Zápisnica
napísaná na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Poltári
konané dňa 27. 6. 2019
Prítomní:
Boris DREISIG, JUDr. Bronislava GARAJOVÁ, Mgr. Pavel JÁNOŠÍK, Mário KURÁK, Ing.
Miroslav MACOVE, Zdenko RAČKO, Bc. Ján SKÝPALA, Mgr. Lenka SOJKOVÁ, Karol
ŠVINGÁL, Bc. Martina TÓČIKOVÁ, Ing. Peter ŽILÁK
Ospravedlnení:
Primátorka:
Hlavný kontrolór:
Prednosta:
Zapisovateľka:

Pavel GAVALEC, Ján KROMHOLC,
Mgr. Martina BRISUDOVÁ
Ing. Tomáš Š K R A B Á K
Ing. Martin ŠIKULA
Marta KUPČEKOVÁ

Primátorka mesta za zapisovateľku určila:

Martu KUPČEKOVÚ

OVEROVATELIA ZÁPISNICE:

1. Karol ŠVINGÁL
2. Zdenko RAČKO
Hlasovanie: Kto je za to, aby overovateľmi zápisnice boli p. Švingál a p. Račko?
6 za
NÁVRHOVÁ KOMISIA:

1. Ing. Miroslav MACOVE
2. Bc. Ján SKÝPALA
3. Ing. Peter ŽILÁK

Hlasovanie: Kto je za to, aby menovaní pracovali v návrhovej komisii?
11 za
- proti
- sa zdržal hlasovania
PROGRAM:
1. RO č. 17
2. 2.1. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za r. 2018
2.2.Záverečný účet za r. 2018
3. Rozdelenie finančných prostriedkov:
3.1. ZŠ, Ul. slobody - žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na dovybavenie
školskej kuchyne a jedálne a rekonštrukciu elektrických rozvodov na ZŠ, Slobody
3.2. MŠ, Kanadská - žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na vybudovanie
šatní
3.3. MŠ, Sklárska - žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na zakúpenie
a inštaláciu zatemňovacích fólií na okná
3.4. CVČ, Slobody - žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na prímestský
letný tábor
3.5. Mládežnícke centrum - žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na
prímestský tábor
4. Participatívny rozpočet
5. Program odpadového hospodárstva mesta Poltár na r. 2016 - 2020
6. VZN č. 2/2019 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Poltár

-27. Schválenie podmienok verejnej obchodnej súťaže obsiahnutých v návrhu vyhlásenia
verejnej obchodnej súťaže na uzavretie kúpnej zmluvy na predaj pozemkov pod
radové garáže na Ul. 13. januára v Poltári – 5. kolo
8. Uznesenia komisií:
Komisia pre šport
8.1. Katarína Strmeňová - žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na
zakúpenie tričiek pre bežcov
8.2. Tomáš Cerovský - žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na úhradu
štartovného
8.3. Diana Šuľajová - žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na čiastočnú
úhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži v Taliansku
8.4. Richard Šága a Ľuboš Uhlár - žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na
úhradu štartovného a ostatných nákladov spojených s účasťou na rybárskych
pretekoch
8. 5. Karol Švingál - žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na organizáciu
Olympijského dňa a MDD
Komisia kultúry:
8. 6. Neformálna skupina mladých ľudí zo Zeleného - žiadosť o poskytnutie
finančných prostriedkov na zakúpenie plastových tanierov, pohárov, príborov,
sladkostí a surovín na guľáš a langoše na kultúrnu akciu „Hurá prázdniny“
9. Katarína Vrábeľová - prenájom nebytových priestorov v mestskej tržnici na Ul.
sklárskej 765
10. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019, MsR a MsZ
11. Správa o výsledkoch kontroly reálne vykonaných prác na rekonštrukcii tribún na
mestskom futbalovom štadióne
12. VZN č. 3/2019 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí, žiakov, a dospelých
na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, v základnej umeleckej škole, v
centre voľného času, v školskom klube detí, v školských jedálňach pri materských
školách a pri základných školách
13. Schválenie odmien pre bezpríspevkových darcov krvi
14. R ô z n e - Informácia spoločnosti Šport Projekt s. r. o.
- Informácia o organizačnej zmene MsÚ
- PORTOUR – CK s. r. o. žiadosť o poskytnutie priestorov mestského
kúpaliska
- OZ Zväz Poltárskych Rómov Slovenska – povolenie na zorganizovanie
„Stretnutia pri hudbe“
- Interpelácie poslancov
15. Diskusia
16. Záver
primátorka
-CVČ stiahlo žiadosť o finančné prostriedky na prímestský tábor
-navrhla zaradiť Prezentáciu systému ELVIS – množstevný zber komunálneho odpadu – spol.
JRK SLOVENSKO Bratislava za bod. č. 5 POH
Ing. Žilák
-navrhol, aby ako prvý bod bol Participatívny rozpočet

