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Zápisnica
napísaná na zasadnutí zastupiteľstva v Poltári
dňa 16.12.2021
Prítomní: Mgr.Pavel Jánošík, Ing. Peter Žilák, Ing. Jozef Žilík, Pavel Gavalec, Ján
Kromholc, Mário Kurák, Ing. Miroslav Macove, Zdenko Račko, Bc. Ján Skýpala, Mgr. Lenka
Sojková, Marián Korimčák, Bc. Martina Tóčiková
Hlavný kontrolór: Ing. Tomáš Škrabák
Zapisovateľka: Mária Šnúriková
Pani primátorka Martina Brisudová otvorila, privítala poslancov a poslankyne na MsZ a
skonštatovala, že je prítomných 13 poslancov, preto je uznášaniaschopné. Uznesenia sa budú
prijímať elektronickou formou. V úvode si poslanci odskúšali funkčnosť hlasovacích
zariadení.
2. Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
OVEROVATELIA ZÁPISNICE: Bc. Ján Skýpala a Ing. Jozef Žilík
Kto je za to, aby overovateľmi zápisnice boli Bc. Ján Skýpala a Ing. Jozef Žilík?
Hlasovanie:
13 – za

0 – proti

0 – zdržal sa hlasovania

NÁVRHOVÁ KOMISIA: predseda Boris Dreisig
Členovia: Mgr. Lenka Sojková a Mário Kurák
Hlasovanie:
13 - za

0 - proti

0 –zdržal sa hlasovania

PROGRAM :
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Schválenie programu zasadnutia
Odovzdanie výťažku z dobrovoľnej zbierky „ Primátorský punč“
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Poltár na rok 2022
s výhľadom na roky 2023 – 2024

6. Návrh programového rozpočtu mesta Poltár na roky 2022,2023,2024

7. Súhlas s podaním žiadosti a so spolufinancovaním projektu „ Rozvoj sociálnych služieb
v meste Poltár
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8. Návrh na odpredaj káblovej siete a hlavnej stanice spoločnosti BYTHERM s.r.o.,
Mestský bytový podnik, Sklárska 593/43, Poltár, IČO:31601685
9. Rozpočtové opatrenia
10. Informatívna správa o schválených dotáciách a zrealizovaných projektoch mesta Poltár
v roku 2021
11. Informatívna správa o Dňoch mesta Poltár
12. Informatívna správa o úspešných projektoch mesta Poltár
13. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2022
14. Správa o výsledkoch kontroly vykonanej v spoločnosti Technické služby Poltár, s.r.o. so
zameraním na overenie špecifikovaných oblastí za rok 2021
15. Informatívna správa o zahájení prác na príprave projektu obchodného centra na Skalici
16. Interpelácie poslancov
17. Diskusia
18. Záver

3. Schválenie programu zasadnutia MsZ
Pani primátorka: program dnešného MsZ bol zaslaný poslancom elektronickou formou
spolu s materiálmi zverejnenými na oficiálnej internetovej stránke a obsahuje 18 bodov. Do
programu navrhujem zaradiť bod - Súhlas s podaním žiadosti a so spolufinancovaním
projektu "Rozvoj sociálnych služieb v meste Poltár, technického vybavenie práčovne". Tento
bod navrhujem zaradiť ako bod č. 8. Ďalej navrhujem, aby za bod č. 4 - Odovzdanie výťažku
z dobrovoľnej zbierky, predniesla poslankyňa Národnej rady SR Martina Brisudová
informáciu o úspešných projektoch mesta Poltár. Ak požiada o slovo na MsZ poslanec
Národnej rady Slovenskej republiky slovo sa mu udelí. Ak má niekto niečo k zmenám
programu, môže ich predniesť.
Pán poslanec Račko: vložiť do programu bod č. 10 - Žiadosť o informáciu o nepodpísaní
uznesení MsZ primátorkou mesta Poltár z 3.12.2021. Ako bod č. 5 -Súhlas s podaním žiadosti
so spolufinancovaním projektu "Rozvoj sociálnych služieb", ďalej bod č. 6 - Návrh na
odpredaj káblovej televízie Bytherm, bod č. 7 - Rozpočtové opatrenia, bod č. 8 ostane voľný.
Nebudem hovoriť čísla, čiže bod č. 9 - žiadosť o informáciu, bod č. 10 - Odborné stanovisko
hlavného kontrolóra, bod č. 11 - Návrh programového rozpočtu a od bodu č. 12 to pôjde
ďalej.
Pani primátorka: osobitne sa bude hlasovať o návrhu primátorky mesta a osobitne o návrhu
poslanca Zdenka Račka.
Hlasovanie o pôvodnom návrhu programu MsZ:
Hlasovanie:
11 - za

0 – proti

1 –zdržal sa hlasovania
Pavel Gavalec

Neprítomný: Boris Dreisig
Pani primátorka: vystúpenie poslanca NR SR nie je bod. O tom sa nehlasuje. Ak požiada
poslanec NR o vystúpenie na zasadnutí MsZ, slovo sa mu udelí.
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Hlasovanie o zaradení bodu č. 8 - Rozvoj sociálnych služieb v meste Poltár, technické
vybavenie práčovne.
Hlasovanie:
13 – za

0- proti

0 – zdržal sa hlasovania

Hlasovanie za návrh programu Zdenka Račka o zmene bodov programu, konkrétne, bod
č.4 - Odovzdanie výťažku z dobrovoľnej zbierky, bod č. 5 - Súhlas s podaním žiadosti na
spolufinancovanie projektu "Rozvoj soc. služieb v meste Poltár", bod č. 6 - Odpredaj káblovej
televízie, bod č. 7 - RO, bod č. 8 - Rozvoj sociálnych služieb v meste Poltár, technické
vybavenie práčovne, bod č. 9 - Žiadosť o informáciu týkajúcu sa nepodpísania uznesení MsZ
primátorkou mesta, bod č. 10 - Odborné stanovisko HK, bod č. 11 - Návrh programového
rozpočtu mesta a ostatné body sú, ako boli pôvodne zaradené.
Hlasovanie:
8 - za

0- proti

4 – zdržal sa hlasovania
Ján Kromholc,
Bc.MartinaTóčiková
Mgr.Lenka Sojková,
Ing.Jozef Žilík

Neprítomný: Bc. Ján Skýpala

4. Odovzdanie výťažku z dobrovoľnej zbierky "Primátorský punč"
Pani primátorka: na predchádzajúcom zasadnutí MsZ bola vyhlásená dobrovoľná zbierka
"Primátorský punč 2021", a boli ustanovené aj podmienky zbierky. Vyzbierané finančné
prostriedky budú odovzdané dnes, zákonným zástupcom dieťaťa Barborky Rechtoríkovej.
Boli určené na zakúpenie domácej rehabilitačnej pomôcky, ktorá má pomôcť k zlepšeniu
celkového zdravotného stavu dievčatka. Zbierka bola realizovaná od 6. 12. do 13. 12. 2021 na
Mestskom úrade v Poltári. Do zbierky sa zapojili občania mesta Poltár, poslanci MsZ,
riaditelia príspevkových a rozpočtových organizácií mesta a primátorka mesta Poltár. Bolo
vyzbieraných na MsÚ v Poltári 373,50 €. Finančné prostriedky boli vložené do prenosnej
pokladnice s označením "Primátorský punč 2021". Sumou 350.-€ prispeli poslanci MsZ a
primátorka mesta. Celková suma vyzbieraných prostriedkov je 753,50 €, z toho nákup
rehabilitačnej pomôcky je v sume 108,50 €. Zostatok vyzbieraných finančných prostriedkov
spolu s darčekom pre dievčatko bude odovzdaný dnes, zákonným zástupcom dieťaťa a táto
suma činí 645,- €. Kontrola výsledku dobrovoľnej zbierky "Primátorský punč 2021" bola
uskutočnená poverenými pracovníkmi MsÚ v Poltári.
Nakoľko sa nikto neprihlásil do diskusie, primátorka mesta odovzdala mamičke Barborky
Rechtoríkovej pomôcku a finančný príspevok zo zbierky.
UZNESENIE č. 223/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE
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odovzdanie finančnej hotovosti vo výške 645,- Eur z dobrovoľnej zbierky " Primátorský punč
" zákonnému zástupcovi dieťaťa Barbory Rechtoríkovej
Hlasovanie:
13 -za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

UZNESENIE č. 224/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE
Informatívnu správu o použití finančných prostriedkov z dobrovoľnej zbierky "Primátorský
punč 2021"
Hlasovanie:
13 - za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Vystúpenie poslankyne Národnej rady SR Mgr. Martiny Brisudovej: chcem informovať
občanov mesta a poslancov MsZ v Poltári o získaných finančných prostriedkoch v rámci roku
2021, a aj o schválených projektoch, ktoré by sa mali realizovať v roku 2022. Je veľmi
dôležité, aby sa mesto Poltár rozvíjalo, aby sme získavali množstvo mimorozpočtových
zdrojov, ktoré k rozvoju mesta veľmi aktívne prispievajú. V roku 2021 sme získali z
mimorozpočtových zdrojov v rámci príspevkov a dotácií z európskych fondov, štátneho
rozpočtu a nadácií viac ako 3.000.000,- Eur. Na cyklotrasu, ktorá by mala byť vybudovaná v
Poltári, sme získali 203.000,- Eur, a na kúpalisko 42.900,- Eur . Obnovovali sme sociálne
zariadenia v ZŠ na Ul. slobody v sume 52.000,- Eur, modernizovali sme technické vybavenie
ZŠ na Ul. školskej za 90 000,- Eur. Získali sme dotáciu na festival rómskej kultúry, ktorý bol
súčasťou Dní mesta Poltár v sume 6 000,- Eur. BBSK nám poskytol dotáciu 3 000,- Eur na
realizáciu Dní mesta Poltár. Získali sme dotáciu na nákup kníh do knižnice v sume 1 000,Eur, od nadácie Tesco 600,- Eur na ballot bin - hlasovacie koše, ktoré sú už rozmiestnené v
Poltári. Získali sme dotáciu na zberný dvor, na rekonštrukciu KD, na podporu zamestnanosti
v meste Poltár. Realizoval sa projekt miestnej občianskej poriadkovej služby, kde boli
zamestnaní štyria zamestnanci. Dostali sme dotáciu zo štatistického úradu na sčítanie
obyvateľov, dostali sme financie na terénnu sociálnu prácu, a dali sme prácu ďalším štyrom
zamestnankyniam na MsÚ v Poltári. Dostali sme dotáciu na pracovníkov, ktorí sa starajú o
poriadok v meste. Jedná sa o aktivačnú činnosť. Ďalšie štyri pracovné miesta boli vytvorené v
komunitnom centre. Dostali sme financie na projekt "Cesta na trh práce", kde sme
zamestnávali ďalších ľudí v rámci mesta Poltár a organizácií v jeho zriaďovateľskej
pôsobnosti. Dostali sme 10.000,- Eur pre MŠ Sklársku na projekt predškolákov, a tak isto sme
dostali finančné prostriedky na vytvorenie jedného pracovného miesta v MŠ Kanadskej.
Celková suma dotácií na vytvorenie nových pracovných miest v rámci mesta Poltár bola v
sume 126.533,- Eur. Okrem týchto finančných prostriedkov sme získali aj ďalších viac ako
315.000,- Eur, a to boli dotácie na zmiernenie dopadov pandémie Covid 19. V rámci týchto
dotácií boli finančné prostriedky určené na 1. vlnu Covid 19 na testovanie občanov, a ďalej to
boli finančné prostriedky, ktoré sme vyplatili ľuďom, ktorí stáli v prvej línii. Boli to
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opatrovateľky, ktoré sa starajú v domácom prostredí o našich seniorov, a boli to tiež
pracovníci komunitného centra, ktorí prichádzajú do kontaktu s marginalizovanými
skupinami a s ľuďmi v núdzi. Dotácia viac ako 190.000,- Eur bola daná na celoplošné
testovanie, a tak isto dotáciu zo štátneho rozpočtu sme získali aj na ochranné pomôcky pre
naše ZŠ a MŠ, a to v objeme 4.000,- Eur. Táto konkrétna dotácia na zmiernenie dopadov
pandémie Covid-19 bola v sume 315.198,- Eur. V tomto roku sa nám podarilo získať aj úplne
nové projekty. V posledných mesiacoch sa nám naozaj výnimočne darilo, a je to aj preto, že
na MsÚ pracuje tím šikovných ľudí, ktorým sa projekty daria. Suma, ktorú sme získali na
projekty v tomto roku prekročila 1.000.000,- Eur. Tieto projekty, ktoré by sme chceli
realizovať, však budeme realizovať až v budúcom roku. Je preto pre nás absolútne kľúčové,
aby sa stali súčasťou nového rozpočtu, len vtedy, keď tieto projekty budú zaradené do
rozpočtu, môžeme ich realizovať v prospech občanov nášho mesta. Absolútne najkľúčovejší
projekt, ktorý sme získali je "Podpora opatrovateľskej služby v meste Poltár". Populácia v
našom meste starne, a my sa potrebujeme o našich starých rodičov, ťažko zdravotne
postihnutých ľudí postarať. V minulých obdobiach sme sa pokúšali získať projekt na podporu
opatrovateľskej služby. Podarilo sa nám to až koncom roka 2021. Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a rodiny nám odsúhlasilo projekt v objeme takmer 500.000,- Eur. Tento
projekt sa bude týkať vytvorenia 30 pracovných úväzkov opatrovateľov, ktorých v prípade
schválenia rozpočtu nebude hradiť mesto Poltár z vlastného rozpočtu, ale budú to
mimorozpočtové zdroje, ktoré nám budú hradené z rozpočtu MPSVR. Znamená to, že týchto
30 opatrovateľov môže opatrovať min. 30 starších ľudí a seniorov v domácom prostredí, tzn.
že títo ľudia, ktorí sú nevládni alebo potrebujú pomoc pri rôznych úkonoch, môžu zostať
doma so svojimi blízkymi. Vieme o tom, že mnoho seniorov zostáva doma bez opatery hlavne
preto, že ich deti musia pracovať, aby zabezpečili svoje rodiny. Je to kľúčový projekt pre
mesto Poltár, ktorý sme v takomto objeme, ešte nikdy nedostali. Vážim si, že sa to mestu
Poltár v tomto volebnom období podarilo, a že najbližšie 2 roky môžeme poskytovať
opatrovateľskú službu, opatrovateľkami a opatrovateľmi zdarma. Ďalší dôležitý projekt pre
mesto Poltár je vybudovanie pešej zóny. Vybudovanie pešej zóny je projekt, ktorý pochádza z
minulých období. Pamätám si obdobie predchádzajúcich primátorov, ktorí mnohokrát sa
pýtali občanov mesta, čo im v meste chýba, a medzi týmito návrhmi bola aj pešia zóna. V
tomto roku sa nám na pešiu zónu podarilo získať finančné prostriedky. Táto pešia zóna má
spojiť staré sídlisko s novým, a pôjde smerom od KD, a má vychádzať za poliklinikou,
smerom k sklárňam. Pešia zóna má aj dôležitý socializačný a relaxačný aspekt. V rámci tejto
pešej zóny na začiatku je kultúrny dom, ktorý navštevujú obyvatelia, ZŠ na Ul. školskej, MŠ a
Poliklinika. Znamená to obrovskú inováciu pre ľudí, ktorí bývajú na sklárskom sídlisku.
Tento projekt v rámci revitalizácie sklárskeho sídliska bol prekonzultovaný s občanmi mesta
Poltár v minulom volebnom období v kultúrnom dome. Je to projekt, na ktorý sme získali
sumu 321 755,- Eur, táto suma sú celkové výdavky projektu. 95 % dostaneme z Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky, a my by sme mali uhradiť 5% spolufinancovanie, čo znamená
niečo viac ako 16.000,-- Eur. Tento projekt je zazmluvnený tak, že sa má obstarávať a
realizovať v roku 2022.
Ďalších projektorom by sme chceli pokračovať od 1. 1. 2022, je projekt miestnej občianskej
poriadkovej služby v meste Poltár. Tento projekt sa v aktuálnom roku skončil. My sme sa
však pokúsili o vypracovanie nového projektu. Boli sme úspešní a tak mesto opäť môže
zamestnať štyroch ľudí, ktorí budú súčasťou miestnej občianskej poriadkovej služby. Nejde tu
iba o dodržiavanie verejného poriadku v našom meste, ale ide aj o ďalší zelený aspekt. O to,
aby sme dodržiavali triedenie odpadu, aby títo ľudia upozorňovali ľudí, ktorí netriedia odpad,
aby sa zameriavali aj na marginalizované skupiny. Tento projekt sme úspešne realizovali v
tomto roku a verím, že sa nám to podarí, aby sme ho realizovali aj v roku budúcom. Mesto
teda bolo úspešné vo výzve Ministerstva vnútra SR a získaná dotácia predstavuje sumu viac
5

