu. Už vlani som si obvolával, keď sa mi tento systém
dostal do uší. Ako prvá bola obec Košeca, tí už začali vlani a v dnešnej dobe atakujú 50 %
separáciu vďaka tomuto systému. Veľa rokov chodím na toto zastupiteľstvo, ale stále tu
prevažuje, len ako sa niečo nedá, namiesto hľadania spôsobu.
Pani primátorka: ja si myslím, že žiaden poslanec mestského zastupiteľstva nemá záujem,
aby ľudia neseparovali. Hľadáme najvhodnejší spôsob, ktorý by bol pre ľudí, aby to bolo aj
finančne výhodné, aby sme jednoducho našli niečo ideálne v rámci separovania odpadu,
pretože naozaj iba separovanie odpadu nás zachráni, aby sme neboli zasypaní odpadkami.
Poslanec Bc. Ján Skýpala: chýbajú tu dve kľúčové osoby, ktoré by nám vedeli zodpovedať,
je to jediný dôvod, prečo to chceme presunúť. Chcem poprosiť pani viceprimátorku, aby
prečítala pozmeňujúci návrh.
Pani primátorka: tento materiál bude prejednávaný na ďalšom zasadnutí mestského
zastupiteľstva.
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Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie prosím predsedníčku návrhovej komisie o prednesenie
návrhu na uznesenie.
UZNESENIE č. 52/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE,

aby zakúpenie systému evidencie odpadov ELWIS bolo predmetom rokovania nasledujúceho
mestského zastupiteľstva

Hlasovanie:
12 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

1 neprítomný: Zdenko Račko
8. Stav mestského kúpaliska
Pani primátorka: cieľom tejto pripravovanej prezentácie je priblížiť stav mestského
kúpaliska, ale aj jeho obnovu tak, aby mestské kúpalisko bolo v budúcej sezóne pripravené na
prevádzkovanie. Problematické sú napr. technologické rozvody, ide napr. o to, že nám
chýbajú bazénové trysky a samotné rozvody na mestskom kúpalisku sú nefunkčné.
Poslanec pán Karol Švingál: kúpalisko sadá, bazénové trysky, ktoré slúžili na čistenie
bazénu, vo veľkom bazéne nie sú. Kde sú ? Sú zafóliované. Prečo? Nefungujú. Kúpalisko tak
sadlo, že rúry, ktoré boli v zemi sú všetky otrhnuté. V malom bazéne ešte výmena vody
funguje. Tam ešte tie dízy sú. Dlažbu okolo bazéna je potrebné rozobrať aj nanovo
poskladať. Tam sú 15 cm rozdiely, môžu si na tom deti alebo dospelí poraniť nohy.
Pani primátorka: tu v podstate vidieť poškodené schodisko, čiže interiér aj exteriér
mestského kúpaliska je potrebné dať do poriadku.
Poslanec pán Karol Švingál: tepelné čerpadlá , toto je asi posledná investícia mesta za 19
rokov existencie mestského kúpaliska. Fungujú vzduch, voda, 5 čerpadiel je napojených na
veľký bazén, jedno čerpadlo je napojené na malý bazén. V malom bazéne je chladno, to
čerpadlo nefunguje. Prečo? Mali sme tu odborníkov z Lučenca pána Čavoja, mali sme tu
ďalšie dve firmy . Ani jedna rúra nie je zaizolovaná, už tam sú straty na teple. Vodu do
veľkého bazéna púšťame už len cez ten nerezový chrlič. Jedno čerpadlo na ten malý detský
bazén nestačí, aby to zohrialo. Ďalej máme 2 čerpadlá, ktoré sú liatinové, roky sme cez to
púšťali chémiu a čistili bazény. Sú vhodné, ale na určitú dobu. Rozprávali sme sa s firmami
, možno nejakých 5 - 6 rokov tie čerpadlá sú vhodné na kúpalisko, keď sú liatinové. My ich
tam máme nejakých 18 rokov, môžete sa ísť pozrieť, zvnútra sú úplne rozpadnuté.
Pani primátorka: sú tu uvedené ešte výsledky hospodárenia mestského kúpaliska, kde je
evidentné, že mestské kúpalisko každý rok vyprodukuje nejakú stratu. Keď za jednotlivé
roky od roku 2012 do roku 2019 sa tá strata čítala, tak to bolo viac ako 157.000 EUR. Predsa
len nejaké investície do toho mestského kúpaliska boli. Nakúpili sa spomínané tepelné
čerpadlá, fólie do bazénov. Ide o to, aby ste mali relevantný obraz o mestskom kúpalisku aj o
tom, že to kúpalisko si zaslúži komplexnú rekonštrukciu. Je k dispozícii popis technických
ukazovateľov, čo je funkčné, čo nefunkčné v rámci mestského kúpaliska. Viacero tých
zariadení a tých stavieb, ktoré tam sú, sú nefunkčné. Bude potrebné ich dať do poriadku. My
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sme sa snažili zistiť nejaké základné investície, aby sme mohli dať návrh nejaký finančný na
novú investíciu do kúpaliska a zistili sme, koľko by nás stála čistička odpadových vôd, jedná
sa o sumu takmer 43.000 EUR s tým, že je to bez montáže. Ostatné rekonštrukčné práce aj
na ktoré sme poukázali v rámci powerpointovej prezentácie, sme odhadli na viac ako 57.000
EUR. Potom sú to sociálne hľadiská, kde uvádzame aj to, že je potrebné, aby sme dodržiavali
sprísnené hygienické pravidlá pre prevádzku kúpaliska v súčasnom období. Je tu sumár toho,
čo všetko musí prevádzkovateľ zabezpečiť, aby otvorilo mestské kúpalisko. V tejto súvislosti
chcem povedať, že pri tom, keď sme začali stavať alebo keď vznikla myšlienka mestského
kúpaliská ešte za primátora Jána Korša boli detí, ktorí si v rámci súťaže mesto Poltár očami
detí želali, aby vzniklo kúpalisko, čiže aj to pôvodné staré zastupiteľstvo niekdajšie to
odsúhlasilo. Napriek tomu, že naše mestské kúpalisko rok, čo rok nám produkuje stratu, nie
všetko, čo mesto urobí, musí výjsť na nulu . Mestské kúpalisko na nulu zrejme nikdy
nevyjde, ale podstatné povedať, aké sú príjmy ľudí, ktorí tu žijú. Možno že tí, ktorí majú
vyššie príjmy si môžu ísť a môže si dovoliť navštíviť kúpaliská v okolí. Ale je tu mnoho
rodín, ktoré si to nemôžu dovoliť, ktorým by možno keby sme. Investovali do mestského
kúpaliska minimálne tú navrhovanú sumu 100.000 EUR. Aby sme dali do poriadku na budúcu
kúpaciu sezónu ,aby sme samozrejme. Možno nechali to vstupné na takej úrovni, aby si ľudia,
ktorí žijú v našom regióne mohli dovoliť. Že bola asi dobrá investícia, ak toto mestské
kúpalisko chceme udržať, pretože treba povedať, že roky sa do neho reálne neinvestovalo. My
nemôžeme vypúšťať vodu do Ipľa bez toho, aby bola čistička funkčná. Nemôžeme takisto
nalievať vodu do bazéna cez chrlič. To sa jednoducho nemôže, musíme dať to do poriadku
aspoň tak, aby teda o rok asi tí ľudia na tom kúpalisku neuvidia nič nové, ale to kúpalisko by
bolo aspoň tak funkčné, aby sa tam jednoducho deti len v prvom rade to kúpalisko pre deti
mohli chodiť so svojimi rodičmi kúpať, ale toto je vlastne už otázka na Mestské
zastupiteľstvo otázka na to či finančné prostriedky, ktoré vlastne ešte máme či odkrojíme
investujeme aj na rekonštrukciu mestského kúpaliska. My sme vlastne odporučili aj preto, že.
Sme sa boli pozrieť na kúpaliská samozrejme každý poslanec Mestského zastupiteľstva tam
môže ísť, ale myslím, že to situáciu celkom poznáte. Rozhodli sme sa ho neotvoriť aj preto, že
tá kúpacia sezóna vidíte, aké počasie, v akom stave ho máme samozrejme, že by sme za tento
rok za tie 3 mesiace, ktoré nám zostávajú pravdepodobne vyrobili stratu. Ale teraz naozaj na
takom našom zdravom sedliackom rozume či chceme toto kúpalisko zachovať. Alebo
jednoducho. Do kúpaliska nebudeme investovať, pretože ak zavrieme investujeme. Tak zase
budem si to vyžadovať viacej finančných prostriedkov na budúci rok, ak by sme chceli
otvoriť .
Poslanec Bc. Ján Skýpala: chcel by som povedať, že sme na ekonomickej komisii
zohľadňovali to nielen z ekonomického hľadiska, ale
aj sociálneho. Hlavne z toho
ekonomického je nešťastný objekt , ktorý nám vytvára 20 000,- € ročne v mínuse. Z toho
sociálneho hľadiska, nie každý si môže dovoliť 7 € vstupné na Strehovej dať 4 členná rodina
plus cesta plus strava atď. My máme v podstate 2 možnosti, buď kúpalisko zavrieme alebo
investujeme. Hovorí sa o 100 000,- € , ale mám vážne obavy, že to bude viac, pretože 100
000,- € ,čo tam investujeme, to budú práce , ktoré nebude vidieť. Idú sa robiť nové rozvody,
čerpadlo, čistička čo nám zhltne 40 000,- €, aby sme nemali veľké oči , že tu hovoríme o
tisícoch, že to bude ako nové. Po 20 rokoch urobíme rekonštrukciu častí, ktoré sú nevyhnutné
na fungovanie.
JUDr. Garajová, viceprimátorka mesta: kúpalisko z ekonomického hľadiska nám vyrába
stratu , ale s tým sa musíme zmieriť, pretože je to služba , ktorá mesto poskytuje obyvateľom.
My môžeme tú stratu znížiť jedine tak , že ešte zvýšime atraktivitu toho kúpaliska.
Ponúkneme ľuďom lepšie služby, zaujímavejší možnosti pre deti. Asi to bude potrebné viac
dofinancovať. Čo sa týka technológie, prvky krátkodobej životnosti sa opotrebúvajú a
bohužiaľ nám to už dožíva. Sme nútení to urobiť, ak to nechceme zavrieť, čo teda nechceme
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určite .Čím skôr ich urobíme tým lepšie. Mne pripadá, ako logické využiť na rekonštrukciu
toto obdobie, kde mnoho miest kúpaliská neotvára alebo ich otvorí len na krátky čas s veľkou
stratou, pretože naozaj tu máme tie hygienické obmedzenia, ktoré možno budú ľudí odrádzať
.Čiže možno ešte menej návštevníkov by sme mali ako bežne mávame. Pripadá mi
zvláštne, že na kúpalisku mám dodržiavať nejaké odstupy. Myslím si, že tento rok by to
nebolo pre tých ľudí ani také atraktívne.
Poslanec Mgr. Pavel Jánošík: kúpalisko v meste alebo v obci je určite náročné udržať a
financovať. Chcem sa spýtať, či nie je nejaká výzva alebo projekt na túto oblasť v rámci
nejakého ministerstva . Ak by sa nám podarilo zohnať nejaké prostriedky mimo rozpočtových
zdrojov mesta.
Pani primátorka: správne si identifikoval, že tých 100 000,- €, ktoré navrhujeme tam dať
na rekonštrukciu, bude pravdepodobne málo. Ak bude treba viac a budeme to vidieť, že je
potrebné viac budeme vás o tom informovať. Ak bude akákoľvek možnosť príležitosť získať
mimorozpočtové zdroje, lebo tá zatiaľ nie je, tak určite budeme robiť projekty myslím si, že
práve teraz pri vypracovaní projektov sme veľmi aktívni, pretože viem, že nejaké finančné
prostriedky majú prísť v takom väčšom objeme z Európskej únie, čiže ak bude výzva, ktorá
bude zameraná na kúpaliská, tak určite by sme túto výzvu využili. Viem, že deti chcú mať
malý tobogán s vlastnou dopadovou plochou. Je ďalšia investícia navyše na kúpalisku, čiže
permanentne, keď bude zastupiteľstvo, tak vás budeme o tom informovať, aký je stav
mestského kúpaliska.
Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie prosím predsedníčku návrhovej komisie o prednesenie
návrhu na uznesenie.
UZNESENIE č. 53/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE,
že počas aktuálnej letnej sezóny nebude mestské kúpalisko otvorené z dôvodu jeho nutnej
rekonštrukcie

