Zápisnica
napísaná na zasadnutí MsZ v Poltári konané dňa 5. 12. 2014
Prítomní:
Matej A L B E R T , MVDr. Július B A L O G, MUDr. Radovan B A N Í K, Mgr. Martina
BRISUDOVÁ, Mgr. Pavel J Á N O Š Í K, Daniel K A M A S, Ján K U L I C H, Zdeněk
P I T L I A K, Zdenko R A Č K O, Peter S I T O R, Bc. Ján S K Ý P A L A, Bc. Martina
STANOVÁ TÓČIKOVÁ, Mgr. Lenka T A L Á N O V Á
Primátor:
Prednosta:
Hlavná kontrolórka:
Zapisovateľka:

Pavel Gavalec
Ing. Pavel OLŠIAK
Iveta Lakotová
Marta Kupčeková

II.
PROGRAM:
OBRADNÁ MIESTNOSŤ MsÚ:
1/ Otvorenie
2/ Určenie zapisovateľa
3/ Správa o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy v meste Poltár a odovzdanie
osvedčení o zvolení primátorovi a poslancom mestského zastupiteľstva
4/ Zloženie sľubu primátora mesta
5/ Zloženie sľubu poslancov Mestského zastupiteľstva v Poltári
6/ Vystúpenie primátora – zhodnotenie predchádzajúceho volebného obdobia a plány
na nasledujúce volebné obdobie
ZASADACIA MIESTNOSŤ
7/ Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva a určenie
overovateľov zápisnice
8/ Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie a volebnej komisie
9/ Návrh na zriadenie Mestskej rady a voľba jej členov
10/ Určenie zástupcu primátora
11/ Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia MsZ v prípadoch
predpokladaným zákonom o obecnom zriadení
12/ Návrh na zriadenie stálych komisií, voľba predsedov
13/Návrh na poverenie poslancov MsZ vykonávaním občianskych obradov
14/ Určenie platu primátora
15/ Náhrada platu za nevyčerpanú dovolenku primátorovi mesta
16/ Plány zasadnutia mestského zastupiteľstva, mestskej rady a hlavnej kontrolórky
17/ Odpredaj bytov v bytovom dome č. 720 a pozemku pod bytovým domom nájomcom bytov
18/ Dodatok k VZN č. 6/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
19/ Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na r. 2015, 2016 a 2017
20/ Návrh rozpočtu na r. 2015, 2016 a 2017
21/ Diskusia
22/ Záver
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úradu. Poslanci a hostia zaujali svoje miesta. Potom vchádza do miestnosti Pavel Gavalec.
Zaznie štátna hymna. Po jej ukončení primátor oficiálne otvorí ustanovujúce zasadnutie
MsZ.
2/ Za zapisovateľku určil p. Martu Kupčekovú.
3/ Ďalším bodom programu bolo oboznámenie sa s výsledkami volieb na funkciu primátora
mesta a poslancov MsZ v Poltári, ktoré predložila členka mestskej volebnej komisie
Mgr. Iveta Jánošíková. Následne odovzdala osvedčenie o zvolení primátorovi a poslancom
mestského zastupiteľstva
Mestské zastupiteľstvo vzalo správu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy v meste
Poltár a odovzdanie osvedčení o zvolení primátorovi a poslancom mestského
zastupiteľstva na vedomie.

4/Zloženie sľubu primátora mesta
P. Gavalec prečítal sľub v zložení:
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať
záujmy obce a Slovenskej republiky, Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony
a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie primátora
uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“
Potom sa pod text sľubu podpísal.
5/Zloženie sľubu poslancov mestského zastupiteľstva
Primátor mesta p. Pavel Gavalec prečítal sľub v znení:
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať
záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné
všeobecne záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca mestského
zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“
Poslanci skladali sľub podpisom pod text sľubu a zároveň podaním ruky primátorovi
a slovom „sľubujem“.

6/Vystúpenie novozvoleného primátora
Potom novozvolený primátor zhodnotil predchádzajúce volebné obdobie a predložil plány
na nasledujúce volebné obdobie
Ďalšia časť rokovania sa uskutočnila v zasadačke MsÚ.
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7/ Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva
a určenie overovateľov zápisnice
Z pozvánky ustanovujúceho zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Poltári vyplýva, že prvú
časť stanoveného programu bola uskutočnená a zložením sľubu sa primátor a poslanci ujali
funkcií v orgánoch samosprávy nášho mesta.
Pre naplnenie formálneho hľadiska konania ustanovujúceho zasadnutia MsZ vyplývajúceho
z metodického návodu Ministerstva vnútra SR bolo potrebné pristúpiť k určeniu overovateľov
zápisnice a k schváleniu programu ustanovujúceho zasadnutia MsZ v Poltári.
Za overovateľov zápisnice z dnešného ustanovujúceho zasadnutia MsZ určujem
poslancov:

Matej ALBERT
Mgr. Lenka TALÁNOVÁ

Z pozvánky na dnešné ustanovujúce zasadnutie MsZ vyplýva nasledovný program:
NÁVRH:
7/ Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva a určenie
overovateľov zápisnice
8/ Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie a volebnej komisie
9/ Návrh na zriadenie Mestskej rady a voľba jej členov
10/ Určenie zástupcu primátora
11/ Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia MsZ v prípadoch
predpokladaným zákonom o obecnom zriadení
12/ Návrh na zriadenie stálych komisií, voľba predsedov
13/Návrh na poverenie poslancov MsZ vykonávaním občianskych obradov
14/ Určenie platu primátora
15/ Náhrada platu za nevyčerpanú dovolenku primátorovi mesta
16/ Plány zasadnutia mestského zastupiteľstva, mestskej rady a hlavnej kontrolórky
17/ Odpredaj bytov v bytovom dome č. 720 a pozemku pod bytovým domom nájomcom bytov
18/ Dodatok k VZN č. 6/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
19/ Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na r. 2015, 2016 a 2017
20/ Návrh rozpočtu na r. 2015, 2016 a 2017
21/ Diskusia
22/ Záver
Mgr. Brisudová
-požiadala o doručovanie všetkých materiálov na zasadnutie MsZ a ich zverejnenie
Kto je za to, aby sa mestské zastupiteľstvo riadilo týmto programom?
13 za
- proti
- sa zdržal hlasovania
Primátor konštatoval, že program ustanovujúceho zasadnutia bol schválený a bude sa
jednať podľa neho.
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8/ Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie a volebnej komisie
Primátor mesta predložil návrh na zloženie návrhovej komisie:
Bc. Ján SKÝPALA
Zdenko RAČKO
MVDr. Július BALOG
Hlasovanie: Kto je za uvedený návrh?
13 za
- proti

- sa zdržal hlasovania

Návrh na mandátnu a volebnú komisiu:
MUDr. Radovan BANÍK
Ján KULICH
Peter SITOR
Hlasovanie: Kto je za uvedený návrh?
13 za
- proti

- sa zdržal hlasovania

9/ Návrh na zriadenie Mestskej rady a voľba jej členov
Kto je za to, aby bola zriadená MsR?
13 za
- proti

- sa zdržal hlasovania

Primátor mesta navrhol 4 člennú mestskú radu podľa príslušného zákona o obecnom
zriadení.
Návrh na zloženie mestskej rady:
ČLENOVIA:
Peter SITOR
8 za

