MESTO POLTÁR
MESTSKÝ ÚRAD, Železničná 489, POLTÁR
Členom mestského zastupiteľstva
987 01 Poltár
V Poltári dňa 12. 2. 2016
POZVÁNKA
V súlade so Zákonom o obecnom zriadení č. 369/90 Zb.
zvolávam
dňa 18. 2. 2016, t. j. vo štvrtok o 12,00 hod.
do zasadačky MsÚ zasadnutie MsZ s nasledovným programom:
l. Správa o činnosti mestskej rady
2. Správy o činnosti komisií za r. 2015
3. Zmena rozpočtu na r. 2016
4. Dodatok k Zásadám hospodárenia s majetkom mesta Poltár
5. Dodatok č. 2 k VZN POLTÁR č.1/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a
školských zariadení zriadených na území mesta Poltár na rok 2015.
6. Zámer a spôsob prenájmu majetku mesta – budova stravovacieho zariadenia Krištáľ
7. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Poltár č. 04/2012 upravujúce nájom
mestských nájomných bytov postavených s podporou štátu (prestavba a nadstavba budovy
internátu s. č. 507 na Ulici sklárskej
8. Schválenie odpredaja bytu č.58 v bytovom dome s. č. 594 v Poltári
9. Kúpa pozemku na Ulici továrenskej v Poltári
10. Zámer predaja pozemku v k. ú. Zelené formou VOS
11. Informácia o výsledku VOS na predaj pozemkov na Ul. továrenskej v Poltári
12. Informácia o odpredaji pozemkov v k. ú. Poltár a k. ú. Zelené vo vlastníctve SR v správe
ŽSR pre Mesto Poltár
13. Informácia od Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a. s., BB ohľadom vybudovania
verejného vodovodu na Ul. kanadskej
14. Žiadosť o prenájom miestnosti v Dome služieb na Ul. družby – RNDr. Ľudovít
MAŠTALÍRC
15. Poplatok za prenájom nebytových priestorov reštaurácie Krištáľ
16. Kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, ktorý bol prenechaný do správy
MsPS
17. Vykonávanie predbežnej finančnej kontroly zodpovednými zamestnancami na MsÚ
18. Záznamy z kontrol využitia poskytnutých dotácií pre kluby a spolky v meste Poltár za r.
2015
19. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za r. 2015
20. R ô z n e
21. Interpelácia - diskusia
22. Záver
Na zasadnutie, ktoré je verejné, pozývam aj občanov mesta.
Pavel GAVALEC
primátor mesta Poltár

DOCHÁDZKA
MsZ v Poltári 18. 2. 2016

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
TÓČIKOVÁ, Mgr. Lenka T A L Á N O V Á

UZNESENIE č. 1/2016
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 18. 2. 2016
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO:
I. BERIE NA VEDOMIE
1. správy o činnosti komisií za uplynulý rok

2. RO č. 2
Príjmová časť:
Funkč.kl.
Ekon.kl
Suma
09.1.2.1.
312001 ZŠ Slobody
2 140,- EUR
09.1.2.1.
312001 ZŠ Školská
36 385,- EUR
312
Transfery:
Výchova a vzdelávanie v MŠ Sklárska
1 460,- EUR
Výchova a vzdelávanie v MŠ Kanadská
291,- EUR
Lyžiarsky výcvik – ZŠ Slobody
7 350,- EUR
Lyžiarsky výcvik – ZŠ Školská
6 600,- EUR
Škola v prírode – ZŠ Slobody
3 900,- EUR
Škola v prírode – ZŠ Školská
3 700,- EUR
Výdavková časť:
Funkč.kl.
Ekon.kl
Suma
09.1.2.1.
600
ZŠ Slobody
2 140,- EUR
09.1.2.1.
600
ZŠ Školská
36 385,- EUR
Transfery:
Lyžiarsky výcvik – ZŠ Slobody
7 350,- EUR
Lyžiarsky výcvik – ZŠ Školská
6 600,- EUR
Škola v prírode – ZŠ Slobody
3 900,- EUR
Škola v prírode – ZŠ Školská
3 700,- EUR
3. informáciu o výsledku VOS na predaj pozemkov na Ul. továrenskej v Poltári
4. informáciu o odpredaji pozemkov v k. ú. Poltár a k. ú. Zelené vo vlastníctve SR v správe
ŽSR pre mesto Poltár
5. informáciu od Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a. s. BB ohľadom vybudovania
verejného vodovodu na Ul. kanadskej
6. kontrolu hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, ktorý bol prenechaný do správy
MsPS
7. vykonávanie predbežnej finančnej kontroly zodpovednými zamestnancami na MsÚ
8. záznamy z kontrol využitia poskytnutých dotácií pre kluby a spolky v meste Poltár za r.
2015
9. správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za r. 2015

II. SCHVAĽUJE
A/
1. správu o činnosti mestskej rady, návrhoch mestskej rady a primátora mesta
13 za

- proti

2. RO č. l
V príjmovej položke ekonomickej klasifikácie rozpočtu:
110 Výnos dane z príjmov 128 400,00
223 Poplatky a platby z predaja služieb
8 632,00

- sa zdržal hlasovania

-209 – Školstvo – originálne kompetencie
ZŠ Slobody – školská jedáleň vlastné príjmy
13 za

- proti

10 000,00
- sa zdržal hlasovania

3. RO č. 3
Vo výdavkovej časti rozpočtu:
Funkčná klasifikácia 01.1.1. – Výkonné a zákonodarné orgány (Mestská samospráva)
Ekon. klasifikácia
633 Materiál
635 Rutinná a štandardná údržba
SPOLU
9 za
MUDr. Baník
Mgr. Brisudová
Bc. Skýpala
Pitliak
Bc. Tóčiková
Mgr. Jánošík
Kamas
Račko
Mgr. Talánová

1 proti
Sitor

Suma
1 500,00
1 315,00
2 815 EUR
3 sa zdržali hlasovania
Kulich
Albert
MVDr. Balog

4. RO č. 4
Vo výdavkovej časti rozpočtu:
Funkčná klasifikácia 08.1.0. – Rekreačné a športové služby
Ekon. klasifikácia
Suma
642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým
osobám
4 600,00 EUR
13 za

-proti

- sa zdržal hlasovania

5. RO č. 5
Ekon. klasifikácia
610 Mzdy, platy
620 Poistné a príspevok do poisťovní
632 Energie, voda a komunikácie
633 Materiál
637 Služby
642 Transfery jednotlivcom
SPOLU
12 za

- proti

Suma
296,00
104,00
- 1 220,00
50,00
2 360,00
- 200,00
1 390,00 EUR
1 sa zdržal hlasovania
p. Pitliak

-3-

6. 5 % spoluúčasť z celkových oprávnených výdavkov pre MŠ, Sklárska na zvýšenie
kapacít infraštrukúry materských škôl
13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

7. RO č. 7
Vo výdavkovej časti rozpočtu:
Rozpočet škôl
- ZŠ Slobody ŠKD 5 832,00
- ZŠ Slobody ŠJ
- ZŠ CVČ
- ZŠ Školská ŠKD
819,00
- ZUŠ bežné výdavky
- SCŠPP

13 560,00
717,00
17 574,00
6 557,00

09.1.1.1.
610,620 - MŠ Kanadská – mzdy a odvody 5 521,00
631 - MŠ Kanadská - cestovné
130,00
632 – MŠ Kanadská – energie
265,00
633 – MŠ Kanadská – materiál
2 340,00
635 - MŠ Kanadská - opravy
85,00
637 – MŠ Kanadská – služby 640,00
Spolu MŠ Kanadská 8 981,00
09.1.1.1.
610,620 – MŠ Sklárska – mzdy a odvody
631 – MŠ Sklárska - cestovné
100,00
632 – MŠ Sklárska - energie
90,00
633 – MŠ Sklárska – materiál
467,00
637 – MŠ Sklárska – služby 1 950,00
642 – MŠ Sklárska – nemoc. dávky - 800,00
Spolu MŠ Sklárska 7 351,00

5 544,00

09.6.0.1.

633 – MŠ Sklárska – ŠJ – materiál

-

0.9.5.0.1.

600 - záujmové vzdelávanie škôl

- 5 182,00

01.1.1.6.
635 - bežné výdavky - školské objekty
700 – kapit.výdavky – školské objekty
13 za

17 333,00
- 40 000,00

- proti

- sa zdržal hlasovania

8. RO č. 8
Vo výdavkovej časti rozpočtu:
Funkčná klasifikácia 01.3.3. – Iné všeobecné služby (matrika)
Ekon. klasifikácia
610 Mzdy, platy

1 440,00

Suma
445,00

-4620

Poistné a príspevok do poisťovní
SPOLU

13 za

- proti

155,00
600,00 EUR
- sa zdržal hlasovania

9. RO č. 9
Vo výdavkovej časti rozpočtu:
Funkčná klasifikácia 06.1.0. – Rozvoj bývania (bytová politika)
Ekon. klasifikácia
610 Mzdy, platy
620 Poistné a príspevok do poisťovní
SPOLU
13 za
- proti

Suma
296,00
104,00
400,00 EUR
- sa zdržal hlasovania

10. 5 % spoluúčasť z celkových oprávnených výdavkov pre MŠ, Kanadská na zvýšenie kapacít
infraštruktúry materských škôl

13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

11. 10 % spoluúčasť na kapitálové výdavky a 5 % spoluúčasť na bežné výdavky pre ZŠ, Ul.
slobody na rekonštrukciu telocvične z poskytnutých finančných prostriedkov Ministerstva
školstva SR
13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

12. RO č. 12
Vo výdavkovej časti rozpočtu:
Ekon. klasifikácia 700

Suma

- prerobenie projekt. dokumentácie kanalizácie
na Ulici podhorskej
- geometrický plán Prievrana
- rekonštrukcia plotu na Obrancov mieru - Benediktyová
13 za

- proti

2 000,00
2 900,00
3 500,00
- sa zdržal hlasovania

13. zámer prenájmu majetku mesta
podľa § 9 a ods. 9, písm. c zákona č. 138/1991 Zb. z o majetku obcí, v znení neskorších
predpisov, ako aj v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom mesta Poltár
Budova stravovacieho zariadenia KRIŠTÁĽ
12 za

- proti

- sa zdržal hlasovania
Bc. Tóčiková neprítomná

-514. spôsob prenájmu majetku mesta
Budova stravovacieho zariadenia KRIŠTÁĽ
v zmysle paragrafu 281 – 288 Zákona číslo 513/1991 Zb.z. – Obchodný zákonník, v zmysle
nehorších predpisov
Obchodnou verejnou súťažou
12 za