-3Hlasovanie:
Kto je za navrhované zmeny v programe?
11 za
- proti

- sa zdržal hlasovania

Kto je za navrhovaný program aj so zmenami?
11 za
- proti

- sa zdržal hlasovania

1. Participatívny rozpočet
primátorka
-na participatívny rozpočet sme schválili 10.000 € s maximálnou výškou podpory na jeden
projekt 2.500 €. Termín podania žiadosti bol do 15. 5. Bolo podaných 12 projektov. Žiadosti
posudzovala komisia výstavby, ekonomická a MsR.
Potom sa jednotliví žiadatelia odprezentovali.
hlavný kontrolór
-občania rozhodujú o tom, čo si chcú zveľadiť. Mali by byť podporené projekty, ktorých
výsledok bude v prospech obyvateľov mesta a výstup by mal byť majetkom mesta.
JUDr. Garajová
-návrh poslancov MsZ je taký istý, ako členov MsR
UZNESENIE č.78/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
financovanie projektov z participatívneho rozpočtu nasledovne:
1. SZPB /Ladislav Kamenský - Zariadenie klubovne pod kultúrnym domom 829,00 Eur
2. Bc. Beata Berkyová – Oživme susedské vzťahy 506,00 Eur
3. Anna Turoňová – Stretávajme sa častejšie! 1 500,00 Eur
4. Ing. Peter Macove – Altánok v parku na Zelenom 2 250,00 Eur
5. Ján Sarvaš – Vychádzkovo – relaxačný turistický chodník 2 250,00 Eur
6. Mgr. Eva Kupčeková – Knižná búdka – „Ďakujem sused“ 265,00 Eur
7. Mgr. Iveta Brndiarová – Park s nádychom umenia 2 400,00 Eur
s tým, že všetky zakúpené veci zostanú majetkom mesta, lavičky budú odkúpené z MsPS
a projekty zúčtované do konca novembra 2019
11 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

2. RO č. 17
primátorka
-návrh prerokovala ekonomická komisia a MsR a odporučili ho schváliť. Ide o úpravu
príjmovej a výdavkovej časti o sumu 10.000 €. Chceme presunúť z ekonomickej klasifikácie

