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Zápisnica
napísaná na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Poltári
dňa 04. 08. 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
Ospravedlnení: Zdenko Račko, Mário Kurák, Pavel Gavalec
Primátorka: Mgr. Martina BRISUDOVÁ
Hlavný kontrolór: Ing. Tomáš ŠKRABÁK – neprítomný ( ospravedlnený)
Zapisovateľka: Mária Šnúriková
Primátorka mesta Mgr. Martina Brisudová za zapisovateľku určila Máriu Šnúrikovú.
Rokovanie mestského zastupiteľstva otvorila a viedla primátorka mesta Mgr. Martina Brisudová,
ktorá privítala všetkých prítomných. Konštatovala, že na zasadnutí je prítomných 10 poslancov,
pán poslanec Zdenko Račko, Mário Kurák a Pavel Gavalec sa zo zasadnutia MsZ ospravedlnili.
MsZ je uznášaniaschopné.

OVEROVATELIA ZÁPISNICE: 1. Ján Kromholc , 2. Boris Dreisig.
Hlasovanie: Kto je za to, aby overovateľmi zápisnice boli Ján Kromholc a Boris Dreisig?
9 za

0 - proti

1 - zdržal sa hlasovania
Boris Dreisig

3 neprítomní: Zdenko Račko, Mário Kurák, Pavel Gavalec,

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

0 - proti

1 - zdržal sa hlasovania
Ing. Peter Žilák

3 neprítomní: Zdenko Račko, Mário Kurák, Pavel Gavalec,
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PROGRAM:
1.Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Súhlas s podaním žiadosti a so spolufinancovaním projektu „Technologické vybavenie
kompostárne v meste Poltár“ (nákup traktora s čelným nakladačom a lopatou) a zrušenie
uznesenia č. 47/2020
5. Zrušenie uznesenia č. 152/2019 Zámer predaja pozemku pod bytovým domom na
Fučíkovej ulici s. č. 619 v Poltári
6. Použitie rezervného fondu v roku 2020
7. Zakúpenie systému evidencie odpadov ELWIS, vystúpenie zástupcu JRK Slovensko, s.r.o.
8. Rozpočtové opatrenia
9. Interpelácie poslancov
10. Diskusia
11. Záver
3. Schválenie programu
Pani primátorka: program dnešného zasadnutia mestského zastupiteľstva bol zaslaný
elektronicky, spolu s materiálmi, zverejnenými na oficiálnej internetovej stránke mesta
www.poltar.sk. Obsahuje 11 bodov. V rámci dnešného rokovania Mestského zastupiteľstva
navrhujem pod poradovým číslom 5 doplniť bod pod názvom Predloženie žiadosti o poskytnutie
regionálneho príspevku. Tento materiál bol poslancom zaslaný v elektronickej forme zverejnený
na oficiálnej internetovej stránke mesta. Má niekto niečo na doplnenie programu dnešného
rokovania Mestského zastupiteľstva?
Budeme hlasovať 2 krát. 1 krát za pôvodný program dnešného rokovania a potom za doplnenie
tohto jedného bodu a to bod číslo 5, čiže program rokovania bude mať potom následne 12 bodov.
Hlasovanie za pôvodný program dnešného rokovania MsZ.
Hlasovanie:
7 za

0 - proti

3 -zdržal sa hlasovania
Mgr. Pavel Jánošík
Mgr. Lenka Sojková
Karol Švingál

3 neprítomní: Zdenko Račko, Mário Kurák, Pavel Gavalec
Hlasovanie za doplnenie bodu do rokovania dnešného Mestského zastupiteľstva. Je to ten
materiál, ktorý ste dostali, týka sa schvaľovania projektov mesta Poltár.
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Hlasovanie:
10 za

0 - proti

0 -zdržal sa hlasovania

3 neprítomní: Zdenko Račko, Mário Kurák, Pavel Gavalec

4. Súhlas s podaním žiadosti a so spolufinancovaním projektu „Technologické vybavenie
kompostárne v meste Poltár“ (nákup traktora s čelným nakladačom a lopatou) a zrušenie
uznesenia č. 47/2020
Pani primátorka: Ministerstvo životného prostredia vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o
poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorá je zameraná na triedený zber komunálneho
odpadu najmenej rozvinutých okresoch. Mesto Poltár vypracoval projekt na nákup traktora s
čelným nakladačom a lopatou, ktorý by sa mal využívať v priestoroch kompostárne. Mestské
zastupiteľstvo už schvaľovalo uznesenie, kde vyjadrilo podporu, aby bolo 5 % spolufinancovanie
k tomuto projektu na nákup traktora. Boli sme kontaktovaní z Ministerstva životného prostredia,
že uznesenie Mestského zastupiteľstva má obsahovať aj konkrétnu sumu 5 % spolufinancovania,
preto opätovne predkladáme tento materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva s tým, že
navrhujeme zrušiť pôvodné uznesenie a do nového uznesenia doplniť spoluúčasť mesta 5 % a
bude tam už aj konkrétna navrhovaná suma 2.197,50 €. V prípade, že mestské zastupiteľstvo toto
uznesenie schváli, nasledujúci deň ho budeme posielať na Ministerstvo životného prostredia s
tým, aby sme sa uchádzali o dotáciu na nákup traktora pre mestskú kompostáreň.
JUDr. Garajová: naa Facebooku, čo je taká hybná sila v Poltári bola vedená nejaká diskusia o
tom, že my ideme schvaľovať teraz žiadosť o príspevok, resp. projekt na traktor a traktor už
dávno stojí na dvore Technických služieb. Jeden pán poslanec alebo teda človek s menom pána
poslanca píše: "To už je na prokuratúru, takéto bačovania s verejnými financiami, kedy to prešlo
MsZ ? "atď. Takže chcem Vás ubezpečiť, že žiadny traktor na dvore Technických služieb nestojí.
A uvidíme či vôbec bude stáť niekedy. Uvidíme, či nám projekt prejde. Netreba brať do úvahy
všetko sa na internete píše, pretože väčšinou to nie je pravda.
Pán poslanec Ing. Žilák: chcel som sa spýtať na nákup stroja za 17 000 ,- €. Je to jazdené
rýpadlo z toho rezerveného fondu? To je úplne niečo iné?
Pani primátorka: ale táto suma o ktorú sme požiadali nie je 17 000 ,- €. Určite Ministerstvo
životného prostredia predtým ako posúdi túto žiadosť by nám neposkytlo žiaden traktor. Je to
úplne nová žiadosť. Traktor by mal slúžiť v prípade schválenia pre mestskú kompostáreň.
Pán poslanec Ing. Žilák: to bude musieť byť nový stroj.
Pani primátorka: samozrejme nový.
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Ak sa už nikto ďalší neprihlásil do diskusie prosím predsedníčku návrhovej komisie o
prednesenie návrhu na uznesenie.
UZNESENIE č. 87/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

I. r u š í
uznesenie č. 47/2020

Hlasovanie:
10 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomní: Pavel Gavalec, Mário Kurák, Zdenko Račko

II. s c h v a ľ u j e
a) predloženie ŽoNFP s názvom projektu: Technologické vybavenie kompostárne
v meste Poltár v rámci výzvy s kódom: OPKZP-PO1-SC111-2017-32
b) spolufinancovanie projektu vo výške 5% zo strany žiadateľa, t.j. 2 197,50 € s DPH
z celkových oprávnených výdavkov projektu Technologické vybavenie kompostárne
v meste Poltár“ (nákup traktora s čelným nakladačom a lopatou) v rámci výzvy
OPKZP-PO1-SC111-2017-32

Hlasovanie:
10 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomní: Pavel Gavalec, Mário Kurák, Zdenko Račko