- proti

- sa zdržal hlasovania
Bc. Tóčiková neprítomná

15. podľa § 9a ods. 1, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov odpredaj nehnuteľností v katastrálnom území Poltár
58 vo vchode č.59 na 2.poschodí v bytovom dome so súpisným číslom 594 na
pozemku parcela CKN č. 2091,
-ín,
v celosti 1/1 v pomere k celku zapísané na liste vlastníctva č. 2074 v k. ú. Poltár, , v cene
5 720,00 € (slovom: päťtisícsedemstodvadsať EUR),
pre:
Mgr. Michaelu Jančárikovú, nar. 23.11.1987, trvale bytom Kozáčeka 2072/22, 960 01 Zvolen.
Mgr. Michaela Jančáriková uhradí náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku na
stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností a náklady spojené s vkladom vlastníckeho
práva v prospech kupujúceho do katastra nehnuteľností.
13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

16. kúpu pozemku EKN parcela č. 1262/5, druh pozemku záhrady o výmere 56 m2, vedený
na liste vlastníctva č. 2685 v katastrálnom území Poltár od spoluvlastníkov:
1. Milan Leicher, rod. Leicher, nar. 19.2.1957, trvale bytom Slobody č. 689/95, Poltár,
v spoluvlastníckom podiele ½-ica, ktorému na podiel pripadá výmera 28 m² za kúpnu
cenu 28,00 EUR,
2. Mgr. Zoltán Leicher, rod. Leicher, nar. 25.4.1953, trvale bytom Obrancov mieru
č.177/7, Poltár, v spoluvlastníckom podiele ½-ica, ktorému na podiel pripadá výmera
28 m2 za kúpnu cenu 140,00 EUR.
Celková výmera pozemku je 56 m2, kúpna cena za celkovú výmeru je 168,00 EUR pre
kupujúceho:
Mesto Poltár, sídlo Železničná 489/1, Poltár, IČO: 00 316 342 v spoluvlastníckom
podiele 1/1.
13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

17. prenájom nebytových priestorov na Ul. družby č. 481 (bývalý dom služieb) v Poltári
o výmere 11 m2 pre RNDR. Ľudovíta Maštalírca , prechodne bytom Poltár, Sklárska 594/61.
13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

-618. poplatok 50 € za prenájom spoločenskej miestnosti v reštaurácii Krištáľ za účelom
organizovania spoločenských podujatí do uzavretia nájomnej zmluvy po skončení verejnej
obchodnej súťaže
13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

19. 10 % spoluúčasť na kapitálové výdavky a 5 % spoluúčasť na bežné výdavky pre ZŠ, Ul.
školská na výstavbu telocvične z poskytnutých finančných prostriedkov Ministerstva školstva
SR
13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

B/
1. Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Poltár č. 1/2015 o určení výšky
dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Poltár
13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

2. Dodatok č. 1 / 2016 k Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Poltár č. 04/2012 upravujúce
nájom mestských nájomných bytov postavených s podporou štátu (prestavba a nadstavba
budovy internátu s. č. 507 na Ulici sklárskej)
13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

3. CENU MESTA pre Ing. Daniela ŽILÁKA in memoriam za obnovenie tradície
ochotníckeho divadla v Poltári a založenie súčasného ochotníckeho divadla a za celkový
prínos v oblasti kultúry
13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

III. BOLI POZASTAVENÉ
IV. O D V O L Á V A
1. p. Jarmilu Štrbovú, ako členku v komisii pre financie, správu a hospodárenie s majetkom
mesta na jej vlastnú žiadosť
10 za

- proti

2 sa zdržali hlasovania
Mgr. Brisudová
Kamas

Zápisnica
napísaná na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Poltári
konané dňa 18. 2. 2016
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
TÓČIKOVÁ, Mgr. Lenka T A L Á N O V Á
Primátor: Pavel Gavalec
Prednosta: Ing. Pavel OLŠIAK
Hlavná kontrolórka: ospravedlnená
Zapisovateľka: Marta Kupčeková
Rokovanie mestského zastupiteľstva zahájil a viedol primátor mesta p. Pavel Gavalec, ktorý
privítal všetkých prítomných. Konštatoval, že na zasadnutí je prítomných 13 poslancov.
Kto je za to, aby overovateľmi zápisnice boli: 1 Mgr. Pavel J Á N O Š Í K
2. Matej A L B E R T
Hlasovanie:
13 za

- proti

- sa zdržali hlasovania

Návrhová komisia:
1. Bc. Ján S K Ý P A L A
2. Bc. Martina T Ó Č I K O V Á
3. Zdeněk P I T L I A K
Hlasovanie:
13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

PROGRAM:
l. Správa o činnosti mestskej rady
2. Správy o činnosti komisií za r. 2015
3. Zmena rozpočtu na r. 2016
4. Dodatok k Zásadám hospodárenia s majetkom mesta Poltár
5. Dodatok č. 2 k VZN POLTÁR č.1/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a
školských zariadení zriadených na území mesta Poltár na rok 2015.
6. Zámer a spôsob prenájmu majetku mesta – budova stravovacieho zariadenia Krištáľ
7. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Poltár č. 04/2012 upravujúce nájom
mestských nájomných bytov postavených s podporou štátu (prestavba a nadstavba budovy
internátu s. č. 507 na Ulici sklárskej
8. Schválenie odpredaja bytu č.58 v bytovom dome s. č. 594 v Poltári
9. Kúpa pozemku na Ulici továrenskej v Poltári
10. Zámer predaja pozemku v k. ú. Zelené formou VOS
11. Informácia o výsledku VOS na predaj pozemkov na Ul. továrenskej v Poltári
12. Informácia o odpredaji pozemkov v k. ú. Poltár a k. ú. Zelené vo vlastníctve SR v správe

-2ŽSR pre Mesto Poltár
13. Informácia od Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a. s., BB ohľadom vybudovania
verejného vodovodu na Ul. kanadskej
14. Žiadosť o prenájom miestnosti v Dome služieb na Ul. družby – RNDr. Ľudovít
MAŠTALÍRC
15. Poplatok za prenájom nebytových priestorov reštaurácie Krištáľ
16. Kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, ktorý bol prenechaný do správy
MsPS
17. Vykonávanie predbežnej finančnej kontroly zodpovednými zamestnancami na MsÚ
18. Záznamy z kontrol využitia poskytnutých dotácií pre kluby a spolky v meste Poltár za r.
2015
19. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za r. 2015
20. R ô z n e
21. Interpelácia - diskusia
22. Záver
primátor
-navrhol doplniť program o nasledovné body:
-spoluúčasť mesta pre ZŠ, MŠ
-Cena mesta Ing. Daniel Žilák In memoriam
a stiahnuť body:
4. Dodatok k Zásadám hospodárenia s majetkom mesta Poltár
10. Zámer predaja pozemku v k. ú. Zelené formou VOS
Hlasovanie:
Kto je za to, aby sa MsZ riadilo týmto programom?
13 za
- proti

- sa zdržali hlasovania

l. Správa o činnosti mestskej rady
Uvedenú správu predložil zástupca primátora MVDr. Balog. Je prílohou zápisnice.
Mgr. Brisudová
-požiadala, aby sa správa zasielala elektronicky, pretože súčasťou správy je vybavovanie
interpelácií poslancov. Má dojem, že nie všetky interpelácie sa vybavia a podľa rokovacieho
poriadku do 30 dní má byť odpovedané na interpelácie poslancov.
Ak si p. viceprimátor zobral na seba, že on bude odpovedať na interpelácie, preto chce túto
správu domov, aby si mohla odkontrolovať interpelácie.
Hovorili sme o budovách, ktoré sa nachádzajú pri optike, sú na spadnutie. Chcela sa opýtať,
nielen na budovy, ale aj na cestu, ktorá je spojnicou medzi Ul. slobody a Ul. družby. Nemá
konkurenciu v meste Poltár, je tam toľko jám a toľko vody, že má pocit, že sa nezasýpala
odvtedy ako bol na MsPS p. Slaniniak. Pozvala poslancov tam pozrieť, či v Poltári je ešte taká
cesta. Podľa nej už nie.
Ďalej sa chcela opýtať za nástroj v Dome smútku, ktorý hocikedy vypne.
prednosta
-opravil sa

-3MUDr. Baník
-konštatoval, že je v kontakte s JUDr. Bračokou ohľadom rokovacieho poriadku MsZ.
Niektoré body sú na dopracovanie, hlavne ohľadom diskusie. Návrh bude zaslaný pred
zasadnutím MsZ poslancom domov.
Hlasovanie:
Kto je za to, aby bola schválená správa o činnosti MsR, návrhoch mestskej rady a primátora
mesta?
13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