-4110 do výdavkovej na kultúrne podujatia. Dôvod je organizovanie Dní mesta 20., 21. a 22.
9.2019. Ústredná téma je prepojiť históriu, tradície so sériou programov a aktivít
a zviditeľniť dejiny výroby poltárskeho skla. Bude udelená aj Cena mesta Poltár a Cena
primátorky mesta Poltár, pozvaní starí majstri sklári a súčasní podnikatelia a živnostníci
v oblasti výroby skla a rodáci. Súčasťou bude aj prezentácia špecialít „Ako chutí Poltár“.
Plánujeme odhaliť sklenený erb, ukážky výroby skla, maľovanie na sklo, výstava historického
skla. V programe dostanú priestor divadelníci, športovci, hudobníci a tanečníci. Okrem
mestských súborov plánujeme aj vystúpenie ľudových súborov, skupín a umeleckých súborov.
Za ambasádora sme oslovili Lukáša Latináka. Plánujeme tiež historickú kuchyňu, tureckú
bitku, historickú módnu prehliadku. Mesto oslovilo o dotáciu Ministerstvo kultúry SR.
Dotácia zatiaľ nebola schválená. Na podujatí bude participovať BBSK, k odhaleniu sochy je
prizvaný predseda Ing. Lunter.
Ing. Žilák
-prevádza sa veľká suma, ako bude participovať VÚC?
primátorka
-žiadosť o dotáciu sa dáva rok dopredu. Bývalé vedenie o ňu nepožiadalo.
Ing. Žilák
-ak by došlo k masívnej podpore z Ministerstva kultúry, či by sa tieto financie stiahli
primátorka
-v prípade, že príde taká dotácia, bude rozhodovať MsZ
Ing. Žilák
-či máme už niečo predpripravené, nejakú hudobnú produkciu
primátorka
-je zriadený prípravný výbor a ten skladá program. Domáce súbory vystúpia bezplatne.
Všetko, čo dostaneme, predložíme na zasadnutie MsZ.
UZNESENIE č.79/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 17
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a na základe zákona č. 426/2013 Z. z. § 14 ods. 2 písmena b) povolené prekročenie
a viazanie príjmov a c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov, ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
V príjmovej časti rozpočtu:
Ekon. klasifikácia 110
Suma

-5-

Dane z príjmov

10 000,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu Výdavky kultúrneho domu:
Funkčná klasifikácia 08.2.0
Ekon. klasifikácia
- 637 Kultúrne podujatia
10 za

- proti

Suma
10 000,00 €
1 sa zdržal hlasovania
Dreisig

3. 3.1. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za r. 2018
3.2. Záverečný účet za r. 2018
primátorka
-záverečný účet bol spracovaný v súlade s platnou legislatívou. Materiál obsahuje údaje o
príjmoch, výdavkoch a výsledkoch hospodárenia mesta a ZŠ, ZUŠ, ZSS a MsPS. Obsahuje aj
hodnotenie programového rozpočtovania, finančné usporiadanie vzťahov voči tretím
osobám, informáciu o majetku v správe príspevkových organizácií a o majetku RO, prehľad o
stave a vývoji dlhu. O použití prebytku rozhoduje MsZ. V r. 2018 mesto hospodárilo s
prebytkom 574.962, 48 € po zarátaní zistených rozdielov.
Z prebytku hospodárenia sa na účely tvorby fondov vylučujú účelovo nevyčerpané prostriedky
poskytované v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, rozpočtu EÚ, alebo
na základe osobitného predpisu vo výške 318.000 € a nevyčerpané vlastné príjmy RO, ktoré
boli v XII./2018 vrátené na účet zriaďovateľa a I./2019 poukázané zriaďovateľom späť na
účty RO a rovnako aj nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky príspevkovej
organizácie, ktoré neboli v r. 2018 vrátené zriaďovateľovi vo výške 19.307, 31 €. Celkovo sa
z prebytku hospodárenia vylučuje viac ako 337.000 €. Na základe uvedenej skutočnosti
navrhujeme tvorbu rezervného fondu vo výške viac ako 207.000 €.
hlavný kontrolór
-návrh záverečného účtu bol predložený v stanovenej lehote a vypracovaný v súlade so
zákonom o rozpočtových pravidlách. Bol verejne sprístupnený, bola vypracovaná správa
auditora. Rozpočtová klasifikácia v niektorých prípadoch nebola použitá správne. V r. 2018
bolo vykonaných 82 rozpočtových opatrení. Stav evidovaný vo finančných výkazoch, ktoré
boli zaslané na Ministerstvo financií SR, neodráža reálny stav. Údaje v záverečnom účte mali
byť uvedené v zmysle týchto finančných výkazov, preto stanovisko, ako aj záverečný účet bol
vypracovaný v zmysle finančných výkazov. Zmeny, ku ktorým sme došli, sú uvedené
v záverečnej časti. Podrobnejšie sa venoval tomu, čo súviselo s výhradami. Prvá výhrada
bola, že došlo k prekročeniu schválených, resp. upravených rozpočtov. Týkalo sa to
prekročenia celkového rozpočtu, ale aj v jednotlivých prípadoch, keď boli v MsZ schválené
sumy na jednotlivé kategórie. Vplyv mali už riešené odmeny zamestnancov v r. 2018. Tak isto
to súviselo s tým, že skončila pracovný pomer vedúca finančného oddelenia. Finančné
opatrenia neboli pripravené, prípadne zrealizované, ako mali, nakoľko ona bola zodpovedná
a venovala sa rozpočtu ako takému. Navrhol opatrenie, aby sa venovala dostatočná
pozornosť, aby sa zabezpečilo hospodárenie s § 12, ods. 2, aby rozpočtové opatrenia boli
realizované v súlade so zákonom. Navrhol tiež prehodnotiť, že primátorka mesta nemá žiadne
kompetencie, nie je možné po MsZ v decembri realizovať už žiadne opatrenia. ZŠ, Slobody a
Školská v r. 2018