5. Predloženie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku.
Pani primátorka: v nadväznosti na predchádzajúci projekt nákupu traktora pre mestskú
kompostáreň plánuje mesto zabezpečiť aj technologické vybavenie kompostárne. V rámci
technologického vybavenia kompostárne by sme chceli nakúpiť štiepkovač za uvedený traktor s
nakladacím ramenom a ťahaný prekopávať kompostu v celkovej sume 75.000,- € a ďalej sme
požiadali o poskytnutie regionálneho príspevku v celkovej sumu 42.900,- € na nákup čističky
odpadových vôd na mestskom kúpalisku. V rámci realizácie oboch projektov plánujeme na
kúpalisku potom zamestnať správcu a na kompostárni tiež plánujeme zamestnať jedného
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zamestnanca, ktorý sa bude intenzívne venovať kompostárni. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o
regionálny príspevok tu sa nevyžaduje spolufinancovanie. Ide iba o to, aby mestské
zastupiteľstvo bolo informované o tom, že mesto podalo takýto projekt, že má záujem o to, aby
malo technologické vybavenie kompostárne. Na kompostáreň sme pôvodne dostali 15.000,- €, ale
celkové projekty na vybavovanie kompostárne boli v objeme okolo 400.000,- €, čiže my
postupne chceme dôjsť k tomu, že tam budeme mať aj stroje, aby sme mohli poskytovať
efektívne služby pre našich obyvateľov. Takže postupne na začiatok traktor, potom za traktor
technologické vybavenie, prekopávač a chceli by sme získať nejaké finančné prostriedky aj pre
mestské kúpalisko. Vieme, že sme tam nejakú sumu schválili. Ak by sa nám podarilo získať ešte
finančné zdroje na ČOV, tak by to bolo pre nás o niečo lacnejšie.
Keďže sa do diskusie nikto neprihlásil poprosím predsedníčku návrhovej komisie o prednesenie
návrhu na uznesenie.
UZNESENIE č. 88/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE

-

predloženie žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku v rámci Výzvy Okresného
úradu Poltár číslo 2/OÚPT/2020 na projekty:

1. Technologické vybavenie kompostárne v meste Poltár
2. Výmena súčasti technologického vybavenia ČOV mestského kúpaliska
v Poltári
Hlasovanie:
10 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomní: Pavel Gavalec, Mário Kurák, Zdenko Račko

6. Zrušenie uznesenia č. 152/2019 Zámer predaja pozemku pod bytovým domom na
Fučíkovej ulici s. č. 619 v Poltári
Pani primátorka: mestské zastupiteľstvo dňa 22. 8. 2019 schválilo uznesenie č. 152, zámer
prevodu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle zákona o majetku obcí v
znení neskorších predpisov. Zámer na predaj pozemkov bol pod bytovým domom č. 619 na
Fučíkovej ulici a tento bol spracovaný na základe žiadosti domového dôverníka pána Ľubomíra
Berkyho a vlastníkov bytov v bytovom dome. Zámer prevodu majetku mesta z dôvodu hodného
osobitného zreteľa týkajúci sa odpredaja pozemku parc. č. 2122 pod bytovým domom súpisné č.
619 a orientačné číslo (boli tam 2 vchody 9 a 10) na Fučíkovej ulici v Poltári. Bol však už
schválený mestským zastupiteľstvom a to uznesením č. 9 z roku 2012 na zasadnutí mestského
zastupiteľstva dňa 10. decembra v roku 2012. Na uvedené upozornili pracovníci stavebného
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oddelenia, ktorí si to všimli a následne aj hlavný kontrolór. Budete to mať v správe o jeho
kontrole, ktorá bude predložená na nasledujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva. Vzhľadom k
tomu, že máme 2 rovnaké uznesenia navrhujeme, aby jedno z tých uznesení bolo zrušené.

Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie prosím predsedníčku návrhovej komisie o prednesenie
návrhu na uznesenie.

UZNESENIE č. 89/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
RUŠÍ

Uznesenie č. 152/2019 zo dňa 22.08.2019
zámer prevodu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa 1) v zmysle § 9a) ods.
8 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týkajúci sa
odpredaja pozemku pod bytovým domom CKN parc. č. 2122 o výmere 458 m2 – zastavané
plochy a nádvoria, na ktorej je postavený bytový dom súp. č. 619, vlastníkom bytov v bytovom
dome súp. č. 619 v spoluvlastníckom podiele prislúchajúcom spoluvlastníckemu podielu na
spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu za kúpnu cenu 0,10 €/m2.

Hlasovanie:
10 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomní: Pavel Gavalec, Mário Kurák, Zdenko Račko

7 . Použitie rezervného fondu v roku 2020
Pani primátorka: v materiáloch je celková suma, ktorá sa navrhuje prerozdeliť v rámci
rezervného fondu 25.700 EUR. Rezervný fond plánujeme prerozdeliť nasledovne:




na vybudovanie štyroch vstupných tabúľ do mesta sumu 4.200 EUR,
na vybudovanie dažďovej kanalizácie sumu 17.000 EUR,
na nákup motorovej tlakové čističky pre potrubia sumu 4.500 EUR.