2. Správy o činnosti komisií za r. 2015
Uvedené správy o činnosti boli zaslané poslancom domov.
Mgr. Brisudová
-chcela požiadať, aby mesto Poltár propagovalo činnosť ZPOZ-u na oficiálnej internetovej
stránke mesta a občania, ktorí dajú súhlas na zverejňovanie, aby boli fotografie priebežne na
vývesnej tabuli.
V správe bytovej komisie sa dočítala, že pri prideľovaní bytov v bytovom dome č. 507
/bývalý sklársky internát/ pracovala rozšírená komisia. Podľa zákona o obecnom zriadení,
podľa rokovacieho poriadku komisií, žiadna komisia nemôže rozširovať svojich členov, ktorí
by mohli hlasovať na zasadnutiach, ak to nie je vopred prejednané na MsZ a títo členovia nie
sú právoplatne schválení do komisie. Nepamätá sa, aby nejaký predseda si dovolil sám
nominovať členov do svojej komisie a dokonca, aby im dovolil hlasovať v tejto komisii.
Do kreovania komisie nemôže zasahovať ani vedenie mesta, nikto okrem poslaneckého zboru.
p. Kulich
-už vtedy, keď sa schvaľovala bytová komisia, hovoril, že prideľovanie bytov na sklárskom
internáte nesmie zostať na 6 členoch, komisia musí byť rozšírená. Na jeho žiadosť primátor
mesta vymenoval ďalších členov: Mgr. Lenku Talánovú, predsedkyňu sociálnej komisie,
MVDr. Júliusa Baloga, viceprimátora, Ing. Miroslava Hájička, riaditeľa Bythermu a Ing.
Pavla Gavalca, terénneho pracovníka. Internát bol prestavovaný, aby mali kde bývať mladé
rodiny a starí znevýhodnení občania.
Mgr. Brisudová
-to každý by si mohol zobrať do komisie koho chce. P. Kulich je nový poslanec, ale bol tam
p. viceprimátor, ktorý vie, že v komisii nemá čo robiť, keď nebol schválený v MsZ. A ešte
dokonca hlasovať. Je zvedavá, keby to urobila ekonomická komisia, alebo ktorákoľvek iná,
bez toho, aby to MsZ vedelo.
primátor
-ospravedlnil sa, lebo si myslel, že to bolo v MsZ. Bavili sme sa o doplnení, aby tam boli
ľudia, ktorí sa do toho vyznajú.
p. Kulich
- v dobrej viere sme to spravili a zabudli požiadať MsZ.
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p. Kamas
-občania majú sťažnosť na činnosť komisie p. Kulicha kvôli tomu, že tam prišlo neúmerné
množstvo rómov, robia tam hluk a bieli občania stadiaľ húfne odchádzajú. Sama Berkyová
povedala, že sa majú dávať aj do novej bytovky, aby sa niečo naučili. Nie urobiť jednu
bytovku pre rómov a nerómov. Nevie, či je to správne. Ak tam pôjde ešte jeden róm, dáme
návrh na iného predsedu komisie, lebo sa non stop radí s p. primátorom. P. Jánošík tam nebol
ani raz.
Mgr. Jánošík
-nie je jednoduché poriešiť ľudí, ktorí majú niekoľko desiatok žiadostí. Keď zriaďujeme
komisie, rozširujeme, alebo sa menia členovia, mali by sme akceptovať cez MsZ. Komisia len
navrhuje, v konečnom dôsledku rozhodne primátor. „W“ sa riešilo, ako sa riešilo. Muselo sa
aj za spoluúčasti p. Šáliovej, ktorá má informácie o týchto ľuďoch, kde by sme ich mohli
umiestniť na základe toho, aby dokázali realizovať platby, aby neboli dlžníci.
Mestské zastupiteľstvo vzalo správy na vedomie.
3. Zmena rozpočtu na r. 2016
Návrh bol prejednaný v ekonomickej komisii a v MsR.
Bc. Skýpala
-povedal výstup z ekonomickej komisie, odporučili schváliť tak, ako bolo na MsR. Časť,
ktorá sa týkala opatrovateliek sa mala dopracovať, tá suma by sa preniesla do prebytku.
RO, ktoré sa týkali samosprávy na položkách 610, 620, navrhli ponížiť o tieto sumy.
Odôvodnili to tak, že máme problémy s opatrovateľskou službou, hľadáme peniaze, museli
sme ubrať nie malú sumu zo správy školských budov. Riaditelia boli ústretoví voči mestu.
Preto sme aj tieto položky, ktoré sa týkajú platov na samospráve, nechali ponížené,
samozrejme vieme, že je kolektívna zmluva, ktorá zriaďovateľovi určuje vytvárať fond na
tieto odmeny. Spravidla sa udeľujú ku koncu roka. Máme tu nové žiadosti zo škôl, čo sa týka
spoluúčasti .
Ekonomická komisia odporučila ponížiť na samospráve o sumy na položkách 610, 620.
Nikde ich nejdeme použiť, nechajme si ich v rezerve. Ako aj opatrovateľky vyskočila nám
suma 70.000, čo je značná suma, aby sme mali finančné prostriedky a vedeli ich použiť, keď
bude treba.
primátor
-existuje jedna kolektívna zmluva, tým pádom ani školy a MŠ nedostanú odmeny
-zisťoval ako platí štát za opatrovateľky. Buď platí pre manžela, alebo manželku, alebo platí
to pre deti. Nikoho iného neplatia. Keď ten človek potrebuje opatrovateľku a vyberie si
človeka, nikto si cudzieho človeka nepustí do bytu. Je veľa žiadostí a od rady dostal asi 15
telefonátov, že dokedy to chceme držať. Teraz by sa mali financie schváliť a ak sa nájde iné
riešenie, dajú sa tam, kde sa má. Teraz si nedovolí ležiacim ľuďom povedať, že mesto nemá
peniaze a on podpíše zmluvu. Mali ste prísť s návrhom.
Bc. Skýpala
-my sme ani v ekonomickej komisii nepovedali, že nechceme dať peniaze na opatrovateľskú
službu. Peniaze na opatrovateľskú službu pôjdu, len čo sa týka poplatkov, mesto Poltár má
najnižšie poplatky, čo sa týka opatrovateľskej služby.
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v r. 2015 - 56. 000 €,
v r. 2016 - 70.000 € a ešte chceme navýšiť o 70.000 €.
Keď posúdi posudkový lekár, my tie opatrovateľky musíme dať, len poplatky aby boli
primerané. Treba nájsť správnu cestu, aby ľudia mali poskytované služby na úrovni a aby
mesto nebola charita. Je tam 76.000 €, je z čoho platiť minimálne na pol roka.
Z ekonomickej komisii vyšlo, aby sa táto čiastka nechala bokom a aby sa doriešila výška
poplatku za opatrovateľskú službu. Sám ste povedali, že ostatné mestá majú viacej.
primátor
-v rámci Slovenska sú od 0, 50 € do 1, 54 €. Do ďalšieho MsZ pripravme, aké poplatky budú,
ale ľuďom musíme vyjsť teraz v ústrety, toľko je žiadostí. Peniaze sú napočítané na skutočný
stav. Zmluvy sú pripravené na stole, či ich podpísať, alebo nie.
Podpíše len vtedy, keď budú schválené financie.
Bc. Skýpala
-peniaze na opatrovateľky sú, je ich dostatok minimálne na pol roka. Bez zastupiteľstva
nechcete prijať nové opatrovateľky, ale keď bolo treba prijať 40 zamestnancov, nik sa nepýtal
MsZ či sú na to peniaze.
primátor
-štát ich platí 95% a my 5 %
Mgr. Jánošík
-o koľko ľudí sa jedná
primátor
7 – 8 žiadostí, ktoré boli podané k 1. 2.
Mgr. Brisudová
-opatrovateľská služba je citlivý problém z hľadiska ľudí, ktorí potrebujú opateru. Sú dve
rozdielne dávky. Jedna je štátna dávka, príspevok za opatrovanie, kde sa o toho opatrovaného
aj imobilného občana môžu starať jeho najbližší. Túto dávku platí štát. Opatrovateľská služba
je iná dávka, ktorú má mesto zhodnotené v podielových daniach. To je vlastne tých 5 % pre
ľudí nad 62 rokov. Ak občan donesie, že je odkázaný na opatrovateľskú službu, my mu máme
poskytnúť opatrovateľku. Opatrovateľka je profesia, tak ako učiteľ, lekár. Musí mať na to
potrebné vzdelanie. To nie je o vykradnutí bytu, ako povedal primátor. Ten človek sa musí
správať profesionálne. Od toho je tam primátor, že rozhodne, že to bude robiť rodinný
príslušník, ale nemusí to tak byť. Čím viac naberieme opatrovateliek, tým viac sa budú
zvyšovať náklady na opatrovateľskú službu. Keď to mali na ekonomickej komisii, bol to
nepripravený materiál. Dostali iba jeden balík peňazí, ktoré máme navýšiť.
Mala starých rodičov na posteli, poberali na nich príspevok za opatrovanie a presne vie, čo to
znamená, keď niekto poberá opatrovateľskú službu. Ani primátor nemal opatrovateľku
z rodiny, mal opatrovateľku profesionálnu. Takto to môže byť. Poltár je malé mesto, my sa tu
všetci dobre poznáme a primátor dobre vie, koho prijíma.
Potrebovali by vedieť dopadovú štúdiu. To znamená, koľko budeme potrebovať finančných
prostriedkov v takomto prípade, vyčlenené. Čo ak sa zmení VZN o úhradách? Príspevok na
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sú zamestnanci mesta. Majú nárok na stravné, robia 7, 5 hod. Nechce povedať, že tým ľuďom
netreba pomôcť, treba im pomôcť. Ale musíme to urobiť tak, aby to bolo správne
rozhodnutie. Nie naliať do opatrovateľskej služby, nejakú sumu peňazí.
Ak máme tento problém a primátor sa bojí podpísať ďalšie zmluvy, pretože tam sa jedná aj
o pracovné zmluvy, v takom prípade požiadala, aby sociálna pracovníčka pripravila odborný
materiál pre MsZ. Keďže je to taká ožehavá téma, poslanci nebudú mať problém sa ku tomuto
stretnúť, keď ten materiál bude na svete s tým, že ho predloží vedenie mesta možno aj
v nejakých variantách, aby primátor mohol podpísať pracovné zmluvy.
My peniaze máme, ide len o to, akú sumu schválime. Pretože ak schválime nové VZN, zmení
sa výška príjmov. Ak sa nám zmenia príjmy, môžeme utiahnuť naše výdavky. My to
neposúvajme do emocionálnej roviny, ale do racionálnej. Vypočítajme si výšku dotácií, ktoré
dostávame cez podielové dane a povedzme ľuďom rovno, že mesto Poltár dopláca na
opatrovateľskú službu, alebo nedopláca. Nevie, aký je aktuálny stav. Každý jeden poslanec
chce občanom pomôcť, ktorí dávku potrebujú, ale pomôcť racionálne.
V uplynulých dňoch sme boli svedkami toho, ako učitelia štrajkovali za vyššie platy, ako
chceli dovybavovať školy a pozrela sa do rozpočtu a videla, že naši učitelia sa finančných
prostriedkov vzdali. Ak vystačia s tými financiami, o ktoré požiadali, tak to bude v poriadku.
V rozpočte družiny na Ul. školskej máme v materiáli, ktorý sa má deťom poskytovať nulu.
To jej príde také, že pritlačme na školy, nech sa vzdajú, čoho môžu. Časť tých finančných
prostriedkov sa rozleje do rozpočtu a povieme im, že sa to použije na opatrovateľskú službu.
My na tú opatrovateľskú službu naozaj potrebujeme viacej peňazí, to je pravda, lenže
opatrovateľská služba je tiež financovaná z podielových daní. Tak odkrojme z podielových
daní pre opatrovateľskú službu, koľko opatrovateľskej službe patrí a potom to povedzme takto
školám, že financie aj na to, aj na to, tečú do podielových daní.
primátor
-my opatrovateľky nevyberáme, vyberajú si ich viac menej rodinní príslušníci. Zamestnávame
len toho človeka, čo má kurz.
Hlasovanie:
Kto je za to, aby bolo schválené RO č. l
V príjmovej položke ekonomickej klasifikácie rozpočtu:
110 Výnos dane z príjmov 128 400,00
223 Poplatky a platby z predaja služieb
8 632,00
09 – Školstvo – originálne kompetencie
ZŠ Slobody – školská jedáleň vlastné príjmy 10 000,00
13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

2. RO č. 2
Príjmová časť:
Funkč.kl.
Ekon.kl
09.1.2.1.
312001 ZŠ Slobody
09.1.2.1.
312001 ZŠ Školská
312
Transfery:
Výchova a vzdelávanie v MŠ Sklárska

Suma
2 140,- EUR
36 385,- EUR
1 460,- EUR

-7Výchova a vzdelávanie v MŠ Kanadská
Lyžiarsky výcvik – ZŠ Slobody
Lyžiarsky výcvik – ZŠ Školská
Škola v prírode – ZŠ Slobody
Škola v prírode – ZŠ Školská
Výdavková časť:
Funkč.kl.
Ekon.kl
09.1.2.1.
600
ZŠ Slobody
09.1.2.1.
600
ZŠ Školská
Transfery:
Lyžiarsky výcvik – ZŠ Slobody
Lyžiarsky výcvik – ZŠ Školská
Škola v prírode – ZŠ Slobody
Škola v prírode – ZŠ Školská
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie.