- proti

5 sa zdržali hlasovania
Pitliak, Mgr. Talánová, Bc. Stanová Tóčiková,
Kamas, Mgr. Brisudová

Mgr. Jánošík
-navrhol rozšíriť mestskú radu o ďalšieho člena. Má sa prihliadať na zloženie mestskej rady..
Navrhuje p. Tóčikovú.
Daniel KAMAS
13 za

- proti

MUDr. Radovan BANÍK
6 za
- proti

MVDr. Július BALOG
11 za

- proti

- sa zdržal hlasovania
7 sa zdržali hlasovania
Pitliak, Mgr. Talánová, Bc. Stanová Tóčiková,
Bc. Skýpala, Kamas, Mgr. Brisudová, Mgr. Jánošík
2 sa zdržali hlasovania
Bc. Stanová Tóčiková, Pitliak
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Peter SITOR, Daniel KAMAS, Július BALOG

10/ Určenie zástupcu primátora
primátor
-za zástupcu primátora určil MUDr. Baníka, ktorý sa týmto stáva aj členom mestskej rady
Mgr. Jánošík
-nebolo to férové, mali sme voliť 3 členov MsR, zástupca je automaticky. Treba zahlasovať
o ďalšom.
Zástupcu si mal povedať vopred.
Mgr. Brisudová
-o návrhu Mgr. Jánošíka treba dať hlasovať. Kto nedá hlasovať, stráca právo viesť MsZ.
MUDr. Baník
-je to nová situácia, malo by sa hlasovať o menovanej
Mgr. Jánošík
-bolo treba dať hlasovať o Stanovej Tóčikovej. Zástupca bude určený a ostatných zvolíme
Bc. Stanová Tóčiková
-primátor mal dať návrh skôr
Mestské zastupiteľstvo vzalo určenie zástupcu primátora na vedomie.

11/ Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia
MsZ v prípadoch predpokladaným zákonom o obecnom zriadení
primátor mesta predložil návrh:
Navrhujem aby poslanec Ján KULICH bol poverený oprávnením zvolávať a viesť zasadnutia
obecného zastupiteľstva v prípadoch predpokladaným zákonom o obecnom zriadení:
- § 12 ods. 2 – ak starosta obce nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva najmenej
raz za tri mesiace, zvolá ho poslanec poverený obecným zastupiteľstvom,
- § 12 ods. 3 – ak starosta obce nezvolá ustanovujúce zasadnutie obecného
zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom,
- § 12 ods. 6 – ak starosta obce stratí právo viesť zasadnutie, vedie ho poslanec
poverený obecným zastupiteľstvom.
Uvedené úlohy plní poverený poslanec za predpokladu, že nie je starostom obce poverený
zástupca starostu, resp. zástupca starostu nie je prítomný, alebo odmietne uvedené úlohy
plniť.
Má niekto iný návrh?
Hlasovanie:
13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania
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12/ Návrh na zriadenie stálych komisií, voľba predsedov
Návrh na zriadenie komisií:
-komisia pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta
-komisia pre kultúru, mestskú kroniku a ZPOZ
-bytová komisia
-komisia pre zdravie a sociálnu starostlivosť
-komisia územného plánovania, výstavby, dopravy, životného
prostredia a pre spoluprácu s podnikateľmi
-komisia pre školstvo
-komisia pre šport
-komisia priestupková a pre ochranu verejného záujmu pri výkone
funkcie

Hlasovanie: Kto je za to, aby boli zriadené tieto komisie?
13 za
- proti

- sa zdržal hlasovania

Voľba predsedov komisií:
Návrh na schválenie predsedu:
komisie pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta Bc. Ján Skýpala
13 za
- proti
- sa zdržal hlasovania
-komisie pre kultúru, mestskú kroniku a ZPOZ Daniel Kamas
13 za
- proti
- sa zdržal hlasovania
-bytovej komisie Ján Kulich
13 za
- proti

- sa zdržal hlasovania

- komisie pre zdravie a sociálnu starostlivosť Lenka Talánová

13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

- komisie územného plánovania, výstavby, dopravy, životného
prostredia a pre spoluprácu s podnikateľmi Matej Albert
7 za
1 proti
5 sa zdržali hlasovania
Bc. Stanová Tóčiková
Pitliak, Mgr. Talánová,
Kamas, Mgr. Jánošík,
Mgr. Brisudová
- komisie pre školstvo MVDr. Július Balog
11 za
- proti
- komisia pre šport Peter Sitor
13 za
- proti

2 sa zdržali hlasovania
Bc. Stanová Tóčiková, Mgr. Jánošík
- sa zdržal hlasovania

- komisie priestupkovej a pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie Bc. Martina Stanová Tóčiková,
ktorá návrh primátora zamietla.
Mgr. Talánová navrhla za predsedu uvedenej komisie Zdenka Pitliaka.
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12 za
- proti

1 sa zdržal hlasovania
p. Pitliak

Diskusia:
Mgr. Jánošík
-komisie si zriaďuje MsZ na základe odbornosti a rokuje v zbore. Mali by byť 5 členné. Tí poslanci, ktorí neboli
zvolení za predsedov komisií, by mali byť podpredsedami.
primátor
-dnes nie je predmetom rokovania schvaľovanie podpredsedov a členov. Predsedovia si vytvoria komisie.
Niektoré budú 5 členné a niektoré možno budú mať aj viac členov, ktoré sa zlúčili. Na klube starostov sa
dohodlo, že podpredsedovia a členovia sa schvália na ďalšom
MsZ.
p. Sitor
-on sám zváži koľko členov bude mať komisia