Súčasťou tohto materiálu sú aj konkrétne rozpočtové opatrenia, kde je odôvodnený nákup tohto
materiálu alebo týchto strojov pre mesto Poltár. Ide o vybudovanie štyroch vstupných tabúľ do
mesta Poltár, ktoré majú symbolizovať mestské tradície. Majú symbolizovať výrobky z pálenej
hliny, poľnohospodárstvo a sklárstvo. Súčasťou návrhu sú plné tehly, ktoré sú neomietnuté a nad
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nimi sa nachádza mestský erb, ktorý symbolizuje v meste hrnčiarstvo, poľnohospodárstvo a
sklárstvo. Tieto vstupné tabule majú nahradiť pôvodné teda súčasné tabule, ktoré tam máme. Tie
sa nachádzajú pri štyroch vstupoch do nášho mesta. Vlastne tá vstupná tabuľa má byť akási
vizualizácia histórie a tradícií mesta Poltár. Mala by predovšetkým v mladých ľuďoch
podporovať lokálpatriotizmus. Mala by informovať tých ľudí, ktorí prichádzajú ako návštevníci
do nášho mesta, aké sú naše tradície. A predovšetkým mala by vzbudiť záujem u detí a u
mladých ľudí.Táto vstupná tabuľa má rozmery 900× 300 x 210 s plochou, 0,27 m². Pred
realizáciou samozrejme musíme odstrániť pôvodné vstupné tabule. Súčasťou vstupných tabúľ do
mesta Poltár je aj nápis Poltár mesto s tehliarskou a sklárskou tradíciou. Cena, ktorá bola
vypočítaná, ktorá je daná na schválenie mestského zastupiteľstva je vypočítaná podľa Cencrosu,
čiže snažili sme sa dať takú cenu, kde predpokladáme, koľko asi by nás tieto tabule stáli. Bola by
som veľmi rada, keďže Dni mesta plánujeme robiť teraz s hrnčiarskej tradíciou, ak by sa nám
podarilo postaviť tieto vstupné tabule do nášho mesta do 19. septembra, kedy by sme chceli Dni
mesta zorganizovať.Celková suma je samozrejme za všetky 4 tabule spolu. Ďalšia suma, ktorá je
navrhnutá pre mestské zastupiteľstvo, je suma 17.000,- €. Je to tá najvyššia suma, ktorú
navrhujeme rozdeliť z rezervného fondu. Týka sa dažďovej kanalizácie, ktorú by sme chceli
vybudovať od garáží na sklárskom sídlisku.Celková dĺžka kanalizácie bude 227 m alebo niečo
vyše. Ide nám o to, čo sa týka garáží, veľmi často sa stretávame s tým, že majitelia garáží sa nám
sťažujú na to, že garáže sú vytápané. Teda chceli by sme okrem tých spodných garáží aj tieto
vrchné odkanalizovať. Posledná suma, ktorú žiadame mestské zastupiteľstvo o schválenie sa týka
nákupu motorovej tlakovej vodnej čističky potrubia pre mestskú kanalizáciu. Takýto stroj v
súčasnosti mesto samozrejme k dispozícii nemá. Čistička pretlačí potrubím hadicu, ktorá
prestrieka upchávky v potrubí bez použitia nejakých škodlivých chemikálií. Cena tohto
zariadenia podľa cenovej kalkulácie sa pohybuje od viac ako 6000,- € s DPH. Vzhľadom k tomu,
že máme záujem zakúpiť predvádzaný model, tak tá cena je zjednaná na nižšiu sumu, na sumu
4.500,- €. Konkrétne informácie o danej čističke majú tiež poslanci mestského zastupiteľstva k
dispozícii.
Poslanec Ing. Macove: o týchto troch bodoch budeme hlasovať jedným hlasovaním? Navrhol by
som o každom osobitne. Kto bude s tou čističkou robiť? Predpokladám, že to kúpi mesto. Máme
niekoho určeného?
Primátorka mesta: s čističkou odpadu budú robiť Technické služby.
Poslanec Ing. Macove: ale kúpi to mesto.
Primátorka mesta: zostane to v majetku mesta takisto napr. ako stroje, keď kupuje mesto, tie
tiež zostávajú v majetku mesta, ale sú potom v správe s. r. o.
Poslanec Ing. Žilák:chcel by som, aby sme hlasovali o každom osobitne. Budovať tabuľa bude
my? Je to rátané aj s materiálom a prácou?
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Pani primátorka: musí povedať pán riaditeľ, či má kapacity na to, aby to dokázal urobiť. Tá
suma je predbežná. Ak to budú robiť Technické služby a urobia to za lacnejšiu sumu, tak tie
finančné prostriedky sa nevyčerpajú, zostanú v rezervnom fonde.
Poslanec Ing. Žilák: pred dvoma rokmi som mal problém s kanalizáciou, mne pretláčal
Bytherm. To je tiež naša organizácia. Tam máme predsa takú tlakovú čističku aj s kamerou.
Primátorka mesta: áno máme, ale za použitie tohto vždy platí mesto. Tzn., že keď si objedná
mesto napr. tohto krtka, mesto musí platiť. Táto čistička, ktorú by mesto kúpilo by bola na roky
rokúce, kým bude funkčná a mesto by ju využívalo bez poplatku.
Poslanec Ing. Žilák: to bol starý stroj, čo má Bytherm. Koľko je poplatok?
Pani primátorka: to záleží podľa toho, ako dlho sa to používa.
Pán poslanec Mgr. Jánošík: chcem sa opýtať ohľadom kanalizácie garáží. To sa bude
realizovať ešte teraz?
Pani primátorka: túto kanalizáciu by sme chceli zrealizovať ešte do konca roka aj vzhľadom
k tomu, že ľudia sa Vám sťažujú. Videli sme, že po dažďoch je naozaj tá kanalizácia upchatá.
Snažili sme sa to najprv riešiť inými schodnými cestami, aby sme ušetrili nejaké finančné
prostriedky. Žiaľ nedá sa to, ale myslím si, že to technické riešenie by nám mohol úplne
konkrétne ozrejmiť pán Ing. Cifranič.
Ing. Cifranič, poverený prednosta MsÚ: jedná sa o garáže od Polikliniky ku kotolni. Tým, že
je to vysvahované smerom ku garážam, tak sa im tam vytvorili také bazény. Kanalizácia bude
končiť niekde pri budove kotolní. Jedná sa o uličné vpuste v každom dvore a do jednej stoky to
zaústime do existujúcej kanalizácie. Odvodnené budú tie dvory, ktoré teraz vytápa a zároveň
budú odvodnené aj tie strechy na tých garážach. Tým, že sa tie nové garáže postavili, tým
pôvodným garážistom sa tá situácia ešte zhoršila. tým prichádza ešte viac vody. Čo doteraz na tej
trávnatej ploche vsiaklo, tak teraz to tečie po tej streche a rovno im tam tečie pred garáže.
Pán poslanec Mgr. Jánošík: je to A,B,C bloky. Už viem o čo sa jedná, myslel som na iné
garáže.
Pani primátorka: čo sa týka odkanalizovania musím povedať, že je to problém. Čo sa týka tých
garáží, ktoré máš ty na mysli, ktoré sú nižšie na ulici 13. januára. Dnes sme boli na ďalšom
rokovaní, takže verím, že sa to v dohľadnom čase podarí dohodnúť sa s vodármi, pretože sme
mali problém s odvádzaním povrchových vôd, takže toto máme schválené. Toto je tá ďalšia časť
tých garáží vrchná.
Pán poslanec Mgr. Jánošík: a tá na ul. 13. januára by sa mala kedy zrealizovať?
Ing. Cifranič, poverený prednosta MsÚ: musíme najprv doriešiť jednu. Tam je technický
problém s tým odvodnením. Najprv musíme vyriešiť toto, potom sú tam rôzne procesy
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povoľovania. Toto bude komplikovanejšia a toto by malo byť skôr. Je to stavba širšieho rozsahu
a toto by malo byť jednoduchšie, čo sa týka technického riešenia.
Pán poslanec Mgr. Jánošík: blíži sa zima, určite vieme v akom stave je to teraz. Ak sa niečo
neurobí s tým povrchom, tak v zimných mesiacoch s tým bude problém.
Pani primátorka: ja súhlasím s tým, my sa naozaj veľmi snažíme, ale najväčší problém pre nás
sú vyjadrenia. Nefunguje to tak, že mesto tam môže prísť, dať si nejakú kanalizáciu, pretože je to
nová stavba. Keď sme už mali povoľovací proces takmer ukončený, tak Okresný úrad nám
nepovolil odvádzanie povrchových vôd. Takže sme museli hľadať ďalšie riešenia. Musím
povedať, že tých riešení bolo viac. Jedno s tých riešení bolo odvádzať povrchové vody do Ipľa,
čo by úplne predražilo tú stavbu, pretože potrebovali by sme ďalšie potrubia viesť cez v podstate
cudzie pozemky, takže museli sme riešiť ďalšie. Potom bol návrhnutý hydrogeologický
prieskum. A keď nedostaneme jedno vyjadrenie tak všetko nám to zastane. Takže teraz sme
chceli s vodármi vyriešiť to, aby sme v podstate tieto dažďové vody mohli odvádzať do
kanalizácie začo samozrejme bude mesto platiť. Čiže my chceme výjsť ľuďom v ústrety,chceme
to riešiť. Vieme, že tie finančné prostriedky boli schválené do konca tohto roka, čiže budeme sa
veľmi usilovať. Väčšinou tá administrácia nás pribrzdí, že už, keď máme gro tých odpovedí
potom príde jedna a jednoducho sa ten proces zastaví. Takže odkanalizovanie tej časti garáží je
oveľa náročnejšie ako táto druhá stavba, ku ktorej sa teraz budete vyjadrovať alebo prípadne
schvaľovať.
Pán poslanec Švingál: k tlakovej čističke, keď ste sa pýtali. Mesto Poltár má v správe 150
kanalizačných vpustí, asi 8 km potrubia. Z toho 80 % nie je vyčistené. Celé sídlisko neodteká.
Nemusíme ju kúpiť. Dajme to vyčistiť Bythermu. Koľko za to zaplatí mesto?
Pán poslanec Ing. Macove: Bytherm je tak isto mestská organizácia ako Technické služby.
Takže, či to bude robiť Bytherm alebo Technické služby, tam sa bude platiť tak či tak.
Pani primátorka: Mirko ten stroj kúpil Bytherm s.r.o., ale toto kupuje mesto. Tak mesto nebude
samo sebe platiť.
Pán poslanec Bc. Skýpala: oni fakturujú prenájom a prácu.
Pani primátorka: čiže takto, ale keď kúpi mesto tak neplatíme nič, keď mi dávame dotáciu. My
by sme už neplatili nič a bolo by to pre našu kanalizáciu, ktorú spravujeme.
Pán poslanec Ing. Macove: takže Technické služby to budú robiť zadarmo.
Pán poslanec Dreisig: nič nie je zadarmo.
Pán poslanec Bc. Ján Skýpala: v rámci dotácií , v podstate zadarmo, ale dotácie chodila tak či
tak, aj pre tých, čo bolo predtým.
Pán poslanec Mgr. Jánošík: myslím si, že je to dobré, že sa to kúpi. Pána Kýpeťa vytopilo,
kanalizácia sa upchala. Nakoľko to Bytherm nemal, tak sme zavolali pána z Kalinova. Prišiel,
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vyčistil to a zaplatili sme 500,- € . Potom sa znížilo, lebo to bolo drahé a teraz je to okolo 300,- €.
Potom sa to zopakovalo, prišli z Lučenca tí si vyúčtovali takmer 550,- € .Na základe toho sme
povedali pánovi Hájičkovi, aby toto zariadenie si kúpil, aby sa využívalo pre bytové účely, ale aj
tak oni si tie práce, čo urobia, vyfaktúrujú, lebo oni sú s.r.o. Chcem povedať, že nie problém, aby
sa to kúpilo, pretože Bytherm s.r.o. takisto by si vyfakturoval podľa cenníka.
Pán poslanec Švingál: presne to, čo si ty vravela. Bytherm si to zakúpil sám, nám to kúpi mesto,
takže to bude slúžiť mestu. Okrem toho som zabudol povedať, že mesto teraz zakúpilo zberné
koše. Asi 60 ks do kanalizácií . Nevieme obsadiť ani jeden, pretože všetky sú upchaté.
Pán poslanec Dreisig: chcel som sa pýtať za tú kanalizáciu. To je skôr na pána Cifraniča. V tých
dvoroch, tam bude nejaká jedna centrálna alebo dve, kde to bude všetko stekať, ale bude to stekať
po vrchu alebo sa tí garážísti majú napojiť nejakými kanálmi?
Ing. Cifranič, poverený prednosta MsÚ: uvažuje sa vysvahovať.
Pán poslanec Dreisig: kde budú vyústené strechy?
Ing. Cifranič, poverený prednosta MsÚ: strechy budú vyústené do potrubia.
Pán poslanec Dreisig: k tým tabuliam. Janko Skýpala furt plačeš, že nemáme peniaze. Zo
všetkého tak isto ako aj zo športovcov atď. nám bolo posťahované a ideme budovať, keď nie sme
až v takej kondícii finančnej a teraz ideme budovať niečo, čo v podstate máme. Tabule máme,
všetci vedia, že idú do mesta Poltár. Ideme teraz dať 4.000,- € za niečo, čo máme, len je to iné,
inak to vyzerá. To ináč je to tak prezentované ako to bolo. Môj taký osobný návrh , keď nám tá
"Korona"skončí a keď budú na to iné časy.
Pani primátorka: jedna tabuľa bude stáť cca. 1.000,- €. Pozri si tie tabule, keď ideš smerom do
mesta ako reprezentujú toto mesto a skús sa previezť do akéhokoľvek okresného mesta, aké sú
tam tabule, keďsa tam vchádza. V súčasnej dobe sa snažíme komunikovaťs Ministerstvom
financií, vybaviť bezúročnú pôžičku pre mesto Poltár v objeme 150.000,- € s tým, že splácať by
sa mala v roku 2024-2027. Ak sa mi to podarí vybaviť, tak mesto Poltár bude dofinancované
touto pôžičkou, ktorá sa môže premeniť na grand. Takže nie je to tak, že plačeme iba nad tým, že
peniaze nemáme. Veľmi aktívne sa zaoberáme aj tým, aby sme finančné zdroje našli. Preto
podávame projekty, preto sa snažíme neoslovovať iba banky, ale oslovovať aj ministerstvá a
získavať finančné zdroje do nášho mesta.
Pán poslanec Bc. Ján Skýpala: tabule to nie sú tabule, lebo ono to tak znie pre ľudí, že nejaká
tabuľa 40 x 60. Bude nejaká tá prezentácia vo videu alebo zo zastupiteľstva. Myslím, aby to aj
ľudia videli,že čo to je alebo aspoň na stránku to dať. Je to betónový základ, vymurované a tam je
plexisklo, aj keď mám trošku obavu, že koľko to vydrží, ale za to nemôžme, akí sú spoluobčania.
Keď by sme sa ku všetkému tak stavali, tak neosadíme nikde nič, že nám to rozbijú. Finančná
situácia úplne nie je ideálna, ale myslím si, že tie vstupy by sme mali mať. Ja by som chcel ešte
na margo tej vodnej čističky pre potrubia. Pozrel som si schválne na internete čističky, od koľko
do koľko sa pohybujú ceny. Odporúčaná maloobchodná cena je 10 000,-€, ale dajú sa kúpiť od
najlacnejších, čo som našiel samozrejme novú za 6 500,- €, čiže 4 500,- € na predvádzačku je
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super cena, záruku nám tak isto poskytnú, lebo je to predvádzačka, čiže oni tam dávajú tie
záruky. Je to značná zľava.
Pán poslanec Dreisig: ja nie som proti tým tabuliam, len momentálne čas nie je vhodný. K tej
čističke, pomáha ľuďom, niekomu sa zapchá kanál, zavolá, príďte mi vyčistiť, to je v poriadku.
Tá tabuľa tam bude alebo nebude. Chápete ma?
Keďže sa nikto ďalší neprihlásil do diskusie prosím predsedníčku návrhovej komisie o
prednesenie návrhu na uznesenie.
UZNESENIE č. 90/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE

použitie rezervného fondu vo výške 25 700,- € na kapitálové výdavky nasledovne:
1. Vybudovanie štyroch vstupných tabúľ do mesta – 4 200,- €
Hlasovanie:
6 za

1 - proti
Boris Dreisig

3 - zdržal sa hlasovania
Ing. Miroslav Macove
Bc. Martina Tóčiková
Ing. Peter Žilák

Neprítomní: Pavel Gavalec, Mário Kurák, Zdenko Račko

2. Dažďová kanalizácia garáží– 17 000,- €
Hlasovanie:
10 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomní: Pavel Gavalec, Mário Kurák, Zdenko Račko

3. Nákup motorovej tlakovej vodnej čističky pre potrubie – 4 500,- €
Hlasovanie:
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9 za

1 - proti
Ing. Miroslav Macove

0- zdržal sa hlasovania

Neprítomní: Pavel Gavalec, Mário Kurák, Zdenko Račko

Pani primátorka: teraz ideme hlasovať o rozpočtových opatreniach.
JUDr. Garajová: toto sú rozpočtové opatrenia, ktoré nadväzujú.
UZNESENIE č. 91/2020
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

4 200,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu :
Programový rozpočet 14.3. Realizácia stavieb
Funkčná klasifikácia 06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť
Ekon. klasifikácia
Suma
700 –vybudovanie štyroch vstupných tabúľ do mesta

4 200,00 €

Hlasovanie:
7 za

1 - proti
Boris Dreisig

2 - zdržal sa hlasovania
Ing. Miroslav Macove
Ing. Peter Žilák

Neprítomní: Pavel Gavalec, Mário Kurák, Zdenko Račko
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UZNESENIE č. 92/2020
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

17 000,00 €

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

17 000,00€

Hlasovanie:
10 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomní: Pavel Gavalec, Mário Kurák, Zdenko Račko

UZNESENIE č. 93/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE
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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

4 500,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu :
Programový rozpočet 3.2.2 – Hnuteľný majetok mesta
Funkčná klasifikácia 06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť
Ekon. klasifikácia
Suma
700 – nákup motorovej tlakovej vodnej čističky pre potrubia

4 500,00 €

RIDGID KJ-3100 Motorová tlaková vodná čistička pre potrubia 50-250 mm

Hlasovanie:
9 za

1 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomní: Pavel Gavalec, Mário Kurák, Zdenko Račko