291,- EUR
7 350,- EUR
6 600,- EUR
3 900,- EUR
3 700,- EUR
Suma
2 140,- EUR
36 385,- EUR
7 350,- EUR
6 600,- EUR
3 900,- EUR
3 700,- EUR

1. RO č. 3
Vo výdavkovej časti rozpočtu:
Funkčná klasifikácia 01.1.1. – Výkonné a zákonodarné orgány (Mestská samospráva)
Ekon. klasifikácia
Suma
610 Mzdy, platy
9 630,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní
3 370,00
633 Materiál
1 500,00
635 Rutinná a štandardná údržba
1 315,00
SPOLU
15 815,00 EUR
MUDr. Baník
-na ekonomickej komisii sme jednali nie v tejto forme RO. 610 bola samostatná položka.
Hlasovanie za predložený návrh na MsZ:
4 za
5 proti
Sitor
Mgr. Brisudová
Albert
Pitliak
MVDr. Balog
Mgr. Talánová
Kulich
Kamas
Bc. Skýpala

4 sa zdržali hlasovania
MUDr. Baník
Račko
Bc. Tóčiková
Mgr. Jánošík

Kto je za materiál, ktorý predložila ekonomická komisia bez položky č. 610, 620?
9 za
1 proti
3 sa zdržali hlasovania
MUDr. Baník
Sitor
Mgr. Brisudová
Kulich
Bc. Skýpala
Albert
Pitliak
MVDr. Balog
Bc. Tóčiková
Mgr. Jánošík
Kamas
Račko
Mgr. Talánová
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4. RO č. 4
Vo výdavkovej časti rozpočtu:
Funkčná klasifikácia 08.1.0. – Rekreačné a športové služby
Ekon. klasifikácia
Suma
642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým
osobám
4 600,00 EUR
13 za
-proti
- sa zdržal hlasovania

5. RO č. 5
Ekon. klasifikácia
610 Mzdy, platy
620 Poistné a príspevok do poisťovní
632 Energie, voda a komunikácie
633 Materiál
637 Služby
642 Transfery jednotlivcom
SPOLU

Suma
296,00
104,00
- 1 220,00
50,00
2 360,00
- 200,00
1 390,00 EUR

Bc. Skýpala
-na komisii schvaľovali bez 610, 620, ale teraz pozerá, že vieme, ako kultúrny dom funguje.
Je to dosť v žalostnom stave. To, čo im berieme, im aj chceme dať. Uberáme na energiách
1.220 €, čo nevie, ako sa tam podarí ušetriť a pridávame na službách. Či tam nestojí za
zváženie ponechať tú sumu.
p. Kamas
-my sme sa už bavili o tej strate na kúrení, čo je veľmi veľká, okolo 23.000 iba na plyne.
Mohla by tam byť aj väčšia úspora.
prednosta
-momentálne sa robí projekt na kultúrny dom. Kotly majú 40 – 50 rokov. Vieme, aký je tam
problém, keď je nejaká akcia. Dva - tri dni musíme prísť, predtým to vykúriť. Isto je to
prepočítané podľa nejakého stavu.
Štrbová
-dovolila si to urobiť preto, že skutočnosť za 1. -12. mesiac je nižšia
prednosta
-revízie sú veci, ktoré musíme zo zákona robiť. Chodia tam na kontrolu a pokuta môže byť
väčšia, ako na revízie.
Bc. Skýpala
-v ekonomickej komisii boli návrhy predložené inak. Komisia sa aj v tomto prípade vyjadrila
ohľadom klasifikácie 610, 620, že nie a navrhol a bolo by v pôvodnom znení, ako bolo
predložené vzhľadom na to, aký je ten kultúrny dom a aké sú podmienky pre p.
Slavkovského.
p.Kamas
-treba iba zájsť za profesionálom Királym, ktorý to nastaví, kotly išli naplno. Pri kontrole
namerali s kolegyňou Talánovou 22, 5 na javisku.
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Kto je za to, ako je uvedené v návrhu na uznesenie?
12 za
- proti
1 sa zdržal hlasovania
p. Pitliak

RO č. 6
Vo výdavkovej časti rozpočtu:
Funkčná klasifikácia 08.2.0. – Kultúrne služby (knižnica Poltár)
Ekon. klasifikácia
610 Mzdy, platy
620 Poistné a príspevok do poisťovní
SPOLU
Kto je za predložený návrh?
6 za
- proti
MVDr. Balog
Kulich
Albert
Mgr. Talánová
Račko
Sitor

Suma
296,00
104,00
400,00 EUR
7 sa zdržali hlasovania
MUDr. Baník
Mgr. Brisudová
Bc. Skýpala
Pitliak
Bc. Tóčiková
Mgr. Jánošík
Kamas

RO č. 7
Vo výdavkovej časti rozpočtu:
Rozpočet škôl
- ZŠ Slobody ŠKD 5 832,00
- ZŠ Slobody ŠJ
- ZŠ CVČ
- ZŠ Školská ŠKD
819,00
- ZUŠ bežné výdavky
- SCŠPP

13 560,00
717,00
17 574,00
6 557,00

09.1.1.1.
610,620 - MŠ Kanadská – mzdy a odvody 5 521,00
631 - MŠ Kanadská - cestovné
130,00
632 – MŠ Kanadská – energie
265,00
633 – MŠ Kanadská – materiál
2 340,00
635 - MŠ Kanadská - opravy
85,00
637 – MŠ Kanadská – služby 640,00
Spolu MŠ Kanadská 8 981,00
09.1.1.1.
610,620 – MŠ Sklárska – mzdy a odvody
631 – MŠ Sklárska - cestovné
100,00
632 – MŠ Sklárska - energie
90,00
633 – MŠ Sklárska – materiál
467,00
637 – MŠ Sklárska – služby 1 950,00
642 – MŠ Sklárska – nemoc. dávky - 800,00
Spolu MŠ Sklárska 7 351,00

5 544,00

-1009.6.0.1.

633 – MŠ Sklárska – ŠJ – materiál

-

0.9.5.0.1.

600 - záujmové vzdelávanie škôl

- 5 182,00

01.1.1.6.
635 - bežné výdavky - školské objekty
700 – kapit. výdavky – školské objekty
13 za

1 440,00

17 333,00
- 40 000,00

- proti

- sa zdržal hlasovania

RO č. 8
Vo výdavkovej časti rozpočtu:
Funkčná klasifikácia 01.3.3. – Iné všeobecné služby (matrika)
Ekon. klasifikácia
610 Mzdy, platy
620 Poistné a príspevok do poisťovní
SPOLU
Kto je za predložený materiál?
13 za
- proti

Suma
445,00
155,00
600,00 EUR
- sa zdržal hlasovania

RO č. 9
Vo výdavkovej časti rozpočtu:
Funkčná klasifikácia 06.1.0. – Rozvoj bývania (bytová politika)
Ekon. klasifikácia
610 Mzdy, platy
620 Poistné a príspevok do poisťovní
SPOLU
Kto je za predložený materiál?
13 za
- proti

Suma
296,00
104,00
400,00 EUR
- sa zdržal hlasovania

RO č. 10
Vo výdavkovej časti rozpočtu:
Funkčná klasifikácia 09.8.0. – Vzdelávanie inde neklasifikované (Spoločný školský úrad)
Ekon. klasifikácia
631 Cestovné
632 Energie
633 Materiál
637 Služby
SPOLU
prednosta
-veľká časť 90% ide zo štátu, ide o dofinancovanie 1.111 €

Suma
50,00
420,00
131,00
510,00
1 111,00 EUR
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6 za
1 proti
MUDr. Baník
Bc. Tóčiková
Albert
Kulich
Sitor
MVDr. Balog
Račko

6 sa zdržali hlasovania
Mgr. Brisudová
Bc. Skýpala
Pitliak
Mgr. Jánošík
Mgr. Talánová
Kamas

RO č. 11
Vo výdavkovej časti rozpočtu:
Funkčná klasifikácia 10.2.0. – Staroba (Opatrovateľky)
Ekon. klasifikácia
610 Mzdy
620 Odvody
633 Materiál
637 Služby
SPOLU

Suma
46 725,00
16 330,00
100,00
5 810,00
68 965,00 EUR

Mgr. Brisudová
-navrhla, aby táto suma išla do prebytku rozpočtu a aby sa v termíne do dvoch týždňov
pripravil komplexný materiál, kde sa pripravia varianty, čo sa týka opatrovateľskej služby
a aby bolo zvolané MsZ k opatrovateľskej službe. Aby teda občania mali zabezpečenú
starostlivosť a súčasne, aby sme my mohli prijať racionálne riešenie.
Kto je za predložený materiál RO č. 11?
4 za
- proti
Sitor
MVDr. Balog
Kulich
Albert

9 sa zdržali hlasovania
Mgr. Brisudová
Bc. Skýpala
Pitliak
Mgr. Jánošík
Mgr. Talánová
Kamas
Račko
MUDr. Baník
Bc. Tóčiková

RO č. 12
Vo výdavkovej časti rozpočtu:
Ekon. klasifikácia 700
- prerobenie projekt. dokumentácie kanalizácie
na Ulici podhorskej
- geometrický plán Prievrana
- rekonštrukcia plotu na Obrancov mieru - Benediktyová

Suma
2 000,00
2 900,00
3 500,00
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-vrátila sa k návrhu Mgr. Brisudovej vypracovať materiály za opatrovateľskú službu
a stretnúť sa aj do týždňa
prednosta
-nevie si predstaviť, čo to všetko obnáša, či treba 2, alebo 3 týždne.
P. Horvátová je dlhodobo na PN. Vieme zistiť 5 %, koľko dostanú, ale k samotnému návrhu
by sa mali vyjadriť pracovníčky zo sociálneho. Možno Vám vieme poslať nejaké konkrétne
čísla, máte aj vy niečo, sociálna komisia môže niečo pomôcť, my niečo navrhnúť v spolupráci
s p. Lomanovou. Aby to bol nejaký spoločný výstup. Ide tu o jedno číslo, koľko bude
ochotná rodina doplácať.
Mgr. Brisudová
-musia sa pozrieť na príjmy opatrovaných, ako sú schopní zo svojich príjmov platiť.
Treba sa zamerať aj na opatrovaných, aj na opatrovateľky.
prednosta
-my máme nejaké zmluvy s opatrovateľkami urobené, tie sumy platia. Buď budú pokračovať,
alebo ak prídeme na nejaké opatrenie, budú musieť byť zmenené na príspevok, na ktorý sa
rozhodneme navýšiť.
Mgr. Brisudová
-chceme vedieť, v koľkých prípadoch budú doplácať rodinní príslušníci, či môžu doplácať,
alebo nemôžu doplácať. Tam sú rôzne možnosti.
p. Kamas
-Lučenec platí 0, 60 €
Bc. Skýpala
-nikto nebol proti navýšeniu. Ide o to, aby sa prehodnotili a prepracovali všetky náležitosti.
prednosta
-prepracovanie znamená navýšenie. Buď schválite túto sumu a pokračujeme v stave, aký je
teraz, ak neschválime, nie je iná cesta, len zvýšiť poplatok.
Bc. Skýpala
-my chceme dať, len treba prepracovať a nech je to efektívne, pretože financie sme zobrali zo
škôl. Sú to nepopulárne opatrenia, ale bohužiaľ.
primátor
-ako náhle pripravíme materiál, do 3 dní zvoláme MsZ jedine k tomuto bodu.
MUDr. Baník
-v podielových daniach dostávame príspevok na ľudí nad 62 rokov, aby sme vedeli akú sumu
dostávame, aby sa príspevok zobjektivizoval.