MUDr. Baník
-navrhol, aby sa o počte členov v komisiách dnes nerokovalo. Skúsme pouvažovať, ktorá
komisia bude mať koľko členov prihliadnuc aj na odbornosť. Na ďalšom MsZ bude konkrétny
návrh po dohode s poslancami, aj neposlancami.
Mgr. Stanová Tóčiková
-treba odsúhlasiť, aby ostatní poslanci, ktorí nie sú nikde, boli členmi komisií. Keď ste si tu
vytvárali svoje komisie a predsedov, nebralo sa do úvahy, kto sa čomu venuje. Mgr.
Brisudová sa školstvu venuje 15 rokov. Prečo p. Albert, ktorý nemá so stavebníctvom nič
spoločné, je predseda takej komisie, keď sama zo zastupiteľstva má stavebnú školu.
Konštatovala, že keď ju primátor vyhodil z kancelárie, mal zavolať všetkých poslancov a mali
si povedať, aké majú znalosti a čo ovládajú.
Ďalej konštatovala, že už nie je konkurentka a mal by akceptovať aj ostatné názory. Bez toho,
aby sa opýtal, dal ju do komisie. To sa nerobí.
primátor
-konštatoval, že keď zvolávala poslancov do pizzérie, tiež ho nepozvala. On si súkromne
pozval a chcel počuť názory.
Bc. Stanová Tóčiková
-v pizzérii mala pozvaných tých, ktorí robili kampaň, aby sa im poďakovala. Bola tam MUDr.
Gasperová a JUDr. Garajová. Budova MsÚ je verejiná. Primátor sa mohol stretávať na byte,
alebo v nejakom podniku.
primátor
-bolo to po pracovnej dobe. P. Stanová nebola vtedy poslankyňa, teraz môže prísť kedykoľvek.
Môžeme odsúhlasiť, že každý poslanec bude v komisii.
prednosta
-môže garantovať, že každý poslanec bude člen komisie, podpredseda je volený komisiou.
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-zo zákona je predseda a podpredseda poslanec
MVDr. Balog
-konštatoval, že Mgr. Jánošík bol 4 roky predseda bytovej komisie a nebol tam žiadny iný
poslanec a nevadilo mu to
Mgr. Jánošík
-ja som tam pracoval s ľuďmi, ktorých ste mi vy dali, ale vy si vyberáte. Práca v komisii bola
seriózna.
MVDr. Balog
-o tom nikto nepochybuje
primátor
-na budúcom MsZ si môžete voliť komisie ako chcete
Mgr. Talánová
-chcela konkrétne zahlasovať podpredsedov do komisií
Mgr. Brisudová
-treba s nimi najskôr hovoriť. V MsZ sme si všetci rovní. Komisie sú poradný orgán MsZ.
Všetci poslanci majú nejaké odborné skúsenosti. Každý chce pracovať v komisii. Treba
všetkých zvolať a nech si každý povie svoj názor. Mohli sme sa tomuto vyhnúť.
primátor
-niektoré komisie môžu byť aj väčšie ako 5 členné
MUDr. Baník
-boli tri návrhy. Mgr. Jánošík navrhol hlasovať o počte členov. Potom iný návrh bol, aby
každý poslanec sa stal člen komisie a tretí, aby boli podpredsedovia. O tom, aby všetci
poslanci boli členovia komisií a aby tí, čo sa nestali predsedovia boli podpredsedovia,
môžeme dať zahlasovať.
Mgr. Jánošík
-stiahol návrh o počte členov v komisiách
Hlasovanie:
Kto je za to, aby každý poslanec bol člen komisie?
13 za
- proti

- sa zdržal hlasovania

Hlasovanie za návrh Mgr. Talánovej:
Kto je za to, aby Mgr. Brisudová, Mgr. Jánošík, MUDr. Baník, Račko, Bc. Stanová Tóčiková,
boli podpredsedami komisií?
11 za
- proti
2 sa zdržali hlasovania
Bc. Stanová Tóčiková, Kamas
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-dnes by neriešil, kto pôjde do ktorej komisie
Bc. Stanová Tóčiková
-navrhla za podpredsedu do ekonomickej komisie Mgr. Brisudovú
primátor
-komisie sa budú tvoriť na ďalšom MsZ, dnes sme v programe odsúhlasili voľbu predsedov
Mgr. Jánošík
-je to k tomu bodu, ku komisiám
prednosta
-je schválený program voľba predsedov
Mgr. Brisudová
-poslanec môže dať návrh na hlasovanie
prednosta
-prečítal rokovací poriadok komisií, kde je uvedené, že podpredsedov si volia členovia
komisie
Mgr. Talánová
-poslanci by mali byť zaradení do komisií, v ktorých sa vidia
primátor
-je schválené uznesenie, že budú podpredsedovia komisií
prednosta
-musíte vy schvaľovať všetkých členov komisie
Bc. Skýpala
-netreba to naťahovať, schváĺili sme, že podpredseda bude poslanec

13/Návrh na poverenie poslancov MsZ vykonávaním občianskych obradov
Primátor navrhol, aby vykonávaním občianskych obradov bol poverený MUDr. Baník. Je
možné zoznam sobášiacich rozšíriť podľa záujmu ostatných poslancov, napr. Mgr. Brisudová,
Mgr. Jánošík, Bc. Stanová Tóčiková.
Mgr. Jánošík návrh zamietol.
Bc. Skýpala
-treba dať čas na rozmyslenie
Hlasovanie:
Kto je za to, aby bol poverený vykonávaním občianskych obradov MUDr. Baník?
13za
- proti
- sa zdržal hlasovania
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-bolo by vhodné schváliť ešte jedného, navrhol Mgr. Brisudovú.
Mgr. Brisudová
-robí to rada, považuje to za česť
Hlasovanie:
Kto je za to, aby bola poverená vykonávaním občianskych obradov Mgr. Brisudová?
13za
- proti
- sa zdržal hlasovania
Mgr. Baník
-zloženie mestskej rady bolo emotívne, funkciu zástupcu primátora neprijíma. Do ďalšieho
zasadnutia MsZ, nech pracuje trojčlenná mestská rada.
primátor
-vyjadrenie MUDr. Baníka vzal na vedomie

14/ Určenie platu primátora
Hlasovanie:
Kto je za to, aby bol určený. v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov v rozsahu určenom doterajším mestským zastupiteľstvom mesačný plat primátora
mesta p. Pavla Gavalca vo výške 2 315,00 €?
7 za
6 proti
- sa zdržal hlasovania
Pitliak, Bc. Stanová Tóčiková, Mgr. Talánová,
Mgr. Jánošík, Kamas, Mgr. Brisudová
Bc. Skýpala
-mal dotaz, či sa prejednáva zákonnom danný plat
Mgr. Jánošík
-základný plat je 1929 €

15/ Náhrada platu za nevyčerpanú dovolenku primátorovi mesta
Návrh na schválenie:
v súlade s § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnení
poskytnutie náhrady platu primátorovi mesta za 25 dní nevyčerpanej dovolenky za
rok 2014 v celkovej sume 2.328, 08 €
prednosta
-JUDr. Gombala na klube starostov povedal, že si novozvolení primátori nemôžu dovolenku
za r. 2014 prenášať do budúceho roka. Bolo odporučené starostom, aby si dali takýto
materiál schváliť, lebo im dovolenka prepadne bez nároku na odmenu. Primátorov pracovný
pomer končí zložením sľubu a sobotou, resp. pondelkom znova začína
Bc. Stanová Tóčiková
-mala dotaz, prečo si primátor dovolenku nevyčerpal
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-čerpal som dovolenku za r. 2013. Pretože bolo veľa akcií, ostatnú nemal kedy. Má na to
nárok.
Bc. Skýpala
-konštatoval, že pri predošlom hlasovaní sa pomýlil. Myslel si, že schvaľujeme zákonom danú
výšku príjmu primátorovi. Vzhľadom na to, že schvaľujeme 2.300 € preplatenie dovolenky,
nevedel o akú sumu sa jedná. Či by nebolo aj v očiach občanov korektnejšie, aby sme začínali
všetci nové volebné obdobie od nuly, začať so štandartným platom. Tak isto ako povedal,
samozrejme u Vás sa jedná o iné cifry, že sa vzdá svojich nárokov, aj keď sú to v porovnaní
s týmto drobné. Ale bolo by to gesto, že to chceme robiť pre občanov.
Mgr. Brisudová
-bola navrhovaná odmena. Základ je 1.929 €, už tam je odmena do 2.315 €, čiže tam je
nejakých 300 €. Potom máme 2.328 € na preplatenie dovolenky. Prikláňa sa k názoru p.
Skýpalu. Sme na začiatku volebného obdobia. Ak budeme mať nejaké výsledky, nie je žiadny
problém odmenu navrhnúť. Terajšia odmena pochádza z predchádzajúceho obdobia za prácu,
ktorá bola vykonaná vtedy.
Hlasovanie:
Kto je za to, aby bolo schválené
v súlade s § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnení
poskytnutie náhrady platu primátorovi mesta za 25 dní nevyčerpanej dovolenky za
rok 2014 v celkovej sume 2.328, 08 €?
6 za

