UZNESENIE č. 5/2016
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 4. 10. 2016
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO:
I. BERIE NA VEDOMIE
1. správu o hospodárení Mesta Poltár za I. polrok 2016
2. zmenu rozpočtu Mesta Poltár na rok 2016 rozpočtovými opatreniami primátora č. 17 - 40
3. predloženie dokumentov týkajúcich sa penalizačných faktúr od firmy M a M spol. s.r.o.
4. kontrolu hospodárenia a celkovej činnosti Zariadenia sociálnych služieb za obdobie
I. - VI.2016
5. správu z kontroly evidencie a čerpania dovoleniek, vzniku a čerpania nadčasov na
Mestskom podniku služieb.

6. delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rady školy:
RŠ pri ZŠ Slobody 2, Poltár:
MVDr. Július Balog, MUDr. Radovan Baník, Ján Kulich, Peter Sitor,
RŠ pri MŠ Sklárska 34, Poltár:
Zdeněk Pitliak, Peter Sitor, Bc. Ján Skýpala, Mgr. Lenka Talánová
RŠ pri MŠ Kanadská 19, Poltár:
Matej Albert, Zdenko Račko
RŠ pri ZUŠ Železničná 6, Poltár:
MVDr. Július Balog, Mgr. Martina Brisudová, Daniel Kamas, Bc. Martina Tóčiková
7. správu o činnosti a spolupráci mesta s požiarnym zborom
8. správu o stave bezpečnostnej situácie a vývoji kriminality v meste
II. SCHVAĽUJE
1. zámer prevodu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
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 s. č. 694 na p. č. CKN 2238 o
výmere 585 m² – zastavané plochy a nádvoria, na ktorej je postavený bytový dom súp. č. 694,
nájomcom bytov č. 8,15,21,22,23,28,29,40 v bytovom dome súp. č. 694 v spoluvlastníckom
podiele prislúchajúcom spoluvlastníckemu podielu na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach domu za kúpnu cenu 0,10 €/m2 z dôvodu obvyklého postupu pri predajoch
pozemkov pod bytovými domami v Poltári.
Odpredaj pozemku je možný len súčasne s odpredajom bytu.
11 za
- proti
- sa zdržal hlasovania
Kamas, Bc. Tóčiková neprítomní
2. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. a) 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,
odpredaj 1-izbového bytu č. 21 na 6. poschodí vo vchode č. 37 bytového domu súp. č. 694 na
Železničnej ulici v Poltári, stojaceho na parcele CKN č. 2238 v celosti 1/1 a spoluvlastníckeho
podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu 41/3347-ín, zapísaný na LV č.2192 v k. ú.
Poltár, nájomníčke bytu za kúpnu cenu 1564,00 €,
2. v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, odpredaj pozemku pod bytovým domom p. č. CKN 2238 o výmere 585 m² –
zastavané plochy a nádvoria, na ktorej je postavený bytový dom súp. č. 694. Spoluvlastníckemu

-2podielu 41/3347-ín na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu zodpovedá výmera
7,17 m2. Z dôvodu štandardného postupu pri predajoch pozemkov pod bytovými domami v
Poltári je kúpna cena pozemku stanovená na 0,10 €/m2, čo pri výmere 7,17 m2 predstavuje 0,72 €,
pre: Katarínu Šustekovú, Poltár, za celkovú kúpnu cenu 1564,72 €.
11 za
- proti
- sa zdržal hlasovania
Kamas, Bc. Tóčiková neprítomní

3. poplatok za prenájom spoločenskej miestnosti v reštaurácii Krištáľ nasledovne:
usporiadanie schôdzí mestskými spoločenskými organizáciami
30 €
malé akcie /kar a pod./
50 €
veľké akcie /svadby, oslavy, plesy/
100 €
a zároveň ruší uznesenie MsZ č. 1/2016, II. SCHVAĽUJE, bod 18. zo dňa 18. 2. 2016
13 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

4. Uznesenie nebolo podpísané primátorom mesta podľa § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
- návrh na zmenu rozpočtu mesta Poltár na r. 2016 – presun finančných prostriedkov

5. predĺženie termínu na doručenie návrhov predložených v zmysle Zásad participatívneho
rozpočtu mesta Poltár najneskôr do konca októbra 2016
12 za

- proti

1 sa zdržal /Kamas/

6. finančný príspevok vo výške 80 % pre OO SRZ z poplatkov ich členov pre Mesto Poltár
/príjmy za rybárske lístky/ za r. 2016
10 za

1 proti
/Pitliak/

1 sa zdržal hlasovania
/Mgr. Jánošík/
Kamas neprítomný

7. vybudovanie dažďovej kanalizácie na Ul. podhorskej vo výške cca 25.000 €
10 za

- proti

- sa zdržal hlasovania
Kamas, Sitor, Albert neprítomní

III. N E S C H V A Ľ U J E
1.zámer prenájmu majetku mesta
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
podľa § 9a ods. 9c zákona č. 138/1991 Zb.z v znení neskorších predpisov.
Prenájom pozemkov:
C KN parc. č. 1536/1 o výmere 1900 m2, vedená na LV č. 1,
C KN parc. č. 1539/2 o výmere 1589 m2, vedená na LV č. 1,
pre p. Lukáša Kokoša, Zlatno 65, IČO: 47522496
Hlasovanie:

Kto je za schválenie
zámeru prenájmu majetku mesta
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
podľa § 9a ods. 9c zákona č. 138/1991 Zb.z v znení neskorších predpisov.
Prenájom pozemkov:
C KN parc. č. 1536/1 o výmere 1900 m2, vedená na LV č. 1,
C KN parc. č. 1539/2 o výmere 1589 m2, vedená na LV č. 1,
pre p. Lukáša Kokoša, Zlatno 65, IČO: 47522496
3 za
- proti
MUDr. Balog, Albert, Sitor

10 sa zdržali hlasovania

Návrh nebol schválený.
III. N E S C H V A Ľ U J E
2. zaplatenie úroku z omeškania podľa penalizačných faktúr vo výške 36.000 EUR za
oneskorene zaplatené faktúry za dodávku tovaru spoločnosti MaM, spol. s r.o, ktorá túto
pohľadávku postúpila spoločnosti OMEGA Spedition s.r.o., Vlčkova 19, Bratislava, IČO:
36592650.
Hlasovanie:
Kto je za zaplatenie úroku z omeškania podľa penalizačných faktúr vo výške 36.000 EUR za
oneskorene zaplatené faktúry za dodávku tovaru spoločnosti MaM, spol. s r.o, ktorá túto
pohľadávku postúpila spoločnosti OMEGA Spedition s.r.o., Vlčkova 19, Bratislava, IČO:
36592650?
-za
Návrh nebol schválený.

13 proti

- sa zdržal hlasovania