-13p. Štrbová
-dostávame 374 € na 1 občana, máme 1023 občanov, celkove 383.000 €

RO č. 12
Vo výdavkovej časti rozpočtu:
Ekon. klasifikácia 700
- prerobenie projekt. dokumentácie kanalizácie
na Ulici podhorskej
- geometrický plán Prievrana
- rekonštrukcia plotu na Obrancov mieru - Benediktyová

Suma
2 000,00
2 900,00
3 500,00

MUDr. Baník
-v r. 2011 vyhotovenie GP Prievrana stálo 3.170 €, čiže celkové náklady budú 6.000 €
prednosta
-je to iný GP, ten sme nevyužili, vlastníci nesúhlasili. Ten sa nedá využiť.
Bc. Skýpala
-či by nebolo vhodné zabezpečiť aj GP ostatných okolitých ciest. Aj p. Štefančík tu už chodí
niekoľko rokov, či by nebolo rozumné začleniť Hájiky, Maky v prípade, že by sa vyskytli
nejaké eurofondy, aby sme mali vysporiadané. Mali tam problémy s prístupovou cestou.
prednosta
-spýtame sa, dáme vedieť
p. Kamas
-spravíte to a hotovo, normálne sa to navýši a tá cesta bude hotová. Neviem, čo tu
diskutujeme. Občanom patrí toto mesto, my ich zastupujeme a vy budete robiť to, čo povieme
my.
prednosta
-povedz sumu
p. Kamas
-je neviem 1.000, 2.000, ja neviem. Tu sa rozprávame o plote, že 3.500 €. To bude čo za
plot?
prednosta
-podľa mňa nebude taká suma vysoká, choď sa tam pozrieť a povedz, ako ten plot budeš
robiť.
Povedz koľko bude stáť.
p. Kamas
-3.400 a chcem ho robiť ja

-14Bc. Skýpala
-pošle cenovú ponuku na GP a potom nie je problém vyčleniť financie
p. Kamas
-nebýva tam len p. Štefančík, ale aj Peter Murín, Ing. Gibala, neprejde tam sanitka. Kolegyňa
Brisudová má tam bazén. Je mokro a vidíme skutkový stav, kde je voda. Tam stačí jedna
Tatra, to je horšie ako v Rumunsku v 90- tych rokoch. Ja, ako poslanec mám plno roboty, ale
nájdem si čas, zapíšem každú jednu Tatru s p. Štefančíkom a dajme to dokopy.
Mgr. Brisudová
-máme sa tu stretnúť ohľadom opatrovateľskej služby, tak dovtedy treba tú cenovú ponuku na
GP na Hájiky, aby sme vedeli nejakú konkrétnu sumu, lebo tento problém sa dlhodobo ťahá.
Bc. Tóčiková
-tá suma za plot je vysoká
prednosta
-to som tiež povedal
Bc. Tóčiková
-plot na umyvárky je 22 m a bočné steny a stál menej, ako je táto suma. Chcela vedieť, či na
základe nejakého rozpočtu bola vypočítaná suma. Keď zvýšia tieto prostriedky, dajú sa
naspäť do rozpočtu?
prednosta
-jasné
p. Štrbová
-pri zmene rozpočtu sa môžu presunúť niekde inde
Mgr. Jánošík
-dajme schváliť sumu na cestu na Hájiky, aby sa to mohlo zrealizovať na jar, alebo v lete.
Navrhol 2.500 €.
primátor
-oslovíme projektantov a tá suma sa potom schváli. Toto bude druhý bod na MsZ.
Hlasovanie:
Kto je za RO č. 12, tak, ako ste ho dostali?
13 za
- proti

- sa zdržal hlasovania

4. Dodatok k Zásadám hospodárenia s majetkom mesta Poltár – bod bol stiahnutý
z rokovania
5. Dodatok č. 2 k VZN POLTÁR č.1/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku
škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Poltár na rok 2015
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Kto je za tento návrh?
13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

6. Zámer a spôsob prenájmu majetku mesta – budova stravovacieho zariadenia Krištáľ
prednosta
-obdržali sme rozsudok z Okresného súdu, kde bolo potvrdené, že zmluva, ktorá bola uzavretá
s inou firmou ako ORANGE bola neplatná. Súd potvrdil, že platila zmluva s firmou
ORANGE. Tým, že súd uznal, že fi ORANGE je platným nájomníkom Krištálu, tým pádom
ako ste poverili primátora, mohol konať v tej veci. Okamžite konal, ako ste povedali. Bola mu
zaslaná okamžitá výpoveď z Krištáľu. Boli tam rôzne šumy ako toho. Nechce sa teraz
vyjadrovať k tomu, čítal, bolo to zle pochopené. Rozprávali sme sa na MsR, tam ako náhle
súd uznal to, že tá druhá zmluva bola neplatná, tak priznal to, že je platná prvá. Predbežné
opatrenie stratilo význam, preto napísal sudca, že ho zamieta. Bola to slovná hračka, ktorá
musela byť aj jemu vysvetlená, ale toto je právny vzťah, ktorý platí. Tak, ako ste vy p.
primátora splnomocnili, na základe toho listu splnomocnenia, sme mu dali výpoveď, tým
pádom sme sa rozhodli spoločne s vami, že máme záujem čím skôr Krištáľ prenajať niekomu.
Tak sme si dovolili predložiť materiál, kde je zámer a spôsob prenájmu. Podmienky sú také
ako boli predtým, akurát je vybodkovaná suma, za ktorú by sme prenajali.
Mgr. Brisudová
-či sme dali ORANGE GROUP okamžitú výpoveď, alebo 3 mesačnú výpoveď?
primátor
-ukončenie za hrubé porušenie zmluvy, lebo neplatili k 1. 2.
Hlasovanie:
Kto je za zámer prenájmu majetku mesta
podľa § 9 a ods. 9, písm. c zákona č. 138/1991 Zb. z o majetku obcí, v znení neskorších
predpisov, ako aj v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom mesta Poltár
Budova stravovacieho zariadenia KRIŠTÁĽ
12 za
- proti
- sa zdržal hlasovania
Bc. Tóčiková neprítomná
Kto je za spôsob prenájmu majetku mesta
Budova stravovacieho zariadenia KRIŠTÁĽ
v zmysle paragrafu 281 – 288 Zákona číslo 513/1991 Zb.z. – Obchodný zákonník, v zmysle
nehorších predpisov
Obchodnou verejnou súťažou
12 za
- proti
- sa zdržal hlasovania
Bc. Tóčiková neprítomná
7. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Poltár č. 04/2012 upravujúce
nájom mestských nájomných bytov postavených s podporou štátu (prestavba a
nadstavba budovy internátu s. č. 507 na Ulici sklárskej
Hlasovanie za predložený materiál:
13 za
- proti

- sa zdržal hlasovania

-168. Schválenie odpredaja bytu č.58 v bytovom dome s. č. 594 v Poltári
Hlasovanie:
Kto je za to, aby bol schválený podľa § 9a ods. 1, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov odpredaj nehnuteľností v katastrálnom území Poltár
pozemku parcela CKN č. 2091,
-ín,
v celosti 1/1 v pomere k celku zapísané na liste vlastníctva č. 2074 v k. ú. Poltár, , v cene
5 720,00 € (slovom: päťtisícsedemstodvadsať EUR),
pre:
Mgr. Michaelu Jančárikovú, nar. 23.11.1987, trvale bytom Kozáčeka 2072/22, 960 01 Zvolen.
Mgr. Michaela Jančáriková uhradí náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku na
stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností a náklady spojené s vkladom vlastníckeho
práva v prospech kupujúceho do katastra nehnuteľností.
13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

9. Kúpa pozemku na Ulici továrenskej v Poltári
Hlasovanie:
Kto je za kúpu pozemku EKN parcela č. 1262/5, druh pozemku záhrady o výmere 56 m2,
vedený na liste vlastníctva č. 2685 v katastrálnom území Poltár od spoluvlastníkov:
1. Milan Leicher, rod. Leicher, nar. 19.2.1957, trvale bytom Slobody č. 689/95, Poltár,
v spoluvlastníckom podiele ½-ica, ktorému na podiel pripadá výmera 28 m² za kúpnu
cenu 28,00 EUR,
2. Mgr. Zoltán Leicher, rod. Leicher, nar. 25.4.1953, trvale bytom Obrancov mieru
č.177/7, Poltár, v spoluvlastníckom podiele ½-ica, ktorému na podiel pripadá výmera
28 m2 za kúpnu cenu 140,00 EUR.
Celková výmera pozemku je 56 m2, kúpna cena za celkovú výmeru je 168,00 EUR pre
kupujúceho:
Mesto Poltár, sídlo Železničná 489/1, Poltár, IČO: 00 316 342 v spoluvlastníckom
podiele 1/1.
13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

10. Zámer predaja pozemku v k. ú. Zelené formou VOS – bod bol stiahnutý z rokovania
11. Informácia o výsledku VOS na predaj pozemkov na Ul. továrenskej v Poltári
12. Informácia o odpredaji pozemkov v k. ú. Poltár a k. ú. Zelené vo vlastníctve SR
v správe ŽSR pre Mesto Poltár
Ing. Cifraničová
-je to informácia cez telefón, riešili to takto s jednou obcou, boli prístupní dať to na splátky.
Na LV nám vznikne ťarcha do splatenia. Bude to cca 114.000.
MUDr. Baník
-mesto má záujem, to treba určite riešiť