ako 64.000,- Eur. Nenávratný príspevok zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu
predstavuje sumu viac ako 60.000,- Eur, a my by sme mali ako mesto Poltár participovať na
mzdách týchto ľudí a materiály, ktoré budú potrebovať sumou viac ako 3.000,- Eur , čiže je
možné, že vytvoríme nové štyri pracovné miesta.
Ďalším projektom, ktorý nám vyšiel, je projekt detského inkluzívneho ihriska. Je to absolútna
novinka v našom meste. Inkluzívne detské ihrisko je pripravené pre deti zdravé, ale aj pre deti
so zdravotným postihnutím. Navrhnuté je v mestskej časti Zelené tak, aby bolo prístupné
všetkým deťom, aby sa deti, ktoré majú nejaký hendikep a deti zdravé, mohli spolu hrať.
Tento projekt je tiež súčasťou navrhnutého rozpočtu na rok 2022, a mohli by sme ho začať
začiatkom budúceho roku aj obstarávať. Získali sme sumu na herné prvky tohto projektu 50
000,- Eur, čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov tohto projektu. Mesto
Poltár by prispelo 5 000,- Eur na nový typ detského ihriska. Absolútne novým projektom,
ktorý sa nám podarilo získať, je projekt na rekonštrukciu komunikácie na Ul. kanadskej. MsZ
schválilo v rozpočte 90.000,- Eur na rekonštrukciu tejto ulice. Je mimoriadne dôležité pre
mňa ako primátorku a verím, že aj pre vás ako poslancov, a pre ľudí, ktorí bývajú na tejto
ulici, že títo ľudia sa dostali v roku 2021 k pitnej vode. Potom, ako bol vybudovaný vodovod
na tejto ulici, som sa dohodla s vodárňami a kanalizáciami, že my dáme do poriadku
komunikáciu, ktorá vedie nielen k ľuďom, ktorí bývajú na tejto ulici, ale na tejto komunikácii
sa nachádza aj obvodné oddelenie PZ, kde komunikácia má byť v poriadku kvôli zásahom,
ktoré absolvuje, ale okrem toho na tejto ulici sa nachádza aj MŠ Kanadská. 90.000,- Eur,
ktoré sme schválili v rozpočte, je príliš malá čiastka na to, aby sme dokázali pre týchto ľudí
opraviť chodník a rovnako aj komunikáciu. A tak sme sa rozhodli podať nový projekt, ktorým
sme dofinancovali túto cestu tak, aby bola komplexne vybavená, a aby bola určená či pre
peších alebo pre automobilovú dopravu. Mesto Poltár sa tak zapojilo do výzvy o poskytnutie
dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja, v rámci ktorej som pred 2 dňami už
podpisovala na ministerstve zmluvu, a získali sme finančné prostriedky, ktoré budeme mať na
účte do konca tohto roka. Tieto finančné prostriedky sú v objeme 142.454,80 Eur. Zámerom
tohto projektu je rekonštrukcia spevnených plôch na Kanadskej ulici v meste Poltár, ktorá sa
bude týkať už jestvujúcej miestnej komunikácie. V rámci stavebných prác dôjde k frézovaniu
krycej asfaltovej plochy v hrúbke 50 mm a k oprave chodníkov. Súčasťou opravy chodníkov
je aj prevýšenie komunikácie nad chodníkmi, vybudovaním oporného múru, ktorý je
navrhnutý z betónových tvárnic. Začiatok realizácie tohto projektu by mal byť začiatkom
budúceho roka. Okrem toho mesto Poltár aktuálne pripravuje ďalšie projekty, ktoré sú
absolútne kľúčové pre naše fungovanie. Jedným z týchto projektov je využitie dotácie z MH
SR, ktorý sa týka projektovej dokumentácie k priemyselnému parku Jelšoviny. Viem, že ľudia
v tomto meste si zasluhujú mať prácu, a tak robíme všetko pre to, aby túto prácu aj získali.
Pre nás veľmi dôležité, aby sme sfunkčnili priemyselný park Jelšoviny. Teraz k tomu máme
jedinečnú príležitosť, preto robíme projekt, ktorý sa týka získania financií na vypracovanie
projektovej dokumentácie pre inžinierske siete k priemyselnému parku.
Samozrejme ďalším projektom, ktorý máme aktuálne rozpracovaný, je projekt, ktorý sa týka
rekonštrukcie športovej haly na Ul. sklárskej. Opäť je vyhlásená výzva do ktorej sa chceme
zapojiť. Budeme sa veľmi snažiť o to, aby sme priniesli nielen tradičné, ale inovatívne športy
do nášho mesta, pretože to je jedna z podmienok tejto výzvy. Na minulom MsZ sme schválili,
že chceme robiť ďalší projekt, ktorý sa týka športu. Tento projekt sa týka rekonštrukcie
nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza na futbalovom ihrisku v našom meste. A v poradí štvrtý
projekt, ktorý teraz realizujeme, je projekt, ktorý sa týka marginalizovaných komunít, tzn.
Rómov, ktorí žijú na starom sídlisku, a im by sme chceli skvalitniť život, ktorý tam majú.
Máme možnosť im vybudovať cesty, nové osvetlenie. Jednoducho správať sa tak, aby aj tieto
marginalizované skupiny mohli žiť omnoho komfortnejšie. Je pre mňa povinnosťou, aby MsZ
malo tieto informácie, aby ste vedeli, akým spôsobom postupuje mesto Poltár, ako sa snaží
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získavať mimorozpočtové zdroje, ktoré sú kľúčové v rámci mesta Poltár. Som presvedčená o
tom, že v budúcom roku 2022 pôjdu hore predovšetkým energie, budeme potrebovať viac
peňazí na to, aby sme dokázali kúriť, svietiť nielen v meste Poltár, verejné osvetlenie atď. ale
aj v našich školách, škôlkach. Súčasťou rozpočtu je preto aj navýšenie energií, ktoré nutne
potrebujeme, pretože toto nás zastihne v prvom štvrťroku budúceho roka.
Takže tieto akcie by sme chceli realizovať v budúcom roku, samozrejme, mnohé sú závislé od
toho, či sa tento rozpočet schváli alebo či sa tento rozpočet neschváli. Toto je pre mňa
absolútne dôležité. Chcela by som ešte poinformovať v krátkosti aj o novom projektovom
zámere mesta Poltár, ktorý sa týka spoločnosti ARDIS a realizácie nákupného centra, ktoré by
mohlo vzniknúť na Skalici. Pre mňa je veľmi dôležité, aby vzniklo nové nákupné centrum pre
ľudí, a hneď za týmto nákupným centrom, aby boli k dispozícii pozemky pre mladé rodiny v
meste. Veľmi často sa nám stáva, že sa na nás obracajú predovšetkým mladé rodiny, ktoré si
chcú postaviť dom, kde chcú bývať, chcú zostať v našom meste, pracovať pre naše mesto. Je
pre mňa veľmi dôležitá aj táto spolupráca. Aj v tomto projekte budeme hovoriť dnes na MsZ,
aj o tom, či poslanci sú naklonení tomu, aby sme vytvorili nové pozemky, kde by si mohli
mladí ľudia postaviť rodinné domy. K dispozícii je aj zámer, ktorý si môžete pozrieť, ktorý
nám v súčasnosti zaslala spoločnosť Ardis a.s , kde by v rámci vybudovania nového
obchodného centra mohlo vzniknúť nových približne 30 pracovných miest a domov by tam
takisto mohli nájsť nové mladé rodiny z nášho mesta. Takže toto sú asi tie najdôležitejšie
projektové zámery, ktoré sa týkajú nášho mesta. Projekty, ktoré naše mesto získalo v
prospech obyvateľov mesta Poltár, ale aj tí, ktorí by sa k nám mohli dosťahovať.
Mimorozpočtové zdroje budú v budúcom roku mimoriadne pre nás dôležité.
Toto bola moja povinnosť, povedať vám, akým spôsobom sa snažíme o rozvoj mesta Poltár.
Poznám situáciu, ktorá je na Slovensku. Mimoriadne náročná je situácia v menej rozvinutých
regiónoch, ku ktorým patrí aj mesto Poltár. Preto naším zámerom je zvyšovanie
zamestnanosti v meste Poltár a vytváranie takého prostredia, aby sa ľudia, ktorí u nás žijú,
naozaj cítili dobre, aby sme im v rámci nášho mesta, čo najviac a najintenzívnejšie pomáhali.

5. Súhlas s podaním žiadosti a so spolufinancovaním projektu "Rozvoj sociálnych
služieb v meste Poltár"
Pani primátorka: v rámci tohto bodu rokovania dnešného MsZ poprosím pani riaditeľku
zariadenia sociálnych služieb, aby nám bližšie objasnila svoj projekt, o ktorom hovorila už aj
na minulom zasadnutí MsZ.
Mgr. Oboňová, riaditeľka ZSS Poltár: prvý návrh, ktorý sme dávali, je žiadosť o súhlas pri
spolufinancovaní projektu "Rozvoj sociálnych služieb meste Poltár", kde ide o to, aby sa
zaviedol optický kábel do nášho zariadenia, v rámci ktorého by boli vybudované SOS tlačidlá
na privolávanie pomoci pacientov z izieb, a aby sa im zabezpečila televízia na izby. Tým, že
fungujú na voľnom šírení tých programov, tak je to veľmi problematické, sieť je veľmi
zastaralá. A častokrát nefunguje tak ako má. Ja som predkladala cenový návrh, kedy sme sa
spojili so spoločnosťou. Oni vypracovali cenový návrh v hodnote 20 443,62 Eur, a v rámci
toho by som podala žiadosť cez MPSVR, ktorá sa podáva do 31.12.2021. Spoluúčasť mesta
činí 10 %.
Hlavný kontrolór Ing. Škrabák: nebolo by dobré udávať zaokrúhlené sumy?
Pani riaditeľka: to je vyrátané na % ,nezaokrúhlené.
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Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie poprosím predsedu návrhovej komisie o prednesenie
uznesenia.
UZNESENIE č. 225/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE

1. predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu s názvom „Rozvoj sociálnych
služieb v meste Poltár“ realizovaného v rámci poskytnutej dotácii Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny, na základe zákona č. 544/2010 z.z. o dotáciách v pôsobnosti
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, v znení neskorších
predpisov a v znení neskorších predpisov.
2. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške 2080,362 €. Spoluúčasť bude realizovaná za podmienky, že žiadosť prejde
úspešným dotačným konaním a dôjde k priznaniu dotácie (prípadne uzatvoreniu
zmluvy o poskytnutí dotácie).
3. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta

Hlasovanie:
13 - za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

6. Návrh na odpredaj káblovej siete a hlavnej stanice spoločnosti Bytherm, s. r. o.,
Mestský bytový podnik, Ul. sklárska 593/43, Poltár
Pani primátorka: poprosila by som riaditeľa tejto spoločnosti pána Mgr. Branislava
Matušku, aby predniesol svoj návrh na zasadnutí MsZ a bližšie informoval o návrhu.
Ing. Matuška, riaditeľ Bytherm s. r. o. : problém s káblovkou je v podstate tu už dlhšiu
dobu. Tento problém nenastal teraz, poznáme ho už z predchádzajúceho vedenia - bývalého
riaditeľa. Zariadenie má 30 rokov, investícia do rekonštrukcie za 30 rokov nebola vykonaná
žiadna. Technik, ktorý sa stará o zariadenie odchádza. Ak od 1.1.2022 odstavíme analóg
signál, bude fungovať digitálny, ale hlavného problému sa nezbavíme. Pristúpili sme k
rokovaniam s lokálnymi poskytovateľmi Nuo, pán Golian, potom Manet, pán Šimon. Firma
Manet predložila cenovú ponuku v sume 23 000,- Eur. Pozostáva z rekonštrukcie hlavnej
stanice. Firma Antik má dominantné postavenie, majú optiku v rámci celého mesta, a majú tu
kanceláriu. Antik prejavil záujem o odkúpenie, my by sme nadstavili nejakú cenu, konkrétne
vo výške dvojročných tržieb za káblovku. Ponúkli sumu, ktorú som predložil, je to bez DPH.
O takejto sume sme ani nesnívali, boli sme tomu naklonení. Príde nám to ako veľmi dobré
riešenie. My sme ako Bytherm mali nejaké podmienky, aby občania mesta Poltár absolútne
nepocítili túto zmenu. Najbližšie dva roky sa nám spoločnosť Antik zaviazala, že nám nezvýši
cenu za digitálnu televíziu. Zostala by vo výške 7,60 Eur. Treba si uvedomiť, že my by sme
už v budúcom roku túto cenu museli dvíhať, pretože ide všetko hore. V budúcom roku sa nám
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môže stať, že tá káblovka bude stratová. Ďalším dôvodom je, že sme mali v minulosti cca
1250 abonentov, k dnešnému dňu je 820 abonentov. Ľudia argumentujú, že nemajú internet.
Internet neponúkame, lebo ho nemáme v ponuke, je to ďalšia investícia, možno 20 000,- Eur 30 000,- Eur. Programová ponuka zodpovedá sume 7,60 Eur. My vieme ponúknuť aj sto
programov, ale to už nebude za sumu 7,60 Eur. Práve toto sú tie dôvody, pre ktoré sme
pristúpili k rokovaniam a toto riešenie sa nám zdá najlepšie, jednak pre našu spoločnosť, pre
mesto Poltár a tiež pre občanov. My sme chceli, aby programová štruktúra bola zachovaná.
Ponúkli nám službu, kde by na rímskokatolíckom kostole bola nainštalovaná webová kamera,
a robili by sa live prenosy bohoslužieb z rimskokatolíckeho kostola v Poltári. Ja som mal aj
stretnutie s pánom farárom Mgr. Haľkom, bol tomu naklonený. Oni tam majú problém
technický, Antik sa zaviazal, že by všetko spravil vo vlastnej réžii. Ešte by som chcel
podotknúť, že obstarávacia cena tej káblovky bola 27 000,- Eur za tých posledných cca 30
rokov. Momentálne zostatková cena je nulová. Antik alebo ktokoľvek by to kupoval,
nekupuje to zariadenie, to pre nich nemá hodnotu. Oni ešte pôjdu po tých starých kábloch, len
v priebehu pár mesiacoch. Možno do roka prejdu všetci na optiku. Bude lepšie streemovanie,
bude lepší prenos. Touto alternatívou my tieto služby skvalitníme. Tu ani nebol priestor na
nejakú súťaž, my sme nerátali s tým, že by mohol mať ešte niekto o toto záujem, a ešte nám
ponúknuť takéto peniaze. My sa zbavíme veľkého problému, pre ľudí to nebude mať
absolútne žiaden dopad, a budeme mať z toho nejaký zisk. Za tie peniaze môžeme niečo
urobiť v rámci mesta.
Pán poslanec Dreisig: cena odpredaja je cca 80 000,- Eur. Aký je ročný zisk?
Ing. Matuška riaditeľ Bytherm s. r. o.: výsledkom rokovania je cena, resp. sme si zapýtali
cca 130 000,- Eur, to je cca dvojročný obrat. Ono sa to zdá veľa, ale my s tým máme cca 58
000,- Eur náklady. Ročný zisk po odpočítaní nákladov činí 2 000 - 2 500 Eur. Možno v
budúcom roku to bude stratové, a budeme musieť tú káblovku dvíhať, a čo potom? Teraz boli
problémy, nakoľko sme prechádzali z analógu, zo sumy 5,20 Eur na 7,60 Eur. Ľudia sa pýtali,
prečo zvyšujeme? Nezvyšujeme, len prechádzame na digitál, ktorý je už tu roky. Rušíme tú
alternatívu za 5,20 Eur - analóg, lebo s tým sú obrovské problémy.
Pán poslanec Dreisig: rozprával si s nimi, že by poskytli aj nejaké služby navyše? Pri
odpredaji treba dbať, aby to bolo v zmluve aj zakotvené.
Ing. Matuška riaditeľ Bytherm s. r. o.: to sú veci, ktoré budú zakotvené. Jednak, aby sme
nezvyšovali cenu. Firma Antik nám ju garantuje na 2 roky, že udržia cenu 7,60 Eur. My ako
Bytherm túto cenu nevieme garantovať, pretože nám ľudia odchádzajú a poplatky sa zvyšujú.
Dokonca, keď prídeš ešte za nimi, že chceš internet, ešte znížia cenu programové balíka na 2,€. Oni majú veľa abonentov v rámci Slovenska, majú iné postavenie ako my.
Pán poslanec Dreisig: keď táto firma vytvorí nejaký nový systém, a niekto by sa chcel z
občanov odhlásiť, aby tam nenastal problém, že ostane bez televízie alebo signálu, keď do
bytov bude pritiahnutý optický kábel. Aby tam bola pre občana aj možnosť odísť odtiaľ.
Ing. Matuška riaditeľ Bytherm s. r. o.: v Poltári má rozvody viacero firiem. Nemyslím si,
že ostane niekde miesto, kde nie je pokrytie. Staré sídlisko je trošku horšie na tom, ale pracuje
sa na tom. Antik nie je ani najdrahší, a tie služby sú podľa mňa veľmi kvalitné.
Pán víceprimátor Kromholc: ja som sa tiež stretol s firmou Antik, dávajú dobrú ponuku.
Ešte za čias pána Hájička som bol v dozornej rade, on už vtedy spomínal túto situáciu, odliv
abonentov a Bytherm sa dostane do tej situácie, že bude v strate. Veľa abonentov odišlo
hlavne preto, že Bytherm neponúkal internet. Mne sa Antik zdal seriózny, som za to, aby tieto
veci išli do zmluvy.
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Ing. Matuška, riaditeľ Bytherm s. r. o. : čo sa týka dôchodcov, Antik prisľúbil zachovanie
programovej štruktúry, aby si každý prišiel na svoje.
Pán poslanec Ing. Žilík : hovoríme tu o 800 ľuďoch, ktorí odoberajú tento signál, bolo by
dobré a spravodlivé urobiť verejné obstarávanie na danú službu. V akom vzťahu k občanovi
bude Bytherm s. r. o. , keď Antik bude vlastníkom siete.
Ing. Matuška riaditeľ Bytherm s. r. o. : v žiadnom.
Pán poslanec Ing. Žilík: my budeme mať zmluvy s Antikom.
Ing. Matuška riaditeľ Bytherm s. r. o. : Bytherm s konečným užívateľom, teda občanom
nebude mať žiadny vzťah. Jediné, čo pôjde cez Bytherm sú úhrady za danú službu. Keď budú
ľudia nespokojní, môžu sa odhlásiť tak, ako sa nám odhlásili za posledných 4 - 5 rokov.
Myslím si, že sa ten odliv zastaví, pretože ponúknu tam lepšie prostredie pre abonenta. Bude
tam internet, viacej programov v lepšej kvalite, za tú istú cenu.
Pán poslanec Ing. Žilík: hovoríte, že Bytherm nebude mať žiaden vzťah, to najdôležitejšie
budú platby. Riešenie z tohto by bolo potrebné pozmeniť. Ľudia by si to mali platiť sami.
Zmluvy uzatvoriť s tým dodávateľom, ktorý bude šíriť signál.
Ing. Matuška riaditeľ Bytherm s. r. o. : áno, ono to tak bude. Treba si uvedomiť, že 800
ľudí spracovať za nejaké obdobie treba. Tomu je treba dať nejaký čas. To nejde sprocesovať
za pár dní. Ono sa to ošetrí a v priebehu roka budú upravené, aby tí ľudia mali vzťah len s
Antikom. Cez nás pôjde len tá platba, aby ľudia nemuseli chodiť do nejakej kancelárie, aby sa
to občana dotko čo najmenej. K tej verejnej obchodnej súťaži chcem, zasa je to nejaký proces.
Vo chvíli, keď sme jednali s Antikom, nevedeli sme, že to bude takáto alternatíva. My sme to
chceli samozrejme predať, aj náš technik nám povedal, že za toto nám nikto nič nedá, to
zariadenie nemá hodnotu. Oni prišli na rokovanie, a prišli s takouto ponukou. My sme sa
predtým telefonicky bavili. Mám informácie, že sa to predáva za 1-2 ročné tržby, nastavili
sme tam nejakú cenu, oni sa chytili za hlavu. Nakoniec bolo rokovanie, na ktorom bol aj pán
viceprimátor a ponúkli nám toto. Technik nám povedal, aby sme nešpekulovali, že sa tohto
máme zbaviť. Či ľudia budú odchádzať od nás alebo od nich, to je úplne jedno. Oni kupujú
tých 820 - 830 zákazníkov.
Pán poslanec Ing. Žilík: 800 abonentov je veľká devíza.
Ing. Matuška riaditeľ Bytherm s. r. o. : samozrejme, oni to takto skupujú v rámci celého
Slovenska. Oni majú myslím, že 20 miest skúpených a ponúkajú svoje služby ďalej. My
nemáme kapacity na to, tá káblovka je prežitok. Keby sme mali potiahnuté rozvody, viem, že
chráničku sú potiahnuté, zase treba investovať. Kde je návratnosť, kedy sa nám vráti 20 000.Eur, keď teraz máme ročný zisk 2 000 - 2 500,- Eur . Teraz pán Haško odchádza, Ma-Net z
toho cúvol, nakoľko on to zariadenie nepozná, on do toho nejde. Taktiež Nuo, tiež do toho
nejde, nakoľko káblovka ako taká nie je kšeft, to sú centy. Áno, tí zákazníci sa kupujú. Snažili
sme sa vyrokovať čo najlepšie podmienky, a dva roky nám garantujú v budúcej zmluve, teda,
ak to prejde, že tá cena sa meniť nebude.
Pán poslanec Ing. Žilík: je to nelogické, zmluva bude s dodávateľom signálu a platby pôjdu
cez Bytherm.
Ing. Matuška riaditeľ Bytherm s. r. o. : to bude služba pre Bytherm, my to budeme pre nich
robiť. My si za to nejaké centy naúčtujeme. Zadarmo to nebudú robiť naši ľudia, s tým je
robota. To budú centové záležitosti na každom abonentovi. Príde, zaplatí. A to je kvôli tomu,
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aby ľudia s tým nemali starosti, ale to je len na začiatok, aby sa nemuselo ísť do inej
kancelárie.
Pán viceprimátor Kromholc: na stretnutí bola prejednaná aj téma platieb. Firma má
skúsenosti, buď to robia priamo, s ľuďmi podpisujú zmluvy alebo postupne cez Bytherm sa
budú robiť zmluvy. Ľudia budú platiť tak ako doteraz cez Bytherm, ale Bytherm si bude za
každého abonenta účtovať nejaké poplatky. Tiež padla otázka neplatičov, s tým majú tiež
skúsenosti.
Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie predseda návrhovej komisie predniesol návrh na
uznesenie.
UZNESENIE č. 226/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
návrh na odpredaj hlavnej stanice a káblových rozvodov spoločnosti BYTHERM, s. r. o.,
Mestský bytový podnik, Sklárska 593/43, Poltár, IČO: 31601685 spoločnosti ANTIK
Telecom s.r.o., ul. Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO 36191400 za podmienok uvedených
v cenovej ponuke.
Hlasovanie:
11- za

0 - proti

1 - zdržal sa hlasovania
Ing. Jozef Žilík

Neprítomný: Ing. Miroslav Macove

8. Rozpočtové opatrenia
Pani primátorka: rozpočtových opatrení je spolu 44, z toho 22 rozpočtových opatrení sa
berú na vedomie a 22 rozpočtových opatrení sa schvaľuje na MsZ. Dodatočne boli 3
rozpočtové opatrenia doplnené. Z toho dva opravné a pri jednom ide o Zariadenie sociálnych
služieb, kde okrem práčky potrebujú aj sušičku. ZSS si časť finančných nákladov vedia
uhradiť z vlastného rozpočtu a časť získajú darovaním od spoločnosti Prvá poltárska
energetická spoločnosť. Rozpočtové opatrenia pripravuje vedúca ekonomického oddelenia.
Pán poslanec Ing. Žilák: opatrenia boli odkonzultované s ekonomickým oddelením a
ekonomickou komisiou schválené.
Pani primátorka: podľa mojej vedomosti ekonomická komisia odporučila rozpočtové
opatrenia, ktoré má MsZ vziať na vedomie a schváliť, aby sa schválili.
Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie predseda návrhovej komisie predniesol návrh na
uznesenie.

UZNESENIE č. 227/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
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BERIE NA VEDOMIE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a
na základe zákona č. 426/2013 Z. z.§ 14 ods. 2 písmena b) povolené prekročenie a viazanie
príjmov a c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
V príjmovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Ekon. klasifikácia
322 – Kapitálový transfer v rámci verejnej správy

Suma
172 085,64 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Programový rozpočet 9.1.1. – Kultúrny dom
Funkčná klasifikácia 06.6.0. – Bývanie a občianska vybavenosť
Ekon. klasifikácia
717 002 - Rekonštrukcia KD "Zníženie energetickej náročnosti“

Suma
172 085,64 €

Hlasovanie:
13 - za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

UZNESENIE č. 228/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a
na základe zákona č. 426/2013 Z. z.§ 14 ods. 2 písmena b) povolené prekročenie a viazanie
príjmov a c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
V príjmovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Ekon. klasifikácia
312 – príjem nenormatívne finančné prostriedky zo ŠR

Suma
642,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Programový rozpočet 8.1.1 – Materská škola Sklárska
Funkčná klasifikácia 09.1.1.1 – Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (MŠ
Sklárska)
Ekon. klasifikácia
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Suma
642,00 €

633 – Všeobecný materiál

Hlasovanie:
13 - za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

UZNESENIE č. 229/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a
na základe zákona č. 426/2013 Z. z.§ 14 ods. 2 písmena b) povolené prekročenie a viazanie
príjmov a c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
V príjmovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Ekon. klasifikácia
312 – príjem nenormatívne finančné prostriedky zo ŠR

Suma
180,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Programový rozpočet 8.1.2 – Materská škola Kanadská
Funkčná klasifikácia 09.1.1.1 – Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (MŠ
Kanadská)
Ekon. klasifikácia
Suma
633 – Všeobecný materiál
180,00 €

Hlasovanie:
13- za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

UZNESENIE č. 230/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
13

BERIE NA VEDOMIE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a
na základe zákona č. 426/2013 Z. z.§ 14 ods. 2 písmena b) povolené prekročenie a viazanie
príjmov a c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
V príjmovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Ekon. klasifikácia
312 – príjem zo ŠR – rozvojový projekt „Múdre hranie 2“

Suma
1 000,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Programový rozpočet 8.1.1 – Materská škola Sklárska
Funkčná klasifikácia 09.1.1.1 – Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (MŠ
Sklárska)
Ekon. klasifikácia
Suma
633 – Všeobecný materiál
1 000,00 €

Hlasovanie:
13 - za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

UZNESENIE č. 231/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a
na základe zákona č. 426/2013 Z. z.§ 14 ods. 2 písmena b) povolené prekročenie a viazanie
príjmov a c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov ,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
V príjmovej časti rozpočtu: Základná škola Poltár, Slobody
Ekon. klasifikácia
Suma
7 310,92 €

312001 – Dotácia zo ŠR – škola pre život
Vo výdavkovej časti rozpočtu: Základná škola Poltár, Slobody
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Programový rozpočet 8.2.1 – Základná škola
Funkčná klasifikácia 09.2.1Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou
starostlivosťou
Ekon. klasifikácia
Suma
633 materiál
1 500,00 €
632 energie
1 500,00 €
637služby
4 310,92 €
SPOLU
7 310,92 €