4 proti
Pitliak, Bc. Stanová Tóčiková,
Mgr. Talánová, Mgr. Brisudová

3 sa zdržali hlasovania
Mgr. Jánošík, Kamas,
MUDr. Baník

16/ Plány zasadnutia mestského zastupiteľstva, mestskej rady a hlavnej
kontrolórky
Plány boli vypracované písomne a zaslané poslancom domov.
Hlasovanie:
Kto je za navrhované plány činnosti?
12 za
- proti

1 sa zdržala hlasovania
Mgr. Brisudová

17/ Odpredaj bytov v bytovom dome č. 720 a pozemku pod bytovým domom
nájomcom bytov
NÁVRH NA SCHVÁLENIE:
Zámer prevodu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
a/v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov v spojitosti so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových
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nájomcom za kúpnu cenu:
Výška
Doplatok za byt
Celková cena
vyplateného
pri podpise
bytu v €
preddavku v €
zmluvy v €

Byt

Počet izieb

1-izbový
3-izbový bez
loggie
3-izbový
s loggiou

1

88 333,-

2932,12

545,11

3477,23

3

142767,-

4739,00

900,00

5639,00

3

150651,-

5000,70

874,57

5875,27

b/ v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, týkajúci sa odpredaja pozemku pod bytovým domom p. č. CKN
2292/8 o výmere 822 m² – zastavané plochy a nádvoria, na ktorej je postavený bytový
dom súp. č. 720, v spoluvlastníckom podiele prislúchajúcom spoluvlastníckemu podielu
na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu za kúpnu cenu 0,10 €/ m2.

prednosta
-bytovka bola postavená pred 15 rokmi, nájomcovia skladali istinu 150.000 Sk. Touto témou
sme sa zaoberali dosť dlho, v tej dobe sa menili zákony ohľadne prevodov bytov. Boli získané
prostriedky z rôznych zdrojov. Urobili sme všetko preto, aby boli spokojní, aby neboli
znevýhodnení oproti ostatným, ktorí mali možnosť si byty odkúpiť. Po odpovedi z Ministerstva
financií sme našli spôsob, akým previezť do vlastníctva nájomníkom. Ceny sú zo vzájomnej
diskusie. Môj názor je, že zaplatia viacej, ako nájomníci predtým ostatných bytov.
Bc. Stanová Tóčiková
-v zmluve o budúcej zmluve figuruje ako tretia strana PSS. Či je ošetrené tak, aby na Mesto
nemalo dopad. Či nás nemôžu napadnúť, že sa byty neodpredali do dátumu, ako sa mali.
prednosta
-začali vyzývať budúcich majiteľov, aby si plnili záväzky. My sme im dali potvrdenie, že čo sa
ide diať, ale zatiaľ sme spätnú väzbu nedostali, žeby to neakceptovali.
Ing. Cifraničová
-telefonicky sme s nimi debatovali, dali sme termín do 30. 6., je to zdĺhavé
prednosta
-nájomníci mali podpísané zmluvy, že doplatia 500.000 Sk. To je neúnosné. Museli sme urobiť
dodatky, kde sa to zrušilo, vzali sme do úvahy opotrebovanosť a sumu napasovali tak, ako
napr. z bytového družstva.

-13p. Kulich
-či Mesto na to nemá pôžičku
prednosta
-nie
Mgr. Brisudová
-akým kľúčom bol vyrátaný doplatok za byt
Ing. Cifraničová
-900 € bol základ, ostatné bolo odvodené od štvorcov
Hlasovanie:
Kto je za vyššie uvedený návrh na schválenie?
13 za
- proti

- sa zdržal hlasovania

18/ Dodatok k VZN č. 6/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
prednosta
-prepočítali sme náklady s uskladnením a vývozom komunálneho odpadu. Vyšlo číslo, ktoré
pre Mesto nepokrýva náklady, ktoré s tým má. My sme neposkytovali 120 l nádoby pre
rodinné domy. Nájomcom bytov sme 1.200 l nádoby z mesta dali. Zdalo sa nám to
diskriminačné. Týmto zvýšením by sme mali zabezpečiť, nie však hneď, ale postupne, lebo
nám všetky náklady nepokryje, výmenu nádob. Každá nádoba bude označená štítkom a rokom,
kedy bola dodaná. Životnosť by bola 5 rokov.
hlavná kontrolórka
-nákup zberných nádob je aj v rozpočte v sume 5.000 €
Mgr. Brisudová
-v dôvodovej správe je, že sa k tomuto kroku pristupuje z dôvodu straty za r. 2013. Navrhuje,
či by sa nemohli brať do úvahy náklady za posledné tri roky. P. Klembasová v minulom
období upozornila, žeby mesto malo nakupovať nádoby pre občanov mesta. Je ťažké
odhadnúť, koľko by sa malo nakúpiť. Mesto by to malo v r. 2015 zafinancovať a v prípade
potreby zvýšiť sadzbu od nasledujúceho roka.
prednosta
-veľkoobjemové kontajnery sa tiež rozmiestňujú častejšie, lebo odstraňovanie živelných
skládok by bola náročnejšie.
Je to vec, ktorá sa prezentuje ťažko. Množstvo odpadu je čím ďalej vyššie. Tým, že sme
zabezpečili odvoz odpadu cez skládku – združenie obcí, už sme usporili a len kvôli tomu sme
nemuseli zvyšovať poplatok za vývoz odpadu. Keď to teraz robí skládka sú to len 2/3
nákladov.
p. Štrbová
-predložila stratu za odpad v minulých troch rokoch:
r. 2011 25.934 €

-14r.2012
r.2013

21.660 €
9.165 €

MVDr. Balog
-poplatok sa zvyšuje ročne o 1,83 €, ale úľavy sa kompenzujú
p. Račko
-1,83 € ročne pri tých úľavách nie je tak veľa
Bc. Stanová Tóčiková
-navrhla upresniť počet rodinných domov. Upozornila na to, že keď do jedného rodinného
domu dáme kuka nádobu a do ďalšieho nie, bude zle.
primátor
-110 l nádoby sa kúpia a budú sa postupne vymieňať
p. Skýpala
-máme návrh na zvýšenie poplatku, nikomu sa to nepáči. Pred chvíľou sme mali primátorovi
preplatiť dovolenku, na čo má nárok a zase ideme dvíhať dane. Hovoríme, že nemáme
peniaze. Na jednej strane pridávame, nemám nič osobné proti primátorovi, a na druhej strane
ideme dvíhať.
primátor
-peniaze, ktoré sa vyberú za komunálny odpad, sa nesmú inde použiť iba na odpad. Nejde to
na plat. My zákon nechceme porušiť.
Ing. Švantnerová
-to je len vykrytie straty 9.000, keby sme chceli ešte na nádoby, tak je vyššie navýšenie
Mgr. Jánošík
-škoda, že to nepredjednala MsR
hlavná kontrolórka
-poplatok 16, 42 € sa skladá z troch zložiek. V tom poplatku je aj nákup nádob.
Sme v strate, musíme nájsť iné zdroje v rozpočte. Ak chceme nakúpiť pre celé mesto naraz,
musíme nájsť väčšie množstvo finančných prostriedkov.
Hlasovanie:
Kto je za to, aby bol schválený navrhovaný dodatok?
9 za
- proti
4 sa zdržal hlasovania
Mgr. Jánošík, Bc. Stanová Tóčiková,
Mgr. Brisudova, Kamas