-17primátor
-či budete súhlasiť za takýchto podmienok a budeme rokovať ešte o lepších
p. Kamas
-jasne
13. Informácia od Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a. s., BB
ohľadom vybudovania verejného vodovodu na Ul. kanadskej
Všetky tri informácie MsZ berie na vedomie.
14. Žiadosť o prenájom miestnosti v Dome služieb na Ul. družby – RNDr. Ľudovít
MAŠTALÍRC
p. Kamas
-tomu pánovi to poradil on, ako sme sa rozprávali na MsR
Hlasovanie:
Kto je za to, aby bol schválený prenájom nebytových priestorov na Ul. družby č. 481 (bývalý
dom služieb) v Poltári o výmere 11 m2 pre RNDR. Ľudovíta Maštalírca , prechodne bytom
Poltár, Sklárska 594/61?
13 za
- proti
- sa zdržal hlasovania
15. Poplatok za prenájom nebytových priestorov reštaurácie Krištáľ
p. Račko
-chcel vedieť, ako prebieha prenájom, či tam nejaká osoba ide, odovzdá kľúče a pozrie stav
prednosta
-kľúče sú u nás, zájde tam p. Švantnerová a p. Oravcová, keby bolo niečo poškodené, tak sa
to zapíše
primátor
-uzatvára sa dohoda, všetky miestnosti sú uzamknuté, iba tá veľká je otvorená
Bc. Skýpala
-či je tam zariadenie, stoly, stoličky
primátor
-áno je pre nejakých 110 ľudí
Kto je za to, aby bol schválený poplatok 50 € za prenájom spoločenskej miestnosti v
reštaurácii Krištáľ za účelom organizovania spoločenských podujatí do uzavretia nájomnej
zmluvy po skončení verejnej obchodnej súťaže?
13 za
- proti
- sa zdržal hlasovania
16. Kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, ktorý bol prenechaný do
správy MsPS

-1817. Vykonávanie predbežnej finančnej kontroly zodpovednými zamestnancami na MsÚ
18. Záznamy z kontrol využitia poskytnutých dotácií pre kluby a spolky v meste Poltár
za r. 2015
19. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za r. 2015
Tieto správy boli vypracované písomne a zaslané poslancom domov.
Mestské zastupiteľstvo vzalo správy na vedomie.
20. R ô z n e
Kto je za 5 % spoluúčasť z celkových oprávnených výdavkov pre MŠ, Sklárska na zvýšenie
kapacít infraštruktúry materských škôl?
13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

Kto je 5 % spoluúčasť z celkových oprávnených výdavkov pre MŠ, Kanadská na zvýšenie
kapacít infraštruktúry materských škôl?
13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

Kto je za 10 % spoluúčasť na kapitálové výdavky a 5 % spoluúčasť na bežné výdavky pre ZŠ,
Ul. slobody na rekonštrukciu telocvične z poskytnutých finančných prostriedkov Ministerstva
školstva SR?
13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

Kto je za 10 % spoluúčasť na kapitálové výdavky a 5 % spoluúčasť na bežné výdavky pre ZŠ,
Ul. školská na výstavbu telocvične z poskytnutých finančných prostriedkov Ministerstva
školstva SR?
13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

Bc. Skýpala
-keď budú doručené projekty, či budú s tým poslanci oboznámení, alebo to bude mimo MsZ,
aby sa vedeli rozhodnúť, ktorý podporia
prednosta
-dnes máme nejaké informácie, ktoré teraz nebudeme rozoberať, ale potom si môžeme
neformálne sadnúť a povieme vám, čo v akom je stave
Bc, Brisudová
-40.000 sme školám stiahli, odkiaľ to chceme financovať?
primátor
-ešte nevieme, či prejdú projekty
p. Štrbová
-z bežných výdavkov by sa dalo presunúť do kapitálových
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-z čoho bude hradený projekt na obidve školy? Či je to možné vyfinancovať z projektov?
prednosta
-áno a po MsZ ešte vysvetlím
Kto je za to, aby bola schválená CENA MESTA pre Ing. Daniela ŽILÁKA In memoriam za
obnovenie tradície ochotníckeho divadla v Poltári a založenie súčasného ochotníckeho
divadla a za celkový prínos v oblasti kultúry?
13 za
- proti
- sa zdržal hlasovania
p. Kamas
-na MsR sme sa rozprávali, žeby mohla byť udelená aj Cena primátora. Je to dobre
pripravené, kultúrna komisia sme boli za, že sa niektoré veci robia.
prednosta
- predložil žiadosť p. Jarmily Štrbovej, v ktorej sa vzdáva funkcie členstva v komisii pre
financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta.
Predseda bol vyrozumený a povedal, že ekonómka sa bude podľa potreby prizývať a funkciu
zapisovateľky budeme musieť poriešiť, aby komisia mala zapisovateľku.
primátor
-predseda komisie po dohode s ekonómkou dajú návrh, kto bude ďalší pracovať
v ekonomickej komisii
Hlasovanie:
Kto je za to, aby p. Jarmilu Štrbová bola odvolaná ako členka v komisii pre financie, správu
a hospodárenie s majetkom mesta na jej vlastnú žiadosť
10 za

- proti

2 sa zdržali hlasovania
Mgr. Brisudová
Kamas

MUDr. Baník neprítomný
21. Interpelácia - diskusia
p. Kamas
-kde je 18.000 €, čo sme viazali, rád by vedel, kde sú. Rozprávali sme sa, že budeme z toho
robiť všeličo možné, hlavne cesty. Je to žalostný stav.
-poprosil urobiť cestu k p. Brisudovej, lebo tam sa fakt, tam sa nedá prejsť, to je už pomaly
ako na traktore. Tam asi už prejde iba štvorkolka. Teraz vidíme skutkovú podstatu, vieme tam
dať jednu Tatru skaly a bude na roky pokoj. Môžeme to urobiť s okamžitou platnosťou? Ja to
viem vybaviť, p. Štefančík je svedok, že zdvihol telefón, na druhý deň prišla k nemu Tatra a