Hlasovanie:
13 - za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

UZNESENIE č. 232/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a
na základe zákona č. 426/2013 Z. z.§ 14 ods. 2 písmena b) povolené prekročenie a viazanie
príjmov a c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov ,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
V príjmovej časti rozpočtu: mesta Poltár
Ekon. klasifikácia
Suma
1 731,00 €

312 – dotácia zo ŠR – príspevok na špecifiká

Vo výdavkovej časti rozpočtu: Základná škola Poltár, Slobody
Programový rozpočet 8.2.1 – Základná škola
Funkčná klasifikácia 09.2.1.1Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou
starostlivosťou – príspevok na špecifiká – osobné ochranné pomôcky a dezinfekčné pomôcky
Ekon. klasifikácia
Suma
633 – materiál
1 731,00 €

Hlasovanie:
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13 - za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

UZNESENIE č. 233/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a
na základe zákona č. 426/2013 Z. z.§ 14 ods. 2 písmena b) povolené prekročenie a viazanie
príjmov a c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov ,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
V príjmovej časti rozpočtu: mesta Poltár
Ekon. klasifikácia
Suma
1 085,00 €

312 – príjem zo Š R – vzdelávacie poukazy

Vo výdavkovej časti rozpočtu: Základná škola Poltár, Slobody
Programový rozpočet 8.2.1 – Základná škola
Funkčná klasifikácia 09.2.1.1Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou
starostlivosťou – príspevok na vzdelávacie poukazy
Ekon. klasifikácia
Suma
632 – energie
1 085,00 €
Hlasovanie:
13 - za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

UZNESENIE č. 234/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a
na základe zákona č. 426/2013 Z. z.§ 14 ods. 2 písmena b) povolené prekročenie a viazanie
príjmov a c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov ,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
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V príjmovej časti rozpočtu: mesta Poltár
Ekon. klasifikácia
Suma
1 351,00 €

312 – príspevok zo ŠR na odchodné

Vo výdavkovej časti rozpočtu: Základná škola Poltár, Slobody
Programový rozpočet 8.2.1 – Základná škola
Funkčná klasifikácia 09.2.1.1Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou
starostlivosťou – príspevok na odchodné
Ekon. klasifikácia
Suma
642013 – odchodné
1 351,00 €

Hlasovanie:
13 - za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

UZNESENIE č. 235/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a
na základe zákona č. 426/2013 Z. z.§ 14 ods. 2 písmena b) povolené prekročenie a viazanie
príjmov a c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov ,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
V príjmovej časti rozpočtu: mesta Poltár
Ekon. klasifikácia
312 – príjem zo ŠR – projekt „Spolu múdrejší 2“

Suma
6 000,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu: Základná škola Poltár, Slobody
Programový rozpočet 8.2.1 – Základná škola
Funkčná klasifikácia 09.2.1.1Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou
starostlivosťou – príspevok na rozvojový projekt „Spolu múdrejší 2“
Ekon. klasifikácia
Suma
610 – mzdy
4 446,00 €
620 - poistné
1 554,00 €
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SPOLU

6 000,00 €

Hlasovanie:
13 - za
0 – proti
0 - zdržal sa hlasovania
UZNESENIE č. 236/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a
na základe zákona č. 426/2013 Z. z.§ 14 ods. 2 písmena b) povolené prekročenie a viazanie
príjmov a c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov ,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
V príjmovej časti rozpočtu mesto Poltár:
Ekon. klasifikácia
Suma
820,00 €

312 – dotácia od obcí na CVČ

Vo výdavkovej časti rozpočtu: Základná škola Poltár, Slobody
Programový rozpočet 8.4.2 – Centrum voľného času
Funkčná klasifikácia 09.8.0 Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho
vzdelávania
Ekon. klasifikácia
Suma
637 - služby
820,00 €

Hlasovanie:
13 - za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

UZNESENIE č. 237/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a
na základe zákona č. 426/2013 Z. z.§ 14 ods. 2 písmena b) povolené prekročenie a viazanie
príjmov a c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
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V príjmovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Ekon. klasifikácia
312 – príjem – odmena (pandémia) – Komunitné centrum
312 – príjem – odmena (pandémia) – Terénna sociálna práca
312 – príjem – odmena (pandémia) - Opatrovateľky
SPOLU

Suma
2 024,28 €
2 024,28 €
12 820,43 €
16 868,99 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Programový rozpočet 13.5. –Komunitné centrum
Funkčná klasifikácia 10.7.0. – Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
Ekon. klasifikácia
Suma
600 – bežné výdavky – odmena (pandémia)
2 024,28 €
Vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Programový rozpočet 13.5. – Terénna sociálna práca – Komunitné centrum
Funkčná klasifikácia 10.7.0. – Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
Ekon. klasifikácia
Suma
600 – bežné výdavky – odmena (pandémia)
2 024,28 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Programový rozpočet 13.1.3. – Terénna opatrovateľská služba - Opatrovateľky
Funkčná klasifikácia 10.2.0. - Staroba
Ekon. klasifikácia
Suma
610 – mzdové náklady
8 339,69 €
620 – poistné a príspevok do poisťovní
4 480,74 €
SPOLU
12 820,43 €
Hlasovanie:
13 -za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

UZNESENIE č. 238/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a
na základe zákona č. 426/2013 Z. z.§ 14 ods. 2 písmena b) povolené prekročenie a viazanie
príjmov a c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
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V príjmovej časti rozpočtu: mesta Poltár
Ekon. klasifikácia
Suma
- 2 892,00 €

312 – dotácia zo ŠR – príspevok na dopravné

Vo výdavkovej časti rozpočtu: Základná škola Poltár, Školská 3
Programový rozpočet 8.2.1 – Základná škola
Funkčná klasifikácia 09.2.1.1Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou
starostlivosťou – príspevok na dopravné
Ekon. klasifikácia
Suma
642014 – dopravné žiaci

- 2 892,00 €

Hlasovanie:
13 - za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

UZNESENIE č. 239/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a
na základe zákona č. 426/2013 Z. z.§ 14 ods. 2 písmena b) povolené prekročenie a viazanie
príjmov a c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
V príjmovej časti rozpočtu: mesta Poltár
Ekon. klasifikácia
Suma
3 979,00 €

312 – príspevok zo ŠR na odchodné

Vo výdavkovej časti rozpočtu: Základná škola Poltár, Školská 3
Programový rozpočet 8.2.1 – Základná škola
Funkčná klasifikácia 09.2.1.1Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou
starostlivosťou – príspevok na odchodné
Ekon. klasifikácia
Suma
642013 – odchodné
3 979,00 €

Hlasovanie:

20

13 – za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

UZNESENIE č. 240/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a
na základe zákona č. 426/2013 Z. z.§ 14 ods. 2 písmena b) povolené prekročenie a viazanie
príjmov a c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
V príjmovej časti rozpočtu: mesta Poltár
Ekon. klasifikácia
312 – príspevok zo ŠR na výchovu a vzdelávanie žiakov zo SZP

Suma
400,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu: Základná škola Poltár, Školská 3
Programový rozpočet 8.2.1 – Základná škola
Funkčná klasifikácia 09.2.1.1Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou
starostlivosťou – príspevok na skvalitnenie podmienok vzdelávania žiakov so SZP
Ekon. klasifikácia
Suma
633 – materiál
400,00 €

Hlasovanie:
13 - za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

UZNESENIE č. 241/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.a
na základe zákona č. 426/2013 Z. z.§ 14 ods. 2 písmena b) povolené prekročenie a viazanie
príjmov a c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
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V príjmovej časti rozpočtu: mesta Poltár
Ekon. klasifikácia
Suma
- 2 600,00 €

312 – dotácia zo ŠR – príspevok na Lyžiarsky výcvik

Vo výdavkovej časti rozpočtu: Základná škola Poltár, Školská 3
Programový rozpočet 8.2.1 – Základná škola
Funkčná klasifikácia 09.2.1.1Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou
starostlivosťou – príspevok na Lyžiarsky výcvik
Ekon. klasifikácia
Suma
634 – prepravné a nájom dopr. prostriedkov
- 2 600,00 €

Hlasovanie:
13 - za

0 - proti

0- zdržal sa hlasovania

UZNESENIE č. 242/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a
na základe zákona č. 426/2013 Z. z.§ 14 ods. 2 písmena b) povolené prekročenie a viazanie
príjmov a c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
V príjmovej časti rozpočtu: mesta Poltár
Ekon. klasifikácia
312 – dotácia zo ŠR – príspevok na Školu v prírode

Suma
- 6 000,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu: Základná škola Poltár, Školská 3
Programový rozpočet 8.2.1 – Základná škola
Funkčná klasifikácia 09.2.1.1Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou
starostlivosťou – príspevok na Školu v prírode
Ekon. klasifikácia
Suma
634 – prepravné a nájom dopr. prostriedkov
- 6 000,00 €
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Hlasovanie:
13 - za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

UZNESENIE č. 243/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a
na základe zákona č. 426/2013 Z. z.§ 14 ods. 2 písmena b) povolené prekročenie a viazanie
príjmov a c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
V príjmovej časti rozpočtu: mesta Poltár
Ekon. klasifikácia
Suma
2 000,00 €

312 – dotácia zo ŠR – príspevok na špecifiká

Vo výdavkovej časti rozpočtu: Základná škola Poltár, Školská 3
Programový rozpočet 8.2.1 – Základná škola
Funkčná klasifikácia 09.2.1.1Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou
starostlivosťou – príspevok na špecifiká – digitálne technológie na rok 2021
Ekon. klasifikácia
Suma
633 - materiál
2 000,00 €
Hlasovanie:
13 - za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

UZNESENIE č. 244/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a
na základe zákona č. 426/2013 Z. z.§ 14 ods. 2 písmena b) povolené prekročenie a viazanie
príjmov a c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
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V príjmovej časti rozpočtu: mesta Poltár
Ekon. klasifikácia
Suma
1 236,00 €

312 – dotácia zo ŠR – príspevok na špecifiká

Vo výdavkovej časti rozpočtu: Základná škola Poltár, Školská 3
Programový rozpočet 8.2.1 – Základná škola
Funkčná klasifikácia 09.2.1.1Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou
starostlivosťou – príspevok na špecifiká – osobné ochranné pomôcky a dezinfekčné pomôcky
Ekon. klasifikácia
Suma
633 - materiál
1 236,00 €
Hlasovanie:
13 - za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

UZNESENIE č. 245/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a
na základe zákona č. 426/2013 Z. z.§ 14 ods. 2 písmena b) povolené prekročenie a viazanie
príjmov a c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
V príjmovej časti rozpočtu: mesta Poltár
Ekon. klasifikácia
312 – príspevok zo ŠR na špecifiká školský digitálny koordinátor

Suma
2 250,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu: Základná škola Poltár, Školská 3
Programový rozpočet 8.2.1 – Základná škola
Funkčná klasifikácia 09.2.1.1Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou
starostlivosťou – príspevok na špecifiká - Školský digitálny koordinátor
Ekon. klasifikácia
Suma
610 - mzdy
1 668,00 €
620 - odvody
582,00 €
SPOLU
2 250,00 €
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Hlasovanie:
13 - za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

UZNESENIE č. 246/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a
na základe zákona č. 426/2013 Z. z.§ 14 ods. 2 písmena b) povolené prekročenie a viazanie
príjmov a c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
V príjmovej časti rozpočtu: mesta Poltár
Ekon. klasifikácia
Suma
5 248,00 €

312 – dotácia zo ŠR – príspevok na učebnice

Vo výdavkovej časti rozpočtu: Základná škola Poltár, Školská 3
Programový rozpočet 8.2.1 – Základná škola
Funkčná klasifikácia 09.2.1.1Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou
starostlivosťou – príspevok na špecifiká – príspevok na učebnice
Ekon. klasifikácia
Suma
633 – materiál
5 248,00 €
Hlasovanie:
13 - za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

UZNESENIE č. 247/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a
na základe zákona č. 426/2013 Z. z.§ 14 ods. 2 písmena b) povolené prekročenie a viazanie
príjmov a c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
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583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
V príjmovej časti rozpočtu: mesta Poltár
Ekon. klasifikácia
312 – príjem zo ŠR – projekt „Spolu múdrejší 2“

Suma
5 937,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu: Základná škola Poltár, Školská 3
Programový rozpočet 8.2.1 – Základná škola
Funkčná klasifikácia 09.2.1.1Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou
starostlivosťou – príspevok na rozvojový projekt „Spolu múdrejší 2“
Ekon. klasifikácia
Suma
610 - mzdy
4 400,00 €
620 - poistné
1 537,00 €
SPOLU
5 937,00 €

Hlasovanie:
13 - za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

UZNESENIE č. 248/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a
na základe zákona č. 426/2013 Z. z.§ 14 ods. 2 písmena c) povolené prekročenie a viazanie
výdavkov, 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 mesta Poltár:
Programový rozpočet 3.2.3 – Správa a údržba budov
Funkčná klasifikácia 01.1.1 – Správa školských budov
Ekon. klasifikácia
600 – bežné výdavky – správa školských budov

Suma
- 16 000,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Programový rozpočet 3.2.3 – Správa a údržba budov
Funkčná klasifikácia 01.1.1 – Správa školských budov
Ekon. klasifikácia
700 – kapitálové výdavky – správa školských budov
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Suma
- 55 000,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Programový rozpočet 14.2. – Spoluúčasť na pripravovaných projektoch
Funkčná klasifikácia 06.6.0. – Bývanie a občianska vybavenosť
Ekon. klasifikácia
Suma
717 – kapitálové výdavky – spoluúčasť na priprav. projektoch
- 21 653,44 €
Vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Programový rozpočet 8.2.2 – ZŠ Školská – modernizácia technického vybavenia
Základnej školy, Školská
Funkčná klasifikácia 09.1.2.1 – Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou
Ekon. klasifikácia
Suma
713 – kapitálové výdavky – modernizácia technického vybavenia
92 653,44 €

Hlasovanie:
12 - za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Ján Kromholc

UZNESENIE č. 249/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a
na základe zákona č. 426/2013 Z. z.§ 14 ods. 2 písmena c) povolené prekročenie a viazanie
výdavkov, 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 mesta Poltár:
Programový rozpočet 14.2. – Prípravná a projektová dokumentácia
Funkčná klasifikácia 06.6.0. – Bývanie a občianska vybavenosť
Ekon. klasifikácia
716 – kapitálové výdavky – projektová dokumentácia

Suma
- 44 301,52 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Programový rozpočet 14.1 – Nákup pozemkov
Funkčná klasifikácia 06.6.0. – Bývanie a občianska vybavenosť
Ekon. klasifikácia
Suma
44 301,52 €