8. Zakúpenie systému evidencie odpadov Elwis
Pani primátorka: mesto Poltár deklarovalo zakúpiť systém monitorovania odpadov Elwis.
Poslanci schválili na Elwis sumu 2.665,20 €. Súčasťou tohto balíčka boli aj čítačky QR kódov.
Manažér združenia pre likvidáciu odpadu pán poslanec Račko nás informoval, že vybrané čítačky
nie sú vhodné, pretože by zdržiavali zamestnancov pri práci a navrhol zakúpenie dvoch
náramkových čítačiek, čím sa suma, ktorá je potrebná na zavedenie systému Elwis do rodinných
domov značne zvýšila. Ekonomická komisia prerokovala tento materiál a požiadala združenie,
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aby deklarovalo, aká je životnosť skládky na ktorú v súčasnosti vyvážame odpady. Mestská rada
prerokovala tento materiál a žiadala vyjadrenie, či v prípade, ak mesto systém evidencie odpadov
Elwis kúpi, či bude používaný pracovníkmi združenia. Na predchádzajúcom mestskom
zastupiteľstve sme sa dohodli, že presunieme tento bod na nasledujúce mestské zastupiteľstvo,
preto o ňom rokujeme dnes. Prítomná je aj manažérka spoločnosti pani Mgr. Nékyová, ktorá buď
povie o tomto systéme ešte niečo alebo prípadne, ak budete mať pani poslankyne, páni poslanci
nejaké konkrétne otázky. Myslím, že je fundovaná na to, aby vám vedela na ne odpovedať.
Pán poslanec Dreisig: minule som sa k tomuto vyjadroval, budem sa v podstate opakovať.
Zaujíma ma hlavne to, ako to spravodlivo vyriešime tu v Poltári. My, čo bývame v domoch, a ja
sa počítam medzi nich, budeme platiť za tie kilá, čo odovzdáme? Ako budú platiť zato ľudia v
bytovkách a ako to vyriešime, aby to bolo spravodlivé. Pretože toto mi ešte do dneska nikto
nevysvetlil a bude ma veľmi zaujímať, lebo pre dediny a pre rodinné domy je to vynikajúci
systém nemám s tým žiaden problém, ale nech mi niekto povie, dúfam, že pani Nékyová mi to
povie, v ktorých mestách okresných so sídliskami funguje systém Elwis a akým spôsobom to tam
funguje. Toto ma zaujíma.

Mgr. Nékyová, zástupkyňa spoločnosti JRK Slovensko, s.r.o.: mesto Poltár vyprodukuje ročne
1322 kg zmesového komunálneho odpadu. Zmesový komunálny odpad je ten, ktorý sa nachádza
v čiernych nádobách alebo plechových nádobách a odchádza na skládku odpadu.Priemerná
produkcia predstavuje na obyvateľa a rok 228 kg. Tie čísla sa líšia od 170 do 190 kg . Odpad,
ktorý som vyprodukovala som určité obdobie vážila, dokonca nenakupujem úplne bez obalu.
Napriek tomu vyprodukujem okolo 48 kg zmesového odpadu. Zodpovedne triedim, to čo patrí do
plastov, čo do kovov a keď je niečo biologicky rozložiteľný odpad a viem ho zhodnotiť
kompostovaním, tak ho skompostujem. My vieme zaviesť evidenčný systém aj v mestách a rovno
na sídliskách. Na začiatku, keď sme sa bavili, tak sme navrhovali najprv systém Elvis zaviesť v
rodinných domoch . Ako sa vyvíja doba, tak sa vyvíja aj software. Od 1.9.2020 Elvis spúšťame v
Ilave, potom v Handlovej, čo je väčšie mesto ako vy. Momentálne máme objednávku z Krásna
nad Kysucou, kde budeme Elwisa zavádzať aj v rodinných domoch ako aj v bytových domoch.
My ho preberáme vlastne, keďže nevymýšľame, ideme sa poradiť vždy do sveta, ideme na to
pozrieť to, čo funguje v zahraničí.To, čo vieme na naše podmienky použiť, tak to prevezmeme,
ak to funguje. V mestách, ktoré majú 250 000 obyvateľov nevidíme problém a vieme si to
predstaviť ako v obci aj v meste. Takže my sme to navrhli na tú prvú fázu v rodinných domov,
kde je približne 50 % obyvateľov mesta. Keď si to rozmeníme na drobné, teda koľko odpadu sa
vyprodukuje v rodinných domoch a koľko sa vyprodukuje v KBV, tak nám vychádza, že je 660
ton zmesového komunálneho odpadu v nádobách. Už len tým, že začíname monitorovať tých
obyvateľov a oni o tom vedia, že sú sledovaní, že v podstate začíname mať prehľad o tom koľko
odpadu produkujú. Tí ľudia sa začnú správať zodpovednejšie. Tým, že sa zavádza elektronický
evidenčný systém zisťujú obce, mestá veľmi veľa. Častokrát sú prekvapení koľko nádob majú.
VZN im ukladá, že majú mať 110 - 120 litrové nádoby.Zrazu zistia, že oni majú 240 l nádoby,
pretože si ich oni kúpia a zberová spoločnosť ich vyváža. Miesto toho, aby mali jednu nádobu,
tak tam zrazu napočítame, keď označujeme 3 - 4 prípadne majú také nádoby, ktoré celkom
nezodpovedajú štandardom a štátnej norme. Pri základnom a tom prvom označovaní nádob my
nič na začiatku nemeníme. Stav zostáva taký, aký je. Naša skúsenosť momentálne je, že to
skvalitní trošku skultúrni celkovo aj ten vzhľad a nakladanie s odpadmi, pretože zisťujeme, že až
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20 % nádob si ľudia vymieňajú aj na vlastné náklady. Častokrát sa zberové spoločnosti stretávajú
s tým, že sa sťažujú, že tie nádoby sú prederavené, vypadáva im z toho odpad. V podstate
zistíme, koľko máme nádob,reálny stav, odbúrame možno to, že máme tam nádoby, ktoré tam
nemajú byť, pretože je rozdiel 120 l nádoba a 240 l nádoba. Pokiaľ nemáte mantinely, tak to
robíme do nekonečna. Paušálny poplatok za odpady, čo máte aj vy, tak to je nad 20 % a
postupnými krokmi, keď začínajú tie motivačné nástroje sa dajú časom pridávať po určitom
sledovaní, tak nám ten zmesový komunálny odpad klesne ešte hlbšia. Stará Halič je síce malá
obec, ale v podstate ak to funguje v malej, tak to bude fungovať aj vo veľkej. Dlhšiu dobu
sledovali zhruba trištvrte roka produkciu odpadov. Mali konkrétne čísla, koľko nádob majú,
koľko vykladajú, na základe toho si stanovili poplatok za množstvový zber. Predchádzajú
čiernym skládkam aj tým, že v podstate každý si zaplatí zálohovú platbu za celý rok. Po roku je
deň zúčtovania, buď mám preplatok alebo nedoplatok. Takže tí ľudia zároveň vedia, že už si za
svoj odpad zaplatím toľko, koľko vyprodukujem. Stará Halič klesla za prvý kvartál so zmesovým
komunálnym odpadom viac ako 60 % bez toho, aby tam boli čierne skládky. Ak tam zber trval 4
hodiny, zrazu tam zber trval hodinu a pol. Ja neviem kde sa tie druhotné suroviny pohybujú,
pretože sa oni rozhodli nemonitorovať zatiaľ triedené zložky. Tak v podstate sme čakali na
vyhodnotenie prvého kvartálu. Registrovali sme to, že zrazu je tých vriec na triedený zber veľa.
Chodila som do Meposu, či nevyhadzuje viacej odpadu na skládku, či tam ľudia niečo nedávajú
čo tam nemá byť. Všetko bolo ok. Faktúry zrazu boli nižšie, pretože bolo menej nádob,menej
odpadu uloženého na skládku, chlapy miesto 4 hodín zbierali 1,5 hod. Keď sme zobrali výsledky
za prvý kvartál boli sme prekvapení, že plasty nám stúpli o viac ako 70 % , papier o 66 % .
Prečítali sme teda, koľko to bolo na obyvateľa a zistili sme niečo viac ako 15 kg na obyvateľa a
rok. Ak si to udržia, tak to bude niečo viac ako 60 kg. Takže v podstate triedi sa naozaj dobre. Čo
sa týka miery triedenia, tá je pre Vás veľmi dôležitá. Platíte ten poplatok za uloženie na skládku,
ktorá časť ide aj k Vám a časť do enviromentálneho fondu. Teda Vám sa vracia z
enviromentálneho fondu zato, že Vám narastá podľa miery triedenia. Oni mali mieru triedenia
vlani za prvý kvartál 21% a zrazu tam je miera triedenia je 46 %. Ja som počítala na začiatku,
lebo taká bola vlastne prognóza a požiadavka z Vašej strany, že vyskúšame to tam a postupne to
budeme zavádzať na sídliská, nejaký pilotný projekt, aby to fungovalo, pretože nevieme ako sa
budú vaši obyvatelia správať. To, čo funguje v Krásne nad Kysucou nemusí fungovať u Vás a to,
čo funguje u Vás nemusí fungovať v Košeci. Ak by sme to vyskúšali v rodinných domoch, keby
sme len tých 20 % , čo sme teda vždy dosiahli, tak v podstate tiež by sme dosiahli zníženie
produkcie zmesového komunálneho odpadu, čím by sme mali prínos environmentálny a zároveň
aj ekonomický. Nemuseli by sme zavádzať množstevný zber, keďže platia rovnako ako
bytovkári, zaplatili si rovnako, produkujú menej odpadu, tak im vymyslíme nejakú motiváciu.
Tak dostanú koše na triedenie do domácnosti. Od 1.1.2021 pribúda ďalšia povinnosť, keďže v
zmesovom komunálnom odpade sa nachádza až 50 % odpadu, ktorý je kompostovateľný, tzn., že
je tam zelený odpad, šupky zo zemiakov, zvyšky jedla. Hnije to na skládke, vytvárajú sa z toho
bioplyny. To je to najškodlivejšie, čo na tej skládke je. Od 1.1.2021 je povinnosť zmesový
komunálny odpad pred uložením na skládku mechanicky, biologicky upraviť. Mal by sa nejakým
spôsobom skompostovať, to čo sa dá oddeliť, tak oddeliť, aby sa nám ten odpad zastabilizoval a
aby nám tam nespôsoboval ekologickú hrozbu. V prvom rade sa treba spýtať združenia, keďže
ste akcionári, či ste na to pripravení, koľko to bude stáť a koľko máme zvýšiť poplatok od
obyvateľov, lebo toto sa Vám zvýši. Každý rok sa poplatok bude len zvyšovať a obyvateľ plať,
alebo si poviete dosť a urobíme nejaké nápravné opatrenie, ktoré nám pomôže ten poplatok ,už
keď nie dvíhať aspoň udržať na tej úrovni, aby sme to nemuseli všetko prenášať na toho
obyvateľa. A toto je práve cesta, zaviesť v odpadoch poriadok.
16