-20dal ten pluh do Tatry. P. Štefančíkovi som za 130 €, malo to stáť 100 €, ale bolo to veľmi zlé,
zasypal. Sumou 200 €, maximálne 300 € vieme urobiť tú cestu. Občania tadiaľ chodia do
kostola.
primátor
-budeme to preberať na porade a v najkratšej dobe to urobíme
Bc. Skýpala
-MsPS má na to vyčlenené prostriedky
p. Kamas
-na Ul. továrenskej sú stále sťažnosti, chodia tam na STK, je to tam prašné. Poltár už má 85 %
kanalizácie urobenú, preto nespadáme do projektu. Či to nevieme tých pár metrov urobiť?
Ing. Cifraničová
-treba tam súhlas Železníc SR. 5.000 € bez DPH chcú za zriadenie vecného bremena.
p. Kamas
-upozornil na čiernu skládku a jamy pri garážach na sklárskom sídlisku.
-Ing. Gibala musieť viezť manželku na traktore, lebo nevedel sa dostať. Občan to potvrdí, p.
Štefančík. Ing. Gibala išiel odviezť manželku do zahraničia za prácou. Nevedela sa tam
dostať nijako, ani na osobnom aute, tak museli použiť traktor. Pod mostom sa vyliala voda
a nebolo to prejazdné. DHZ to tiež môžu potvrdiť, keď majú zásah, Tatra tam nevedela prejsť.
-treba zvýšiť kapacitu parkovacích miest. Ľudia už nechcú čakať na nejaký projekt kultúrneho
domu, na rekonštrukcie, revitalizácie sklárskeho sídliska. Ľudia chcú vidieť, že sa niečo bude
robiť. Je tam blato, včera to fotil s kolegami. Kolega Pitliak to tiež videl. Podľa projektu treba
pozrieť a predpripraviť im to.
-znova sa opýtal za 18.000 €, či to p. Štrbová už našla
p. Štrbová
-pokiaľ sa uzatvorí rok a vznikne prebytok, výsledok hospodárenia zisk schvaľuje MsZ
presun do rezervného fondu a rezervný fond sa použil na dostavbu internátu.
p. Kamas
-chcel vedieť ako sa riešili bezdomovci, rozprávali sme sa za unimo bunky, či to vieme kúpiť
-pýtal sa informatika, lebo s kolegyňou v kultúrnej komisii šetrili celý rok, aby sme
nespokojným občanom urobili nejaký pekný Silvester a ani čiarka nie je o tom na mestskej
stránke. Kolega Barkáč povedal, že je to ich voľný čas, rešpektujem to. Prečo niektorí
poslanci, napr. kolega, ktorý tu teraz nie je, robia nejakú akciu a je to všetko zaznamenané,
vyfotené, v superlatívoch vykreslené. Keby bol vedel, bol by 50 € vyčlenil kameramanovi,
alebo fotografovi. Má dojem, že naschvál sú zatajované tie veci.
-ako je to možné, že o kultúrnych akciách nemá vedomosť. Prečo on, ako predseda kultúrnej
komisie nie je prizvaný, keď je aktívny muzikant. Vyzná sa do zvuku, môžeme ušetriť.
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-pozemok v Zelenom pri stanici, ktorý tvrdil p. Solivajs a so zástupkyňou zo stavebného
oddelenia že je vo vlastníctve Železníc SR, ktorý chcel zveľadiť, povedal, že čo sa má starať
do pozemku, ktorý nie je vo vlastníctve mesta. Na rade sa dopočul, že mesto ho ide dávať do
dlhodobého prenájmu. Pracovník mesta klamal do očí.
-dopočul sa na rade, že je zakúpených 286 kuka nádob. Bolo povedané, že prednostne sa budú
riešiť rodinné domy. Treba urobiť kontrolu nádob a vymeniť ich.
- za novou zastávkou bola kopa smetí. 4x hovoril riaditeľovi MsPS, vždy to tam bolo. Včera
na rade hovoril prednostovi, dnes manželka hovorila, že kopa je preč.
- v ostrej zákrute v Zelenom, sťažuje sa p. Očenáš, že dochádza k ničeniu nášho majetku
chodníka, ktorý bol robený za p. Korša a zámková dlažba. Kamióny zlikvidovali zábradlie
načisto. P. Očenáš navrhoval dať spomaľovač, od mosta a od p. Srniša dať šípky, aby
spomalili kamióny.
-za MK od Uhoľných skladov bola spísaná petícia, treba tam 5 – 6 Avií štrku.
Ak je možnosť, chcel by odpoveď v zákonom stanovenej lehote.
Bc. Tóčiková
-čo zastali korene po vyrúbaných topoľoch za jej činžiakom č. 628, či čakáme na
revitalizáciu, lebo to tam špatí. Bolo by to zrovnať a upraviť do roviny.
-vyrúbal sa vysoký smrek medzi ich činžiakom a ďalším, chcela vedieť, či sa niečo bude
vysádzať aj na sídlisku.
prednosta
-rozmýšľal tiež nad výsadbou kvetov a stromov
Bc. Tóčiková
-mestský záhradník by nám v tom mohol poradiť
prednosta
-mali by sme mať samostatnú kapitolu verejná zeleň
Bc. Tóčiková
-mohli by sme urobiť súťaž o najkrajší balkón a najkrajšiu predzáhradku, ľudia by boli
motivovaní a majú väčšiu chuť robiť.
primátor
-mali by sme prejsť miesta, popísať a čo by to stálo
prednosta
-detské ihrisko je akútna vec a tým by sme mali začať
Bc. Tóčiková
-dávnejšie sme sa rozprávali za garáže, čo sa ľudia sťažujú, dohodli sme sa na tom, žeby sme
zobrali aspoň vrchnú vrstvu.
prednosta
-keď robili parkovisko a čističku, boli pozrieť a tam by musel ísť veľký buldozér. Je to
technický problém a možno by sme to viac rozbabrali.
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-mala dotaz, či budeme niečo robiť s lavičkami.
So starými detskými ihriskami sa asi neurobí nič, ale lavičky by sa mohli zrenovovať.
prednosta
-mal návrh, keď robíme zámockú dlažbu, či by sa neurobila forma aj na toto
-čistia teraz „hôrku“ pri kúpalisku a budú tam treba lavičky. Musíme vymyslieť niečo, aby
sme vedeli dať lavičky.
Bc. Tóčiková
-či je aj v starej časti mesta sú nádoby na separovanie
prednosta
-za časť peňazí, ktorá zostane po nakúpení malých nádob, kúpime aj veľké nádoby na
komunálny odpad a pár aj na plasty.
primátor
-MsPS spisuje koľko nádob budeme ešte potrebovať. Jedná sa iba o sklo a papier.
Mgr. Jánošík
-p. Boško reagoval na rôzne smetiská, hlavne pri garážach na Ul. 13. januára. Dal návrh, aby
v blízkosti každej autobusovej zastávky bol odpadkový kôš, ktorý sa bude pravidelne
vysýpať. Vysýpajú dva krát do týždňa, ale to je málo. Okolo čerpacej stanice je tiež veľa
odpadu.
-keď sa robilo odvodnenie cesty pri BILLE, dal sa spomaľovač, tam nie je kanalizácia.
Zostáva tam, kým sa nevyparí. Teraz stiekla smerom ku bytovke, kde je priehlbina. Zatopené
sú všetky pivnice. Išlo to aj do výťahovej šachty. Mali by sme to odvodniť. Oslovil p.
Kulicha, teraz je relatívne dobre. Aj spodné garáže oproti p. Fídesa sú ohrozené, keď ide
väčšia voda. Oslovil ho p. Foltán. Majú s tým problémy.
-pri „S“ chodia po trávniku. Je tam detské ihrisko a poškodená kĺzačka. Navrhol odstrániť ju.
-pred „J“ od detského ihriska je tuja, autá tam chodia po chodníku ako sa vychádza od bl.
„K“. Tam by sme vedeli získať parkovacie miesta a bude aj cesta široká. Ľudia z MsPS by to
mohli poriešiť, rozšíriť to.
-chodník za „J“ ústi na cestu. Ten oblúk až ku zastávke by sa mohol vysypať.
-škoda, že sme nezrealizovali nič v Ipeľských tehelniach. Do budúcnosti, kto chce niečo také
predstaviť, nech príde sem. Stavebné oddelenie pripravovalo materiál zbytočne.
-kluby majú telocvičňu bezplatne, zamestnanci platia 7 € na hod., ostatní 10 €. Čo ho zarazilo
je škola. Navrhol, aby škola platila 1 €.
Mgr. Brisudová
-všimla si že stránke mesta sú poprehadzované zápisnice, či by sa nedalo upraviť poradie
zápisníc.
p. Imrovič
-hore treba zapnúť filter
Bc. Skýpala
-nech radí najnovšie zápisnice ako prvé
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-v šk. r. 1958-59 bolo otvorené v Poltári Gymnázium, ukončilo svoju činnosť v r. 1978.
V r. 1996 – 97 bola činnosť znovu otvorená. Tento rok by malo osláviť 20. výročie. Dopočula
sa, že gymnázium končí. Má pocit, že aj v MsZ sedia absolventi tohto gymnázia. Určite veľa
ľudí nielen v Poltári, ale aj inde, absolvovalo gymnázium. Ak je to pravda, stratou tejto školy,
veľa stratí aj mesto, pretože obnoviť strednú školu je veľmi náročné. Chcela sa opýtať, či je to
pravda, že gymnázium končí, či vedenie mesta, alebo poslanci nemohli niečo urobiť napriek
tomu, že gymnázium nie je v našej zriaďovateľskej kompetencii. Je na území mesta. Má
pocit, že stratou každej strednej školy, stráca ja atraktívnosť okresné mesto, ktorým je aj naše
mesto.
-chcela sa opýtať a na interpeláciu odpovedať písomne: na aký účel, ktorému školskému
zariadeniu a v akej sume boli v minulom školskom roku prideľované tieto finančné
prostriedky kapitálové výdavky pre školstvo a správa školských budov
-chcela požiadať o spoluprácu kolegov poslancov. Opakujeme, že sme tu pre ľudí, to je
pravda a mali by sme dať spätnú väzbu aké väčšie kapitálové výdavky plánujeme realizovať
v tom ktorom roku. Konkrétne ideme opravovať tú a tú cestu, ideme dávať do poriadku most
v Zelenom, teda čo ideme robiť a potom tie finančné prostriedky na tento účel aj použiť. Má
pocit, že toto nám chýba. Teda dohodnúť sa na nejakých väčších akciách, ktoré vieme
prefinancovať z mestského rozpočtu a ktoré budú zaujímavé pre ľudí.
-ďalej chcela poďakovať dobrovoľným hasičom, má s nimi dobrú skúsenosť. Navštevujú
rodinné domy a veľmi korektným spôsobom vysvetľujú, ak sú nejaké nedostatky, dajú
príslušné tlačivá. Tí chlapci sú vychovaní.
-potom chcela odovzdať vedeniu mesta jednu žiadosť 7 poslancov MsZ. Niekoľko krát
diskutovala a dostala aj prísľub, že poslanci MsZ dostanú odpoveď ohľadom Krištáľu. P.
prednosta to dva krát sľúbil, že príde, ona do dneska tvrdo čaká, neprišlo nič. Potom prečítala
žiadosť o poskytnutie informácie.
prednosta
-odpovedal v skratke a bude doručená písomná odpoveď. Trovy právneho zastúpenia, keď
firma SUZI PLUS zastupovala JUDr. Garajová, boli 1.541 €, súdne trovy SUZI PLUS 356 €
a exekútorské trovy JUDr. Bednárová 164 €, dokopy 2062, 52 €, čo zaplatilo mesto. JUDr.
Bračoková si za toto neúčtovala nič. Čo sa týka ORANGE GROUP cca nás to stálo nejakých
250 € súdne trovy, ktoré mesto nebude musieť zaplatiť, nakoľko ORANGE GROUP je mestu
dlžná oveľa väčšiu sumu. Bude sa to riešiť, ak bude s kým, lebo firma nemá ani konateľa,
lebo zanikla.
Mgr. Brisudová
-chcela apelovať na to, že súdne trovy sú tie trovy, ktoré patria právnemu zástupcovi. Nepatria
ORANGE GROUP, ale právnemu zástupcovi ORANGE GROUP.
prednosta
-toto nemám overené.
Bc. Skýpala
-keďže chceme prenajať celú vrchnú časť, aby nedošlo k nejasnostiam, ako sa p. Melicherovi
urobila zmluva, že to dostal bez schodišťa a m2 boli upravené na prenajatú plochu, dostal len
5 m2 zo skladu. Či sa to vzťahuje na komplet.
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--urobí sa nezávislá komisia, poviete, kto tam chce byť
p. Kulich
-interpeloval za odvodnenie mestskej tržnice, treba to vyriešiť. Je to naša budova, je tam
vlhko, zráža sa pleseň. Budova nie je vykurovaná centrálne. Každý si kúri sám a ktorá časť
nie je prenajatá, tá sa nekúri.
-izolácia základov v bytovom dome č. 612 je zlá. Voda im pretekala cez betón. Pod schodiská
sa nedá dostať. Keby to bolo zasypané, voda by tam nestála. Možno by stačilo urobiť trativod.
- čo sa týka revitalizácie pred hasičskou zbrojnicou, tam položili umelé plastové rohože. Cez
to prešli prázdnou Tatrou 3 x a je to vylámané. Niekedy išlo odvodnenie do potoka, to sa
zapchalo, voda stojí pred hasičskou zbrojnicou, lebo je najnižšie. Šachtička nie je spravená
tam, kde treba. My by sme to urobili, ale padla by záruka.
prednosta
-za tržnicou údajne ide kanalizácia
p. Račko
-v obchodnej zóne na okraji je iba jedna kuka nádoba a je tam neporiadok
prednosta
-podnikatelia si môžu kúpiť vrecia
p.Kamas
-spomíname zeleň, ruže, ale tu je blato pri bl. “J“, „A“, alebo za jeho rodinným domom.
-má sťažnosť od p. Chlpeka. Primátor povedal, že mesto nemieni zvýhodniť občanov, ktorí
separujú.
primátor
-konštatoval, že dobreže nevstúpil do svedomia riaditeľovi gymnázia, aby nešiel na učilište,
lebo skončí. VÚC rozhodla a on povedal, že pôjde. Prešiel a nedalo sa s tým nič robiť.
Prenájom v ZŠ mal za 1 €. Nevie, prečo ho dotlačili. Keď chceme gymnázium udržať, treba
hovoriť s učiteľmi, aby boli žiaci.
-čo sa týka určenia priorít, my sme navrhli, len sa to zamietlo. Vy musíte určiť poradie. Mala
byť vypísaná výzva na kultúrny dom, no nebola. Čakáme na revitalizáciu, projekt je
pripravený.
-vytvorili sme MAS v okrese Poltár, sú zapojené všetky obce, mesto a podnikatelia. Je tam
2.847.000 €. Cesta na Prievranu a GP, ktorý s tým súvisí, je zahrnutá.
Sú tam stanovené podmienky, inak financie nebudú odsúhlasené. Tak isto, ako majú na
Prievranu ubytovanie a v kaštieli cestovných ruch, toto sme zahrnuli. Tá cesta sa môže robiť
len kvôli tomu.
prednosta
-gymnázium má priestory, má všetko, výsledky nie sú horšie ako v Lučenci. Nemajú žiakov.
Tri ročníky už neboli. Z VÚC bol tlak, aby išli do ich budovy.
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-zariadenia VÚC museli sa zlúčiť. Keby boli bývali v ZŠ bezplatne, VÚC by nebola tlačila.
Učiteľov z gymnázia mohli využiť aj na strednej odbornej škole.