-6prijali finančné prostriedky od Ministerstva školstva SR v súvislosti s realizovaním projektov
pre asistentov, kde tieto financie vstúpili do výdavkovej časti rozpočtu, ale nevstúpili do
príjmovej časti. Schodok kapitálového rozpočtu sme znížili skutočnosťou, že dotácia
Ministerstva vnútra SR bola zaúčtovaná na bežný príjem a kapitálový príjem, čo malo vplyv
na vykazovanie schodku kapitálového rozpočtu. V pôvodnom návrhu záverečného účtu sa v
rámci príjmu počítalo so sumou 10.000 € nižšou, nakoľko z rezervného fondu bolo
prevedených viac. Zábezpeka radové garáže, malo sa tam dostať 34.000 a dostalo sa 6.400.
V rozpočte 2019 sa dostala suma 34.650 €, ktoré priamo kryli výdavky za komunikácie, pre
dobudovanie infraštruktúry k radovým garážam.
Je potrebné zabezpečiť zvýšenú pozornosť v oblasti rozpočtu hospodárenia mesta. Nie je
primárne určená osoba za rozpočet. Rozpočet riešia zamestnanci podľa potreby, čo bolo
zistené, ako to funguje teraz. Pokiaľ nebude poverený človek, ktorý sa bude venovať tomu
v značnej miere a zastreší aj rozpočtovú kontrolu, môže to byť horšie. Treba sa na túto oblasť
zamerať.
Stav, ktorý máme na bežných účtoch, nesúhlasí s reálnym stavom, ktorý by sme mali mať
v zmysle rozpočtu. Treba to dať do reálneho stavu. 250.000 € je viac, ako by sme mali mať.
Nevieme ich použiť, nemáme ich zakomponované v rozpočte.
Čo sa týka hospodárenia rozpočtovej organizácie, bola dosiahnutá strata v podnikateľskej
činnosti. Zákon hovorí, že strata by byť nemala a čo v takýchto prípadoch robiť.
Treba venovať pozornosť aj programovému rozpočtovaniu.
Ďalej upozornil aj na kapitolu príjmov od ministerstva, kde máme na mosty. Prvú časť
132.000 € je potrebné vyčerpať do konca tohto roka a 50.000 € budúci rok.
Záverečný účet odporúča schváliť s výhradami uvedenými v stanovisku.
JUDr. Garajová
-koľko finančných prostriedkov nám zanechalo bývalé vedenie k dispozícii a na akých účtoch
boli vedené, na aký účel boli viazané?
hlavný kontrolór
-z prostriedkov, ktoré máme na účtoch je 337.000 €. Sú to prostriedky, ktoré nemôžme použiť
na iný účel. Tam je dotácia na dopravné ZŠ, je tam most cestný, rekonštrukcia budovy,
finančné zábezpeky a sú tam prostriedky, ktoré sme k 31. 12. mali, ale tým pádom, že vlastné
príjmy rozpočtovým organizáciám vraciame, my ich reálne nemáme, čiže ich nemôžme použiť
na tvorbu rezervného fondu. 337.000 € máme viazaných, na rezervnom fonde 429.000 €
máme, časť tých prostriedkov je viazaná, 370.000 € je viazaných. Reálny zostatok, ktorý sme
vyčíslili je 237.000 €. To sú prostriedky, ktoré v rozpočte tiež boli viazané, bolo treba riešiť
rozpočtovými opatreniami. Čo spomínal 250.000 € sú prostriedky, ktoré vznikli v minulosti,
treba to dohľadať.
Bc. Skýpala
-odkiaľ ich máme
hlavný kontrolór
-sú na účtoch
JUDr. Garajová
-v papieroch sme ich nemali