711 – nákup pozemkov - ŽSR
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Hlasovanie:
12 - za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Ján Kromholc
UZNESENIE č. 250/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a
na základe zákona č. 426/2013 Z. z. § 14 ods. 2 písmena b) povolené prekročenie a viazanie
príjmov a c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vo výdavkovej časti rozpočtu Základná umelecká škola:
Programový rozpočet 8.7. Základná umelecká škola
Funkčná klasifikácia 09.5.0. Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (ZUŠ)
Ekon. klasifikácia
Suma
610 – Mzdy
-1 400,00 €
632 – Energie
- 300,00 €
633 Interiérové vybavenie
- 298,00 €
633 - Licencie
- 100,00 €
632 – Voda
- 581,00 €
637 – Kultúra
- 113,00 €
SPOLU
- 2 792,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu Základná umelecká škola:
Programový rozpočet 8.7. Základná umelecká škola
Funkčná klasifikácia 09.5.0. Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (ZUŠ)
Ekon. klasifikácia
Suma
620 – Odvody
1 400,00 €
632 - Internet (komunikačná infraštruktúra)
300,00 €
633 - Prevádzkové stroje
298,00 €
637 - Školenie
100,00 €
637 - Všeobecné služby
581,00 €
637 - Poplatky
13,00 €
637 - Sociálny fond
100,00 €
SPOLU
2 792,00 €
V príjmovej časti rozpočtu Základná umelecká škola:
223 - Vlastné príjmy
Nenormatívne FP 2021 – príspevok na špecifiká
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3.660,00 €
741,00 €

SPOLU:

4.401,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu Základná umelecká škola:
Programový rozpočet 8.7. Základná umelecká škola
Funkčná klasifikácia 09.5.0. Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (ZUŠ)
Ekon. klasifikácia
633 - Všeobecný materiál
642 - Nemocenské – Transfery
SPOLU:

3.101,00 €
1.300,00 €
4.401,00 €

Hlasovanie:
12 - za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Ján Kromholc

UZNESENIE č. 251/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a
na základe zákona č. 426/2013 Z. z.§ 14 ods. 2 písmena a) presun rozpočtových
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové
výdavky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vo výdavkovej časti rozpočtu:
Programový rozpočet 8.5 – Spoločný školský úrad
Funkčná klasifikácia 09.8.0 – Vzdelávanie inde neklasifikované
Ekon. klasifikácia
Suma
- 55,00 €

637 – Všeobecné služby

Suma
55,00 €

642 – Transfery jednotlivcom a NO

Hlasovanie:
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12 - za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Ján Kromholc

UZNESENIE č. 252/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a
na základe zákona č. 426/2013 Z. z.§ 14 ods. 2 písmena b) povolené prekročenie a viazanie
príjmov a c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Programový rozpočet 3.2.1 – Nehnuteľný majetok mesta
Funkčná klasifikácia 01.1.1 – Výkonné a zákonodarné orgány – budova Krištáľ
Ekon. klasifikácia
Suma
600 – bežné výdavky
- 2 000,00 €
Programový rozpočet 5.1 – Protipožiarna bezpečnosť
Funkčná klasifikácia 03.2.0 – Ochrana pred požiarmi
Ekon. klasifikácia
Suma
400,00 €

600 – bežné výdavky
Programový rozpočet 12.1 – Bytový fond mesta – Bytová politika
Funkčná klasifikácia 06.1.0 – Rozvoj bývania
Ekon. klasifikácia

Suma
400,00 €
100,00 €
500,00 €

610 – mzdové náklady
600 – poistné a príspevok do poisťovní
SPOLU
Programový rozpočet 9.1.1 - Kultúrny dom
Funkčná klasifikácia 08.2.0 – Kultúrne služby
Ekon. klasifikácia

Suma
1 100,00 €

632 – energie, voda a komunikácie

Hlasovanie:
12 - za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania
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Neprítomný: Ján Kromholc

UZNESENIE č. 253/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a
na základe zákona č. 426/2013 Z. z.§ 14 ods. 2 písmena a) presun rozpočtových
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové
výdavky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Programový rozpočet 1.1 – Manažment - projekt elektro nabíjačka
Funkčná klasifikácia 01.1.1 – Výkonné a zákonodarné orgány
Ekon. klasifikácia
713 – Kapitálové výdavky – spoluúčasť ELEKTRO nabíjačka

Suma
- 5 778,00 €

Programový rozpočet 14.3 – Realizácia stavieb – rekonštrukcia a modernizácia
kúpaliska
Funkčná klasifikácia 06.6.0 – Bývanie a občianska vybavenosť
Ekon. klasifikácia
Suma
633 – Bežné výdavky – všeobecný materiál
5 778,00 €

Hlasovanie:
12 - za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Ján Kromholc

UZNESENIE č. 254/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a
na základe zákona č. 426/2013 Z. z.§ 14 ods. 2 písmena b) povolené prekročenie a viazanie
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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: Základná škola Poltár, Slobody
Ekon. klasifikácia
Suma
223002 – školné ŠKD
2 000,00 €
Vo výdavkovej časti rozpočtu: Základná škola Poltár, Slobody
Programový rozpočet 8.4.1 – Školský klub detí
Funkčná klasifikácia 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
Ekon. klasifikácia
Suma
610- mzdy
500,00 €
620-poistné
175,00 €
632 - energie
1 025,00 €
633materiál
300,00 €
SPOLU
2 000,00 €

Hlasovanie:
12 - za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Ján Kromholc
UZNESENIE č. 255/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a
na základe zákona č. 426/2013 Z. z.§ 14 ods. 2 písmena a) presun rozpočtových
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové
výdavky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Programový rozpočet 1.2 – Strategické projektovanie
Funkčná klasifikácia 01.1.1 – Výkonné a zákonodarné orgány – mestská samospráva
Ekon. klasifikácia
Suma
610 – Mzdové výdavky
- 2 635,00 €
620 – Poistné a príspevok do poisťovní
- 1 415,00 €
SPOLU
- 4 050,00 €
Programový rozpočet 9.1.2 – Mestská knižnica
Funkčná klasifikácia 08.2.0 – Kultúrne služby
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Ekon. klasifikácia
Suma
- 5 530,00 €

600 – Bežné výdavky
Programový rozpočet 9.1.1 - Kultúrny dom
Funkčná klasifikácia 08.2.0 – Kultúrne služby
Ekon. klasifikácia

Suma
2 800,00 €
2 130,00 €
1 200,00 €
950,00 €
700,00 €
1 600,00 €
200,00 €
9 580,00 €

610 – Mzdové náklady
620 – Poistné a príspevok do poisťovní
632 – energie, voda a komunikácie
634 – prepravné
636 – nájomné za nájom budov
637 – služby
642 – transfery na nemocenské dávky PN
SPOLU

Hlasovanie:
12 - za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Ján Kromholc

UZNESENIE č. 256/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a
na základe zákona č. 426/2013 Z. z.§ 14 ods. 2 písmena b) povolené prekročenie a viazanie
príjmov a c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov ,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
V príjmovej časti rozpočtu: Základná škola Poltár, Slobody
Ekon. klasifikácia
Suma
292012 – z dobropisov
361,00 €
Vo výdavkovej časti rozpočtu: Základná škola Poltár, Slobody
Programový rozpočet 8.3.1 – Zariadenie školského stravovania
Funkčná klasifikácia 09.6.0.3 Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho
vzdelávania
Ekon. klasifikácia
Suma
632- energie
361,00 €
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Hlasovanie:
12 - za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Ján Kromholc
UZNESENIE č. 257/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a
na základe zákona č. 426/2013 Z. z. § 14 ods. 2 písmena c) povolené prekročenie a viazanie
výdavkov, 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 mesta Poltár:
Programový rozpočet 4.5 – Spoločný stavebný úrad
Funkčná klasifikácia 04.4.3 - Výstavba
Ekon. klasifikácia
Suma
- 300,00 €
300,00 €

637 – služby
633 –všeobecný materiál

Hlasovanie:
12 - za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Ján Kromholc

UZNESENIE č. 258/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a
na základe zákona č. 426/2013 Z. z.§ 14 ods. 2 písmena b) povolené prekročenie a viazanie
príjmov a c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov ,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
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V príjmovej časti rozpočtu: Základná škola Poltár, Slobody
Ekon. klasifikácia
Suma
96,00 €

291008 – od ostatných subjektov VS

Vo výdavkovej časti rozpočtu: Základná škola Poltár, Slobody
Programový rozpočet 8.2.1 – Základná škola
Funkčná klasifikácia 09.2.1Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou
starostlivosťou
Ekon. klasifikácia
Suma
637 - služby
96,00 €

Hlasovanie:
12 - za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Ján Kromholc

UZNESENIE č. 259/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a
na základe zákona č. 426/2013 Z. z.§ 14 ods. 2 písmena b) povolené prekročenie a viazanie
príjmov a c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov ,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
V príjmovej časti rozpočtu: Základná škola Poltár, Slobody
Ekon. klasifikácia
Suma
1 000,00 €

223001 – za nájom ZŠ

Vo výdavkovej časti rozpočtu: Základná škola Poltár, Slobody
Programový rozpočet 8.2.1 – Základná škola
Funkčná klasifikácia 09.2.1Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou
starostlivosťou
Ekon. klasifikácia
Suma
500,00 €
500,00 €

633 materiál
637služby
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SPOLU

1 000,00 €

Hlasovanie:
12 - za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Ján Kromholc
UZNESENIE č. 260/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a
na základe zákona č. 426/2013 Z. z.§ 14 ods. 2 písmena b) povolené prekročenie a viazanie
príjmov a c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov ,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
V príjmovej časti rozpočtu: Základná škola Poltár, Slobody
Ekon. klasifikácia
Suma
- 1 900,00 €
1 900,00 €

223002 – Tržby za režijné náklady ZŠ
223002 – príjem CVČ
Vo výdavkovej časti rozpočtu: Základná škola Poltár, Slobody

Programový rozpočet 8.4.2 – Centrum voľného času
Funkčná klasifikácia 09.8.0 Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho
vzdelávania
Ekon. klasifikácia
Suma
640 – transfery na odstupné
830,00 €
620- poistné
290,00 €
637-služby
780,00 €
SPOLU
1 900,00 €

Hlasovanie:
12 - za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Ján Kromholc

UZNESENIE č. 261/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
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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 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: Základná škola Poltár, Slobody
Ekon. klasifikácia
Suma
223001 – nájom školskej jedálne

1 400,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu: Základná škola Poltár, Slobody
Programový rozpočet 8.3.1 – Zariadenie školského stravovania
Funkčná klasifikácia 09.6.0.3 Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho
vzdelávania
Ekon. klasifikácia
Suma
632-energie
1 400,00 €

Hlasovanie:
12 - za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Ján Kromholc

UZNESENIE č. 262/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a
na základe zákona č. 426/2013 Z. z.§ 14 ods. 2 písmena b) povolené prekročenie a viazanie
príjmov a c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov ,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
V príjmovej časti rozpočtu: Základná škola Poltár, Slobody
Ekon. klasifikácia
Suma
155,00 €

223001 – súťaže CVČ
Vo výdavkovej časti rozpočtu: Základná škola Poltár, Slobody
Programový rozpočet 8.4.2 – Centrum voľného času
37

Funkčná klasifikácia 09.8.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
Ekon. klasifikácia
Suma
155,00 €
155,00 €

637 – služby
SPOLU
Hlasovanie:
12 - za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Ján Kromholc

UZNESENIE č. 263/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a
na základe zákona č. 426/2013 Z. z.§ 14 ods. 2 písmena b) povolené prekročenie a viazanie
príjmov a c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vo výdavkovej časti rozpočtu: Základná škola Poltár, Školská 3
Programový rozpočet 8.2.1 – Základná škola
Funkčná klasifikácia 09.2.1.1Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou
starostlivosťou – normatívne finančné prostriedky
Ekon. klasifikácia
Suma
610 – mzdy
3 450,00 €
636 – nájomné
- 3 450,00 €

Hlasovanie:
12 - za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Ján Kromholc

UZNESENIE č. 264/2021
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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a
na základe zákona č. 426/2013 Z. z.§ 14 ods. 2 písmena b) povolené prekročenie a viazanie
príjmov a c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
V príjmovej časti rozpočtu: Základná škola Poltár, Školská 3
Ekon. klasifikácia
Suma
1 850,00 €

223002 – školné ŠKD

Vo výdavkovej časti rozpočtu: Základná škola Poltár, Školská 3
Programový rozpočet 8.4.1 – Školský klub detí
Funkčná klasifikácia 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
Ekon. klasifikácia
Suma
1 730,00 €
120,00 €
1 850,00 €

610 - mzdy
633 – materiál
SPOLU

Hlasovanie:
12 - za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Ján Kromholc

UZNESENIE č. 265/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a
na základe zákona č. 426/2013 Z. z.§ 14 ods. 2 písmena b) povolené prekročenie a viazanie
príjmov a c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vo výdavkovej časti rozpočtu: Základná škola Poltár, Školská 3
Programový rozpočet 8.2.1 – Základná škola
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Funkčná klasifikácia 09.2.1.1Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou
starostlivosťou – príspevok na vzdelávacie poukazy
Ekon. klasifikácia
Suma
610 - mzdy
- 4 000,00 €
632 - energie
1 400,00 €
633 - materiál
2 600,00 €
Hlasovanie:
12 - za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Ján Kromholc

UZNESENIE č. 266/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a
na základe zákona č. 426/2013 Z. z.§ 14 ods. 2 písmena b) povolené prekročenie a viazanie
príjmov a c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
V príjmovej časti rozpočtu: Základná škola Poltár, Školská 3
Ekon. klasifikácia
Suma
933,25 €

292017 – príjem z vrátiek

Vo výdavkovej časti rozpočtu: Základná škola Poltár, Školská 3
Programový rozpočet 8.2.1 – Základná škola
Funkčná klasifikácia 09.2.1.1Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou
starostlivosťou
Ekon. klasifikácia
Suma
633 - materiál

933,25 €

Hlasovanie:
12 - za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Ján Kromholc
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UZNESENIE č. 267/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a
na základe zákona č. 426/2013 Z. z. § 14 ods. 2 písmena c) povolené prekročenie a viazanie
výdavkov, 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 mesta Poltár:
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
- 400,00 €
400,00 €

637 – služby
635 – rutinná a štandardná údržba budov a strojov

Hlasovanie:
12 - za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Ján Kromholc

UZNESENIE č. 268/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a
na základe zákona č. 426/2013 Z. z.§ 14 ods. 2 písmena b) povolené prekročenie a viazanie
príjmov a c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
V príjmovej časti rozpočtu: Zariadenie sociálnych služieb
Ekon. klasifikácia
312 –dotácia UPSVaR

Suma
15 766,75 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu: Zariadenie sociálnych služieb
Funkčná klasifikácia 10.2.0. Staroba
Ekon. klasifikácia
Suma
610 - Mzdy