19/ Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na r. 2015, 2016 a 2017
Bolo predložené písomne a v plnom znení je prílohou zápisnice. Na zasadnutí MsZ bolo
stanovisko ešte okomentované hlavnou kontrolórkou.
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-navrhla vyčleniť finančné prostriedky, aby sa na rozhodovaní mohla zúčastňovať aj
verejnosť, na konkrétne návrhy. Znamená to, že sa vyčlení objem finančných prostriedkov
a na základe projektu sa tieto použijú na konkrétne návrhy. Možno sa občania budú viac
zapájať, napr. kde osadiť lavičky, vybudovať chodník... Ide o to, aby občania vstupovali do
rozpočtu.
Mestské zastupiteľstvo vzalo stanovisko hlavnej kontrolórky na vedomie.

20/ Návrh rozpočtu na r. 2015, 2016 a 2017
Poslancom bol zaslaný na preštudovanie domov.
prednosta
-konštatoval, že návrh bol zverejnený na úradnej tabuli. Bol stavaný približne tak, ako v r.
2014 s tým, že na každom MsZ je možnosť s položkami narábať tak, ako uznáme za vhodné.
Upravovať sa môže rozpočtovými opatreniami.
Mgr. Jánošík
-navrhol do rozpočtu upraviť MK ku garážam
primátor
-pripravujeme revitalizáciu sídliska až po Ul. 13. januára, kde sa počíta aj s touto úpravou.
Teraz pripravujeme projekt.
p. Pitliak
-konštatoval, že na MK Poltár, Slaná Lehota a Hájiky sú vyčlenené finančné prostriedky.
Komunikácie v Zelenom sú v zlom stave a málo finančných prostriedkov sa tam investovalo.
Je to vstupná brána do Poltára. Taktiež chodník na železničnú stanicu a most je v hroznom
stave. Konštatoval, že za jeho pôsobenia v MsZ sa v Zelenom urobili chodníky, voda, plyn...
Strecha na budove bývalej knižnice sa rozpadá.
primátor
-Turecký most ešte stále patrí pod VÚC, napriek tomu to ideme vysypať skalou
MUDr. Baník
-má výhrady k hale. V tomto rozpočte sú energie 8.900 €, to je konečný stav za r. 2014. Je to
nárast o 30 %.
p. Štrbová
-hala sa temperuje
MUDr. Baník
-nech je viac využitá
prednosta
-má sa robiť výmena okien, potom by sa malo zvyšovať

-16MUDr. Baník
-odmeny za ZPOZ by sa mali rozlíšiť za sobáš a za pohreb, v prospech pohrebov. Je ťažké
urobiť pohreb a tam by mala byť vyššia čiastka.
- v r. 2015 končia pre Mesto dva úvery: kúpalisko a domov dôchodcov. V budúcnosti budú
tieto financie v prospech mesta. Ďalej mal dotaz, či je výhodnejšie vyplatiť úver za STS.
p. Štrbová
-prepočítajú v banke
MUDr. Baník
-ak je pokuta veľká, treba pokračovať
Mgr. Brisudová
-navyšujú sa financie za halu, sú financie zo športovej komisie, z kapitálových výdavkov. Pre
šport nie ich je málo, ale sú nesprávne rozdelené.
Mgr. Jánošík
-futbal potrebuje viac, treba urobiť aj areál
-čo keď sa nebude robiť MK ku garážam
prednosta
-v marci budeme vedieť
-boli sme sa tam pozrieť. Bola tam nasypaná drva, ale tým pádom zvyšujeme vozovku a tým
vytápame garáže. Treba to stiahnuť ťažkým mechanizmom. Je to veľký problém.
Malé UNC si s tým neporadí. To sa musí robiť kompletne. Tam dve tri fúry neriešia nič.
Bc. Stanová Tóčiková
-navrhla 20 cm vrstvu stiahnuť dole a vyrovnať, urobiť nejakú sondu
prednosta
-môžeme to skúsiť, keď tu nejaký stroj bude, len aby nebolo horšie, ako predtým
-vysvetlil situáciu v TJ, nie je platený tréner, pokazila sa kosačka
p. Kulich
-každá obec nad 500 obyvateľov musí mať dobrovoľný hasičský zbor. My ho od r. 1999 máme
a nefinancujeme ho.. V minulosti dával návrhy na rozpočty. Dávalo sa 60.000 Sk, ale
potrebné bolo oveľa viac. Z ministerstva vnútra dostali 2.000 € a v januári 700 €.
Budúci rok budú dávať bezodplatne techniku do obcí. S týmto rozpočtom sa nedá o to
uchádzať. Je potrebná údržba, servis a havarijná poistka. 7.000 € by im bolo treba len na
oblečenie. Aby ich štátni hasiči v prípade potreby mohli zavolať, musia byť kompletne
oblečení, preto požiadal o vyššiu čiastku v rozpočte.
p. Stanová Tóčiková
-nemáme peniaze na požiarnikov, tak ju napadlo, že máme 2.000 € na šport pre p. Sitora. Tie
peniaze by tam teoreticky mohli ísť.
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-treba si vyžiadať prílohu, prečítať si ju a potom sa k tomu vyjadriť. Pokiaľ sa bude dať
skresať, nie je problém.
p. Stanová Tóčiková
-ďalej, či aj na volejbal musíme dať 5.100 €, či by z nich nejakú čiastku nemohli dať
požiarnikom
-znovu mala dotaz, na čo je tých 2.000 €
p. Sitor
-aby sa kúpili veci na súťaže a tréningy. Keď sa schváli polovica bude rád a trebárs sa
prenesie tam, kde to viac treba.
p. Stanová Tóčiková
-môžeš si dať aj zo športovej komisie
p. Sitor
-to sa nedá. Musí sa dať aj ostatným.
Hlasovanie:
Kto je za navrhovaný rozpočet?
7 za
- proti