-7hlavný kontrolór
-predpokladá sa, že sú to staré rozpočtové prostriedky. Ono by to malo byť peňažné fondy
plus to, čo chceme previesť, plus to, čo máme viazané, by malo tvoriť sumu, čo je na účtoch.
Mohlo to byť, že rezervný fond sa tvoril nesprávne.
My sme nečerpali z tých bankových účtov, z ktorých sme mali. Boli zaplatené z iného účtu.
Kolegyne riešili túto oblasť vyčistiť bankové účty reálne.
primátorka
-suma, ktorá sa nachádza na účtoch, nie je totožná s tou, ktorá je v rozpočte. Ku koncu roka
sme nemali prostriedky, lebo v niektorých položkách boli vysoko prekročené. Dávali sme to
do poriadku rozpočtovými opatreniami, ak sme chceli mať finančné prostriedky na účte. Aj
keď nejaké finančné prostriedky zostali, primátor mesta nemá kompetenciu sám presúvať
z jedného účtu do druhého. Napr. z výstavby mosta nemôžeme presúvať do tých položiek, kde
finančné zdroje chýbajú. Čo sa objavilo v účtoch, je nevídaný jav, možno sa budeme musieť
poradiť na ministerstve, akým spôsobom financie zúčtovať.
Bc. Skýpala
-ekonomická komisia odporučila schváliť s výhradami, ktoré odporučil hlavný kontrolór
hlavný kontrolór
-navrhol doplniť uznesenie, že predložiť plnenie opatrení do určitého termínu
UZNESENIE č.80/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta Poltár za rok
2018
11 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

UZNESENIE č.81/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
I. BERIE NA VEDOMIE
Správu nezávislého audítora z overovania ročnej účtovnej závierky a hospodárenia mesta
II. SCHVAĽUJE
1. a/ Záverečný účet mesta Poltár za rok 2018 s výhradami, ktoré uviedol hlavný kontrolór vo
svojom odbornom stanovisku k návrhu záverečného účtu mesta Poltár za rok 2018
b/ predložiť opatrenia k výhradám hlavného kontrolóra k záverečnému účtu do októbrového
MsZ
2. Prevod disponibilného zostatku hospodárenia za rok 2018 vo výške 237 651,11 Eur do
rezervného fondu

-83. Tvorbu rezervného fondu mesta takto:
počiatočný stav
426 976,96 Eur
tvorba 237 651,11 Eur
konečný stav 664 628,07 Eur
4. Výsledok hospodárenia za rok 2018 v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v
znení neskorších predpisov:
Mestský úrad a rozpočtové organizácie
178 591,48 Eur
Príspevková organizácia
- 687,26 Eur
11 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