Pani primátorka: ešte skôr ako sa budete pýtať chcem Vám možno povedať, že v súčasnosti je
naša skládka takou malou časovanou bombou. Je iba otázkou času, kedy budeme musieť ale, že
veľmi intenzívne riešiť na zasadnutí mestského zastupiteľstva. Je to aj preto, že táto
environmentálna záťaž sa nachádza v katastrálnom území nášho mesta. Skládku treba nejakým
spôsobom ukončiť. Obávam sa, toho, aby to nakoniec nebolo na vrub nášho mesta a finančné
prostriedky na to nie sú. Je potrebné, aby sa tvoril rezervný fond priamo v združení. Veľmi
dôležité je povedať aj to, že na skládku vyváža odpad aj mesto Rimavská Sobota. Je pravda, že
mesto Poltár má takmer 34 % účasť na tejto skládke, že som hlasovala proti tomu, aby tam
Rimavská Sobota vyvážala. Bolo to preto tak, že som nebola za, pretože viem, že Rimavská
Sobota vozí veľké množstvo odpadu a zaváža túto skládku. Sú 2 možnosti, buď Rimavská Sobota
voziť nebude, ale na tom sa musí dohodnúť viac ako 50 % Valného zhromaždenia, kde sú
starostovia obcí. A tým pádom nám pôjdu pravdepodobne hore smeti. Budeme viac platiť za
komunálny odpad alebo potom je druhá vec, že Rimavská Sobota bude zavážať skládku a
životnosť tej skládky je podľa môjho názoru 2 a pol roka. Aj keď viem, že nejaká iná informácia
sem prišla cca 4 roky, ale musíme si uvedomiť, čo tu máme, akým spôsobom to budeme ďalej
riešiť. Takže mňa veľmi mrzí, že dnes nemohol prísť a ospravedlnil sa pán poslanec Račko,
pretože on je manažér Združenia, je zároveň aj poslancom mestského zastupiteľstva. My sa
musíme starať predovšetkým o to, aby sme mali kam vyvážať odpad z domácností. Musíme sa
starať o to, aby sme, čo najviac triedili, aby sme jednoducho to množstvo zmesového
komunálneho odpadu v takých množstvách ako vyvážame nevyvážali. Veľmi uvažujem o tom či
by sme nekúpili minimálne paroháča alebo nejaké auto, aby sme si vedeli my sami ako mesto
Poltár odkontrolovali množstvo komunálneho odpadu, ktorý vyvezieme na skládku, pretože v
súčasnosti to nevieme ukočírovať. Nám sem chodia faktúry a ja jednoducho neviem, akým
systémom ich mám odkontrolovať, pretože to množstvo sa prevažuje priamo na skládke. Takže
musím povedať, že sa mi nepáči to ako funguje skládka. Ďalšia vec je to, že mnohé veci sa mi ani
na skládke nedarí, v Rade skládky alebo na Valnom zhromaždení presadiť, ale mám pocit, že tá
skládka ide zlým smerom, že nás čaká veľký problém už čoskoro. Aj preto budem dúfať v to, že
nejakú kontrolu sa tam podarí vykonať hlavnému kontrolórovi, aby sme mali aspoň čiastkové
informácie akým spôsobom skládka funguje.
Pán poslanec Bc. Ján Skýpala:to sú informácie, ktoré asi väčšina z nás nevedela. Čo sa týka tej
hmotnosti komunálneho odpadu. V porovnaní s priemerom Slovenska a nami, je to dosť v náš
neprospech . Ten rozdiel je 50 kg na osobu. Akokoľvek sa mi nechce veriť, že by sme v Poltári
až toľko odpadu vyprodukovali oproti zvyšku Slovenska, keď je priemer 170 - 190 kg a mesto
má 225 kg, tak dačo tu musí byť zle. Čo sa týka toho váženia, kebyže mne niekto vyváža odpad a
platím mu za tonáž, nieviem si predstaviť, že by som mu platil na základe toho, že on mi pošle,
toľko som ti vyviezol. Tam musí byť nejaká kontrola. To nemôže fungovať tak, že oni povedia,
vyviezli sme vám 1322 ton za rok. Čo sa týka váženia, aby tam bola nejaká osoba z mesta, buď
pri vážení. Na okolí nemáme váhu. Každé auto by sa vážilo. Je to možno náročnejšia
administratívne, ale proste odkontrolovať sa to musí. Neverím, že v Poltári spravíme o 50 kg viac
odpadu ako priemer Slovenska. Neverím, že ľudia v Bratislave nevyprodukujú viac ako staré
tety, ktoré vyhodia minimum. Keď to vychádza na obyvateľa 50 kg naviac oproti priemeru, tak
proste je to tu dačo zlé. Neviem, aké sú naše možnosti, čo sa týka kontroly váhy, ale tam niekto
musí chodiť a musí to pozrieť, koľko sa váži. Toto je jedna z prvých vecí, čo by sme mali
dostriehnúť, koľko sa vyváža. Už tretíkrát Zdeno, keď sa jedná o túto vec tu nie je. Koľko nás
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stojí vývoz ročne. Muselo by sa zaviesť váženie, aby sa nestalo, že my tu ušetríme v dedine, tam
sa dobre separuje, je menej odpadu, vyvezieme z dediny menej a tým, že nie je kontrola, tak si to
na tom lístku nadhodia. Potvrdia sa obavy, čo sme hovorili, že by sa vyvážali veci zo starej časti
niekde na sídlisko do tých otvorených košov, ktoré nie sú odkontrolované. Keby sme si my vedeli
odkontrolovať váženie, tak už tam máme relevantné výstupy. Nechápem, že my nemáme prehľad
o vážení.
Pán poslanec Dreisig: ale máme.
Pán poslanec Bc. Skýpala: keby tebe dakto fakturoval, za niečo a ani nevieš za čo.
Pán poslanec Dreisig: to je na trestné oznámenie. Ty si ich obvinil, že tu si niekto pripisuje.
Pani primátorka: poslanec si môže povedať na mestskom zastupiteľstve svoj názor.
Pán poslanec Ing. Macove: zle sme to pochopili?
Pán poslanec Bc. Skýpala: nechce sa mi veriť, že poltársky obyvateľ , kde máme prestarnuté
obyvateľstvo, kde staré tety vyprodukujú za malý sáčok, máme o 50 kg oproti priemeru viac.
Nemožné podľa mňa. Nepovedal som to, že oni nám to vážia, ale hovorím, že niečo je tu zle,
lebo keď sa nekontrolujú a máme takéto veci, je tu dôvodné podozrenie, že k niečomu môže
dochádzať. Nehovorím, že to tak je, ale môj názor je taký, že Poltárčania a stojím si za tým., že
nevyprodukujú o 50 kg viac odpadu ako priemerný Slovák. Nehrozí pri tejto ekonomickej situácii
v Poltári a oproti nejakým krajským mestám. Čo sa týka tej Rimavskej Soboty sú dve možnosti.
Prestaňme voziť Rimavskú Sobotu. O niečo sa zvýšia smeti. My, keď zaplníme skládku s
Rimavskou Sobotou za 2 roky a bez Rimavskej Soboty možno za 8 rokov. Tak, keď by sme to o
2 roky zaplnili tak Brantner nám bude určite minimálne za raz takú sumu vyvážať odpad ako to je
teraz. Bude si vedomý monopolného postavenie. Ešte by som sa chcel opýtať za tú kontrolu, či sa
v tom niečo posunulo?
Hlavný kontrolór Ing. Škrabák: zisťoval som si, akú tam máme majetkovú časť. Keďže tam
máme 33 % účasť k nejakým dokladom som sa dopracoval cez združenie. Požiadal som si o
stanovisko cez ministerstvo vnútra, kvôli tomu, že podľa toho ako je kontrola nastavená, je to
dosť komplikovaná. Kontrola bola nastavená na úrovni hospodárenia. Tam je to komplikované v
tom, čo môžem alebo nemôžem a či vôbec môžem.
Pán poslanec Bc. Ján Skýpala: čiže komunikácia bola už predtým so združením?
Hlavný kontrolór Ing. Škrabák: áno, bola, tie základné veci.
Pán poslanec Ing. Macove: pokiaľ sa bude vyvážať odpad z Poltára, bude tam človek pri tej
váhe a reálne to aj odkontroluje.
Pán poslanec Mgr. Jánošík: ja mám rád, keď sa triedi. Keď vôjdem pred svoj činžiak a budem
kritický, lebo tam bývam, vidím plasty v čiernom kontajneri, nie v kontajnery na plasty. Ďalšia
vec, kedy sa budú výrobcovia zaoberať plastami, kedy dostanú stopku? Keby sa nevyrábal odpad,
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tak by sme ho ani nemuseli triediť. Čiže jednoznačne Ministerstvo životného prostredia malo
dávno prijať likvidáciu plastov a sklo malo ísť do popredia opäť. Čo urobíme s tými ľuďmi, čo sa
na to vykašľú a netriedia? V roku 2023 nemal byť zákaz, prípadne obmedzenie výroby plastov?
Mgr. Nékyová, zástupkyňa spoločnosti JRK Slovensko, s.r.o: zbytočne produkujeme plastové
obaly. Pokiaľ sú to obaly recyklovateľné tak je to v poriadku. Mnohí výrobcovia produkujú
veľmi veľa odpadu, pretože tovar, ktorý sa dováža je zabalený v obale, ďalšom obale atď.
Pripravuje sa zákon o tom, aké obaly môžu výrobcovia priviesť na trh. Každý výrobca zaplatí do
systému za odpad, ktorý si vyprodukuje.
Pavel Jánošík: jedna polovička občanov pristúpi, jedna nepristúpi. Budú očakávať, že budú
platiť tak ako platili alebo viac. Čo s tým potom?
Mgr. Nékyová, zástupkyňa spoločnosti JRK Slovensko, s.r.o: my máme riešenie aj na tie
sídliská. Jedno je také, že by sme to evidovali v rámci bytového spoločenstva. Tu by sa
namontovali riadiačne zámky na všetky nádoby, sú tam kľúče. Riadiačny zámok znamená, keď
tú nádobu otočíme hore dnom a nádoba sa automaticky otvorí. Máme aj ďalšie riešenie, že dáme
elektronické zariadenia na nádoby kde dostanú do domácnosti karty podobné bankomatovým, a
tým si otvoria a vysypú smeti. Podľa stojiska bude v počítači zrejmé, že kto tam vysypal smeti.
Samozrejme na toto vybudovanie sú potrebné financie. Je potrebné s tým začať. Určite budú aj na
to projekty.