6 sa zdržali hlasovania
Pitliak, Bc. Stanová Tóčiková, Talánová,
Mgr. Jánošík, Kamas, Mgr. Brisudová

p. Stanová Tóčiková
-dala návrh na zrušenie uznesenia, v ktorom MsZ určilo plat primátorovi vo výške 2.315 €,
lebo bolo zmätočné
MUDr. Baník
-navrhol, aby pre nových kolegov boli zakúpené notebooky, položka je v rozpočte
Mgr. Brisudová
-17. 10. predložila návrh na vyhotovenie pamätnej tabule pre p. Koršoa. Uznesenie bolo
schválené. Prečo nie je splnené?
primátor
-konštatoval, že to bola jej predvolebná kampaň. Takéto sa pripravuje k výročiam, napr. k 10.
výročiu. 17. 1. to kľudne mohlo byť. Ďalej konštatoval, že to neprejednala s nikým, ani na
MsR, ani v komisii. Nedodržala postup a poslanci boli zhrození z toho, že čo predkladala. Na
druhej strane, keď sa rozprával s koľkými ľuďmi, že si zaslúžil Kapec. Dotiahol sem fabriku,
vybudoval sídlisko a toho si nevšíma nikto. Na druhej strane kritizovali aj seniori to, že akou
zbraňou bojoval, takou skončil. 33% malo byť prevedené pod Mesto a toto si nechal. Tak je
viac dôvodov, prečo som pozastavil a preto nech ide naspäť. Nebránim sa tomu, je mi to
kamarát, ale nech sa zachová postup, ako má byť.
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-konštatovala, že nikto nevie, akou zbraňou zomriete, keď vyjdete pred dvere. Túto vetu nemal
povedať.
Mgr. Brisudová
-vie, že návrh na uznesenie nemusí dávať do komisie, ani do MsR, stačí, keď dá na MsZ.
Jemu ukázala návrh a povedal, že áno. Potom povedal, že je to jej predvolebná kampaň.
Mala za to, že na tabuli sa pracuje. V novembri povedal, že máme čas. MsZ bude a bude aj
slávnostné odhalenie tabule. Neprerokoval to, že nepodpísal uznesenie. V MsR, hoci bola,
nepovedal, že nie je podpísané. Nedovolil, aby 3/5 väčšinou si odhlasovali.
Potom predložila nový návrh na hlasovanie:
MsZ:
1.ukladá
hlavnej kontrolórke preveriť postup primátora mesta v súvislosti s plnením uznesenia č.
8/2014 MsZ v Poltári II. A, bod 13 schvaľuje
2.schvaľuje
a/ zhotovenie pamätnej tabule s podobizňou na počesť primátora mesta Poltár Jána Koršoa
s textom:
V tejto budove pôsobil v rokoch 1994 – 2004 ako primátor mesta Ján KORŠÓ /1950- 2004/,
ktorý sa významne pričinil o rozvoj mesta Poltár
b/ osadenie tabule v priestoroch Mestského úradu v Poltári pri príležitosti 10. výročia jeho úmrtia
na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Poltári pri príležitosti ukončenia volebného
obdobia 2010 – 2014 s účasťou verejnosti
c/ sumu 300 € na zhotovenie pamätnej tabule

Mgr. Brisudová
-konštatovala, že ak bol primátorovi kamarát, nevie, ako mohol povedať tieto slová a čo
povie exprezidentovi, ktorý vie, že podala tento návrh, toto, že robil Koršo podľa neho
primátor
-povedz, že prečo 33 % zo sklární, nie je v meste
Mgr. Brisudová
-to by bola pocta aj pre vtedajších poslancov a primátor mohol tiež navrhnúť p. Kapca.
p.. Pitliak
-povedal skúsenosť z predchádzajúcich MsZ. MsZ malo schvaľovať kolaudáciu bytovky za
elektrárňami. Nebola dokončená, omietnutá a nebola ani dlažba. Toto napísal rezortnému
ministrovi za HZDS, ktorý mu odpísal, že má úplnú pravdu.
Za toto ruku nezdvihne.
Mgr. Jánošík
-treba dať hlasovať o návrhoch

-19p. Albert
-poprosil poslancov, ktorí neboli zaradení ako predsedovia, aby povedali, v ktorých
komisiách chcú byť zaradení
p. Kamas
-keď návrh p. Brisudovej bol schválený, nevie prečo sa o tom ešte diskutuje za p. Korša.
Treba dodržať slovo.
p. Stanová Tóčiková
-konštatovala, že keď sedeli v lete, tak povedala, že bude púšťať ľudí cez park na ihrisko
počas celej futbalovej sezóny a mesto sfunkční 5 lámp z mestskej elektriky. A zrazu, že som sa
dovolila postaviť ako protikandidátka, sa rozhodol, že ich dá vypnúť. Aké máš slovo? Vyhral
si a postav sa k tomu ako chlap. Keď sa raz dohodneme, že osvetlenie budem mať, nech to tak
aj zostane. Ide o princíp, chce aby spolupracovali celé 4 roky. Aby sa nepozeral ako na
protikandidátku. Ďalej konštatovala, že pre mesto niečo urobila. Áno, každý robí niečo za
účelom zisku. Podnikatelia sú takí. Ale snaží sa byť ústretová aj pre občanov.
Park bol v stave, v akom bol. Snažila sa dať ho do poriadku. Veľa ľuďom urobila dobre, že
nemusia chodiť okolo potoka. Ja som Ti neublížila. Ty si mne neobnovil pracovnú zmluvu, ale
na to sme zabudli.
primátor
-je to kvôli tomu, že máš na stránke, že zle hospodárime s financiami
p. Stanová Tóčiková
-to, že pred Trčanom a ostatnými podnikateľmi, pred OFSAJD BAROM je halogén, to je
všetko v poriadku. Lebo tí nevyjadria svoj vlastný názor.
p. Pitliak
-od križovatky po kamenára nesvieti ani jedno svetlo
Diskusia občania:
p. Klembasová
-na polikliniku nedoplatilo mesto 87.000, ale 287.000
-nikdy sa nestretla s tým, žeby si predsedovia tvorili komisie, tvorí ich MsZ
-odporučila, aby jeden pracovník z MsPS chodil, keď sa vysýpajú smeti a nech pozrie, ktoré
nádoby sú na rozpadnutie
-keby bol na poplatku za odpad preplatok, tak to máme investovať na skrášlenie ŽP, do
hospodárenia s odpadmi
-povedal si, že Brisudovej návrh bola predvolebná kampaň. Keby si bol povedal v MsZ, keď
ten návrh dala, že s tým nesúhlasíš, tak teraz primátor nie si. Ďalej konštatovala, že
ako mohol redaktorovi novín povedať, že v predvečer Koršoovho úmrtia bol u nich a volal Ťa
auto kupovať. Ani on nebol bez chýb, ako každý, ale dohodli sme sa vždy. On z tej služobnej
cesty prišiel s manželkou o polnoci, pretože boli u dcéry, lebo bola chorá a ráno odišiel
kupovať auto. Takže si s ním nemohol byť.