Hlasovanie:
12 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

1 neprítomný: Zdenko Račko
9. Použitie rezervného fondu v roku 2020
Pani primátorka: rezervný fond máme v objeme 500.000,- €. Je to najväčší objem
rezervného fondu, aký sme doteraz mali. Samozrejme musíme brať do úvahy aj to, že príjmy
mestskej samosprávy sa znižujú napriek tomu viem, že sú veľké problémy a potrebujeme ten
rezervný fond využiť predovšetkým na investičné akcie v meste. Navrhli sme prerozdelenie
rezervného fondu tak ako vy máte uvedené v uznesení. Ja by som chcela Vám ukázať ešte
prezentáciu, aby ste mali taký bližší pohľad na to, čo chceme robiť. 30.000,- € navrhujeme na
rozšírenie cintorína smerom na Skalicu. Problémom je to, že v súčasnosti máme v cintoríne
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nedostatok hrobových miest a súčasne máme 3 miesta v kolumbáriu na uloženie urien.
Takže rozšírenie cintorína plánujeme v južnej časti cintorína pri Dome smútku. Pre rozšírenie
cintorína je geometrickým plánom určená parcela. V rozšírenej časti cintorína je
navrhovaných 96 hrobových miest. V dolnej časti je plánované aj kolumbárium, ktoré by
malo merať cca 60 m. Zároveň tam bude oporný múr o výške od 2,3 do 2,5 metra zo strany od
chodníka. V kolumbáriu plánujeme, že by mohol vzniknúť 116 urnových nových miest. V
rozšírenej časti cintorína je navrhovaný aj chodník. V mieste kolumbária bude tento chodník
rozšírený na viac ako 3 m. Tiež potrebujeme v tejto časti cintorína vybudovať oplotenie z
betónových stĺpikov a dosiek. Výška oplotenia by bola 2 m, dĺžka viac ako 185 m. Čo sa týka
cintorína, my navrhujeme tých 30.000 EUR. Na tieto stavebné úpravy, ale mimo kolumbária.
Na samotné kolumbárium sme ešte pripravili rozpočtové opatrenie v objeme 50.000 EUR,
pretože to kolumbárium je pomerne dlhé a má tam vzniknúť viacej teda miest na urny.
Celková investícia, ktorú navrhujeme do novej časti cintorína, resp. rozšírenie cintorína je
80.000 EUR. Pokúsime sa o to, aby sme, čo najviac stavebných prác vykonali do konca tohto
roka, pretože nová časť cintorína na pravej strane ako vstupujete sa pomaly zapĺňa.
Považujem rozšírenie cintorína smerom na Skalicu za nevyhnutnosť. To miesto smerom na
Skalici pomerne úzky a dlhý, je mestský, takže budeme pochovávať do pozemku, ktorý patrí
mestu a v územnom pláne mesta je aj v tejto časti ešte navrhovaný cintorín. Ďalší návrh je
kanalizácia na Ulici továrenskej. Na túto kanalizáciu navrhujeme sumu 135.000 EUR.
Navrhovaná splašková kanalizácia je na Ulici továrenskej, buď bude priamo v komunikácii
alebo trošku bližšie k chodníku. Kanalizácia z továrenskej ulice tam bude smerovať a
kanalizácia z Technických služieb s.r.o. bude trasovaná po ulici a bude zaústená do
existujúcej splaškovej kanalizácii v mieste križovania Ul. továrenská a Ul. 9. mája
výtlakovým potrubím. Dĺžka tejto kanalizácie je 161 m. Keď už bude táto ulica rozkopaná,
by sme chceli urobiť aj komunikáciu na tejto ulici, to je ďalší návrh. Je to rekonštrukcia cesty
na továrenskej ulici v objeme 15.000 EUR. My sme získali ešte z Úradu vlády na tento účel
okrem toho, čo navrhujeme tu vyčleniť do záverečného účtu ešte sumu 45.000 EUR, čiže
týmto bude v prípade schválenia ešte samozrejme kanalizácia na ulici továrenskej a
vybudovanie komunikácie dofinancovaná. Podstatné je možno povedať to, že finančné
prostriedky, ktoré sú určené na tento projekt by mali byť minuté do konca tohto roka. Čiže
vzhľadom k tomu , že kanalizácia je nákladná rovnako aj cesta, ak chceme pomôcť
obyvateľom na tejto Ulici továrenskej, tak je potrebné vyčleniť z rozpočtu tieto finančné
prostriedky. Na základe projektovej dokumentácie je suma určená na kanalizáciu vyššia.
Veríme, že súťažíme nejakú nižšiu sumu. Ďalej by sme chceli zo záverečného účtu vyčleniť
finančné prostriedky v objeme 30.000 EUR na rekonštrukciu strechy na Krištáľ. Na budove
reštaurácie Krištáľ je navrhovaná celková oprava strešného plášťa z dôvodu častého
zatekania, vlastne nám zateká zo strechy. V minulosti už mesto robilo viacnásobného lokálne
opravy na streche, avšak tieto túto situáciu nezachránili a stále do budovy zatekalo.
Podmáčané sú stropy aj steny a je navrhovaná celková výmena strešnej krytiny. Podali aj
projekt na rekonštrukciu strechy Krištáľu. V prípade, že bude tento projekt schválený z
Ministerstva financií Slovenskej republiky, tak táto strecha by bola dofinancovaná ešte sumou
15.000 EUR. Zatiaľ ale nemáme informáciu o výsledku alebo o vyhodnotení tohto projektu
Ministerstva financií Slovenskej republiky. Ďalšou investíciou by bolo vybudovanie nových
spevnených plôch medzi garážami, až po napojenie na Ulicu 13. januára. Ide o to, že
potrebujeme práve toto územie celé odkanalizovať. Na odkanalizovanie, máme v rozpočte na
tento rok vyčlenenú sumu viac ako 50.000 EUR. Okrem toho potrebujeme vybudovať
komunikáciu medzi garážami. Hlavnú vetvu a potom aj tie vedľajšie a nato sme navrhli
vyčleniť z rozpočtu 200.000 EUR. Každý rok na cesty vyčleňujeme 180.000 EUR, čiže táto
investícia do cesty medzi garážami je taká najvyššia akú v poslednom období chceme do
komunikácie investovať. Asi všetci viete v akom stave tá komunikácia. Ľudia, ktorí tam
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parkujú svoje autá sa neustále dožadujú rekonštrukcie tejto cesty, čiže plánovali by sme ju
zrekonštruovať. V súčasnosti sme požiadali o vyjadrenie dotknuté orgány. Dali sme
vypracovať projektovú dokumentáciu na kanalizáciu. V súčasnosti čakáme na vyjadrenia
dotknutých orgánov, aby mohlo byť začaté územné konanie. Po územnom konaní aj stavebné
konanie. Vyžaduje si to priemerne veľa času, a preto chceme aj týmto spôsobom požiadať
majiteľov garáží o trpezlivosť. To nefunguje tak, že mesto môže prísť a bez akéhokoľvek
povolenia začať upravovať komunikácie alebo kanalizovať nejaké územie. Veľmi intenzívne
na tom pracuje stavebné oddelenie, snažia sa obvolávajú, aby jednotlivé stanoviská
dotknutých orgánov boli čo najskôr, aby sme mohli aj v rekonštrukcii tejto stavby
pokračovať. Trošku sme upravili túto komunikáciu tak, že Technické služby s.r.o., vyviezli
túto komunikáciu. Chcem aj z tohto miesta povedať, že viem, že na sociálnej sieti sa objavili
informácie, že sú tam nejaké náhrobky a ja verím, že hádam nikto z poslancov ani verejnosti
si nemyslí, že by hádam mesto mohlo niečo takéto urobiť. Verejne hovorím, že tá šotolina,
ktorá tam je, mesto doviezlo, aby sa čiastočne upravila táto komunikácia medzi garážami
dovtedy, kým ju začneme komplexne rekonštruovať. Zo strany mesta tie náhrobné kamene,
ktoré tam sú, to je úplne neetické, nevhodné. Mesto by nikdy nič také voči svojim
obyvateľom samozrejme, že neurobilo. Ďalšou investíciou by bola rekonštrukcia kúpaliska o
tom sme už hovorili. Tam je navrhnutá suma 50.000 EUR . Ešte je navrhnutá suma 10.000
EUR na rekonštrukciu a modernizáciu areálu TJ Sklotatran Poltár na úpravu terénu, na novú
fasádu a na vybudovanie chodníkov. Celková suma je 470.000 EUR. My máme cca do
500.000 EUR, čiže je tam ešte nejaká rezerva. V prerozdelení rezervného fondu možno
rozhodovať do konca augusta, čiže nechali sme tam ešte nejaké finančné zdroje, ktoré v
prípade, že sa na nič nepoužijú tak sa dostanú do rozpočtu budúceho roka v meste. Súčasťou
tohto predkladaného materiálu asi ste si všimli, že nielen samotné odsúhlasenie prerozdelenia,
ale je tam sú tam aj rozpočtové opatrenia, kde sa individuálne zaoberáme jednotlivými
investíciami.
Poslanec Ing. Peter Žilák: kanalizácia na Ul. továrenská musí byť v tomto roku?
Pani primátorka: dotácia.
Pán poslanec Ing. Žilák: je na Ul. továrenskej všetko v poriadku? Môžeme tam už kopať?
Vedúci staveb. oddelenia, Ing. Martin Cifranič: vybavuje sa územné konanie, ku ktorému
nám chýba ešte dokončenie procesu EIA , to je to posudzovanie vplyvov na životné
prostredie. To by malo byť predbežne niekedy v polovici tohto mesiaca hotové. Potom nám
už nič nebude brániť vo vydaní územného rozhodnutia. Následne nato už začneme stavebné
povolenie. Viacero vyjadrení, ktoré sme dostali k územnému konaniu je už zároveň aj
vyjadrením ku stavebnému, čiže predpokladám, že ten proces stavebného povolenia bude
omnoho kratší než nebol ten ku územnému. Čiže ak sa pýtate na to na to či vieme stihnúť
pracovať tento rok na tej stavbe, tak áno.
Pán poslanec Ing. Žilák: snáď nám do toho nevkročí nejaký človek, vlastník.
Vedúci staveb. oddelenia, Ing. Martin Cifranič: parcely a vlastníci sú vyriešení.
Poslanec Mgr. Pavol Jánošík: je to dôležitý bod, pretože, kto to tam pozná, je to v
katastrofálnom stave dezolátnom. Viete, že ten kopec a dažďové búrky hlavne urobia svoje.
To sa vymývalo. Z roka na rok sa to tam sypalo, valcovalo a to vydržalo na pol roka, na rok,
keby tam nepršalo tak je to dobré. Tej vody je veľa pri tých garážoch. Občania sa nejdú na
stavebné oddelenie informovať, nevedia čo robiť, zastavujú nás poslancov, či sa cesta ide
robiť, alebo nie. Je dobré že sme vyčlenili na to prostriedky.
Pani primátorka: myslíš ,tie garáže, ktoré sa pravidelne vytápajú. Čo sa týka tých garáží, tak
my sme tam už boli. Boli tam pracovníci stavebného oddelenia sa na to pozrieť . Sadla tam
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kanalizácia, tá sa dá urobiť jedine tak, že sa urobí projekt na novú kanalizáciu a začne sa
robiť. Je potrebné nájsť finančné prostriedky. Z tohto objemu finančných prostriedkov to
určite nie je možné urobiť, čiže ak by sme chceli urobiť kanalizáciu v tých garážach, ktoré sú
vytápané, pretože garáže sa postavili na existujúcej kanalizácii, ktorá sadla. Keď urobili
sondu tak sa zistilo, že kanalizáciu je už íl a hlina, môžeme to robiť, ale musíme vyčleniť
ďalšie finančné prostriedky, ak chceme odkanalizovať aj tie garáže, ktoré sa vytápajú. Ľudia
pravidelne sem prichádzajú, sťažujú sa, že s tým majú problémy, chodia tam hasiči. Snažíme
sa to naozaj riešiť, aby sme tým ľuďom pomohli, ale treba povedať, že, treba na to potom
vyčleniť finančné prostriedky, urobiť projekt kanalizácie a odkanalizovať aj ďalšie garáže.
Poslanec Bc. Ján Skýpala: naše financie sú limitované, aj keď máme skvelý záverečný účet,
prebytok. Finančné zdravie mesta je dobré. Ak to chceme robiť, sadnime si všetci poslanci a
ak sa zhodneme, tak sa môžeme do toho pustiť.
Pani primátorka: samozrejme vzatie úveru je vecou mestského zastupiteľstva. O tom
rozhodujú poslanci. Čiže aj v prípade takéhoto návrhu navrhujem, ak príde nejaký
poslanecký návrh alebo sa budete chcieť stretnúť, môžeme tu na mestskom úrade,
porozprávať sa o tom, určiť si nejaké priority a môžeme hovoriť aj o úvere, ktorý by si mohlo
mesto vziať.
Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie prosím predsedníčku návrhovej komisie o prednesenie
návrhu na uznesenie.
UZNESENIE č. 54/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE

použitie rezervného fondu vo výške 470 000,- EUR na kapitálové výdavky nasledovne:

- Rozšírenie cintorína – 30 000,- €
- Kanalizácia továrenská – 135 000,- €
- Rekonštrukcia strechy Krištáľ – 30 000,- €
- Rekonštrukcia Ulice továrenskej – 15 000,- €
- Cesta pri garážach – 200 000,- €
- Rekonštrukcia kúpaliska – 50 000,- €
- Rekonštrukcia TJ Sklotatran – 10 000,- €

Hlasovanie:
12 za
1 neprítomný: Zdenko Račko
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0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

UZNESENIE č. 55/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE

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

Suma

454 – prevod z rezervného fondu

135 000,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu :
Programový rozpočet 14.3. Realizácia stavieb
Funkčná klasifikácia 06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť
Ekon. klasifikácia
Suma
700 –vybudovanie kanalizácie na Ul. Továrenskej

135 000,00 €

Hlasovanie:
12 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

1 neprítomný: Zdenko Račko

UZNESENIE č. 56/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE

V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
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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

Suma

454 – prevod z rezervného fondu

30 000,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu :
Programový rozpočet 14.3. Realizácia stavieb
Funkčná klasifikácia 06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť
Ekon. klasifikácia
Suma
700 –rekonštrukcia strechy budovy Krištálu

30 000,00 €

Hlasovanie:
12 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

1 neprítomný: Zdenko Račko

UZNESENIE č. 57/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE

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
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Suma