UZNESENIE č. 1/2016
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 18. 2. 2016
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO:
I. BERIE NA VEDOMIE
1. správy o činnosti komisií za uplynulý rok

2. RO č. 2
Príjmová časť:
Funkč.kl.
Ekon.kl
Suma
09.1.2.1.
312001 ZŠ Slobody
2 140,- EUR
09.1.2.1.
312001 ZŠ Školská
36 385,- EUR
312
Transfery:
Výchova a vzdelávanie v MŠ Sklárska
1 460,- EUR
Výchova a vzdelávanie v MŠ Kanadská
291,- EUR
Lyžiarsky výcvik – ZŠ Slobody
7 350,- EUR
Lyžiarsky výcvik – ZŠ Školská
6 600,- EUR
Škola v prírode – ZŠ Slobody
3 900,- EUR
Škola v prírode – ZŠ Školská
3 700,- EUR
Výdavková časť:
Funkč.kl.
Ekon.kl
Suma
09.1.2.1.
600
ZŠ Slobody
2 140,- EUR
09.1.2.1.
600
ZŠ Školská
36 385,- EUR
Transfery:
Lyžiarsky výcvik – ZŠ Slobody
7 350,- EUR
Lyžiarsky výcvik – ZŠ Školská
6 600,- EUR
Škola v prírode – ZŠ Slobody
3 900,- EUR
Škola v prírode – ZŠ Školská
3 700,- EUR
3. informáciu o výsledku VOS na predaj pozemkov na Ul. továrenskej v Poltári
4. informáciu o odpredaji pozemkov v k. ú. Poltár a k. ú. Zelené vo vlastníctve SR v správe
ŽSR pre mesto Poltár
5. informáciu od Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a. s. BB ohľadom vybudovania
verejného vodovodu na Ul. kanadskej
6. kontrolu hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, ktorý bol prenechaný do správy
MsPS
7. vykonávanie predbežnej finančnej kontroly zodpovednými zamestnancami na MsÚ
8. záznamy z kontrol využitia poskytnutých dotácií pre kluby a spolky v meste Poltár za r.
2015
9. správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za r. 2015

II. SCHVAĽUJE
A/
1. správu o činnosti mestskej rady, návrhoch mestskej rady a primátora mesta

-262. RO č. l
V príjmovej položke ekonomickej klasifikácie rozpočtu:
110 Výnos dane z príjmov 128 400,00
223 Poplatky a platby z predaja služieb
8 632,00
09 – Školstvo – originálne kompetencie
ZŠ Slobody – školská jedáleň vlastné príjmy 10 000,00

3. RO č. 3
Vo výdavkovej časti rozpočtu:
Funkčná klasifikácia 01.1.1. – Výkonné a zákonodarné orgány (Mestská samospráva)
Ekon. klasifikácia
633 Materiál
635 Rutinná a štandardná údržba
SPOLU

Suma
1 500,00
1 315,00
2 815 EUR

4. RO č. 4
Vo výdavkovej časti rozpočtu:
Funkčná klasifikácia 08.1.0. – Rekreačné a športové služby
Ekon. klasifikácia
Suma
642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým
osobám
4 600,00 EUR

5. RO č. 5
Ekon. klasifikácia
610 Mzdy, platy
620 Poistné a príspevok do poisťovní
632 Energie, voda a komunikácie
633 Materiál
637 Služby
642 Transfery jednotlivcom
SPOLU

Suma
296,00
104,00
- 1 220,00
50,00
2 360,00
- 200,00
1 390,00 EUR

6. 5 % spoluúčasť z celkových oprávnených výdavkov pre MŠ, Sklárska na zvýšenie
kapacít infraštrukúry materských škôl

7. RO č. 7
Vo výdavkovej časti rozpočtu:
Rozpočet škôl
- ZŠ Slobody ŠKD 5 832,00
- ZŠ Slobody ŠJ
- ZŠ CVČ
- ZŠ Školská ŠKD
819,00
- ZUŠ bežné výdavky
- SCŠPP

13 560,00
717,00
17 574,00
6 557,00
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610,620 - MŠ Kanadská – mzdy a odvody 5 521,00
631 - MŠ Kanadská - cestovné
130,00
632 – MŠ Kanadská – energie
265,00
633 – MŠ Kanadská – materiál
2 340,00
635 - MŠ Kanadská - opravy
85,00
637 – MŠ Kanadská – služby 640,00
Spolu MŠ Kanadská 8 981,00
09.1.1.1.
610,620 – MŠ Sklárska – mzdy a odvody
631 – MŠ Sklárska - cestovné
100,00
632 – MŠ Sklárska - energie
90,00
633 – MŠ Sklárska – materiál
467,00
637 – MŠ Sklárska – služby 1 950,00
642 – MŠ Sklárska – nemoc. dávky - 800,00
Spolu MŠ Sklárska 7 351,00

5 544,00

09.6.0.1.

633 – MŠ Sklárska – ŠJ – materiál

-

0.9.5.0.1.

600 - záujmové vzdelávanie škôl

- 5 182,00

01.1.1.6.
635 - bežné výdavky - školské objekty
700 – kapit.výdavky – školské objekty

1 440,00

17 333,00
- 40 000,00

8. RO č. 8
Vo výdavkovej časti rozpočtu:
Funkčná klasifikácia 01.3.3. – Iné všeobecné služby (matrika)
Ekon. klasifikácia
610 Mzdy, platy
620 Poistné a príspevok do poisťovní
SPOLU

Suma
445,00
155,00
600,00 EUR

9. RO č. 9
Vo výdavkovej časti rozpočtu:
Funkčná klasifikácia 06.1.0. – Rozvoj bývania (bytová politika)
Ekon. klasifikácia
610 Mzdy, platy
620 Poistné a príspevok do poisťovní
SPOLU

Suma
296,00
104,00
400,00 EUR

10. 5 % spoluúčasť z celkových oprávnených výdavkov pre MŠ, Kanadská na zvýšenie kapacít
infraštruktúry materských škôl
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11. 10 % spoluúčasť na kapitálové výdavky a 5 % spoluúčasť na bežné výdavky pre ZŠ, Ul.
slobody na rekonštrukciu telocvične z poskytnutých finančných prostriedkov Ministerstva
školstva SR

12. RO č. 12
Vo výdavkovej časti rozpočtu:
Ekon. klasifikácia 700
- prerobenie projekt. dokumentácie kanalizácie
na Ulici podhorskej
- geometrický plán Prievrana
- rekonštrukcia plotu na Obrancov mieru - Benediktyová

Suma
2 000,00
2 900,00
3 500,00

13. zámer prenájmu majetku mesta
podľa § 9 a ods. 9, písm. c zákona č. 138/1991 Zb. z o majetku obcí, v znení neskorších
predpisov, ako aj v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom mesta Poltár
Budova stravovacieho zariadenia KRIŠTÁĽ
14. spôsob prenájmu majetku mesta
Budova stravovacieho zariadenia KRIŠTÁĽ
v zmysle paragrafu 281 – 288 Zákona číslo 513/1991 Zb.z. – Obchodný zákonník, v zmysle
nehorších predpisov
Obchodnou verejnou súťažou
15. podľa § 9a ods. 1, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov odpredaj nehnuteľností v katastrálnom území Poltár
pozemku parcela CKN č. 2091,
u 33/3696-ín,
v celosti 1/1 v pomere k celku zapísané na liste vlastníctva č. 2074 v k. ú. Poltár, , v cene
5 720,00 € (slovom: päťtisícsedemstodvadsať EUR),
pre:
Mgr. Michaelu Jančárikovú, nar. 23.11.1987, trvale bytom Kozáčeka 2072/22, 960 01 Zvolen.
Mgr. Michaela Jančáriková uhradí náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku na
stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností a náklady spojené s vkladom vlastníckeho
práva v prospech kupujúceho do katastra nehnuteľností.
16. kúpu pozemku EKN parcela č. 1262/5, druh pozemku záhrady o výmere 56 m2, vedený
na liste vlastníctva č. 2685 v katastrálnom území Poltár od spoluvlastníkov:
1. Milan Leicher, rod. Leicher, nar. 19.2.1957, trvale bytom Slobody č. 689/95, Poltár,
v spoluvlastníckom podiele ½-ica, ktorému na podiel pripadá výmera 28 m² za kúpnu
cenu 28,00 EUR,
2. Mgr. Zoltán Leicher, rod. Leicher, nar. 25.4.1953, trvale bytom Obrancov mieru
č.177/7, Poltár, v spoluvlastníckom podiele ½-ica, ktorému na podiel pripadá výmera
28 m2 za kúpnu cenu 140,00 EUR.
Celková výmera pozemku je 56 m2, kúpna cena za celkovú výmeru je 168,00 EUR pre
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Mesto Poltár, sídlo Železničná 489/1, Poltár, IČO: 00 316 342 v spoluvlastníckom
podiele 1/1.
17. prenájom nebytových priestorov na Ul. družby č. 481 (bývalý dom služieb) v Poltári
o výmere 11 m2 pre RNDR. Ľudovíta Maštalírca , prechodne bytom Poltár, Sklárska 594/61.
18. poplatok 50 € za prenájom spoločne-skej miestnosti v reštaurácii Krištáľ za účelom
organizovania spoločenských podujatí do uzavretia nájomnej zmluvy po skončení verejnej
obchodnej súťaže
19. 10 % spoluúčasť na kapitálové výdavky a 5 % spoluúčasť na bežné výdavky pre ZŠ, Ul.
školská na výstavbu telocvične z poskytnutých finančných prostriedkov Ministerstva školstva
SR

B/
1. Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Poltár č. 1/2015 o určení výšky
dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Poltár
2. Dodatok č. 1 / 2016 k Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Poltár č. 04/2012 upravujúce
nájom mestských nájomných bytov postavených s podporou štátu (prestavba a nadstavba
budovy internátu s. č. 507 na Ulici sklárskej)
3. CENU MESTA pre Ing. Daniela ŽILÁKA in memoriam za obnovenie tradície
ochotníckeho divadla v Poltári a založenie súčasného ochotníckeho divadla a za celkový
prínos v oblasti kultúry

III. N E S C H V A Ľ U J E
1. RO č. 3
Vo výdavkovej časti rozpočtu:
Funkčná klasifikácia 01.1.1. – Výkonné a zákonodarné orgány (Mestská samospráva)
Ekon. klasifikácia
610 Mzdy, platy
620 Poistné a príspevok do poisťovní
633 Materiál
635 Rutinná a štandardná údržba
SPOLU

Suma
9 630,00
3 370,00
1 500,00
1 315,00
15 815,00 EUR

2. RO č. 6
Vo výdavkovej časti rozpočtu:
Funkčná klasifikácia 08.2.0. – Kultúrne služby (knižnica Poltár)
Ekon. klasifikácia
610 Mzdy, platy
620 Poistné a príspevok do poisťovní
SPOLU

Suma
296,00
104,00
400,00 EUR