-20-čo sa týka Kapca. Keby takýto návrh v meste padol, tak by sme boli všetkým na posmech. To
som nikde nezažila za 25 rokov od nežnej revolúcie, žeby niekto najväčšiemu komunistovi
odkrýval pamätnú tabuľu. Ja som bola za neho poslanec a poznám jeho spôsoby a viem akou
formou to všetko čo dosiahol, dosiahol.
-si samoľúby muž, lebo si povedal, že od r. 1992 nikto toľko neurobil. Pripisuješ si aj veci,
ktoré si pripisovať nemôžeš, napr. za revitalizáciu
-p. Pitliak, to čo sa medzi Vami a Koršovom stalo, bol dôsledok nežnej revolúcie
-primátor s prednostom boli pozvaní na 25. výročie založenia spevokolu a ani sa
neospravedlnili
-25 rokov funguje v meste ženský spevácky zbor. Ja som robila pohreby 20 rokov, ale nikdy
som nepovedala, že mi je málo, lebo som chcela robiť. Ženy z umeleckej školy, ktoré nás vedú,
majú za jeden nácvik 5 €, po zdanení 3 €. Pozrite sa aj na to.
-keď si zvoláš ľudí na súkromné stretnutie, tak aspoň o iných ľuďoch nehovor.
Na ekonomickej komisii si vyhlásil, že si sa ma nevedel zbaviť.
Keď bola zvolená Lakotová za kontrolórku, bol za ňou, aby zostala, lebo ju nevymenuje.
-kultúrna komisia odsúhlasila po 50 € na zakúpenie šiat pre p. Pribilincovú a p. Šálkovú pre
ZPOZ, ale ZPOZ má vlastné peniaze aj na ošatné, na dary, na odmeny. Keby sa aj dalo
z komisie, všetkým treba dať rovnako. Prečo nedostali ďalší členovia? Žiada, aby uznesenie
bolo pozastavené a peniaze sa využili na iné účely. Nie len oni dve sú ZPOZ.
-mesto dostáva financie na záujmové činnosti detí a mládeže. Tohto roku nevie nikto, kde sa
20.000 € dalo. Primátor odôvodnil tak, že keď si niekto podá žiadosť, tak mu dáme.
p. Pitliak
-ešte k pamätnej tabuli, v týždenníku PLUS 7 dní bolo, že primátor odišiel na služobnom
aute nie počas pracovnej doby do Bojníc s 900.000 na zadnom sedadle. Pri streľbe bol
zranený človek, ktorý mal úzke väzby na bystrickú odnož mafie. To bolo konštatované v PLUS
7 dní.
prednosta
-ani raz sa nestalo, keď p. Klembasová prišla za spevácky zbor, ani raz sa nestalo, žeby nebol
prispel. Primátor tiež ochotne stále prispel. Vtedy bola športová akcia, ktorá je raz za čas. Na
každej akcii spevokolu predtým boli.
p. Štefančík
-45 min. bola debata kvôli neodbornému vedeniu schôdze. Upozornil nových poslancov na to,
že keď idú hlasovať, nech si dajú predložiť čísla. Pred 4 rokmi boli poslanci navedení schváliť
daň z nehnuteľnosti, Poltár 42 € a Slaná Lehota 6 €. P. Baník sa postaral o nápravu.
Škoda, že sa vzdal funkcie zástupcu. Primátor mal najprv vybrať zástupcu a potom ďalších
členov.
-iba jedna cesta sa robila do Hájikov – Makov. Na ceste popri potoku nie je opravená. Tak
isto cesta na Prievranu sa nerieši. Nie sú v ÚP, ale navrhnúť sa dajú. V lete boli vykosené len
krajnice.
prednosta
-bola vykosená cesta komplet, aj druhý krát. Stromy na Prievranu boli vypílené. Nie je to
celkom pravda, čo hovoríte.

-21p. Sárová
-prečo sme my museli zistiť, ako sa to dá urobiť na katastri. Povedali ste nám, aby sme
hľadali vlastníkov. Nemali ste snahu to riešiť.
Ing. Žilák
-zagratuloval novozvoleným poslancom
Potom objasnil situáciu v TJ. Niekedy bol futbal jediný šport na Poltári, teraz ich je viac.
Návštevnosť je 300 – 600 ľudí. Máme organizovaných 98 hráčov a 5 trénerov. Pred 15 rokmi
bolo 450.000 Sk, teraz máme 13.000 €, je to výrazný nepomer. Najviac financií ide na
dopravu, poplatky. 80 % hráčov hrá zo svojho presvedčenia, odišla kosačka. Bolo by treba
robiť tribúnu. Potom urobil porovnanie s inými mestami.
p. Macalák
-pod sklárňou je záhradná osada Jazerná. Prístupová cesta, ktorá tam vedie jediná je od
rámp na Rimavskú Sobotu. Od 5. 6. prišiel len traktor a vykosil krajnice hlinenej cesty. Nič
iné sa neudialo. Cestu chce dať do ÚP, lebo nevedia sa tam dostať. Doviezli sa dve fúry
škváry. V celej osade nemajú elektrický prúd, prístupovú cestu. Dali si urobiť projekt na
vlastné náklady, má byť zakopaný kábel, nemá kto dať súhlas, lebo sklárne vlastníkom nie sú.
Požiadal o pomoc pri vybavení elektriny.
p. Strapková
-p. Koršó bol primátor a ona občianka mesta, zarazila ju veta, akou zbraňou bojoval, takou
odišiel.
-tiež má záhradku v záhradkárskej osade. Nemali nič od mesta, možno dva kontajnery pred
viacerými rokmi. Hlavná je prístupová cesta. Zrezať stred je podobné ako pred garážami.
Zrezal sa mechanizmom, ale nie je prístupná osobnému autu.
Bolo prisľúbených 5 áut škváry, doviezli sa dve. Ostatok sa odviezol k domčeku pod
kúpaliskom v Zelenom, neviem komu patrí.
Bol sa niekto pozrieť ako to bolo vykosené? Bolo treba urobiť nápravu. My sme si to
svojpomocne nejako upravili. Vie niekto povedať, koľko to stálo?
Všetko si financujeme sami. Treba nám pomôcť.
prednosta
-faktúra za vykosenie bola za viacej komunikácií. Je to úzka cesta a mláťačka za traktorom
má obmedzenú dostupnosť. Čo sa dalo urobiť, sa urobilo.
p. Strapková
-bola to škvára určená záhradkárom?
primátor
-auto, čo viezlo z Brezničky, sa doškriabalo, odmietlo ďalej voziť.
p. Macalák
- povinnosťou je urobiť prístupovú cestu.
Hlasovanie za návrh na uznesenie Mgr. Brisudovej ohľadom pamätnej tabule p. Koršooovi:
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1 proti
p. Pitliak

- sa zdržal hlasovania

Hlasovanie:
Kto je za zrušenie uznesenia, aby bol určený
1. v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom doterajším
mestským zastupiteľstvom mesačný plat primátora mesta p. Pavla Gavalca vo výške 2 315,00
€?
7 za
6 proti
- sa zdržal hlasovania
Sitor, Kulich, Albert, MUDr. Baník, MVDr. Balog, Račko

Hlasovanie:
Kto za to, že MsZ URČUJE:
v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov mesačný plat primátora mesta
p. Pavla Gavalca vo výške 1.929,00 €
7 za
5 proti
1 sa zdržal hlasovania
Pitliak, Mgr. Talánová,
MVDr. Balog, Račko
Bc. Stanová Tóčiková,
Albert, Kulich, Sitor
MUDr. Baník
Kamas, Mgr. Jánošík
Bc. Skýpala, Mgr. Brisudová
UZNESENIE č. 1/2014-2015
z ustanovujúceho zasadnutia MsZ v Poltári
konané dňa 5. 12. 2014
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO:
I. B E R I E N A V E D O M I E
l. správu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy v meste Poltár a odovzdanie
osvedčení o zvolení primátorovi a poslancom mestského zastupiteľstva
2. vystúpenie primátora – zhodnotenie predchádzajúceho volebného obdobia a plány
na nasledujúce volebné obdobie
3.stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na r. 2015, 2016 a 2017
4. viacročný rozpočet vrátane programov a podprogramov Mesta Poltár na roky 2016,
2017 podľa prílohy
Príjmy spolu
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové
Výdavky spolu
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie výdavkové
Hospodárenie obce