454 – prevod z rezervného fondu

15 000,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu :
Programový rozpočet 14.3. Realizácia stavieb
Funkčná klasifikácia 06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť
Ekon. klasifikácia
Suma
700 –rekonštrukcia Ulice Továrenskej

15 000,00 €

Hlasovanie:
12 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

1 neprítomný: Zdenko Račko
UZNESENIE č. 58/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE

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

Vo výdavkovej časti rozpočtu :
Programový rozpočet 14.3. Realizácia stavieb
Funkčná klasifikácia 06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť
Ekon. klasifikácia
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Suma
200 000,00 €

Suma
700 –vybudovanie cesty pri garážach

200 000,00 €

Hlasovanie:
12 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

1 neprítomný: Zdenko Račko
UZNESENIE č. 59/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE

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

Suma

454 – prevod z rezervného fondu

50 000,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu :
Programový rozpočet 14.3. Realizácia stavieb
Funkčná klasifikácia 06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť
Ekon. klasifikácia
Suma
700 –rekonštrukcia mestského kúpaliska

50 000,00 €

Hlasovanie:
12 za
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0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

1 neprítomný: Zdenko Račko
UZNESENIE č. 60/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE

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

Suma

454 – prevod z rezervného fondu

30 000,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu :
Programový rozpočet 14.3. Realizácia stavieb
Funkčná klasifikácia 06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť
Ekon. klasifikácia
Suma
700 – rozšírenie cintorína

30 000,00 €

Hlasovanie:
12 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

1 neprítomný: Zdenko Račko

UZNESENIE č. 61/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE

V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

23

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

Suma

454 – prevod z rezervného fondu

10 000,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu :
Programový rozpočet 14.3. Realizácia stavieb
Funkčná klasifikácia 06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť
Ekon. klasifikácia
Suma
700 –rekonštrukcia a modernizácia areálu TJ Sklotatran

10 000,00 €

Hlasovanie:
12 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

1 neprítomný: Zdenko Račko

10. Informatívna správa o výsledku kontroly " Komunitné centrá " Najvyšším
kontrolným úradom Slovenskej republiky
Pani primátorka: Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky vykonal kontrolu nášho
komunitného centra v termíne od 24. 02.2020 do 5. 6. 2020. Predmetom kontroly bolo
financovanie komunitných centier, riadenie komunitných centier štátom a aj činnosť
komunitných centier. V rámci kontroly boli navrhnuté dve opatrenia, ktoré sa týkajú
vyhodnotenia, resp. prehodnotenia cieľov komunitného centra uvedených v pláne činnosti
aaktualizácie plánu činnosti komunitného centra Poltár v periodicite podľa štandardov
komunitných centier. Zodpovedná za vyhodnotenie uvedených úloh je garantka komunitného
centra. Táto informatívna správa má byť prerokovaná na zasadnutí mestského zastupiteľstva.
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Komunikovala som osobne so zástupcami Najvyššieho kontrolného úradu, kde nám povedali,
že táto kontrola dopadla dobre. Tie veci, ktoré sú tam uvedené sa týkajú štandardov a cieľov,
teda metodiky komunitného centra. Čo sa týka samotného financovania takýchto vecí tie boli
úplne v poriadku. Máme tu aj odbornú garantka komunitného centra pani Mgr. Ivetu
Brndiarovú a pracovníčky komunitného centra, čiže ak by ste sa chceli niečo konkrétne
odborné spýtať v rámci predkladanej správy tak máte možnosť.
Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie prosím predsedníčku návrhovej komisie o prednesenie
návrhu na uznesenie.
UZNESENIE č. 62/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE

• informatívnu správu o výsledku kontroly ,,Komunitné centrá“ Najvyšším kontrolným
úradom Slovenskej republiky, ktorá bola vykonaná v meste Poltár od 24.2.2020 do
5.6.2020
•

návrh prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov:
•

zabezpečiť vyhodnotenie cieľov komunitného centra uvedených v Pláne činnosti
komunitného centra Poltár a v prípade potreby prehodnotiť stanovené ciele.

Termín: 31.12.2020 a trvale
Zodpovedný: odborná garantka komunitného centra
•

zabezpečiť aktualizáciu Plánu činnosti komunitného centra Poltár v periodicite podľa
štandardov komunitných centier.

Termín: 31.12.2020 a trvale
Zodpovedný: odborná garantka komunitného centra

Hlasovanie:
12 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

1 neprítomný: Zdenko Račko

11. Správa o výsledkoch kontroly finančných výkazoch o príjmoch výdavkoch a
finančných operáciách, ktoré boli vypracované mestom Poltár a organizáciami v
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zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poltár k 31.12.2019, so zameraním na správnosť
vykazovaných údajov a dodržiavanie schválených rozpočtov
Hlavný kontrolór Ing.Tomáš Škrabák: niečo som už spomenul aj v odbornom stanovisku.
Cieľom tejto kontroly bolo overenie dodržiavania schválených rozpočtov, tak v rámci
príjmov ako aj výdavkov bežných a kapitálových, pričom jednotlivé prekročenie rozpočtov
ako aj nesprávne vykazovanie údajov sú uvedené v jednotlivých tabuľkách. Zistené boli 3
nedostatky. Prvý sa týka nedodržania schváleného rozpočtu a nesprávneho vykazovania
údajov. Druhý sa týka nedostatočne vykonanej základnej finančnej kontroly. Tretí sa týka
nevedenia operatívnej evidencie. Boli navrhnuté 4 odporúčania, ktoré by mohli pomôcť. Tiež
boli predložené námietky, ktorým sa venujem tiež v tejto správe.
Poslanec pán Pavol Gavalec: chcel by som sa spýtať pána kontrolóra, že počet strán 17.
Kde ich nájdem?
Pani primátorka: to ste už dostali všetci poslanci mestského zastupiteľstva, lebo pán hlavný
kontrolór to posiela už predtým na vedomie, aby ste mali dostatok času si tieto správy pozrieť.
My to už potom zasielame znovu druhýkrát všetkým poslancom.
Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie prosím predsedníčku návrhovej komisie o prednesenie
návrhu na uznesenie.
UZNESENIE č. 63/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE

Správu o výsledkoch kontroly finančných výkazov o príjmoch, výdavkoch a finančných
operáciách, ktoré boli vypracované mestom Poltár a organizáciami v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Poltár k 31.12.2019, so zameraním na správnosť vykazovaných údajov
a dodržiavanie schválených rozpočtov

Hlasovanie:
10 za

0 - proti

1 - zdržal sa hlasovania
Pavel Gavalec

1 neprítomný: Zdenko Račko

12. Správa o výsledkoch kontroly evidencie platieb nájomného za byty, ktoré sú vo
vlastníctve mesta Poltár za rok 2018/ 2019, vrátane evidencie o dlžníkoch a riešenia
vzniknutých nedoplatkov
Pani primátorka: túto správu vám predstaví hlavný kontrolór mesta. V prípade otázok som
ešte pozvala aj pána riaditeľa Bythermu s.r.o., Ing. Hájička.
Hlavný kontrolór, Ing. Tomáš Škrabák: v súvislosti s touto správou a výsledkom kontroly
poukázal na základné veci. Na začiatku sú tu také základné informácie čo sa týka počtu
nájomných bytov , nebytových priestorov, taktiež v zmysle mandátnej zmluvy nám v podstate
správu bytov zabezpečuje naša spoločnosť s r.o. so 100% účasťou mesta. V rámci tabuľky
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máte uvedený prehľad vykazovaný k 31.12 2018/2019.Taktiež aj spôsob riešenia,
jednotlivých vykazovaných pohľadávok. V súvislosti so zameraním danej kontroly bol
identifikovaný jeden nedostatok. Týka sa to skutočnosti za rok 2018/19, tam došlo k podpisu
pohľadávok z nájomného v celkovej výške 15 358,- € na základe vyhlásenia osobných
bankrotov. Tu poukazujem na to, že takýto postup nie je v súlade so Zásadami hospodárenia s
majetkom mesta nakoľko o
nakladaní s majetkovými právami rozhoduje mestské
zastupiteľstvo. Evidencia nájomcov je vedená prehľadne a je dostatočná, taktiež riešenie
vymáhania vzniku nedoplatkov prebieha zo strany s.r.o. zodpovedne. Tieto údaje boli
overené na vzorke 8 nájomcov a údaje aj sedeli . V súvislosti s nájomnými zmluvami bolo
zistené , že spoločnosť Bytherm, s.r.o. tam vystupovala, ako prenajímateľ ,čo podľa mňa nie
je správne. Prenajímateľom by mal byť vlastník a to je mesto Poltár, čiže tam by sa malo
zastupovať v zastúpení. Tiež tam boli identifikované nejaké veci, čo sa týka zverejňovanie
nájomných zmlúv. Taktiež sa tam uvádzam, akým spôsobom sa stanovovalo nájomné v
prípade nájomných bytov a konštatujem , že mesto Poltár nemá vo svojom vnútornom
predpise stanovené akým spôsobom sa určuje nájom v mestských nájomných bytoch ani
nemá stanovenú tvorbu fondu prevádzky, údržby a opráv. Taktiež taká záludnosť , že mi sami
sebe za svoje byty platíme daň z nehnuteľnosti. Do budúcnosti bude potrebné trošku sa k
tomu postaviť zodpovednejšie a tie byty spravovať, ako vlastník a pristupovať k nim ako
vlastník nakoľko vo vnútorných predpisoch nemáme uvedené žiadne podmienky , ktoré by
túto oblasť upravovali. Všetko v podstate to funguje na základe toho , ako to funguje 20
rokov. Nehovorím že to funguje zle , ale strašne málo sme tam zapojení my, ako vlastník
Bytherm, s.r.o je správca, ktorý nám zabezpečuje určite činnosti na základe mandátnej
zmluvy, ale stále tým vlastníkom sme my.
Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie prosím predsedníčku návrhovej komisie o prednesenie
návrhu na uznesenie.
UZNESENIE č. 64/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE
Správu o výsledkoch kontroly evidencie platieb nájomného za byty, ktoré sú vo vlastníctve
mesta Poltár za roky 2018 – 2019, vrátane evidencie o dlžníkoch a riešenia vzniknutých
nedoplatkov

Hlasovanie:
12 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

1 neprítomný: Zdenko Račko
13. Čiastkové správy o výsledku kontroly hospodárenia CVČ a ŠKD pôsobiacich na
území mesta Poltár rok 2019 s dôrazom na spotrebu tepla, elektrickej energie a vody v
čase mimo vyučovacieho procesu a kontrola evidencie a spotreby energií v priestoroch
užívaných formou nájmu v ZŠ Slobody 2
Hlavný kontrolór, Ing. Tomáš Škrabák: jedná sa o dve čiastkové správy nakoľko bola
jedna kontrola vykonaná v 2 subjektoch, preto sú predložené ako čiastkové správy. Podstatou
týchto kontrol bolo overené kompletné hospodárenie, overenie výdavkovej časti rozpočtu za
rok 2019 s tým, že sú tam uvedené údaje za príjmy, výdavky ako boli prekročené jednotlivé
rozpočty, čo už bolo v podstate spomínané v rámci tých ostatných kontrol, s tým že sú tam
informácie ohľadom overenia mzdových výdavkoch, boli tam identifikované zistenia v
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oblasti sociálneho fondu.Teraz riešim voči ZŠ Školská ,kde nebol vytváraný obsah. Bolo tam
viac vecí ktoré ste si mohli prečítať. V ZŠ Školská bolo zistené, že z originálnych
kompetencií z rozpočtu ŠKD v roku 2019 bolo hradených vyššie 60% nákladov na elektrinu,
plyn čiže viac, ako 2/3 boli hradené z rozpočtu ŠKD, čo sa týka nákladov za celú školu, čo
nepovažujem za správne, je potrebné do budúcnosti sa takýmto veciam vyhýbať a taktiež tie
jednotlivé rozpočítavanie tých jednotlivých nákladov nebolo riešené tým nejakým
percentuálnym prepočtom a potom to spôsobovalo nesúlad, ktoré ste mohli vidieť v rámci
správy sociálnych fondov. Čo sa týka zverejňovania veci, faktov a ďalších vecí na to tam
poukazujem. Boli tu navrhnuté odporúčania. Čo sa týka ZŠ Slobody, tam boli kontrolované
tiež ŠKD ako CVČ. V prípade ZŠ Slobody bolo identifikovaných 5 nedostatkov. Z toho prvý
je nedodržanie rozpočtu výdavkov, nesprávne zatriedenie výdavkov podľa ekonomickej
klasifikácie. Bolo viacej prípadov kde boli výdavky z jedného strediska zaúčtované na druhé
a spôsobovalo to potom problémy. Taktiež bol prípad ako pred pár rokmi na ZŠ Školská kde
boli preplácané zastupované hodiny vychovávateľom ŠKD, keď zastupovali v škole. Tak toto
nie je správne .Taktiež čo sa týka sociálneho fondu, tvorby, zverejňovania faktúr a tak ďalej.
Boli tam identifikované nedostatky v rámci pokladničnej operácie nakoľko pokladňa tam
bola vedená ešte v papierovej forme, preto som navrhol, aby sa to upravilo a išlo sa na
elektronický systém. Čo sa týka kontroly je tam popísané ako prebiehalo kúrenie v zimných
mesiacoch na základe dostupných informácií. Navrhol som odporúčanie, aby sa odpojil p.
Sitor od vody, a aby si zabezpečil vlastné vykurovanie, vlastný merač vody. Čo sa týka ZŠ
Slobody, tak tie prepočty na CVČ, ŠKD boli stanovené veľmi podrobne. Podľa môjho názoru
spravodlivo.
Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie prosím predsedníčku návrhovej komisie o prednesenie
návrhu na uznesenie.
UZNESENIE č. 65/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE

Čiastkové správy o výsledkoch kontroly hospodárenia CVČ a ŠKD pôsobiacich na území
mesta Poltár za rok 2019 s dôrazom na spotrebu tepla, elektrickej energie a vody, v čase
mimo vyučovacieho procesu a kontrola evidencie a spotreby energií v priestoroch užívaných
formou nájmu v ZŠ Slobody
Hlasovanie:
12 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

1 neprítomný: Zdenko Račko

14. Zmeny a doplnenie údajov v zriaďovateľskej listine Základnej školy Školská 3
Poltár
Pani primátorka: tento bod programu má súvislosť práve s kontrolou hlavného kontrolóra v
ZŠ na Ulici školskej. V tomto prípade aj v tom nasledujúcom prípade predkladáme
mestskému zastupiteľstvu návrh na doplnenie zriaďovacej listiny tejto školy, tým že v
zriaďovacej listine konkrétne vymedzíme hnuteľný a nehnuteľný majetok školy.
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Hlavný kontrolór, Ing. Tomáš Škrabák: čo sa týka znenia toho dodatku, my máme
nastavené tak, ktorým sa dopĺňa zriaďovacia listina, dopĺňa sa bod 12, ale ten bod tam je .
Navrhol by som to upraviť, ktorým sa mení zriaďovateľská listina, my ten bod tam už máme
a ide už len o jeho zmenu.
JUDr. Garajová, viceprimátorka mesta: mestské zastupiteľstvo schvaľuje, dodatok č. 2
zriaďovacej listine Základnej školy školská 3 Poltár takto: vypúšťa bod 12 zriaďovacej listiny
základné školy školská 3 a nahrádza sa nasledovne: Vecné a finančné vymedzenie majetku,
ktorým škola spravuje škola hospodári s majetkom, ktorý bol zriaďovateľom odovzdaný do
správy v zmysle príslušných právnych predpisov, ak ku dňu 17. júna 2020 hodnota majetku
Základnej školy nehnuteľného majetku 620 135, 44 do hnuteľného majetku 126 486, 40 a
ostatné ustanovenia v zriaďovacej listine ostávajú bez zmien.
Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie prosím predsedníčku návrhovej komisie o prednesenie
návrhu na uznesenie.
UZNESENIE č. 66/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE

Dodatok č. 2 k Zriaďovacej listine Základná škola Školská 3, Poltár

Hlasovanie:
10 za

0 - proti

2 - zdržal sa hlasovania
Boris Dreisig
Pavel Gavalec

1 neprítomný: Zdenko Račko

15. Zmeny a doplnenia údajov v Zriaďovateľskej listine Základnej školy na Ulici
slobody v Poltári.
Pani primátorka: rovnako chceme túto zriaďovaciu listinu doplniť a vymedziť tam majetok
školy o hnuteľný a nehnuteľný majetok.
JUDr. Garajová, viceprimátorka mesta: schvaľuje dodatok č. 3 zriaďovacej listine ZŠ
Slobody 2 Poltár a to tak, že vypúšťa pôvodný bod 12 a nahrádza ho nasledovným znením:
Vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý škola spravuje, škola hospodári s majetkom,
ktorý jej bol zriaďovateľom odovzdaný do správy v zmysle príslušných právnych predpisov a
ku dňu 17. júna 2020 je hodnota majetku Základnej školy nehnuteľného majetku 602 277,64 €
a hnuteľného majetku 213 735,32 € a ostatné ustanovenia v zriaďovacej listine ostávajú bez
zmien.
Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie prosím predsedníčku návrhovej komisie o prednesenie
návrhu na uznesenie.
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UZNESENIE č. 67/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE

Dodatok č. 3 k Zriaďovacej listine Základná škola Slobody 2, Poltár

Hlasovanie:
8 za

0 - proti

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

2 neprítomní: Zdenko Račko
Bc. Ján Skýpala
16. Návrh dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta
Poltár
Pani primátorka: tento materiál sa predkladá mestskému zastupiteľstvu na základe záverov
kontroly hlavného kontrolóra, ktorý identifikoval v decembri 2019 nedodržanie schváleného
rozpočtu. Týmto chceme eliminovať tento nedostatok. V rámci prijatých opatrení s cieľom
odstránenia identifikovaných nedostatkov sa finančné oddelenie mesta Poltár zaviazalo, že
pripraví návrh úpravy dodatku k Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta
Poltár tak, aby primátor mesta vykonával zmeny rozpočtu v príslušnom kalendárnom mesiaci
do takej výšky, ktorá zabezpečí nápravu spomenutého nedostatku identifikovaného hlavným
kontrolórom mesta. Týmto opatrením bude do značnej miery možné eliminovať prečerpanie
rozpočtu v tých položkách, pri ktorých zaúčtovanie z rôznych dôvodov podlieha časovému
posunu. Zároveň sa týmto opatrením zamedzí prečerpaniu v tých položkách, v ktorých na
konci kalendárneho roka došlo k rôznym nepredvídaným výdavkom. Ide o zmenu rozpočtu,
ktorú vykonáva primátor v jednom kalendárnom roku v objeme 90.000 EUR. V súčasnosti
mohol primátor vykonávať zmeny rozpočtu v objeme 5.000 EUR mesačne. Predkladám to na
základe toho, že hlavný kontrolór predložil správu v ktorej išlo o prečerpanie rozpočtu v
mesiaci december, kedy po 15. decembri sa ešte uhrádzajú nejaké faktúry, na základe toho sa
prečerpáva rozpočet mesta. Ja som sa pýtala aj iných kolegov primátorov, akým spôsobom
eliminujú tento nedostatok. Majú vyššiu právomoc presúvať finančné prostriedky tak ,že ak
sa niekde niečo prečerpá takto jednoducho dofinancujú alebo tým, že sa posunie tento
rozpočet. Týka sa to predovšetkým decembra, pretože všetky moje rozpočtové opatrenia,
ktoré som doteraz prijala sú na zasadnutí mestského zastupiteľstva prerokované, mestské
zastupiteľstvo ich berie na vedomie, ale má možnosť vidieť tieto presuny finančných
prostriedkov. Takéto rozpočtové opatrenia naozaj prijímam ako primátorka iba v
nevyhnutných prípadoch. Aj dnes bude jedno také rozpočtové opatrenie, vždy sa k nemu
vyjadrím, odôvodním toto rozpočtové opatrenie a k tomuto kroku sme pristúpili naozaj,
pretože najväčší problém s prečerpávaním rozpočtu je práve v decembri.
Pán poslanec Gavalec: mne ste odobrali právomoc a vy tu idete o 90 000 € rozhodovať, bez
toho, že by zastupiteľstvo o tom vedelo. Je ohromne zaujímavé pani primátorka, to bol tvoj
nápad a zrazu si prišla na to, že bez toho to nejde. Je mi to divné, že takýmto spôsobom to

30

predkladáš. Je to zaujímavé, že jedni môžu druhí nemôžu. A stále robíme pre občanov tohto
mesta všetci.
Pani primátorka: pán poslanec v prvom rade, ak sa mestské zastupiteľstvo v tom čase
rozhodlo, že ti vzalo tvoje právomoci, tak to bolo z nejakého dôvodu. Ak toto mestské
zastupiteľstvo ak si myslí, že som čo len jedným rozpočtovým opatrením, ktoré som prijala
urobila niečo neprijateľné pre občanov tohto mesta, tak ja to pochopím. V súčasnosti si
myslím, že všetky rozpočtové opatrenia aspoň som nepočula od žiadneho poslanca na
mestskom zastupiteľstve, že ktorékoľvek rozpočtové opatrenia, ktoré som prijala by prinieslo
prospech mne ako osobe. Určite sa presúvajú tie finančné prostriedky len vtedy, keď je nejaká
potreba. Dnes budete mať k dispozícii moje rozpočtové opatrenie, ktoré sa týka napr.
pracovníkov pre MOPS, ktorým sme potrebovali, pretože prišli noví, zakúpiť oblečenie.
Takže napr. tohto sa týka to rozpočtové opatrenie, nevyhnutných výdavkov, ktoré takýmto
spôsobom vznikajú. Ja nemám problém predstúpiť a férovo povedať ako to je. Ja som
iniciovala návrh vtedy, pretože sa mi nezdalo, že presúvanie finančných prostriedkov v tom
období, keď si bol primátor bolo férové a správne. Ak urobím chybu akúkoľvek a budú mi to
vyčítať poslanci mestského zastupiteľstva, nemám žiaden problém, aby som túto kompetenciu
nemala, aby sa nepresúvali finančné prostriedky, ale potom, ak mi dá za pravdu kontrolór
mesta nevieme to na 100 % ustrážiť. Tieto finančné operácie sa vykonávajú na ekonomickom
oddelení je tu p. Kuráková, ktorá sa môže k tomu vyjadriť, akým spôsobom to ide, či nejakým
spôsobom do nejakých kompetencií zasahujem, čí im poviem, aby niečo presúvali. V žiadnom
prípade. Konajú na základe odbornosti, ale takéto veci sa jednoducho stávajú, čo sme nemali
kúpiť deťom v MŠ Sklárska sušičku? Ako sme to mali urobiť? Robíme to tak transparentne,
že všetky materiály si môžu občania pozrieť na mestskej stránke. Nemám problém každé
svoje rozpočtové opatrenie, ktoré prijímam naozaj iba v prípade nevyhnutnosti zverejniť a
odôvodniť.
Pán poslanec Bc. Skýpala: v minulosti tie rozpočtové opatrenia neboli tak zasielané
poslancom a neboli prejednávané v takej forme ako sú prejednávané teraz. Tie materiály v
minulosti neboli prístupné občanom, posielali sa len poslancom. Teraz si materiály môže
ktokoľvek stiahnuť na stránke mesta.
Pán poslanec Mgr. Jánošík: viem, že pri rozpočte alebo ďalších častiach dnešného
mestského zastupiteľstva sa chcem spýtať, neviem, aký majú program na ekonomickom
oddelení či by sa dal rozpočet rozdeliť na 4 časti ( štvrťroky). Tak by sme to vedeli troška
dosledovať. Je to možné potom oddeliť farebne, že kde sa napr. zobralo a kde sa museli
finančné prostriedky presunúť s tým, že bolo potrebné niečo súrne zakúpiť pre naše
predškolské alebo školské zariadenia?
Pán poslanec Bc. Skýpala: rozpočet je robený dosť podrobne. Na jednej strane je to dobré, je
to transparentné, pretože ľudia majú prehľad, ale na druhej strane kvôli podrobnosti dochádza
pri jednotlivých položkách k prečerpaniu a niekde sa nedočerpá a musí dôjsť k presunu z
jednej položky na druhú.
Pán poslanec Ing. Žilák: máš dve opatrenia ako primátorka, máme dosť presne robený
rozpočet. Keby to bolo treba dať do poriadku ten nesúlad. Koľko by to činilo?
Hlavný kontrolór, Ing. Škrabák: to je ťažko povedať.
Pán poslanec Ing. Žilák: mne sa zdá tých 90 000,- € veľa. Môj osobný názor je taký, že 60
000,- € je dosť.
Pani primátorka: ja som teraz 5 000,- € presun urobila v decembri. Ja som ponaprávala ten
rozpočet. Vždy tie návrhy na presuny rozpočtu mi dáva ekonomické oddelenie. Tu padla
otázka na vedúcu ekonomického oddelenia, aby vám to vysvetlila.
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Poverená vedúca ekon. oddelenia Mgr. Kuráková: som rada, že sa môžem k tomuto
rozpočtu vyjadriť. Rozpočet sa schvaľuje vo veľmi podrobnej forme a chcem podotknúť, že
sa schvaľuje z pohľadu programového rozpočtu, ďalej je hľadisko funkčné a ekonomické.
Čiže je ako keby z troch hľadísk tento rozpočet schvaľovaný. No a tu nastáva problém napr.
ako v decembri je na položke 635. Uvedieme si príklad školskú jedáleň pri MŠ Sklárskej po
zastupiteľstve 19. 12. bolo tento rok 2019 sa pokazí plynový kotol na školskej jedálni alebo
umývačka riadu. Čiže keď nemáme alebo máme prečerpané tie prostriedky na položke 635
ako je v schválenom rozpočte, neopravíme ten kotol plynový deti budú mrznúť, budeme
čakať do januára na nový rozpočet? Keď vidím, že v rámci toho strediska sme v pluse. Tak čo
teraz. Ako postupovať? Tie deti budú mrznúť, nezaplatíme opravu toho kotla alebo
použijeme, keďže v rámci toho jedného strediska je dostatok finančných prostriedkov a
úspora na iných ekonomických klasifikácia. K takýmto prečerpaniam došlo. Tie prečerpania
boli, keď som si čítala správu okolo -900 EUR atď. Pre porovnanie som si pozrela roky 2017,
2018. V roku 2017 na stredisku ŠJ pri MŠ Sklárskej bolo prečerpaných a celý rozpočet v
mínuse -26 000,- €. Čiže o čom sa tu bavíme ako bolo v predošlom roku ako je teraz, aké bolo
zlepšenie? Vidíme veľké zlepšenie, ale naozaj je tam potrebné v decembri 30 000,- €. To si
nechceme navyšovať rozpočet. My chceme v rámci toho schváleného rozpočtu robiť presuny.
V žiadnom prípade nie si navyšovať rozpočet. Aj teraz sme skončili v roku 2019 nedočerpané
v rámci schváleného a upraveného rozpočtu 1.000.000 EUR.
Hlavný kontrolór, Ing. Škrabák : podľa môjho názoru sa rozpočet schvaľuje veľmi
podrobne. Sú mestá kde ho nemajú taký podrobný. Tým, že máme taký podrobný rozpočet
kvôli tomu sa robia rozpočtové opatrenia. Čo sa týka tejto sumy, vy rozhodujete o tej sume
akú primátorke schválite.
Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie prosím predsedníčku návrhovej komisie o prednesenie
návrhu na uznesenie.
UZNESENIE č. 68/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE

dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Poltár

Hlasovanie:
8 za

1 - proti
Pavel Gavalec

3 - zdržal sa hlasovania
Boris Dreisig
Ing. Miroslav Macove
Ing. Peter Žilák

1 neprítomný: Zdenko Račko
17. Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia s majetkom mesta Poltár
Pani primátorka: Uznesením č. 20/2020 zo dňa 4.3.2020 boli Mestským zastupiteľstvom v
Poltári schválené Zásady hospodárenia s majetkom mesta Poltár. V súčasnosti je potrebné ich
doplnenie, konkrétne doplniť sumu nájomného 58,- € za m2 za rok za priestory na Poliklinike.
Novelou č. 34 z roku 2020 Z. z. bola zmenená aj vyhláška Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky. Zmena tejto právnej úpravy spočíva v možnosti umiestnenia
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telekomunikačných rozvodov a vedenia v zastavanom území obce nad povrchom zeme, ak ide
o pridávanie rozvodov a vedení k existujúcim nadzemným rozvodom a vedeniam, pričom sa
nemení ich trasa a zároveň sú dodržiavané podmienky ochrany existujúcich nadzemných
rozvodov a vedení, ak s tým súhlasí obec. Nakoľko poskytovatelia internetových služieb majú
záujem využiť a aj využívajú stĺpy verejného osvetlenia patriace mestu na umiestnenie
optických káblov je potrebné doplniť do Zásad hospodárenia nájom za užívanie mestských
stĺpov verejného osvetlenia. Tam navrhujeme sumu 12,- € za 1 stĺp ročne.
JUDr. Garajová: mala by som prosbu k ekon. oddeleniu, aby vypracovalo úplné znenie
obidvoch týchto dokumentov, aby sme nemuseli stále hľadať tie dodatky. Čiže zapracovať
potom do týchto pôvodných dokumentov tieto dodatky a tak potom ich aj zverejniť.
Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie prosím predsedníčku návrhovej komisie o prednesenie
návrhu na uznesenie.
UZNESENIE č. 69/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE

dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia s majetkom mesta Poltár

Hlasovanie:
11 za

0 - proti

1 - zdržal sa hlasovania
Pavel Gavalec

1 neprítomný: Zdenko Račko
18. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020
Hlavný kontrolór, Ing. Škrabák: v návrhu je kontrola bežných príjmov dane za psa. Druhá
sa týka MŠ Sklárska, kontrola opatrení. Tiež sa chcem pozrieť aj na hospodárenie MŠ
Kanadská a na hospodárenie ZUŠ a taktiež aj kontrola uznesení za I. polrok 2020.
JUDr. Garajová: mám návrh na doplnenie činnosti pána hlavného kontrolóra. My sme
najväčší členovia Združenia pre likvidáciu odpadu, ale v podstate nemáme o činnosti tohto
združenia žiadne informácie. Nevidíme koľko platíme za odpad, ako sa s týmito finančnými
prostriedkami následne hospodári a či je to efektívne. Navrhujem doplniť kontrolnú činnosť,
ale plán hlavného kontrolóra o ďalší bod, kontrola zákonnosti, hospodárnosti a efektívnosti
hospodárenia Združenia obcí pre likvidácii odpadu Breznička.
Hlavný kontrolór Ing. Škrabák: nemám s tým problém, bude to síce trošku
komplikovanejšie, tie kompetencie tam budem mať trošku obmedzené z toho, že to nie je naša
organizácia, ale chcel by som poprosiť niektorú z plánovaných kontrol vypustiť.
JUDr. Garajová: ja by som navrhla vypustiť z plánu kontrolnej činnosti kontrolu bežných
príjmov dane za psa.
Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie prosím predsedníčku návrhovej komisie o prednesenie
návrhu na uznesenie.
UZNESENIE č. 70/2020
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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2020, z ktorého vypúšťa kontrolu
bežných príjmov z dane za psa za rok 2019, dopĺňa kontrolu zákonnosti, hospodárnosti,
efektívnosti hospodárenia Združenia obcí pre likvidáciu odpadu Breznička
Hlasovanie:
9 za

0 - proti

3 - zdržal sa hlasovania
Boris Dreisig
Pavel Gavalec
Ing. Peter Žilák

1 neprítomný: Zdenko Račko
19. Návrh plánu činnosti MsR a MsZ na II. polrok 2020
Pani primátorka: predkladám na schválenie mestskému zastupiteľstvu v zmysle zákona o
obecnom zriadení plán činnosti mestského zastupiteľstva na II. polrok 2020 pričom ide o plán
zasadnutí pre MsR a pre MsZ.
Pán poslanec Ing. Žilák: ani jedno zastupiteľstvo nebolo v plánovanom čase. Plán som si
pozrel a to sú pondelky. Pondelok mne absolútne nevyhovuje kvôli mojej práci. Chcem sa
opýtať, či neostaneme pri našom klasickom systéme štvrtkov.
Pani primátorka: toto je návrh, ktorý som predložila na schválenie mestskému
zastupiteľstvu a treba tiež myslieť na to, že je to plán činnosti mestského zastupiteľstva, ktorý
sa ako plán berie. Zastupiteľstvo síce nebolo zvolávané v tých termínoch ako sa schválilo v
predchádzajúcom polroku, ale vieme, že bola istá legislatíva, ktorá v tom čase platila.
Pán poslanec Ing. Žilák: chcel by som dať návrh na iné termíny, a to 3. 9. 2020, 29. 10.
2020, 16. alebo 17. 12.2020.
Pani primátorka: čo sa týka návrhov tých tvojich dátumov rovno poviem, že 29. 10. je pre
mňa nevyhovujúci termín, pretože je zasadnutie Národnej rady Slovenskej republiky, takže
tam sa to nedá. Čo sa týka toho 17. 12. to môže byť ten termín. Záleží od toho, v akom stave
bude, lebo 15 dní musí visieť záverečný účet a mal by byť prerokovaný ekonomickou
komisiou.
JUDr. Garajová: toto je plán zasadnutí, ale nie je to úplne záväzná. Môže sa stať, že mám
zase niečo do toho príde a nestihne sa nejaký materiál bohužiaľ pripraviť. Tieto termíny sú
také orientačné, ktoré sa budeme snažiť dodržať, ale nemusí to byť na 100 %.
Pani primátorka: môže sa stať, že nebudem môcť prísť, tak môže viesť mestské
zastupiteľstvo buď zástupkyňa primátorky alebo pán Jánošík ako najstarší poslanec. Takže sú
aj takéto možnosti, ale to potom záleží od nich, že či budú chcieť mestské zastupiteľstvo
viesť.
Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie prosím predsedníčku návrhovej komisie o prednesenie
návrhu na uznesenie.
Hlasovanie o návrhu pána poslanca Ing. Žiláka, ktorý navrhol zasadnutia mestského
zastupiteľstva 3. 9., 29. 10. a 17.12.
Hlasovanie:
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6 za

0 - proti

6 - zdržal sa hlasovania

Pani primátorka: hlasovať chcete osobitne za MsR a osobitne za MsZ?
JUDr. Garajová: spolu hlasovať za MsR a MsZ.
UZNESENIE č. 71/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE

a/ návrh plánu činnosti MsR na II. polrok 2020 s tým, že zasadnutia MsR by sa
uskutočňovali raz za dva mesiace, a to cca týždeň pred zasadnutím MsZ
v pondelok: 24. 08. 2020
19. 10. 2020
14. 12. 2020
b/ návrh plánu činnosti MsZ na II. polrok 2020 s tým, že zasadnutia MsZ by sa uskutočňovali
raz za dva mesiace, a to cca týždeň po zasadnutí MsR: 31. 08. 2020
26. 10. 2020
21. 12. 2020

Hlasovanie:
8 za

0 - proti

4 - zdržal sa hlasovania
Boris Dreisig
Pavel Gavalec
Ing. Miroslav Macove
Ing. Peter Žilák

1 neprítomný: Zdenko Račko
20. Rozpočtové opatrenia
Pani primátorka: tieto rozpočtové opatrenia nie sú očíslované kvôli tomu, čo namietal
hlavný kontrolór, že niekedy sa stane, že nejaké rozpočtové opatrenie nie je schválené alebo
vypadne a potom je problém v číslovaní. Na základe jeho správy, ale ja mám vždy taký
pracovný názov toho rozpočtového opatrenia, aby ste vedeli o čom budeme hlasovať, ktoré
rozpočtové opatrenie chcem predstaviť. Ako prvé je to rozpočtové opatrenie primátorky. V
súlade so Zásadami hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Poltár bolo schválené
rozpočtové opatrenie primátorkou mesta. Ide o sumu 2.000 EUR z výdavkovej časti rozpočtu
610 a 620, ktoré som presunula na všeobecný materiál. Jedná sa o MOPS, ktorú som
spomínala, keďže mali viacej naplánované v mzdách a odvodoch tak som im presunula
finančné prostriedky preto, aby sme mohli kúpiť oblečenie, aby sme im mohli kúpiť bicykle.
Ďalej sa presunula suma 2.700 EUR, ktorú potrebujeme na vydávanie mestských novín a
sumu 300 EUR som presunula zo mzdových nákladov Spoločného stavebného úradu na
školenie, pretože finančné prostriedky tam chýbali a pani Mgr. Kuzmániová by nemohla ísť
na školenie, lebo tam tieto finančné prostriedky neboli rozpočtované.
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JUDr. Garajová: len doplním k tým pracovníkom MOPS, tieto finančné prostriedky nám
budú refundované z Úradu práce, keď im nakúpime také veci.
Poverená vedúca ekon. oddelenia, Mgr. Kuráková: MOPS sú ako ostatné projekty,
aktivačná činnosť atď. jednou sumou na 600 na bežných výdavkoch schválené, keďže to v
schválenom rozpočte bolo naplánované viacej na mzdách ako na materiály, tak toto sa stalo,
ale samozrejme budú nám refundovaná z implementačnej agentúry.
Pani primátorka: ďalšie rozpočtové opatrenie, ktoré sa týka cyklotrasy. Mesto Poltár získalo
dotáciu na vybudovanie cyklotrasy v sume viac ako 203.000 EUR z Ministerstva dopravy
výstavby Slovenskej republiky. Uvedenú sumu zapájame do kapitálového rozpočtu a to na
výstavbu cyklotrasy, na prípravnú a projektovú dokumentáciu.
JUDr. Garajová: určite ste si všetci tie rozpočtové opatrenia prečítali, oni nadväzujú na
investičné akcie alebo niekde ide len o presun finančných prostriedkov. Či by sme teda
nemohli globálne prediskutovať, ak máte k niečomu nejaké výhrady a potom hlasovať
spoločne naraz.
Pani primátorka: máme tam jedno rozpočtové opatrenie, ktoré sa týka Elvisa, takže ten
vypadáva, lebo ten bod programu sme presunuli
JUDr. Garajová: takže 11 rozpočtových opatrení by malo byť.
Pán poslanec Gavalec: medzi garážami sa bude robiť. Je stanovená pevná suma 200 000,- €.
Je spracovaný projekt? Musí to ísť do obchodného vestníka a to je prípad nekonečný a tohto
roku sa to nebude robiť. Keby to bolo do sumy 180 000,- € , tak tam stačia 3 ponuky. V tom
prípade by sa to urýchlilo aj spravilo.
Ing. Cifranič, vedúci stavebného oddelenia: je tam spracovaný rozpočet na kanalizáciu aj
na komunikácie. Náklady sú tam dokopy cca 250 000,- €.
Pani primátorka: samozrejme o tú sumu budeme súťažiť. Musí tam byť VO. Dúfam, že tá
suma bude nižšia.
Pán poslanec Ing. Žilák: chcem sa opýtať na tie obojstranné hodiny, peniaze sa hľadajú
ťažko. Kde budú umiestnené?
Pani primátorka: keď urobíme nakomplet nádražie, tak sme chceli, aby tam boli obojstranné
hodiny, ktoré budú slúžiť občanom nášho mesta a cestujúcim s tým, že okrem hodín tam bude
aj informácia o teplote a klasická informácia o dátume. Je tam stĺp, na ten by sme chceli
umiestniť tieto hodiny.
Pán poslanec Ing. Žilák: hlavne ich treba hodne vysoko, aby sme neprišli o investíciu hneď
ako ju spravíme, ale dá sa tomu zabrániť, keď to pôjde vysoko. Aké budú?
Pani primátorka: máme rôzne ponuky. Zatiaľ budú hodiny ciferníkové a pod tým digitálna
teplota. Ak máte vy nejaké ponuky, ktoré by boli lacnejšie alebo tipy, budeme veľmi radi, ak
nám tieto ponuky prinesiete alebo prepošlete. Budeme sa snažiť, aby naozaj nedošlo k
nejakému vandalizmu tých hodín, aby neboli zničené.
JUDr. Garajová: takže ja to dám do jedného hlasovania mestské zastupiteľstvo schvaľuje a
berie na vedomie rozpočtové opatrenia ako boli predložené s výnimkou posledného, ktoré sa
týka Elvisa. O tom nebudeme hlasovať.
Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie prosím predsedníčku návrhovej komisie o prednesenie
návrhu na uznesenie.
UZNESENIE č. 72/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
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BERIE NA VEDOMIE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE PRIMÁTORKY MESTA č. 1/2020