11 819,00 €
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620 - Odvody

3 947,75 €

V príjmovej časti rozpočtu: Zariadenie sociálnych služieb
Ekon. klasifikácia
311 – Dotácia SPP
Vo výdavkovej časti rozpočtu: Zariadenie sociálnych služieb
Funkčná klasifikácia 10.2.0Staroba
Ekon. klasifikácia

Suma
700,00 €

Suma
633 - Materiál

700,00 €

V príjmovej časti rozpočtu: Zariadenie sociálnych služieb
Ekon. klasifikácia
312- refundácia z UPSVaR na dobrovoľnícku činnosť
Vo výdavkovej časti rozpočtu: Zariadenie sociálnych služieb
Funkčná klasifikácia 10.2.0 Staroba
Ekon. klasifikácia
Suma
633 - Materiál

Suma
700,00 €

700,00 €

V príjmovej časti rozpočtu: Zariadenie sociálnych služieb
Ekon. klasifikácia
312 - príjem z MPSVaR

Suma
8 910,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu: Zariadenie sociálnych služieb
Funkčná klasifikácia 10.2.0 Staroba
Ekon. klasifikácia
Suma
610 - Mzdy
620 - Odvody

6 590,00 €
2 320,00 €

V príjmovej časti rozpočtu: Mesto Poltár
Ekon. klasifikácia
Dotácia z MPSVaR – Vitamíny COVID-19
Vo výdavkovej časti rozpočtu: Zariadenie sociálnych služieb
Funkčná klasifikácia 10.2.0 Staroba
Ekon. klasifikácia

Suma
1 360,00€

633 – Materiál

Suma
1 360,00 €

V príjmovej časti rozpočtu: Zariadenie sociálnych služieb
Ekon. klasifikácia
312001–Transfery MPSVaR

Suma
8 910,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu: Zariadenie sociálnych služieb
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Funkčná klasifikácia 10.2.0 Staroba
Ekon. klasifikácia
Suma
6 590,00 €
2 320,00 €

610 – Mzdy
620 – Odvody
Hlasovanie:
13 –za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

UZNESENIE č. 269/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a
na základe zákona č. 426/2013 Z. z.§ 14 ods. 2 písmena b) povolené prekročenie a viazanie
príjmov a c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov ,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
V príjmovej časti rozpočtu: Zariadenie sociálnych služieb
Ekon. klasifikácia
2920012 - z dobropisov energie

Suma
4 150,75 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu: Zariadenie sociálnych služieb
Funkčná klasifikácia 10.2.0 Staroba
Ekon. klasifikácia
610 - Mzdy
634 - Doprava
642 - Nem.dávky

Suma
2 750,75 €
400,00 €
1 000,00 €

V príjmovej časti rozpočtu: Zariadenie sociálnych služieb
Ekon. klasifikácia
223 –Predaj výrobkov a služieb

Suma
-45,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu: Zariadenie sociálnych služieb
Funkčná klasifikácia 10.2.0 Staroba
Ekon. klasifikácia
Suma
-45,00 €

633 - Materiál
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Vo výdavkovej časti rozpočtu: Zariadenie sociálnych služieb
Funkčná klasifikácia 10.2.0 Staroba
Ekon. klasifikácia
632 620 633 637 -

Suma
- 8 600,00 €
1 000,00 €
5 600,00 €
2 000,00 €

Energie, poštové a tel. služby
Odvody
Materiál
Služby

Hlasovanie:
12 - za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Ján Kromholc

UZNESENIE č. 270/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a
na základe zákona č. 426/2013 Z. z. § 14 ods. 2 písmena b) povolené prekročenie a viazanie
príjmova 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: Zariadenie sociálnych služieb
Ekon. klasifikácia
321 - Granty

Suma
2 000,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu: Zariadenie sociálnych služieb
Funkčná klasifikácia 10.2.0 Staroba
Ekon. klasifikácia
Suma
633 - Materiál
713 - Kapitálové výdavky
713 - Kapitálové výdavky

-3 550,00 €
3 550,00 €
2 000,00 €

Hlasovanie:
13 – za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Ján Kromholc

9. Súhlas s podaním žiadosti a so spolufinancovaním projektu "Rozvoj sociálnych
služieb v meste Poltár, nákup materiálno-technického vybavenia do práčovne"
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Pani primátorka: jedná sa o žiadosť o dotáciu na MPSVR SR, vysvetlí p. riaditeľka ZSS v
Poltári, Mgr. Oboňová.
Riaditeľka ZSS Mgr. Oboňová: je to projekt na materiálno-technické zabezpečenie do
práčovne. Ako som už avizovala, práčovňu máme v horšom stave, a keďže je možnosť čerpať
dotáciu z MPSVR SR, tak by sme chceli požiadať o túto dotáciu. Jedná sa o také isté
spolufinancovanie, t. j. min. vo výške 10 %. Práčka, ktorú by sme chceli zakúpiť je v cene 7
402,80 Eur, kde spolufinancovanie by bolo vo výške cca 740,28 Eur.

Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie predseda návrhovej komisie predniesol návrh na
uznesenie.
UZNESENIE č. 271/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
1. predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu s názvom „Rozvoj sociálnych
služieb v meste Poltár – materiálno - technického zabezpečenia do práčovne“
realizovaného v rámci poskytnutej dotácii Ministerstva práce, sociálnych vecí a
rodiny, na základe zákona č.544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov a
v znení neskorších predpisov.
2. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške 740,28 €. Spoluúčasť bude realizovaná za podmienky, že žiadosť prejde
úspešným dotačným konaním a dôjde k priznaniu dotácie (prípadne uzatvoreniu
zmluvy o poskytnutí dotácie).

3. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.

Hlasovanie:
13 - za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

10. Žiadosť o informáciu týkajúcu sa nepodpísania uznesení MsZ primátorkou mesta,
ktoré sa konalo dňa 3. 12. 2021
Pani primátorka: v zmysle § 13 ods. 6 Zákona o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov, primátor môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa
domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v
lehote podľa § 12 ods. 10. V tejto súvislosti oznamujem MsZ, že som nepodpísala celkom 13
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uznesení z predchádzajúceho MsZ. Uvedenú skutočnosť v zmysle zákona bola prerokovaná
na zasadnutí mestskej rady, ktorá túto informáciu vzala na vedomie. Uznesenia MsZ boli v
stanovenom termíne zverejnené a napriek tomu, že som to nemusela urobiť, odôvodnila som
každé z nepodpísaných uznesení. Na predchádzajúcom zasadnutí MsZ bolo prijatých celkovo
103 uznesení. Z toho 90 uznesení som podpísala a 13 uznesení nebolo podpísaných.
Podpísané nebolo uznesenie č.124/2021, išlo o odvolanie členov MsR. Podľa § 14 ods. 2
Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení platí, v zložení obecnej rady sa prihliada na
zastúpenie politických strán, politických hnutí a poslancov bez politickej príslušnosti v MsZ.
MsR má predstavovať zrkadlo politického spektra MsZ, keďže má okrem iného operatívne
rokovať o záležitostiach mesta. Tie majú byť následne predmetom rokovania MsZ. Zákon o
obecnom zriadení hovorí, aby zloženie MsR bolo reprezentatívnou vzorkou MsZ, v ktorom
majú svoje zastúpenie politické strany a hnutia, a rovnako aj nezávislí poslanci. Všetci traja
navrhovaní poslanci Pavel Gavalec, Mário Kurák a Zdenko Račko kandidovali v roku 2018
vo voľbách do orgánov samosprávy obcí, za politickú stranu SNS. V aktuálne platnom
zložení MsR je Mgr. Pavel Jánošík, ktorý kandidoval za politickú stranu OĽANO, Bc.
Martina Tóčiková, ktorá kandidovala vo voľbách ako nezávislá poslankyňa a viceprimátor Ján
Kromholc, ktorý kandidoval za SNS. V súčasnej MsR majú zastúpenia tieto politické strany:
SNS, OĽANO a nezávislí poslanci. V bývalej MsR bolo ešte politické zastúpenie SPOLU,
ktorú reprezentovala JUDr. Garajová. V aktuálnom MsZ je politické rozloženie nasledovné:
SNS, SMER-SD, OĽANO, SPOLU - občianska demokracia, SME RODINA a jeden
nezávislý poslanec. Rovnako v rokovacom poriadku MsZ v Poltári, III. časť, čl. 3, bod 7 je
uvedené: " V zložení MsR sa prihliada na zastúpenie politických strán, politických hnutí a
nezávislých poslancov v MsZ. V prípade podpísania tohto uznesenia, v ktorom MsZ volí za
členov MsR poslancov pána Pavla Gavalca, Mária Kuráka a Zdenka Račka, by zastúpenie v
MsR mali výlučne poslanci, ktorí kandidovali za SNS. Tiež doposiaľ nebolo v MsZ
zaznamenané oficiálne neuspokojivé stanovisko poslaneckého zboru s prácou súčasných
členov MsR, a odôvodnenie predloženého návrhu nebolo prednesené ani zo strany
predkladateľa Ing. Petra Žiláka. Z uvedených dôvodov som sa rozhodla využiť svoje sistačné
právo v súlade s § 13, ods. 6, Zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení a predmetné
uznesenie v zákonnej lehote nepodpísať.
Ďalšie nepodpísané uznesenie MsZ je uznesenie č.127/2021. Toto sa týka toho, že z komisie
pre financie správu hospodárenie s majetkom mesta bola odvolaná jej členka Mgr. Lenka
Sojková.
Odôvodnenie využitia sistačného práva: Primátor môže v zmysle § 13 ods. 6 zákona SNR č.
369/1990 Z. z. o obecnom zriadení pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva, ak
sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše
v lehote do 10 dní od schválenia mestským zastupiteľstvom. Mestské zastupiteľstvo v Poltári
na svojom zasadnutí dňa 3. decembra 2021 prijalo Uznesenie č. 127/2021, v ktorom na
základe pozmeňujúceho návrhu poslanca Mária Kuráka odvolalo z komisie pre financie,
správu a hospodárenie s majetkom mesta jej člena: Mgr. Lenku Sojkovú. Podľa § 15 ods. 2
zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení „Komisie sú zložené z poslancov
a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom“. V zmysle Rokovacieho poriadku
komisií mestského zastupiteľstva § 4 písm. g) Predseda komisie navrhuje odvolanie člena
komisie, ak sa trikrát po sebe bez ospravedlnenia nezúčastní zasadnutia komisie, alebo ak sa
po dobu dlhšiu ako ½ roka nezúčastňuje na činnosti komisie. Pani Mgr. Lenka Sojková bola
zvolená za členku komisie pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta uznesením
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mestského zastupiteľstva a prejavila záujem v nej pracovať. Zo strany predsedu tejto komisie
Ing. Petra Žiláka som nezaznamenala žiadne pripomienky k činnosti pani poslankyne Mgr.
Lenky Sojkovej ako členky komisie pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta.
Rovnako jej odvolanie nebolo predmetom rokovania predmetnej komisie. Mám za to, že ak
poslankyňa mestského zastupiteľstva prejavila záujem o prácu v komisii, bola mestským
zastupiteľstvom zvolená ako jej členka a plní si povinnosti, nemalo by jej byť upierané právo
byť členom uvedenej komisie. Členmi komisie pre financie, správu a hospodárenie
s majetkom mesta sú v súčasnosti: Predseda: Ing. Peter Žilák, Členovia: Bc. Martina
Tóčiková, Pavel Gavalec, Mgr. Lenka Sojková, Edita Klembasová a zapisovateľka: Mgr.
Nina Kuráková. Poslankyňa Mgr. Lenka Sojková je platnou členkou komisie pre financie,
správu a hospodárenie mesta, pozná ekonomiku a financovanie mestskej samosprávy
a svojimi návrhmi a pripomienkami podnetne prispieva k rozvoju mesta Poltár v tejto oblasti.
Z uvedených dôvodov som sa rozhodla využiť svoje sistačné právo v súlade s § 13 ods. 6
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a predmetné uznesenie v zákonnej lehote
nepodpísať.