Rozpočet na rok 2016
3 812 896,00
3 812 896,00
3 812 896,00
3 557 067,00
176 303,00
79 526,00
0

Rozpočet na rok 2017
3 851 632,00
3 851 632,00
3 851 632,00
3 594 087,00
178 019,00
79 526,00
0

-23II. K O N Š T A T U J E , že
1. novozvolený primátor mesta p. Pavel Gavalec zložil zákonom predpísaný sľub
primátora mesta
2.zvolení poslanci mestského zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslancov
mestského zastupiteľstva:
Matej A L B E R T , MVDr. Július B A L O G, MUDr. Radovan B A N Í K, Mgr. Martina
BRISUDOVÁ, Mgr. Pavel J Á N O Š Í K, Daniel K A M A S, Ján K U L I C H, Zdeněk
P I T L I A K, Zdenko R A Č K O, Peter S I T O R, Bc. Ján S K Ý P A L A, Bc. Martina
STANOVÁ TÓČIKOVÁ, Mgr. Lenka T A L Á N O V Á
III. Z R I A Ď U J E
1.mestskú radu
2. nasledovné komisie:
-komisia pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta
-komisia pre kultúru, mestskú kroniku a ZPOZ
-bytová komisia
-komisia pre zdravie a sociálnu starostlivosť
-komisia územného plánovania, výstavby, dopravy, životného
prostredia a pre spoluprácu s podnikateľmi
-komisia pre školstvo
-komisia pre šport
-komisia priestupková a pre ochranu verejného záujmu pri výkone

funkcie
IV. V O L Í
1.za členov mestskej rady: Peter Sitor, Daniel Kamas, MVDr. Július Balog
2. za predsedu
komisie pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta Bc. Jána Skýpalu
-komisie pre kultúru, mestskú kroniku a ZPOZ Daniela Kamasa
-bytovej komisie Jána Kulicha
- komisie pre zdravie a sociálnu starostlivosť Lenku Talánovú
- komisie územného plánovania, výstavby, dopravy, životného
prostredia a pre spoluprácu s podnikateľmi Mateja Alberta
- komisie pre školstvo MVDr. Júliusa Baloga
- komisia pre šport Petra Sitora
- komisie priestupkove a pre ochranu verejného záujmu pri výkone

funkcie Zdenka Pitliaka
V. P O V E R U J E
1. aby poslanec p. Ján Kulich bol poverený oprávnením zvolávať a viesť zasadnutia
obecného zastupiteľstva v prípadoch predpokladaným zákonom o obecnom zriadení:
- § 12 ods. 2 – ak starosta obce nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva najmenej
raz za tri mesiace, zvolá ho poslanec poverený obecným zastupiteľstvom,
-
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§ 12 ods. 3 – ak starosta obce nezvolá ustanovujúce zasadnutie obecného
zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom,
§ 12 ods. 6 – ak starosta obce stratí právo viesť zasadnutie, vedie ho poslanec
poverený obecným zastupiteľstvom.

Uvedené úlohy plní poverený poslanec za predpokladu, že nie je starostom obce poverený
zástupca starostu, resp. zástupca starostu nie je prítomný, alebo odmietne uvedené úlohy
plniť.

VI.S C H V A Ľ U J E
1. aby vykonávaním občianskych obradov boli poverení: MUDr. Radovan Baník, Mgr.
Martina Brisudová
2. plány zasadnutia mestského zastupiteľstva, mestskej rady a hlavnej kontrolórky

3.zámer prevodu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
a/v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov v spojitosti so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov v platnom znení, týkajúci sa odpredaja bytov v bytovom dome s. č.720
nájomcom za kúpnu cenu:

Byt

Počet izieb

Výška
vyplateného
preddavku
v Sk

1-izbový
3-izbový bez
loggie
3-izbový
s loggiou

1

88 333,-

2932,12

545,11

3477,23

3

142767,-

4739,00

900,00

5639,00

3

150651,-

5000,70

874,57

5875,27

Výška
Doplatok za byt
Celková cena
vyplateného
pri podpise
bytu v €
preddavku v €
zmluvy v €

b/ v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, týkajúci sa odpredaja pozemku pod bytovým domom p. č. CKN
2292/8 o výmere 822 m² – zastavané plochy a nádvoria, na ktorej je postavený bytový
dom súp. č. 720, v spoluvlastníckom podiele prislúchajúcom spoluvlastníckemu podielu
na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu za kúpnu cenu 0,10 €/ m2.

-254.rozpočet vrátane programov a podprogramov mesta Poltár na rok 2015 podľa prílohy:

Príjmy spolu
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové
Výdavky spolu
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie výdavkové
Hospodárenie obce

Rozpočet na rok 2015
3 916 928,00
3 719 591,00
97 337,00
100 000,00
3 916 928,00
3 515 118,50
297 393,50
104 416,00
0

5.
a/ zhotovenie pamätnej tabule s podobizňou na počesť primátora mesta Poltár Jána Koršoa
s textom:
V tejto budove pôsobil v rokoch 1994 – 2004 ako primátor mesta Ján KORŠÓ /1950- 2004/,
ktorý sa významne pričinil o rozvoj mesta Poltár
b/ osadenie tabule v priestoroch Mestského úradu v Poltári pri príležitosti 10. výročia jeho úmrtia
na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Poltári pri príležitosti ukončenia volebného
obdobia 2010 – 2014 s účasťou verejnosti
c/ sumu 300 € na zhotovenie pamätnej tabule

6. aby každý poslanec bol člen komisie
7. aby Mgr. Brisudová, Mgr. Jánošík, MUDr. Baník, Račko, Bc. Stanová Tóčiková boli
podpredsedami komisií

B/
1. Dodatok k VZN č. 6/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady

VII. U R Č U J E
1. v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov mesačný plat primátora mesta
p. Pavla Gavalca vo výške 1 929,00 €

-26VIII. N E S C H V A Ľ U J E
1.v súlade s § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnení
poskytnutie náhrady platu primátorovi mesta za 25 dní nevyčerpanej dovolenky za
rok 2014 v celkovej sume 2.328, 08 €
IX. U K L A D Á
1.hlavnej kontrolórke preveriť postup primátora mesta v súvislosti s plnením uznesenia č.
8/2014 MsZ v Poltári II. A, bod 13 schvaľuje
X. R U Š Í
1.uznesenie, aby bol určený súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v
rozsahu určenom doterajším mestským zastupiteľstvom mesačný plat primátora mesta p.
Pavla Gavalca vo výške 2 315,00 €

Primátor mesta poďakoval za účasť a ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva
ukončil.

Pavel G A V A L E C
primátor

Matej A L B E R T
I.overovateľ

Ing. Pavel O L Š I A K
prednosta MsÚ

Mgr. Lenka T A L Á N O V Á
II. overovateľ

Zapísala: Marta KUPČEKOVÁ, vedúca správneho oddelenia