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 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:
Programový rozpočet 5.2. – Civilná ochrana - MOPS
Funkčná klasifikácia 02.2.0 – Civilná ochrana
Ekon. klasifikácia
610 – Mzdové náklady
620 – Poistné a príspevok do poisťovní
SPOLU

Suma
- 1 500,00 €
- 500,00 €
- 2 000,00 €

Programový rozpočet 5.2. – Civilná ochrana - MOPS
Funkčná klasifikácia 02.2.0 – Civilná ochrana
Ekon. klasifikácia
633 –Všeobecný materiál

Suma
2 000,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu:
Programový rozpočet 4.6. - Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami
Funkčná klasifikácia 01.6.0 – Všeobecné verejné služby - voľby
Ekon. klasifikácia
600 – Bežné výdavky spojené so zabezpečením volieb
Programový rozpočet 4.3.1 – Občasník mesta Poltár
Funkčná klasifikácia 08.3.0 – Vysielacie a vydavateľské služby
Ekon. klasifikácia
600 – Občasník

Suma
- 2 700,00 €

Suma
2 700,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu:
Programový rozpočet 4.5 – Spoločný stavebný úrad
Funkčná klasifikácia 04.4.3 - Výstavba
Ekon. klasifikácia
610 – Mzdové náklady

Suma
- 300,00 €
Suma
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637 – Školenia, kurzy a semináre

Hlasovanie:
11 za

300,00 €

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

2 neprítomní: Zdenko Račko
Bc. Ján Skýpala

UZNESENIE č. 73/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE

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
322001 – príjem zo ŠR

Suma
203 002,61 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu :
Programový rozpočet 14.3. Realizácia stavieb
Funkčná klasifikácia 06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť
Ekon. klasifikácia
Suma
191 511,90 €

- 717 001 Výstavba cyklotrasy
Programový rozpočet 14.2. Prípravná a projektová dokumentácia
Funkčná klasifikácia 06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť
Ekon. klasifikácia
- 716 001 Prípravná a projektová dokumentácia

Suma
11 490,71 €

SPOLU

203 002,61 €

Hlasovanie:
12 za
1 neprítomný: Zdenko Račko
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0 - proti

0- zdržal sa hlasovania

UZNESENIE č. 74/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE

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 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:
Programový rozpočet 14.2. Prípravná a projektová dokumentácia
Funkčná klasifikácia 06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť
Ekon. klasifikácia
Suma
- 10 684,35 €

717 002 – Spoluúčasť na pripravovaných projektoch
Programový rozpočet 14.3. Realizácia stavieb
Funkčná klasifikácia 06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť
Ekon. klasifikácia

Suma
717 001 –Výstavba cyklotrasy
Programový rozpočet 14.2. Prípravná a projektová dokumentácia
Funkčná klasifikácia 06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť
Ekon. klasifikácia
716 001 –Prípravná a projektová dokumentácia

Hlasovanie:
12 za

0 - proti

10 079,58 €
Suma
604,77 €

0 - zdržal sa hlasovania

1 neprítomný: Zdenko Račko

UZNESENIE č. 75/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE

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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V príjmovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Ekon. klasifikácia
-311 – granty a dary

Suma
1 300,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu :
Programový rozpočet 08.1.1. – MŠ Sklárska
Funkčná klasifikácia 09.1.1. 1. MŠ Sklárska
Ekon. klasifikácia
Suma
1 300,00 €

- 633 – všeobecný materiál

Hlasovanie:
12 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

1 neprítomný: Zdenko Račko

UZNESENIE č. 76/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE

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:
Suma
453 – Prostriedky z predchádzajúcich rokov
- zostatok na bežnom účte SOU k 31.12.2019

1 736,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu:
Programový rozpočet 4.5 – Spoločný stavebný úrad
Funkčná klasifikácia 04.4.3 - Výstavba
Ekon. klasifikácia
• 610 – mzdové náklady
• 620 – odvody do poisťovní

Suma
1 124,93 €
611,07 €

V príjmovej časti rozpočtu:
Suma
453 – Prostriedky z predchádzajúcich rokov
- zostatok na bežnom účte ŠJ pri MŠ k 31.12.2019
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1 278,30 €

Programový rozpočet 8.3.2. – Školská jedáleň pri MŠ Sklárskej
Funkčná klasifikácia 09.6.0.1 – Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho
vzdelávania
Ekon. klasifikácia
Suma
1 278,30 €

633 – potraviny
Hlasovanie:
12 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

1 neprítomný: Zdenko Račko

UZNESENIE č. 77/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE

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 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:
Programový rozpočet 8.3.2. – Školská jedáleň pri MŠ Sklárskej
Funkčná klasifikácia 09.6.0.1 – Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho
vzdelávania
Ekon. klasifikácia
Suma
- 610,00 €

610 – Mzdové náklady
635 –Rutinná a štandardná údržba budov
642- Transfery jednotlivcom
SPOLU

Hlasovanie:
12 za
1 neprítomný: Zdenko Račko
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0 - proti

Suma
310,00 €
300,00 €
610,00 €

0 - zdržal sa hlasovania

UZNESENIE č. 78/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE

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 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:
Programový rozpočet 1.5 – Zastúpenie mesta a partnerstvá
Funkčná klasifikácia 01.1.1 – Výkonné a zákonodarné orgány mesta
Ekon. klasifikácia
Suma
- 330,00 €

610 – Mzdové náklady
642 – Transfery na členské príspevky

Hlasovanie:
12 za

0 - proti

Suma
330,00 €

0 - zdržal sa hlasovania

1 neprítomný: Zdenko Račko

UZNESENIE č. 79/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE

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 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:
Programový rozpočet 4.2.2 – Matrika a overovanie
Funkčná klasifikácia 01.3.3 – Iné všeobecné služby
Ekon. klasifikácia
610 – Mzdové náklady
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Suma
- 200,00 €

Suma
200,00 €

631 – Cestovné náhrady

Hlasovanie:
12 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

1 neprítomný: Zdenko Račko

UZNESENIE č. 80/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE

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 a) presun rozpočtových prostriedkov
v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky
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:
Programový rozpočet 3.2.3 – Správa a údržba budov
Funkčná klasifikácia 01.1.1 – Výkonné a zákonodarné orgány mesta
Ekon. klasifikácia
Suma
- 80 000,00 €

600 – Bežné výdavky
Programový rozpočet 3.2.3 – Správa a údržba budov
Funkčná klasifikácia 01.1.1 – Výkonné a zákonodarné orgány mesta
Ekon. klasifikácia

Suma
80 000,00 €

700 – Kapitálové výdavky

Hlasovanie:
12 za
1 neprítomný: Zdenko Račko
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0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

UZNESENIE č. 81/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE

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 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:
Programový rozpočet 14.3. Realizácia stavieb
Funkčná klasifikácia 06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť
Ekon. klasifikácia
717 002 – Revitalizácia ulice Sklárskej

Suma
- 4 000,00 €

Programový rozpočet 3.2.2 – Hnuteľný majetok mesta
Funkčná klasifikácia 06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť
Ekon. klasifikácia
Suma
713 004 – Nákup dvojstranných hodín
Hlasovanie:
12 za

0 - proti

4 000,00 €

0 - zdržal sa hlasovania

1 neprítomný: Zdenko Račko
UZNESENIE č. 82/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE

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 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
a)
V príjmovej časti rozpočtu:
211 004 -Iné príjmy z podnikania
111 003 -Daň z príjmu FO
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Suma
- 100 000,00 €
100 000,00 €

b)
V príjmovej časti rozpočtu:

Suma

211 004 -Iné príjmy z podnikania

100 000,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu :
Programový rozpočet 14.3. Realizácia stavieb
Funkčná klasifikácia 06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť
Ekon. klasifikácia
Suma
50 000,00 €
50 000,00 €

718 – rekonštrukcia mestského kúpaliska
717 – rekonštrukcia a modernizácia cintorína
Hlasovanie:
12 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

1 neprítomný: Zdenko Račko

UZNESENIE č. 83/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE

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 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:
Programový rozpočet 8.5 – Spoločný školský úrad
Funkčná klasifikácia 09.8.0 – Vzdelávanie inde neklasifikované
Ekon. klasifikácia
Suma
- 2 000,00 €
- 704,00 €
Suma
2 704,00 €

610 – Mzdové náklady
620 – Odvody do poisťovní
633 – Všeobecný materiál
Hlasovanie:
12 za

0 - proti

21. Informatívna správa o rekonštrukcii prednádražia
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0 - zdržal sa hlasovania