4. Rozdelenie finančných prostriedkov
primátorka
-sú štyri žiadosti, tri by mali byť z rozpočtu Správy školských budov a jedna Voľnočasové
aktivity. Žiadosť CVČ bola stiahnutá.
4.1. ZŠ, Ul. slobody - žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na dovybavenie
školskej kuchyne a jedálne a rekonštrukciu elektrických rozvodov na ZŠ, Slobody
primátorka
-pôvodná žiadosť bola 45.000 €, vlastné prostriedky 18.000 €. Ekonomická komisia a MsR
odporučila schváliť:
- gastrozariadenie potrebné na dovybavenie školskej kuchyne vo výške 15.000,00 €
- rekonštrukcia elektrických rozvodov do výšky 20.000,00 € v réžii Mestského podniku služieb
Poltár
Bc. Skýpala
-pôvodná žiadosť bola 62.000 €, 18.000 € vlastné zdroje. Po diskusii s riaditeľom školy bola
suma znížená na 50.000 €, preto sumu vypočítali 15.000 € z 50.000 € - 18.000 €, zvyšok bol
rozpočtovaný na dovybavenie a elektroinštaláciu by sme chceli riešiť z MsPS. Tých 20.000
zostane na meste a mesto vyplatí MsPS. 15.000 € je na zakúpenie nevyhnutného zariadenia.
Dreisig
-keď bol rozpočet 62.000, 45.000 € aj keď dáme našej firme, ešte "lieta" 5.000 €. Ak
odsúhlasíme 15.000 € a nebude stačiť /kotly, stoly, stoličky/ doodsúhlasíme ešte?
primátorka
-na základe toho, že znížil sumu a elektriku bude robiť MsPS, chceme poskytnúť 15.000 €. V
prípade, že nebudú postačovať a riaditeľ odôvodní, že potrebuje ďalšie zariadenie, ktoré
súvisí s vybavením školskej jedálne, MsZ môže odsúhlasiť.
Dreisig
-MsZ je iba v auguste
primátorka
-môžme aj v júli. O týchto financiách môže rozhodnúť primátorka mesta, ale chce, aby
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množstve pre príslušnú ZŠ.
Bc. Skýpala
- prvý rozpočet bol na 62.000 €, potom doniesol nový na 50.000 €. My sme poskytli 15.000.
Tieto peniaze sme v minulosti neschvaľovali. Primátorka môže kedykoľvek schváliť.
UZNESENIE č.82/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
žiadosť o poskytnutie finančného príspevku z kapitoly rozpočtu „Správa školských budov“
na dovybavenie školskej kuchyne a jedálne a rekonštrukciu elektrických rozvodov na ZŠ
Slobody:
- gastrozariadenie potrebné na dovybavenie školskej kuchyne vo výške 15.000,00 EUR
- rekonštrukcia elektrických rozvodov do výšky 20.000,00 EUR v réžii Mestského podniku
služieb Poltár
11 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

4.2. MŠ, Kanadská - žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na vybudovanie šatní
primátorka
-ekonomická, školská komisia a MsR odporučili schváliť
Švingál
-hygiena povedala, že zatvorí, keď nebude druhá šatňa
Dreisig
-či je 5.000 podložených
Švingál
-urobil ponukový list otec dieťaťa
UZNESENIE č.83/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
žiadosť MŠ Kanadskej o poskytnutie finančných prostriedkov z kapitoly rozpočtu „Správa
školských budov“ na vybudovanie šatní na prezliekanie detí vo výške 5.000,00 EUR
11 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