Ďalšie nepodpísané uznesenie č. 140/2021 sa týka zvolenia MUDr. Baníka za člena komisie
pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta.
Odôvodnenie využitia sistačného práva: Primátor môže v zmysle § 13 ods. 6 zákona SNR č.
369/1990 Z. z. o obecnom zriadení pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva, ak
sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše
v lehote do 10 dní od schválenia mestským zastupiteľstvom. Mestské zastupiteľstvo v Poltári
prijalo dňa 03.12.2021 uznesenie č. 140/2021, v ktorom na základe pozmeňujúceho návrhu
poslanca Mária Kuráka zvolilo do komisie pre financie, správu a hospodárenie s majetkom
mesta za člena MUDr. Radovana Baníka. Keďže Uznesením č. 51/2019 zo dňa 23. 05. 2019
mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie, že poslanec Mestského zastupiteľstva v Poltári,
MUDr. Radovan Baník v zmysle § 25 ods. 2 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov dňa 16. 04. 2019 stratil mandát poslanca mestského
zastupiteľstva, domnievam sa, že existuje dôvodná pochybnosť či bude vykonávať funkciu
člena komisie s odbornou starostlivosťou a v súlade s oprávneným záujmami mesta Poltár. Z
uvedených dôvodov som sa rozhodla využiť svoje sistačné právo v súlade s § 13, ods. 6,
Zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení
a predmetné uznesenie v zákonnej lehote
nepodpísať.
Ďalšie nepodpísané uznesenie č. 147/2021 sa týka schválenia Ing. Petra Žiláka do funkcie za
člena dozornej rady spoločnosti BYTHERM s. r. o., Mestský bytový podnik, Poltár.
Odôvodnenie využitia sistačného práva: Primátor môže v zmysle § 13 ods. 6 zákona SNR č.
369/1990 Z. z. o obecnom zriadení pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva, ak
sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše
v lehote do 10 dní od schválenia mestským zastupiteľstvom. Rozhodnutím jediného
spoločníka spoločnosti BYTHERM s. r. o., Mestský bytový podnik, Sklárska 593/43, Poltár,
IČO: 31 601 685 (ďalej aj ako „Spoločnosť“), zo dňa 09.12.2021, došlo k zníženiu počtu
členov dozornej rady Spoločnosti zo štyroch na troch. Vzhľadom k tomu, že dozorná rada
spoločnosti má v súčasnosti troch členov, nemôže dôjsť k vymenovaniu ďalšieho člena.
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Vzhľadom k uvedenému využívam vo vzťahu k uzneseniu Mestského zastupiteľstva v Poltári
č. 147/2021 zo dňa 03.12.2021 sistačné právo podľa § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení.
Ďalšie nepodpísané uznesenie č. 151/2021 sa týka odvolania člena dozornej rady Bc. Martiny
Tóčikovej z obchodnej spoločnosti Technické služby Poltár s.r.o.
Odôvodnenie využitia sistačného práva: Primátor môže v zmysle § 13 ods. 6 zákona SNR č.
369/1990 Z. z. o obecnom zriadení pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva, ak
sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše
v lehote do 10 dní od schválenia mestským zastupiteľstvom. Odvolaný člen dozornej rady
spoločnosti Technické služby Poltár, s. r. o., IČO: 52 830 586, so sídlom Železničná 489/1,
987 01 Poltár (ďalej aj ako „Spoločnosť“), svojou odbornou kvalifikáciou a životnými
skúsenosťami prispieva k plneniu zverených úloh. Vzhľadom k uvedenému využívam vo
vzťahu k uzneseniu Mestského zastupiteľstva v Poltári č. 151/2021 zo dňa 03.12.2021
sistačné právo podľa § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Ďalšie nepodpísané uznesenie č. 153/2021 sa týka odvolania člena dozornej rady Borisa
Dreisiga z obchodnej spoločnosti Technické služby Poltár s.r.o.
Odôvodnenie využitia sistačného práva: Primátor môže v zmysle § 13 ods. 6 zákona SNR č.
369/1990 Z. z. o obecnom zriadení pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva, ak
sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše
v lehote do 10 dní od schválenia mestským zastupiteľstvom. Odvolaný člen dozornej rady
spoločnosti Technické služby Poltár, s. r. o., IČO: 52 830 586, so sídlom Železničná 489/1,
987 01 Poltár (ďalej aj ako „Spoločnosť“), svojou odbornou kvalifikáciou a životnými
skúsenosťami môže prispieť k plneniu zverených úloh. Vzhľadom k uvedenému využívam vo
vzťahu k uzneseniu Mestského zastupiteľstva v Poltári č. 153/2021 zo dňa 03.12.2021
sistačné právo podľa § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Ďalšie nepodpísané uznesenie č. 154/2021 sa týka odvolania člena dozornej rady Antona
Oboňu z obchodnej spoločnosti Technické služby Poltár s.r.o.
Odôvodnenie využitia sistačného práva: Primátor môže v zmysle § 13 ods. 6 zákona SNR č.
369/1990 Z. z. o obecnom zriadení pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva, ak
sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše
v lehote do 10 dní od schválenia mestským zastupiteľstvom. Odvolaný člen dozornej rady
spoločnosti Technické služby Poltár, s. r. o., IČO: 52 830 586, so sídlom Železničná 489/1,
987 01 Poltár (ďalej aj ako „Spoločnosť“), svojou odbornou kvalifikáciou a životnými
skúsenosťami môže prispieť k plneniu zverených úloh. Vzhľadom k uvedenému využívam vo
vzťahu k uzneseniu Mestského zastupiteľstva v Poltári č. 154/2021 zo dňa 03.12.2021
sistačné právo podľa § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
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Ďalšie nepodpísané uznesenie č. 155/2021 sa týka schválenia za člena dozornej rady JUDr.
Bronislavu Garajovú do obchodnej spoločnosti Technické služby Poltár s.r.o.
Odôvodnenie využitia sistačného práva: Primátor môže v zmysle § 13 ods. 6 zákona SNR č.
369/1990 Z. z. o obecnom zriadení pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva, ak
sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše
v lehote do 10 dní od schválenia mestským zastupiteľstvom. Rozhodnutím jediného
spoločníka spoločnosti Technické služby Poltár, s. r. o., IČO: 52 830 586, so sídlom
Železničná 489/1, 987 01 Poltár (ďalej aj ako „Spoločnosť“), zo dňa 09.12.2021, došlo
k zníženiu počtu členov dozornej rady Spoločnosti z piatich na troch. Vzhľadom k tomu, že
dozorná rada Spoločnosti má v súčasnosti troch členov, nemôže dôjsť k vymenovaniu
ďalšieho člena. Vzhľadom k uvedenému využívam vo vzťahu k uzneseniu Mestského
zastupiteľstva v Poltári č. 155/2021 zo dňa 03.12.2021 sistačné právo podľa § 13 ods. 6
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Ďalšie nepodpísané uznesenie č. 156/2021 sa týka schválenia za člena dozornej rady Pavla
Gavalca do obchodnej spoločnosti Technické služby Poltár s.r.o.
Odôvodnenie využitia sistačného práva: Primátor môže v zmysle § 13 ods. 6 zákona SNR č.
369/1990 Z. z. o obecnom zriadení pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva, ak
sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše
v lehote do 10 dní od schválenia mestským zastupiteľstvom. Nakoľko primátorka mesta
Poltár využila svoje sistačné právo a nepodpísala uznesenia Mestského zastupiteľstva v
Poltári č. 151/2021 zo dňa 03.12.2021, č. 153/2021 zo dňa 03.12.2021 a č. 154/2021 zo dňa
03.12.2021, nemôže dôjsť k účinnému schváleniu a vymenovaniu nových členov dozornej
rady spoločnosti Technické služby Poltár, s. r. o., IČO: 52 830 586, so sídlom Železničná
489/1, 987 01 Poltár. Vzhľadom k uvedenému využívam vo vzťahu k uzneseniu Mestského
zastupiteľstva v Poltári č. 156/2021 zo dňa 03.12.2021 sistačné právo podľa § 13 ods. 6
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Ďalšie nepodpísané uznesenie č. 157/2021 sa týka schválenia za člena dozornej rady Zdenka
Račka do obchodnej spoločnosti Technické služby Poltár s.r.o.
Odôvodnenie využitia sistačného práva: Primátor môže v zmysle § 13 ods. 6 zákona SNR č.
369/1990 Z. z. o obecnom zriadení pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva, ak
sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše
v lehote do 10 dní od schválenia mestským zastupiteľstvom. Rozhodnutím jediného
spoločníka spoločnosti Technické služby Poltár, s. r. o., IČO: 52 830 586, so sídlom
Železničná 489/1, 987 01 Poltár (ďalej aj ako „Spoločnosť“), zo dňa 09.12.2021, došlo
k zníženiu počtu členov dozornej rady Spoločnosti z piatich na troch. Vzhľadom k tomu, že
dozorná rada Spoločnosti má v súčasnosti troch členov, nemôže dôjsť k vymenovaniu
ďalšieho člena. Vzhľadom k uvedenému využívam vo vzťahu k uzneseniu Mestského
zastupiteľstva v Poltári č. 157/2021 zo dňa 03.12.2021 sistačné právo podľa § 13 ods. 6
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
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Ďalšie nepodpísané uznesenie č. 159/2021 sa týka schválenia za člena dozornej rady MUDr.
Radovana Baníka do obchodnej spoločnosti Technické služby Poltár s.r.o.
Odôvodnenie využitia sistačného práva: Primátor môže v zmysle § 13 ods. 6 zákona SNR č.
369/1990 Z. z. o obecnom zriadení pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva, ak
sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše
v lehote do 10 dní od schválenia mestským zastupiteľstvom. Mestské zastupiteľstvo v Poltári
prijalo dňa 03.12.2021 uznesenie č. 159/2021, v ktorom na základe pozmeňujúceho návrhu
poslanca Ing. Miroslava Macove schválilo za člena dozornej rady spoločnosti Technické
služby Poltár, s.r.o, IČO: 52 830 586, so sídlom Železničná 489/1, 987 01 Poltár, MUDr.
Radovana Baníka. Keďže Uznesením č. 51/2019 zo dňa 23. 05. 2019 mestské zastupiteľstvo
vzalo na vedomie, že poslanec Mestského zastupiteľstva v Poltári, MUDr. Radovan Baník
v zmysle § 25 ods. 2 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov dňa 16. 04. 2019 stratil mandát poslanca mestského zastupiteľstva,
domnievam sa, že existuje dôvodná pochybnosť či bude vykonávať funkciu člena rady s
odbornou starostlivosťou a v súlade s oprávneným záujmami spoločnosti Technické služby
Poltár, s.r.o. a mesta Poltár. Vzhľadom k uvedenému využívam vo vzťahu k predmetnému
uzneseniu sistačné právo podľa § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Ďalšie nepodpísané uznesenie č. 213/2021 sa týka schválenia Plánu činnosti MsR na I. polrok
2022 v nasledovných termínoch: 08.02.2022, 08.03.2022, 19.04.2022 a 07. 06.2022.
Odôvodnenie využitia sistačného práva: Primátor môže v zmysle § 13 ods. 6 zákona SNR č.
369/1990 Z. z. o obecnom zriadení pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva, ak
sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše
v lehote do 10 dní od schválenia mestským zastupiteľstvom. Mestské zastupiteľstvo v Poltári
na svojom zasadnutí dňa 3. decembra 2021 prijalo Uznesenie č. 213/2021, v ktorom na
základe pozmeňujúceho návrhu poslanca Pavla Gavalca schválilo plán činnosti MsR na I.
polrok 2022 s tým, že zasadnutia MsR by sa uskutočnili 4 krát sa polrok v dňoch 08.02.2022,
08.03.2022, 19.04.2022, 07.06.2022. Podľa § 14 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v platnom a účinnom znení: Obecná rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za
tri mesiace. Jej zasadnutie zvoláva a vedie starosta alebo zástupca starostu, ak tak neurobí
starosta. Zákon o obecnom zriadení ani žiadny iný predpis neustanovuje podmienku
schválenia rámcového plánu či harmonogramu zasadnutí mestskej rady, pričom podľa zákona
zasadnutia zvoláva starosta, resp. primátor alebo jeho zástupca. Z uvedených dôvodov som sa
rozhodla využiť svoje sistačné právo v súlade s § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení a predmetné uznesenie v zákonnej lehote nepodpísať.