Pani primátorka: myslím si, že všetci poslanci mestského zastupiteľstva dostali list od
poslankyne Banskobystrického samosprávneho kraja p. Baníkovej. Vzhľadom k tomu, že
mnohé informácie, ktoré tam boli napísané sa nezakladajú na pravde, rozhodla som sa
predložiť mestskému zastupiteľstvu informatívnu správu o prednádraží. V rámci tejto
informatívnej správy, ktorú ste omylom dostali k dispozícii iba dnes som sa snažila predložiť
komplexné informácie úplne od začiatku ako mesto sa postavilo k tomuto problému. Iste si
pamätáte na to, keď sme diskutovali práve na zasadnutí mestského zastupiteľstva. Tú diskusiu
začal tu prítomný pán Štefančík o prednádraží diskutoval, vydiskutoval si to s Ing.
Cifraničom. Keď sme prišli na to, že tá plocha kde sa nachádza nádražie je priľahlá ku
komunikácii kompetentným pre nás sa stal Banskobystrický samosprávny kraj. Ešte predtým
sme išli do rokovania so Železnicami SR a so SAD, aby sa podieľali na rekonštrukcii
prednádražia, pretože bolo v katastrofálnom stave. Železnice SR nám dali možnosti, buď sa
uchádzať o odkúpenie nádražia alebo o nájom. Dať ho do poriadku a platiť pravidelné
splátky. SAD na rokovanie ani neprišla. Následne sme oslovili Banskobystrický samosprávny
kraj. Na návštevy Banskobystrického samosprávneho kraja som nikdy nešla sama. Na prvej
návšteve bol som mnou Ing. Cifranič. Rozprávali sme sa o tom, akým spôsobom by mohol
byť Banskobystrický samosprávny kraj nápomocný pri rekonštrukcii prednádražia. A potom
ako sme sa dohodli ako by sa to mohlo stať, práve táto rekonštrukcia bola zaradená k
rekonštrukcii cesty Cinobaňa - Lovinka. Išla som na vedenie Banskobystrického
samosprávneho kraja, aby sa to predložilo na rokovanie BBSK. To sa aj stalo, poslanci
Banskobystrického kraja túto rekonštrukciu podporili. A my sme sa dozvedeli, že do konca
minulého roka bude zrekonštruované respektíve vyasfaltované. Nakoniec sa tak do konca
roka nestalo, preto sme znovu iniciovali stretnutie na Banskobystrickom samosprávnom kraji
kde nám znovu vedenie oznámilo, že došlo k problémom, ktoré sa týkajú verejného
obstarávania, ale samozrejme, že táto investícia bude dokončená a tiež nám tam dali taký
akoby návrh, aby sme si vypracovali štúdiu a aby sme svojimi finančnými prostriedkami
nejakým spôsobom na tom tiež participovali. Na základe toho mesto Poltár dalo vypracovať
štúdiu, ktorú zaslalo Banskobystrickému samosprávnemu kraju a spoločnosti VIAKORP.
Chcem tu jednoznačne prehlásiť, že ani raz Banskobystrický samosprávny kraj nekontaktoval
mesto Poltár. Nikdy ani raz sme neboli kontaktovaní v tej súvislosti, že by mesto bolo
nesúčinné. Práve naopak mesto Poltár na základe toho, že sme o tom hovorili na mestskom
zastupiteľstve, že občania mesta a cestujúci potrebovali mať zrekonštruovanú stanicu. Mesto
do toho išlo a snažilo sa túto situáciu vyriešiť. Následne sme čakali na čas, kedy spoločnosť
VIAKORP nám dá informáciu o tom, že má záujem asfaltovať túto plochu. Na základe tejto
štúdie mestské zastupiteľstvo potom schválilo sumu 10.000 EUR na rekonštrukciu
prednádražia v čase, keď sme dostali informáciu od VIAKORP-u, že sa tá rekonštrukcia môže
uskutočniť, že prídu a sfrézujú toto prednádražie, tak sme začali konať aj my, konkrétne
Technické služby Poltár, s.r.o. tým, že tam sme potrebovali vybudovať chodník atď. Pre mňa,
ale kľúčové je to, že nerozumiem prečo poslankyňa Banskobystrického samosprávneho kraja
používa polopravdy alebo nepravdivé informácie, pretože ja na základe toho listu, keď som
bola kontaktovaná poslancami som sa vybrala na Banskobystrický samosprávny kraj a opäť
som navštívila spoločnosť VIAKORP, rozprávala som sa s vedením spoločnosti VIAKORPu, ktorú poslankyňa Banskobystrického kraja pani Baníková nekontaktovala. Rozprávala som
sa a nebola som tam opäť sama, bola tam so mnou viceprimátorka a Mgr. Slebodníková.
Stretla som sa s predsedom Banskobystrického samosprávneho kraja a naznak toho sme
odniesli 2 žiadosti ako žiadosť o slobodný prístup k informáciám, aby nám odpovedali, kedy
bolo mesto kontaktované. Naozaj bolo to mesto nesúčinné?Dostali sme odpoveď, VIAKORP
nám neodpovedal, Banskobystrický samosprávny kraj nám sčasti sprístupnil informáciu,
pretože viac informácií nemá, pretože ani na tom stretnutí kde sme boli, nepovedal ani
predseda ani pán Ing., ktorý má na starosti komunikácie, že by k niečomu takému došlo. Pani
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poslankyňa Baníková podľa jeho informácií, ho síce kontaktovala, vyjasňovali si nejaké veci,
ale o tom, že by mesto Poltár bolo akokoľvek nesúčinné v tejto stavbe nebolo ani reči. Asi by
sme mali naozaj postupovať v takýchto dôležitých investičných akciách pre mesto spoločne.
Nevypisovať bludy poslancom mestského zastupiteľstva, držať sa argumentov, pretože ja
nemám problém vytiahnuť komunikáciu s Banskobystrickým samosprávnym krajom alebo
VIAKORP-om, kde moji zamestnanci komunikovali elektronicky. V súčasnom období viete v
akom stave je tá rekonštrukcia. Predpokladáme, že v pondelok alebo v utorok by malo dôjsť
od spoločnosti VIAKORP k vyasfaltovaniu autobusového nádražia. Plánujeme, že z toho
objemu finančných prostriedkov, ktoré schválilo mestské zastupiteľstvo kúpime 2 autobusové
zastávky, hodiny, koše, lavičku tak, aby sme mohli mať naozaj niečo dôstojné pre cestujúcich,
aby sme mohli mať aspoň malú autobusovú stanicu. V súčinnosti mesta Poltár,
Banskobystrického samosprávneho kraja, aby jednoducho sme určitý komfort pre tých
cestujúcich pripravili. Takže preto táto informatívna správa, preto taká podrobná, preto ste ju
dostali takýmto spôsobom v mailoch. Ja hrám férovo a každú komunikáciu, ktorú mám k
dispozícii vám predložím a pošlem. Verím, že mestské zastupiteľstvo v tomto prípade podporí
vedenie mesta, podporí mesto v tom aj Technické služby Poltár, s.r.o., že tá autobusová
stanica naozaj sa vybudovala na základe aktivity mesta Poltár s prispením aj
Banskobystrického samosprávneho kraja tým, že časť finančných prostriedkov cca od 25
000,- € do 30 000,- €. To mi povedali aj zástupcovia spoločnosti VIAKORP ako aj konkrétne
na rokovaní s vedením Banskobystrického samosprávneho kraja.
Pán poslanec Bc. Skýpala: mňa to prekvapilo, nakoľko som nemal všetky informácie.
Kontaktoval som pani primátorku a avizoval som svoju návštevu na mesto. Odpísal som aj
pani Baníkovej, že nemám takúto vedomosť, a že si to idem zistiť na mesto. Zistil som, že
mesto riadne komunikuje, nezistil som žiadne obštrukcie.
Pán poslanec Ing. Žilák: chcem poďakovať chlapom z Technických služieb Poltár, s.r.o.,
odvádzajú dobrú prácu. Mám dve technické otázky s tým trojuholníkom čo vznikol pri
obchode, to ako bude? To bude ručná práca alebo sa to bude zalievať?
Pán poslanec Švingál: bude tam dlažba.
Pán poslanec Ing. Žilák: ekonomika celej veci, tých 10 000,- €. V tom budú aj zástavky, či
to idú z iného projektu?
Pani primátorka: máme schválený balík finančných prostriedkov na rekonštrukciu
komunikácií. Zástavky nemôžu ísť z tohto balíka, pretože je to niečo iné. Tie sa musia
súťažiť, čiže my sme už vysúťažili 2 zastávky, ktorých suma bola nižšia ako 10.000 EUR.
JUDr. Garajová: vysúťažili sa za 7 000,- €.
Pani primátorka: tam je ešte nejakých 3.000 EUR k dobru. Čo sa týka samotnej práce
Technických služieb Poltár, s.r.o., tie sa financovali z rekonštrukcie miestnych komunikácií.
Na rekonštrukciu miestnych komunikácií v rozpočte v rámci investičných akcií bolo
schválené okolo 90.000 EUR a celková cena rekonštrukcie je 16 000,- €. Ďalšia investícia by
boli tie hodiny pre cestujúcich. Vodorovné značenie by sme sa snažili urobiť z toho rozpočtu,
ktorý máme.
Pán poslanec Mgr. Jánošík: tiež som reagoval na tento list pani poslankyňa
Banskobystrického kraja za okres Poltár. Ja som jej tiež odpísal, že to bolo potrebné urobiť,
že je to plocha, ktorá potrebuje okamžitú opravu je v dezolátnom stave atď.
Pán poslanec Švingál: najväčší problém nám robilo počasie a druhý najväčší problém sme
mali zhutnením, pretože podložie na autobusovej stanici je zložené z lomového kameňa 0300.
Bohužiaľ, keď sa vykopávala kanalizácia lomový kameň sa nedá vykopať na 30 cm ryhu,
lebo odpadávajú metrové kusy všade dookola. Najväčší problém a navýšenie nákladov
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nastalo tým, že sme to nevedeli zhutniť naspäť, pretože sa už nedá zhutniť tak ako to bolo
predtým. Takže sme celé autobusové nádražie medzitým zabetónovali betónovou platňou.
Očakávajú nás záťažové testy, ak prejdeme, tak to prídu asfaltovať. Položia sa ešte nájazdové
obrubníky smerom na nákladnú stanicu, aby sa vedel ukončiť asfalt. Máme problém so
stánkom, majiteľ nesúhlasil. My sme sa snažili, že to preložíme na naše náklady. Nesúhlasil s
tým.
Pán posalnec Ing. Žilák: ja som majiteľa stánku aj kontaktoval, roky sa poznáme. On si tvrdí
svoje, že má zmluvu so Železnicami SR, má to v prenájme a on to prekladať nikde nebude.
Pani primátorka: čo sa týka tohto stánku, ten pozemok nepatrí mestu, preto mesto už dávno
nerobilo autobusovú stanicu. Ten pozemok patrí Slovenskej republike je v správe Železníc
Slovenskej republiky. Takže preto to tak dlho trvalo, kým sme sa dostali až sem, teda v
kooperácii s BBSK. Teraz predpokladám, že mesto si pravdepodobne investuje viac nakoniec
do železničnej stanice ako samotné BBSK, ale to je nepodstatné. Podstatné je to, že tí ľudia
budú mať komfort v cestovaní. Čo sa týka toho stánku napr. tak ten súkromný podnikateľ,
ktorý má zmluvu so Železnicami SR, ktorý spravuje ten pozemok, čiže mesto jednoducho
nemôže do toho nejakým spôsobom zasahovať. Nemáme prijate žiadne všeobecne záväzné
nariadenie v tomto zmysle. Železničná stanica je takým príkladom spolupráce a participácie
na takomto projekte v prospech ľudí, zastupiteľstva, stavebného oddelenia, Technických
služieb Poltár, s.r.o., ľudí, ktorí to chceli.
Pán poslanec Ing. Žilák: tá budova za stánkom je tiež v zlom stave.
Pani primátorka: my sme kontaktovali Železnice SR práve kvôli týmto stavbám, čiže už je
to na nich, kedy tieto stavby odstránia.
Ing. Cifranič, vedúci staveb. oddelenia: na prvom stretnutí so Železnicami SR bolo nám
povedané, že to majú v pláne, keď budú mať odklepnuté financie.
Pán poslanec Švingál: keď sme tam robili, boli nás tam pozrieť a ukazovali nám úradné
povolenie na zbúranie, len nie je toho, kto by to zbúral.
Pán poslanec Kromholc: aj poltárska stanica patrí do nejakého štandardu a sú vyčlenené
nejaké prostriedky na jej rekonštrukciu.
Pán poslanec Mgr. Jánošík: či nebude nejaká nová legislatíva? Počul som, neviem či zákon
bol pripravený alebo nebude. Napr. Slovenský pozemkový fond, čo vlastní Slovenský
pozemkový fond v jednotlivých obciach, mestách na Slovensku či tá pôda neprejde pod mestá
a obce alebo pôda neznámych vlastníkov. Či sa nebudú nejakým spôsobom riešiť tieto
vlastnícke vzťahy.
Pani primátorka: my sme už dostali takú ponuku, aby sme spísali tie pozemky o ktoré by
mesto malo záujem a poslali sme to. Teraz čakáme na spätnú väzbu. Či to bude zrealizované
ten prevod alebo nebude, čiže takéto sa už udialo.
JUDr. Garajová: spätná väzba nám už aj prišla. My sme veľký zoznam urobili. My sme
naozaj požiadali o všetky, ktoré sme našli a potom nám odpovedali, že nám dajú z toho 10 %.
Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie prosím predsedníčku návrhovej komisie o prednesenie
návrhu na uznesenie.
UZNESENIE č. 84/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE

informatívnu správu o rekonštrukcii prednádražia
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Hlasovanie:
12 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

1 neprítomný: Zdenko Račko

22. Informácia o nepodpísaní Uznesenia č. 34/2020 Mestského zastupiteľstva v Poltári
prijatého dňa 30. 4. 2020
Pani primátorka: prvýkrát som nepodpísala uznesenie mestského zastupiteľstva. V zmysle
zákona o obecnom zriadení primátor mesta môže nepodpísať uznesenie mestského
zastupiteľstva a to vtedy, ak odporuje zákonu alebo ak je pre mesto zjavne nevýhodné.
Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 30. apríla prijalo uznesenie pod č. 34 v ktorom,
citujem: "ruší uznesenie mestského zastupiteľstva prijaté v roku 2008, ktorým bola určená
zásada, že členmi dozornej rady bol zástupca a primátor a nahrádza sa uznesením, podľa
ktorého sú členmi dvaja poslanci". V prvom rade vám chcem povedať, že takéto uznesenie v
roku 2008 prijaté nebolo mestským zastupiteľstvom. Tiež chýbali náležitosti toho uznesenia o
akú organizáciu sa jedná, mala to byť asi Prvá poltárska energetická. Nemôžte zrušiť
uznesenie, ktoré v danom roku nebolo mestským zastupiteľstvom prijaté. Z tohto dôvodu som
toto uznesenie nepodpísala, pretože toto uznesenie je v praxi nevykonateľné. Vzhľadom k
tomu, že som nepodpísala toto uznesenie tak v takom prípade môže toto uznesenie mestské
zastupiteľstvo prijať ešte raz prelomením veta primátorky hlasovaním za dvojtretinovou
väčšinou poslancov, ale verím tomu, že zdravý rozum zvíťazí a uznesenie, ktoré nebolo nikdy
prijaté sa jednoducho zrušiť nedá.
JUDr. Garajová: toto uznesenie sme prijali, keď sme sedeli na Slanej Lehote a robili sme to
na návrh pána poslanca Račka a pána poslanca Gavalca. Robili sme to narýchlo, lebo ste
namietali, že platí nejaká takáto zásada, že vždy tam musí byť primátor a zástupca primátora.
My sme potom to uznesenie hľadali. Obrátili sme sa dokonca aj na Prvú poltársku spoločnosť,
zistili sme, že asi ste si to zle zapamätali alebo neviem odkiaľ vzišla taká informácia, že teda v
roku 2008 takéto uznesenie vôbec nikdy nebolo prijaté, takže sme ho nemohli ani zrušiť.
Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie prosím predsedníčku návrhovej komisie o prednesenie
návrhu na uznesenie.
UZNESENIE č. 85/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE

informáciu o nepodpísaní Uznesenia č. 34/2020 Mestského zastupiteľstva v Poltári prijatého
dňa 30.04.2020
Hlasovanie:
10 za
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0 - proti

2 - zdržal sa hlasovania
Boris Dreisig
Pavel Gavalec

1 neprítomný: Zdenko Račko
23. Zriadenie vecného bremena k stavbe „Transportná optická sieť Ma-NET_PTMAL_HR v prospech Ma-NET Team, s.r.o. – zámer
Pani primátorka: tento materiál predkladáme z dôvodu záujmu spoločnosti MaNet Team,
s.r.o. vybudovať stavbu transportná optická sieť Manet Poltár Málinec, ktorá rieši optické
telekomunikačné vedenie uložené v pozemkov v katastrálnych územiach Poltár, Zelené,
Rovňany, Bystrička, Málinec, Uhorské a Hradište. Stavba má zasahovať aj do parciel vo
vlastníctve mesta Poltár. V tejto súvislosti právo zodpovedajúce vecnému bremenu sa v
prípade schválenia zriadi za odplatu vo výške 1,- € za m2 podľa Zásad hospodárenia s
majetkom mesta Poltár. Ide o dĺžku optického vedenia cca 51m, šírku s ochranným pásmom
1,5 m spolu to predstavuje 76,5 m. Predpokladaná súhrnná odplata je teda 76,50 €. Sme
požiadaní o to na základe žiadosti. Nakoľko o takýchto žiadostiach rozhoduje mestské
zastupiteľstvo a mestské zastupiteľstvo by už bolo iba v auguste tak sme sa rozhodli, že
dodatočne navrhneme zaradiť tento bod rokovania mestského zastupiteľstva. Jedná sa o
Skalicu, ak by ste chceli vedieť konkrétnejšie.
Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie prosím predsedníčku návrhovej komisie o prednesenie
návrhu na uznesenie.
UZNESENIE č. 86/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE

uzatvorenie

zmluvy

o budúcej

zmluve

na

zriadenia

vecného

bremena

k stavbe

„TRANSPORTNÁ OPTICKÁ SIEŤ MA-NET_PT-MAL-HR“ v prospech Ma-NET Team s.
r. o.
Hlasovanie:
12 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