4.3. MŠ, Sklárska - žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na zakúpenie a
inštaláciu zatemňovacích fólií na okná
primátorka
- školská, ekonomická komisia a MsR odporučila schváliť, keď bude odborné stanoviko Úradu
pre zdravotnú starostlivosť
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-či bude dostačujúca aj aplikácia fólií. Odporučil, aby mesto zabezpečilo cenové ponuky,
odkonzultovalo so spomínaným úradom. Rekuperácia je najvhodnejšia v nočných hodinách,
aby došlo k výmene vzduchu.
Švingál
-dohodli sa na školskej komisii, aby sa neunáhlili. Čo sa týka svetlosti, to sa dá vybrať. Je
napísané, že sa to montuje na školy. Mohli napísať, na ktorej škole je namontované, aby si
mohli overiť, ako to slúži.
JUDr. Garajová
-schválime uznesenie po kladnom stanovisku úradu a možno ešte k stanovisku k rekuperácii.
Ak povedia, že nemôžu byť, potom bude tma a v prípade negatívneho stanoviska sa požiada
o stanovisko k iným spôsobom.
Švingál
-v noci sa boja vetrať, že ich vykradnú. Či sa neuvažovalo nad vonkajšími roletami.
Bc. Tóčiková
-treba 2 ventilátory, jedným prívod, druhým odvod. Stropné ochladenie je tiež dobré. Chlad
sála zvrchu a padá naspodok.
Dreisig
-proti krádeži treba namontovať mreže na okná
Ing. Žilák
-hygiena musela schvaľovať aj na iných školách, nech dajú riešenie
prednosta
-dva roky pracoval vo firme, ktorá sa zaoberá klimatizáciou. Všetci mali svojim spôsobom
pravdu. Ideálne by bolo treba zavolať projektanta, ktorý to s ohľadom na hygienu musí
vyriešiť. Hygienické normy sú stanovené aj pre MŠ. Najideálnejšie by bolo dochladzovať
priestory vetraním. Teraz sa robia pasívne domy, prirodzene nie sú vetrané. Je tam
vzduchotechnika. V budúcnosti treba zavolať odborníka, ktorý všetko vyrieši koncepčne.
UZNESENIE č.84/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
na základe žiadosti MŠ Sklárska, ohľadom zakúpenia a inštalácií zatemňovacích fólií na okná
do horných tried MŠ, vyžiadať stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a
nájsť najvhodnejší spôsob ochladzovania v MŠ
11 za
- proti
- sa zdržal hlasovania
4.4. CVČ, Slobody - žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na prímestský letný
tábor
Tento bod bol vypustený z rokovania.
4.5. Mládežnícke centrum - žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na prímestský
tábor
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-ekonomická komisia a MsR odporučili schváliť
UZNESENIE č.85/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
žiadosť Mládežníckeho centra Poltár o pridelenie finančného príspevku na prímestský tábor
vo výške 300 € z kapitoly Záujmové vzdelávanie detí a mládeže
11 za
- proti
- sa zdržal hlasovania
5. Program odpadového hospodárstva mesta Poltár na r. 2016 - 2020
primátorka
-v zmysle zákona za určitých podmienok je obec povinná vypracovať POH. Mesto má
vypracovaný POH za povinnosť predložiť do 4 mesiacov od vydania POH príslušným
orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva na posúdenie súladu s ustanoveniami
zákona a záväznou časťou príslušného kraja. Mesto listom požiadalo 22. 3. 2019 OkÚ, odbor
starostlivosti o ŽP o posúdenie POH. 7. 5. zaslali výsledok posúdenia. Posúdenie bolo
kladné. MsR odporučila POH tiež schváliť.
Dreisig
-riešime r. 2016
Ing. Kudlák
-museli sme čakať, kým vydajú POH kraja
UZNESENIE č. 86/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
Program odpadového hospodárstva mesta Poltár na r. 2016 -2020
11 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

6. Prezentácia systému ELVIS - množstevný zber komunálneho odpadu
Zástupkyňa spol JRK Bratislava podala krátku informáciu čo to je ELVIS, na čo slúži a
v čom môžu byť nápomocní. /viď kamera/
7. VZN č. 2/2019 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Poltár
primátorka
-na základe zákona obec môže obmedziť, alebo zakázať používanie pyrotechnických výrobkov
v niektorých kategóriách. VZN rieši používanie pyrotechniky v meste Poltár. Používanie
pyrotechniky je zakázané s výnimkou Silvestra od 22,00 - 02,00 hod. a 1. 1. od 15,00 - 20,00
hod.
JUDr. Garajová
-VZN sme vypracovali na základe požiadaviek občanov zo záhradkárskej osady. Zákazy sú
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oslavách majú možnosť 10 dní pred tým požiadať mesto. Na základe podnetov občanov, sme
dali aj sankcie.
UZNESENIE č.87/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č. 2/2019 o používaní pyrotechnických výrobkov
na území mesta Poltár s účinnosťou dňom 1.8.2019.
11 za