Ďalšie nepodpísané uznesenie č. 214/2021 sa týka schválenia Plánu činnosti MsZ na I. polrok
2022 v nasledovných termínoch: 16.02.2022, 16.03.2022, 27.04.2022 a 15. 06.2022.
Odôvodnenie využitia sistačného práva: Primátor môže v zmysle § 13 ods. 6 zákona SNR č.
369/1990 Z. z. o obecnom zriadení pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva, ak
sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše
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v lehote do 10 dní od schválenia mestským zastupiteľstvom. Mestské zastupiteľstvo v Poltári
na svojom zasadnutí dňa 3. decembra 2021 prijalo Uznesenie č. 214/2021, v ktorom na
základe pozmeňujúceho návrhu poslanca Pavla Gavalca schválilo plán činnosti MsZ na I.
polrok 2022 s tým, že zasadnutia MsZ by sa uskutočňovali v nasledovných termínoch: 16. 02.
2022, 16.03. 2022, 27.04.2022, 15.06.2022. Ustanovenie § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v platnom a účinnom znení stanovuje minimálnu periodicitu rokovania
obecného zastupiteľstva, a to najmenej raz za tri mesiace. Z § 5 ods. 2 a 8 zákona č. 211/2000
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení vyplýva, že obec zverejňuje
termíny schôdzí obecného zastupiteľstva. Zákon o obecnom zriadení ani žiadny iný predpis
neustanovuje podmienku schválenia rámcového plánu či harmonogramu zasadnutí mestského
zastupiteľstva. Z uvedených dôvodov som sa rozhodla využiť svoje sistačné právo v súlade s
§ 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a predmetné uznesenie v zákonnej
lehote nepodpísať.
Pani primátorka: môžem povedať, že za celé obdobie ako som primátorkou mesta som
nepodpísala iba dve uznesenia MsZ. Aktuálne som ich nepodpísala oveľa viac, čo vyplývalo z
pozmeňujúcich návrhov na predchádzajúcom zasadnutí MsZ.
Pán poslanec Gavalec: chcem Ťa požiadať, či si dobre zvážila klady a zápory, čo si teraz
spravila. Ty nerešpektuješ väčšinu MsZ a robíš si tu, čo chceš, tzn. že by si mala zvážiť
kroky, či by si nemala odstúpiť aj z postu primátorky, keď toto dokazuješ. Ja si myslím, že
ľudia nás zvolili, a ty nás máš rešpektovať. Pokiaľ väčšinu poslancov nerešpektuješ, tak
potom ďalej toto pokračovanie MsZ ani nemusí byť. Ja sa dvíham a odchádzam preč. Zváž,
čo si ty spravila. Keď si myslíš, že ty si majster sveta, že si poslankyňa Národnej rady, a že ty
si môžeš robiť, čo chceš, a s nami tu zametať, tak nebudeš. Uvedom si, ďakujem. Chcem
pozdraviť všetkých občanov mesta Poltár, popriať príjemné sviatky, bohatého Ježiška, a do
Nového roku hodne zdravia, šťastia. Ďakujem.
Pani primátorka: zákon o obecnom zriadení dovoľuje starostovi mesta a primátorovi mesta
uplatňovať sistačné právo, a ako bývalý primátor mesta si ho uplatňoval tiež.
Pán poslanec Gavalec: ja som 1 - 2 krát za 8 rokov nepodpísal jedno alebo dve uznesenia. Ty
si robíš a zametáš s nami a s poslancami čo chceš. Veď to vidno, to sme si vypočuli teraz.
Pani primátorka: vy ste si to mohli, pán poslanec aj prečítať.
Pán poslanec Gavalec: nebudem to komentovať.
Pani primátorka: ty komentuješ tiež, pán poslanec. Ja som ti iba odpovedala, aby si mal
informáciu.
Pán poslanec Ing. Žilák: s väčšou časťou, čo povedal bývalý primátor, súhlasím. Ja to ešte
doplním. "Zjavne nevýhodné a škodlivé mestu". Veľmi zaujímavá veta, a z tých dôvodov
neprešlo 12 návrhov, pôjdem postupne. S tými politickými stranami, vynikajúco sú zastúpené.
Momentálne je zastúpená strana Smer, a upozorňujem, že nebola ani predtým v MsR
zastúpená strana Smer.
Pani primátorka: v pôvodnom návrhu to bolo.
Pán poslanec Ing. Žilák: odvolanie kolegyne Mgr. Sojkovej z ekonomickej komisie. Ako
som predseda ekonomickej komisie, pani Mgr. Sojková ani raz nebola na ekonomickej
komisii, my sme sa na ekonomickej komisii nevideli. Som predseda ekonomickej komisie od
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februára. Takže pol roka prešlo. Je to tak pani kolegyňa Kuráková? Tri krát bola ekonomická
komisia fyzicky.
Mgr. Kuráková, vedúca ekonomického oddelenia: áno.
Pán poslanec Ing. Žilák: je strašne zaujímavé, že došlo k zmene Valným zhromaždením v
oboch spoločnostiach, a ponížení počtu členov dozornej rady, po týchto návrhoch. Štyri dni,
sa zmenil počet v Bytherme, bol som odhlasovaný ako ďalší člen, nie už zrazu sú len traja.
Zmenil sa v Technických službách. Teraz sa môže pán poslanec Račko spýtať, že čím si
zaslúžil to, že už nie je členom dozornej rady. Ďalšia vec, asi to bolo škodlivé alebo
nevýhodné pre toto mesto. Zaujíma ma, čo je v tom škodlivého alebo nevýhodného. Pri
odvolávaní Dozornej rady Bythermu, takisto k iným odvolávaniam, a pri odvolaní a prijatí
členov, bolo prijaté len jedno uznesenie, a teraz je z toho narobených päť alebo štyri
uznesenia. Ja si pamätám, že bolo podané len jedno uznesenie, na ktoré sa malo reagovať, áno
alebo nie. Podľa mňa sa tu deje, akýkoľvek návrh podaný z našej strany je neakceptovaný. Je
to zjavné, a je to viditeľné. To je to, čo sa týka počtu uznesení, bolo podané len jedno. Ďalej,
trebárs MUDr. Baník, tam tiež odborná starostlivosť a podobné veci. Nepracoval predsa ten
človek v komisiách aj predtým? Vtedy bol odborne zdatný, a teraz zdatný nie je? Alebo čo sa
tu deje, a prečo je to takto. Jednoducho nerešpektuje sa vôľa 7 poslancov, čo je nadpolovičná
väčšina. Sme tu asi len na to, aby sme iba stláčali tlačítka. Nebudem sa hanbiť chodiť po
Poltári, ale nehnevajte sa, za danej situácie, čo som toto videl. Ja som si najskôr myslel, ja
som to aj našiel, bolo to na mestskej stránke pod uzneseniami pod mestským zastupiteľstvom.
Ja som si myslel prvú hodinu, že neverím vlastným očiam, a preto tiež apelujem, pani
primátorka, či si si toto tiež dobre rozmyslela, pretože ja sa tak isto ďalej nebudem
zúčastňovať na tomto mestskom zastupiteľstve, z toho dôvodu, že ďalšie hlasovanie, je tiež,
môžem povedať, že odporuje mestu a je preň zjavne nevýhodné. Ďakujem a dnes končím
touto rečou a odchádzam, a samozrejme prajem občanom tohto mesta, šťastné a požehnané
vianočné sviatky, ale hlavne toho zdravia, aby mali dostatočne a všetko dobré do Nového
roku. Ďakujem.
Pani primátorka: čo sa týka MsR. V návrhu na minulom MsZ bol za Smer-sociálna
demokracia, keďže má dvoch poslancov v MsZ, navrhnutý Ing. Jozef Žilík. Tento návrh
nebol 7 poslancami akceptovaný. Čo sa týka Mgr. Sojkovej, pani je poslankyňa druhé volebné
obdobie MsZ, neprišla do MsZ ako náhradníčka, teda jeden krát nie, a jeden krát áno, miesto
mňa. Má odborné skúsenosti, venuje sa podnikateľskej činnosti, a to čo si povedal Ing. Žilák,
by platilo vtedy, keby sa pani poslankyňa z ekonomickej komisie neospravedlnila. Mňa však
zaráža iná skutočnosť, niekedy zasadne ekonomická komisia a si na nej iba ty sám. Toto sú
zvláštne zasadnutia ekonomickej komisie, pretože ekonomická komisia podľa rokovacieho
poriadku má zaslať pozvánku všetkým členom komisie, členovia sa majú ospravedlniť alebo
sa majú zasadnutia komisie zúčastniť. Potom sa pýtaš, prečo pán Račko nie je členom
Dozornej rady v Technických službách. Chcem sa opýtať, koľkokrát zasadala Dozorná rada v
tomto roku, pán Račko?
Pán poslanec Račko: opýtajte sa predsedu.
Pani primátorka: nie. Viem, že v tomto roku jeden krát zasadala. Koľko krát zasadala
Dozorná rada Technických služieb v tomto roku pán Račko? To, čo si hovoril pán poslanec
Žilák, keďže pán poslanec Račko mi neodpovedá, pretože, vie prečo. Toto ešte vypláva na
povrch, to čo ste urobili, ale poďme ďalej. Uznesenia, ktoré ty hovoríš pán poslanec Žilák, sa
prijímali individuálne, preto sa mohlo individuálne uplatniť aj sistačné právo. Čo sa týka pána
MUDr. Baníka, myslím si, že som veľmi korektne odôvodnila uznesenie, a treba si nájsť
príslušný §, prečo MUDr. Baník musel odísť z MsZ. Pre mňa je správanie MUDr. Baníka,
ktoré sa udialo, a za ktoré bol odsúdený neakceptovateľné v ekonomickej komisii mesta, a
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pokiaľ hovoríme ešte o dozornej rade, v dozornej rade sa predsedu sám vzdal v
predchádzajúcom volebnom období. Páni poslanci odchádzajú hlavne preto, že sa má
schvaľovať rozpočet mesta Poltár. Páni poslanci, vy ostatní, prečo odchádzate, pán poslanec
Korimčík a Dreisig?
Poslanec Boris Dreisig: mám na to evidentný dôvod.
Pani primátorka: nie, pán poslanec, teba som nepodpísala, ty nemáš dôvod. Ty zostávaš v
Technických službách.
Pani primátorka vyzvala poslancov nakoľko sa znížil ich počet, aby sa prezentovali, či ešte
ďalej môžu poslanci rokovať o základnom a najdôležitejšom dokumente pre našich občanov,
a to je rozpočet nášho mesta na budúci rok tak, aby občania mohli získať dotácie z nášho
rozpočtu, a aby sa mohli uplatňovať projekty o ktorých hovorila primátorka mesta.
Pani primátorka: prezentovalo sa 6 poslancov. Tým, že poslanci odišli z MsZ, musíme
čakať 30 minút. Ak sa poslanci MsZ, ktorí opustili rokovanie, nevrátia, budeme musieť
ukončiť rokovanie MsZ, čo ma veľmi mrzí, pretože kľúčový dokument dnešného MsZ, a to je
rozpočet, ktorý bol vyvesený na mestskej stránke 15 dní pred jeho schválením, a ku ktorému
poslanci MsZ nedali pozmeňujúce návrhy, tak práve tento rozpočet sa týmto neschválil. Ak sa
rozpočet mesta neschváli, mesto vstupuje v novom roku do rozpočtového provizória.
Vyhlasujem v tejto chvíli prestávku, tak ako to určuje rokovací poriadok zasadnutia MsZ. Po
prestávke, ak sa nevrátia poslanci MsZ, bude dnešné MsZ ukončené.
Pani primátorka: podľa rokovacieho poriadku MsZ platí, ak do pol hodiny po oznámenom
začiatku zasadnutia nie je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov alebo ak MsZ
počas zasadnutia prestane byť spôsobilé rokovať a uznášať sa, predsedajúci ukončí zasadnutie
MsZ. V tejto súvislosti chcem požiadať poslancov, aby sa prezentovali, a tým zistíme
uznášaniaschopnosť. Prezentovalo sa šesť poslancov. Keďže máme spolu 13 poslancov MsZ,
odprezentovalo sa šesť poslancov, ostatní poslanci opustili zasadnutie dnešného MsZ, MsZ je
ďalej neuznášaniaschopné. V zmysle rokovacieho poriadku MsZ platí, že primátor mesta do
14 dní zvolá nové zasadnutie MsZ na prerokovanie celého, prípadne zostávajúceho programu.
V tomto prípade nám zostali ďalšie body v programe MsZ, a jeden z najdôležitejších bodov
rokovania MsZ, je schválenie budúcoročného rozpočtu. Tento rozpočet je dôležitý
predovšetkým pre občanov nášho mesta tak, aby sme mohli využiť mimorozpočtové zdroje,
ktoré naše mesto získalo v prospech občanov nášho mesta. Tým najdôležitejším je získanie
projektu na opatrovateľskú službu pre ľudí, ktorí sú buď ťažko zdravotne postihnutí alebo sú
v seniorskom veku, aby sa mohlo mesto o nich postarať. Verím, že poslanci po vzájomnej
konzultácií, prídu na ďalšie zasadnutie MsZ. Vezmú do úvahy to, že týmto neubližujú
ostatným poslancom, ani primátorke mesta, ale predovšetkým ľuďom, ktorí v našom meste
žijú. Ešte dávam slovo poslancom, ktorí ak chcú niečo povedať, môžu v rámci zasadnutia
MsZ a následne zasadnutie MsZ ukončím, s tým, že zvolám ďalšie zasadnutie s
predpokladom zvolať ho ešte do vianočných sviatkov.
Poslanec Bc. Ján Skýpala: chcel by som predniesť také dve výzvy. Jedna by išla poslancom,
ktorí opustili dnešné rokovanie MsZ a druhá by bola na pani primátorku. Chcel by som
vyzvať poslancov, ktorí dnes odišli, aby prehodnotili svoj postoj a prístup k rokovaniu MsZ,
nakoľko potrebujeme prerokovať, resp. schváliť rozpočet mesta, na ktorý sú naviazané všetky
projekty mesta, ktoré spomínala pani primátorka. Nič by sa nestalo, keby sme tie projekty len
podávali, ale tie projekty sú už schválené, už sa majú realizovať, avšak bez schváleného
rozpočtu nie je možná realizácia. Tým, že sa jedná hlavne o opatrovateľskú službu, kde sú tí
ľudia závislí na tejto pomoci, bolo by vhodné, keby prehodnotili svoj postoj k tejto veci, a
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možno keby tie osobné spory dali bokom a skúsili sa odosobniť, a pozerať sa na túto vec z
pohľadu poslancov mesta. Druhá výzva, prosba je na pani primátorku. Bolo by dobré, keby sa
pokúsila zvolať neoficiálne stretnutie poslancov, kde by sa prediskutovali, aké sú problémy
alebo čo bolo dôvodom odchodu aj týchto poslancov. Následne, aby sme vedeli rozpočet
prerokovať tak, aby bol v konečnom dôsledku schválený, či to bude s úpravami alebo bez
úprav.
Poslanec Ing. Jozef Žilík: tiež by som chcel vyzvať poslancov, aby sa odosobnili. Toto, čo tu
vzniklo, pretože pán Račko ako poslanec rozprával v množnom čísle na MsZ, pretože, keď ja
podávam nejaký návrh, tak ho podávam v jednotnom čísle a nie v množnom čísle. My by sme
chceli, to znamená, že tu je vytvorená nejaka skupina, ktorá sa tu snaží, neviem čo robiť, ale
nie dobrotu. Dokument, ako je rozpočet mesta, bez toho sa nepohneme, pôjdeme v provizóriu,
pretože tie projekty, a nielen tie projekty, že nepôjdu, nepôjde nič, pretože nebude z čoho ich
realizovať. Chcem ich poprosiť, aby sme sa nejakým spôsobom dohodli. Pani primátorka,
podľa toho čo hovorila, zvolá nové MsZ. Pevne verím, že k dohode dôjde a rozpočet bude
schválený. Chcem ich vyzvať, aby tak urobili, pretože nemôžeme ľudí brať ako
rukojemníkov. Oni neublížia mne, poslancom, pani primátorke, ale ublížia ľuďom tohto
mesta, pretože tie projekty nepôjdu.
Poslanec Bc. Ján Skýpala: provizórium, do ktorého by sme išli, by nebol až taký problém.
Boli sme aj v minulosti v provizóriu, ale neohrozili sa žiadne projekty. Tá realizácia je
ohrozená, pretože tie projekty my musíme realizovať. Ak sa dostaneme do provizória, tie
projekty nebudeme môcť realizovať. Zatiaľ sme sa ešte k rozpočtu nedostali, takže ešte
nechcem hovoriť o provizóriu. Ešte sme o rozpočte nerokovali, ani sme sa nedostali k
hlasovaniu, takže možno rozpočet prejde, len možno to treba nejako rozdiskutovať s týmito
poslancami. Verím, že sa nájde nejaké schodné riešenie, aby mesto Poltár mohlo tieto
mimorozpočtové prostriedky, ktoré sa ťažko zháňajú, aj vyčerpať.
Pani primátorka: ešte k tomu rozpočtu. Ekonomická komisia zasadla aj k rozpočtu mesta,
predsedala jej Bc. Tóčiková, pretože pán predseda ekonomickej komisie Ing. Žilák nebol
prítomný. Komisia, ako aj hlavný kontrolór odporučili prijať rozpočet mesta na nasledujúci
rok aj so zapracovanými projektami, o ktorých sme tu hovorili. Pre nás je rozpočet dôležitý,
pretože sme si dali záväzok, že do konca roka ešte zrealizujeme nejaké investičné akcie, a k
tým akciám patrila aj rekonštrukcia miestnych komunikácií. Ide o rekonštrukciu miestnej
komunikácie na Prievranu, o komunikáciu na Ul. továrenskej a o priestor, ktorý sa nachádza
medzi predajňou COOP Jednota a budovou kultúrneho domu. Všetky tieto projekty už boli
vysúťažené, a finančné prostriedky na ne sme mali v tomto rozpočte, tohtoročnom. Žiaľ,
spoločnosť, ktorá vyhrala verejné obstarávanie, nám dala písomnú informáciu, že sú
nevhodné klimatické podmienky, a preto má záujem realizovať tieto komunikácie začiatkom
budúceho roka. Takže finančné prostriedky, ktoré boli určené na tento účel, sme mali záujem
presunúť na budúci rok do investičných akcií, aby sme hneď, ako nám to dovolia klimatické
podmienky, začali s rekonštrukciou komunikácií. Je tu mnoho vecí, o ktoré sa veľmi
intenzívne snažíme. Ja som to dokumentovala aj v tom, koľko projektov sa nám podarilo
získať aj vďaka zodpovednosti poslancov, ktorí tu aj teraz v tejto chvíli sedia, a snažia sa
urobiť maximum pre občanov nášho mesta. Mojou úlohou je získavať mimorozpočtové zdroje
s pomocou zamestnancov mesta a s podporou poslancov MsZ. Samozrejme budem
kontaktovať poslancov, ktorí odišli, aby sme ešte raz hovorili o rozpočte, hoci rozpočet ako
dokument visí 15 dní na úradnej tabuli mesta, a je možné k nemu dávať pripomienky.
Rovnako poslanci MsZ, ešte predtým, ako bol vyhotovený tento dokument, mali možnosť
dávať svoje návrhy do tohto rozpočtu. Veľmi ma mrzí, že od poslancov, ktorí opustili MsZ,
sme nezaevidovali takéto návrhy. Som presvedčená, že sa ešte pred vianocami stretneme, a
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ten najkľúčovejší dokument bude schválený, či už s pripomienkami, zmenami alebo bez
zmien. Pre mesto je dôležité, aby sa aj v budúcom roku mohlo aj naďalej rozvíjať.
Na záver pani primátorka poďakovala všetkým poslancom za účasť na zasadnutí MsZ.

Martina Brisudová
primátorka mesta

Mgr. Stanislava Čepková
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I. overovateľ
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