1 neprítomný: Zdenko Račko
24. Interpelácia poslancov
Pán poslanec Dreisig: oslovili ma občania blok P, na Ul. sklárskej, vchod č. 32, 33. Je tam
problém s parkovaním. Autá tam stoja dosť do cesty. Bolo by potrebné dorovnať tú
parkovaciu plochu, aby tie autá neboli v ceste. Ide o to rozšírenie parkoviska.
Pán poslanec Kromholc: na základe nehody, ktorá sa stala na Slanej Lehote, ohľadom
zníženia rýchlosti. Už som to hovoril aj na MsR, či sa s tým niečo urobilo.
Pani primátorka: toto môžeme samozrejme urobiť, budeme to konzultovať samozrejme s
dopravným inšpektorátom. To je oprávnená požiadavka.
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Pán poslanec Bc. Skýpala: občania na starom sídlisku, tiež chcú tam buď spomaľovač alebo
dopravné značenie, že je tam obytná zóna. Údajne tam chodia rýchlo autá. Zrejme prinesú aj
žiadosť na stavebné oddelenie. Ďalej ľudia ma a iste aj Vás oslovujú ohľadom garáží. Chcem
povedať, aby tí ľudia mali trochu strpenia, mesto pracuje na tom, tiež máme autobusovú
stanicu, ktorá tu nebola 20-30 rokov.
Pani primátorka: chcela by som Vás požiadať, aby ste tým ľuďom tieto kľúčové veci
vysvetľovali, že my nemôžme robiť to hneď. Potrebujeme územné, stavebné vyjadrovačky a
to trvá nejaký čas, ale samozrejme máme úmysel dávať mesto čo najviac a najlepšie do
poriadku.
Pán poslanec Mgr. Jánošík: aj mňa oslovil ten istý občan zo starého sídliska. Mala by tam
byť nejaká petícia, aby sa tam znížila rýchlosť. Obmedzenie rýchlosti som tam nenašiel. Je
tam zákaz vjazdu nákladných motorových vozidiel. Keby sa tam dala nejaká náhrada miesto
drahých spomaľovačov. Nepáči sa im, že tam vodiči chodia rýchlo.
Pán poslanec Bc. Skýpala: aj za mnou prišli ľudia, že chcú petíciu. Petícia má určité
náležitosti, je tam petičný výbor, predseda a atď. Netreba hneď všetko riešiť petíciou. V
prvom rade treba podať žiadosť kde sa podpíšu obyvatelia.
Ing. Cifranič, vedúci staveb. oddelenia: áno dnes nám bola doručená takáto žiadosť. Žiadajú
tam jeden retardér. Treba to riešiť cez passport a potom cez osadenie.
Pán poslanec Ing. Žilák: bola prevádzkovaná tipovacia kancelária Nikinka ako súčasť
reštaurácie. Keďže to bolo vlani podpísané, v tomto roku nie. Či by si neprehodnotila svoje
rozhodnutie.
Pani primátorka: keď sa pozerám na tipovanie, tak sa pozerám na ľudí, ktorí žijú v tomto
meste. Ja sa pozerám na to, že ľudia v tomto meste viac ako tipovanie potrebujú prácu,
pretože tipovanie je o tom, že sa tam tipuje a nie každý tam vyhrá. Takže je pravda, že v
súčasnosti som sa podpísala pod zákon do Národnej rady kde sa ešte viac nebudú podporovať
takéto tipovačky a nebudú sa podporovať ani hazardné hry. Som človek, ktorý toto
nepodporuje, oficiálne sa k tomu priznám. Pre mňa je podstatné to, aby tí ľudia mali prácu,
aby mali finančné prostriedky, aby jednoducho lepšie žili. Z môjho pohľadu hracie automaty,
tipovačky a takéto veci v našom meste nie sú prioritou. Z môjho pohľadu tiež nie sú prioritou,
takže je to od toho, o čom ten primátor rozhoduje. Som predkladateľkou návrhu o eliminovaní
hazardných hier a tipovacích súťaží. Takže povoľovať ich ďalej a ďalšie v meste ich
pravdepodobne nebudem.
Pán poslanec Ing. Žilák: ďalšia vec, ktorá mi vadí dosť. Mali sme mestské zastupiteľstvo
30.04.2020. Bol som prekvapený, schválenie odmeny pre JUDr. Garajovú. Mohli sme sa o
tom porozprávať, nie že si to potom prečítam na úradnej tabuli. Sú to tiež financie tohto
mesta.
Pani primátorka: veľmi ma to mrzí Peťo, že si ranený aj eticky. Tak ako káže zákon
informácia o tom akú odmenu má viceprimátor za zastupovanie je v zmysle zákona
zverejnená na internetovej stránke mesta a daná verejne. Čiže vieš, ja nemôžem vedieť, čo si
ty predstavuješ, o čom by som ťa mala informovať.
Pán poslanec Ing. Žilák: to, že sa to ide schváliť.
Pani primátorka: to sa neschvaľuje.
Pán poslanec Ing. Žilák: sama si to určila.
Pani primátorka: keď bolo mestské zastupiteľstvo to bolo presne to, ktoré som neviedla. Ja
som sa ponáhľala, aby som ešte mohla byť sčasti na tom mestskom zastupiteľstve. Pravda je
taká, keby som vedela čítať myšlienky a vedela by som, že čo ty odo mňa požaduješ, rada ti
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vyjdem v ústrety. Ja som tie podmienky, ktoré mi dáva zákon splnila, čiže tá informácia je
vždy verejne daná všetkých.
Občan pán Štefančík: chcel by som k tomu listu pani poslankyne BBSK p. Baníkovej. Ona
ho poslala aj mne. Ja viem od začiatku ako to prebiehalo. Pre občanov mesta nerobí, mrzí ma,
že nie je tu prítomná. Tiež jej činnosť v komisii kde nahradila pani primátorku napriek tomu,
že bola schválená do komisie pri Okresnom úrade na rozdeľovanie financií z akčného plánu.
Jej rozhodovanie v komisii nie je v záujme všetkých občanov. Veľká pochvala Technickým
službám Poltár, s.r.o., ktorí pracujú nielen na tom nástupišti, ale všade. Vidíme ako sú
vyriadené verejné priestranstvá. Či by sa nedalo v rámci toho nástupišťa so Železnicou SR?
Chýbajú nám verejné toalety.
Pani primátorka: my sme už komunikovali so Železnicami SR. Ja som sa bola osobne
pozrieť na tie toalety, ktoré tam majú. Oni na požiadanie vydajú kľúčik a kto chce a potrebuje
na toaletu môže. Povedali, že by nebolo problém nechať otvorené, ale keď to tak urobili, tak
tie záchody boli v takom stave, že zase prišli k tomu riešeniu, že ich potrebujú zamykať. Teda
je to také, že oni sú verejné, že tí cestujúci, keď potrebujú ísť na toaletu môžu, ale nemôžu si
dovoliť nechať ich otvorené, pretože by boli tie záchody znečistené. Oni sú pomerne už aj
staré. Rozmýšľame a dostali sme aj taký návrh na verejné toalety, aby sme ich vybudovali v
Poltári, ale my si musíme určiť priority. A zatiaľ tie verejné toalety viem, že sú potrebné, tak
zatiaľ na tej stanici sa využívať dajú. Verím, že príde ten čas, že budeme mať vlastné mestské
verejné toalety. Budeme sa veľmi snažiť o to, aby to možno bolo ešte v tomto volebnom
období, ale žiaľ do konca tohto roku máme také množstvo investičných akcií, ešte k tomu
nám prichádzajú rekonštrukcie obidvoch materských škôl a wellness, ktorý ešte máme urobiť
do 31. 12. 2020. Ak sa nám niečo podarí v rámci cyklotrasy, ktorého súčasťou môžu byť aj
verejné toalety, čiže taký projekt plánujeme urobiť, ale tiež to bude až v budúcom roku, ak
nám projekt prejde.
Občianka p. Kratochvílová: mala by som dotaz ohľadom ihriska, ktoré sa nachádza na
sídlisku. Chcem sa opýtať či toto ihrisko má certifikát?
Pani primátorka: toto detské ihrisko je mestským ihriskom. Zatiaľ to majú na starosti
členovia hliadky MOPS, ktorí to otvárajú a zatvárajú. Mali sme tam aj kontrolu, ktorá sa
týkala detských herných prvkov, čiže tie nedostatky, ktoré nám vytkli sme odstránili, ale asi
chceš povedať niečo konkrétne k tomu.
Občianka p. Kratochvílová: to basketbalové ihrisko je zaradené ako čo?
Pani primátorka: myslela som, že hovoríš o tom detskom ihrisku.
Občianka p. Kratochvílová: chodia tam deti, ktoré sa hojdajú, sú tam aj kamery. Neviem, či
si pozeráte tie záznamy. Čo všetko sa tam robí, to by ste sa divili. Oni síce zatvárajú to ihrisko
o 21.00 hod., ale keby ste prišli na to ďalšie ihrisko po 21.00 hod. To je nehorázne čo oni s
tou basketbalovou loptou búchajú, nie je nočný kľud. Či by bolo možné to premiestniť ku
mestskej hale? My nemáme nárok na mestskú políciu?
Pani primátorka: nárok na mestskú políciu by bol. Každá obec si môže zriadiť mestskú
políciu. To nie je problém len potrebujeme na to finančné zdroje. Čiže toto je problém nášho
mesta. My sa to snažíme teraz riešiť prostredníctvom projektu na MOPS, ale členovia MOPS
majú určenú trasu, pretože sú rôzne miesta kde musia chodiť. Podľa toho, čo sa na tých
miestach deje, aké máme informácie v spolupráci s políciou, takže oni majú vytypované
miesta. Chodia aj na ihrisko aj na tú plochu. Oni majú pracovnú dobu do 22.00 hod., ale už
potom, keď sa ruší nočný kľud treba zavolať políciu.
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Občianka p. Kratochvílová: vy im určíte trasu? Bola by som rada, keby pán Švingál so
svojimi pracovníkmi odstránil čo najskôr to basketbalové ihrisko. Aj to je zlé, že hliadka je
len do 22.00 hod. Od koľkej začínajú?
Pani primátorka: ono je to dané projektom. Oni majú presne určený čas kedy majú
realizovať tú svoju obchôdzku. My spolupracujeme s políciou, v našom meste sa veľmi
rozmohli drogy. A my, keď máme informácie o tom, že to na nejakom mieste je, tak oni
potom chodia a mení sa im trasa práve preto, aby k takýmto veciam nemohlo dochádzať.
Nemôže MOPS sanovať políciu, to sa nedá, tí ľudia nemajú také práva. Oni idú povedia,
vidia, snažia sa pomáhať, ale nemajú také kompetencie ako polícia, čiže oni majú od do.
Tým, že ich platíme z projektu a my iba doplácame tak určité veci v rámci toho projektu sú
vopred dané a tie musíme dodržať. Takže po 22.00 hod. preto potom je to tam tá kompetencia
polície, aj keď rozumiem, že ťa to ruší. My sa snažíme ako mesto pôsobiť preventívne, ale
žiaľ sú aj ľudia, že prídu, idú venčiť psa, nemajú sáčok. Detí po 22.00 hod. sa ešte stále hrajú,
už by mal byť nočný kľud.
Pán poslanec Bc. Skýpala: musíme brať ohľad trošku aj na tých mladých ľudí. Na jednej
strane sa mladí uchyľujú k drogám, na druhej strane je dobré, že športujú. Zakázať im to
nemôžeme, je to verejné priestranstvo. Ohľadom tých psíčkárov, je to v človeku, keď niekto
ide venčiť psa na trávnatú plochu vedľa detského ihriska. Dali sme tam koše. Čo s nimi
urobili?
Občianka p. Kratochvílová: tam psíčkari nemajú čo chodiť. Dajte nejakú trasu kde môžu
chodiť. Ide o to, že na trávnatej ploche sa tie psy vyčúrajú a tam chodia aj deti, ide o ich
bezpečnosť. Kedy bolo urobené to basketbalové ihrisko?
Pán poslanec Bc. Skýpala: dávno.
Občianka p. Kratochvílová: je možné odstrániť tie basketbalové koše?
Pán poslanec Bc. Skýpala: nie je možné na základe jedného podnetu.
Občianka p. Kratochvílová: odporučím napísať žiadosť o odstránenie basketbalového koša.
Nech sa tam podpíšu nespokojní občania.
Pani poslankyňa Bc. Tóčiková: keď budete pravidelne volať policajtov tak tie deti to omrzí.
Pán poslanec Bc. Skýpala: keď tam pošlú políciu 3x za večer tak vám garantujem, že to
budú musieť vyriešiť.
JUDr. Garajová: čo sa týka tej plochy pre psíčkarov, nad tým, by sme sa mohli zamyslieť
pán Cifranič a nájsť na sídlisku nejakú plochu.
Pani primátorka na záver poďakovala za účasť poslankyniam a poslancom MsZ a rovnako aj
občanom mesta Poltár.

Martina Brisudová
primátorka mesta

Pavel Gavalec

Mgr. Pavel Jánošík

I. overovateľ

II. overovateľ
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