Pán poslanec Ing. Peter Žilák: obávam sa, že odpad z Poltári bude všade, len nie tam kde patrí.
V starej časti mesta sú starí ľudia. Myslím si, že v činžiakoch je viac obyvateľov ako v domoch,
ale isto je nepomer čo sa týka hmotnosti odpadu. Tak potom máme odpad na Poltári v pomere
40:62, v neprospech veľkých bytoviek. Nie je to také jednoduché postupne spraviť zberné nádoby
len na celý vchod a ako by sme to riešili s tými stojiskami.Viem, že existuje čokoľvek na kartu ,
ale všetko to stojí peniaze. Bojím sa toho spustenia. Ešte k tomu váženiu. Združené
poľnohospodárske družstvo platí dane, my by sme mali na nich požiadavku. Majú
jedenapolročný váhu na hmotnosť 30 ton. Vyváža sa 2 razy do týždňa, nemusí nikto nikam bežať.
Auto, keď sa nahlási, že je plné, vie sa vyhlásil. Tu len ide o to, koľko áut sa za deň vyvezie. Ja
som teraz zostal obrovsky prekvapený, že nemáme nejaký výstup, že nie je tlačiareň prepojená.
Myslím, že sa so združením dohodneme na vážení. Toľko na riešenie tohto problému. Aká je
životnosť systému? Je potrebné ešte niečo dokupovať?

Mgr. Nékyová, zástupkyňa spoločnosti JRK Slovensko, s.r.o: systém sa spustí, my sa učíme
od obcí kde Elvis zavádzame. Samosprávy prichádzajú s ďalšími požiadavkami, dopĺňame
funkcie. Dopĺňanie týchto funkcií pre našich klientov je automaticky bezplatne. Ešte k čiernym
skládkam, vy máte paušálny poplatok. Napriek tomu máte čierne skládky. Je potrebné vysvetliť
obyvateľom, že ak budú tvoriť čierne skládky neoklamú ani starostu, neoklamú ani pracovníkov
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úradu ani Elvis. Oklamú sami seba, pretože cena pri množstevnom poplatku je urobená tak, že v
cene nádoby je započítané všetko vrátane objemného odpadu, zvozu odpadu, nebezpečného
odpadu a likvidácie čiernych skládok. Je potrebné povedať, že ak začnú robiť nejaké čierne
skládky a mesto to musí zlikvidovať a bude ho to stáť nejaké peniaze, na budúci rok sa poplatok
prepočíta na každého obyvateľa, zvýši sa mu poplatok. Oklame sám seba. V prípade, že by ho
niekto videl a oznámil to, tak to musí zlikvidovať na vlastné náklady a tým sa predíde čiernym
skládkam.

Pán poslanec Švingál: Technické služby Poltár s.r.o., chodia zbierať pondelok a piatok smeti.
Mali by zbierať iba obchodnú zónu a tie malé nádoby, ktoré sú na sídliskách. Robia poriadok aj
okolo 1100 l nádob, čo je dosť veľký problém. Týždenne 1-1,5 t odpadu ide iba z Technických
služieb Poltár s.r.o. Do roka je to cez 50 ton, a to je iba zo sídliska. S pánom Kudlákom sme boli
niekoľkokrát fotiť, nikto nikoho nevidel, nikto o nikom nepočul.
Pán poslanec Dreisig:my sme mali byť prvým okresným mestom, ktoré by malo zavedené
Elvis. Ešte by ma zaujímalo 7.000 EUR zaplatíme teraz za Elvis a koľko budeme platiť firme
JRK Slovensko s.r.o. mesačne za udržiavanie systému, pretože určite to nie je zadarmo. Zaujíma
ma, koľko nás to bude stáť. Na začiatku som sa pýtal ešte na to, ako to spraviť, aby to bolo
spravodlivé. Zatiaľ som odpoveď nedostal.

Mgr. Nékyová, zástupkyňa spoločnosti JRK Slovensko, s.r.o: boli ste prvým okresným
mestom, ktoré si schválilo Elvisa v mestskom zastupiteľstve. Medzičasom sme rady našich
zákazníkov značne rozšírili. Máme tieto skúsenosti, ale nevieme čo urobí Elvis v tejto lokalite.
Každá lokalita je trošku iná. Takže preto robíme pilotné projekty, že časť bude v rodinných
domoch, časť bude v tej bytovej zástavbe. Keďže to ešte nebude celé zavedená, vo vašom
prípade by to bolo zatiaľ iba v tých rodinných domoch. Prvé obdobie je to sledovacie kde sa
nabieha, dorába sa, čo ešte chýba. Na základe tých dát ktoré zozbierame, môžeme nadstaviť
systém. Mesačný poplatok je tam 240,- € bez DPH. Môžeme ísť až do sumy 400,- € mesačne, ale
ja som dala sumu 240 €. Ročne by to bolo 3456,- € s DPH .
Pán poslanec Dreisig: stále mi neviete povedať, pretože skúsenosti nemáte s tými mestami. Stále
sú to len pilotné programy. Je tak?

Mgr. Nékyová, zástupkyňa spoločnosti JRK Slovensko, s.r.o: sú. V Čechách máme podobný
program kde majú skúsenosti s oveľa väčšími mestami. Ak chcete, nie je problém priniesť
referencie odtiaľ, prípadne urobiť pre Vás exkurziu.
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Pani primátorka: ani súčasný systém nie je nespravodlivý pre všetkých, pretože v pondelok
ráno keby ste sa previezli po starej časti mesta. Niekto má nádobu vyloženú každý týždeň, niekto
každý druhý, ale každý platí rovnako. Ani tento systém, ktorý máme, je síce zavedený
celoplošne, ale spravodlivý nie je. Takže nevieme celkom tak nastaviť, aby to bolo naozaj
spravodlivé pre každého. Čo sa týka sídliska tak ľudia k tým nádobám všeličo navykladajú.
Napriek tomu, že sa nezbiera veľkoobjemový odpad, a aby ľudia sa nesťažovali, vždy tam
Technické služby Poltár s.r.o. prídu, naložia to, odvezú. To, čo vykladajú ľudia počas týždňa,
napr. skrine ,umývadlá a pod. . My to vyvezieme, ale započíta sa to všetkým ľuďom v Poltári.
My to rozpočítame na jednotlivcov, ani toto nie spravodlivý systém. Dôverujme ľuďom. Neviem
či by naši ľudia potom začali robiť čierne skládky v lese alebo by to začali nosiť na sídlisko do
veľkoobjemových kontajnerov.

JUDr.Bronislava Garajová: od 1. 1. 2021 nám vznikne povinnosť zbierať kuchynský odpad?

Mgr. Nékyová, zástupkyňa spoločnosti JRK Slovensko, s.r.o: áno táto povinnosť tu je. Je
stanovená v zákone o odpadoch, ktorý je účinný od 1.1.2016.
Poslanec Mgr.Jánošík: školy a škôlky, ktoré produkujú kuchynsky odpad kde sa varí pre 700
stravníkov je odpadu dosť. Zrejme už školy majú túto povinnosť zbierať kuchynský odpad.

Mgr. Nékyová, zástupkyňa spoločnosti JRK Slovensko, s.r.o: áno, školy, škôlky a aj
reštauračné zariadenia už túto povinnosť majú.

Poslanec Mgr.Jánošík: kuchynský odpad zo škôl sa kde bude likvidovať? Čo
odpadom robia školy? Kde to vozia?

s toľkým

Mgr. Nékyová, zástupkyňa spoločnosti JRK Slovensko, s.r.o: odvážajú to väčšinou
spoločnosti, ktoré to vozia na bioplynové stanice.

Pani primátorka: som veľmi rada, že občas na mestskom zastupiteľstve je kamera, a že tá
kamera aj sníma. Keďže niektorí páni poslanci sa dohovárali a nevedela som na čom sa
dohovárajú.
Teraz to už viem. Počet poslancov mestského zastupiteľstva klesol pod
nadpolovičnú väčšinu a
podľa rokovacieho poriadku, ak počet poslancov mestského
zastupiteľstva klesne pod polovicu, čiže ich je menej ako 7, v takom prípade predsedajúci
mestské zastupiteľstvo ukončí. Čiže týmto pádom ukončujem mestské zastupiteľstvo. Veľmi ma
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mrzí to najmä preto, že v predchádzajúcom mestskom zastupiteľstve sme pre poslancov
mestského zastupiteľstva objednali mestské odznaky s naším erbom, aby ho hrdo nosili na
mestské zastupiteľstvo, aby tie tradície, ktoré mesto má, aby ich nosili v srdci. Vidím, že poslanci
mestského zastupiteľstva si neplnia základné povinnosti, ktoré vyplývajú zo zákona o obecnom
zriadení, a to zúčastňovať sa zasadnutí mestského zastupiteľstva. V tomto prípade žiaľ Mestské
zastupiteľstvo v Poltári predčasne ukončujem z toho dôvodu, že poslanci mestského
zastupiteľstva bez ospravedlnenia opustili zasadaciu miestnosť a z mestského zastupiteľstva
odišli. Ďakujem pekne všetkým poslancom, ktorí zostali do konca tohto mestského
zastupiteľstva, ďakujem pekne pracovníkom mesta, prítomným občanom, pani Nékyovej, ktorá k
nám merala cestu z Bratislavy. Dnes sa nám už nepodarilo hlasovať o programe Elvis, ktorým
sme chceli predovšetkým pomôcť občanom nášho mesta. Nepodarilo sa nám hlasovať o dvoch
rozpočtových opatreniach. Verím, že nabudúce budú žiadať predovšetkým voliči odôvodnenie
od poslancov, prečo sa nezúčastňujú mestského zastupiteľstva, keďže im o tom dávame vedieť
nie 3 dni dopredu ako káže zákon o obecnom zriadení, ale 5 dní dopredu a všetky materiály sú
zverejnené na stránke mesta Poltár.

Mgr. Martina Brisudová

Ing. Martin Cifranič

primátorka mesta

poverený prednosta MsÚ

Ján Kromholc

Boris Dreisig

I. overovateľ

II. overovateľ
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