- sa zdržal hlasovania

- proti

8. Schválenie podmienok verejnej obchodnej súťaže obsiahnutých v návrhu vyhlásenia
verejnej obchodnej súťaže na uzavretie kúpnej zmluvy na predaj pozemkov pod radové
garáže na Ul. 13. januára v Poltári – 5. kolo
primátorka
-MsZ v r. 2016-2017 schválilo zámery predaja mesta formou VOS na výstavbu 52 radových
garáží s výmerou 1530 m2 na Ul. 13. januára. Jednotlivé pozemky majú od 26-31 m2.
V r. 2017 sa prihlásilo 13 záujemcov, v r. 2018 bolo 7 záujemcov, potom 1, v štvrtom kole 2,
v piatom kole by boli 2.
UZNESENIE č. 88/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
podmienky verejnej obchodnej súťaže
obsiahnuté vo vyhlásení verejnej obchodnej súťaže na uzavretie kúpnej zmluvy
v zmysle § 9 a) ods.1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, týkajúcich sa prevodu nehnuteľného majetku:
pozemkov, ktorých mesto Poltár je výlučným vlastníkom v celosti 1/1 v pomere k celku,
nachádzajúcich sa v katastrálnom území Poltár, obec Poltár, vedené na liste vlastníctva č.1
nasledovne:
parcela č.
CKN 1994/45
31 m2,
ostatná plocha,
CKN 1994/46
30 m2,
ostatná plocha,
o celkovej výmere
61 m2,
podľa predloženého návrhu.
11 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

9. Uznesenia komisií:
primátorka
-je 6 žiadostí, 5 zo športovej komisie a 1 z kultúrnej. MsR odporučila žiadosti schváliť
s výnimkou žiadosti pre Dianu Šuľajovú.
Komisia pre šport
9.1. Katarína Strmeňová - žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na zakúpenie
tričiek pre bežcov
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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
1. finančný príspevok vo výške 165,- € pre p. Katarínu Strmeňovú, bytom Poltár,
Sklárska 508/11 na zakúpenie tričiek s logom mesta Poltár, v ktorých budú reprezentovať
mesto na bežeckých podujatiach
11 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

9.2. Tomáš Cerovský - žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na úhradu
štartovného
Kurák
-žiadosť bola na 300 €, štartovné okolo 700 €, tak navrhli v komisii niečo aby sa im dalo
UZNESENIE č. 89/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
2. finančný príspevok vo výške 140,- € pre Tomáša Cerovského, bytom Poltár, Fučíkova 612/3
na úhradu štartovného poplatku na Štafetový beh od Tatier k Dunaju 2019
10 za

- proti

- sa zdržal hlasovania
Bc. Skýpala neprítomný

9.3 Diana Šuľajová - žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na čiastočnú úhradu
nákladov spojených s účasťou na súťaži v Taliansku
Kurák
-Šuľajová dala žiadosť, skončila na 4. mieste, žiadala 300 €. Z dôvodu, že je financií menej,
sa rozhodli, že jej poskytnú 100 €. Náklady boli isto veľké. Čo videl na internete, bolo
napísané mesto Poltár, aj keď je z Brezničky.
Hlasovanie:
Kto je za to, aby bol schválený
finančný príspevok vo výške 100,- € pre Dianu Šuľajovú, bytom Breznička 175 na čiastočnú
úhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži v Taliansku
5 za
- proti
5 sa zdržali hlasovania
Dreisig
JUDr. Garajová
Kurák
Mgr. Jánošík
Ing. Macove
Mgr. Sojková
Račko
Švingál
Ing. Zilák
Bc. Tóčiková
Návrh nebol schválený.
UZNESENIE č. 90/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
NESCHVAĽUJE
1. finančný príspevok vo výške 100,- € pre Dianu Šuľajovú, bytom Breznička 175 na čiastočnú
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9.4. Richard Šága a Ľuboš Uhlár - žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na
úhradu štartovného a ostatných nákladov spojených s účasťou na rybárskych pretekoch
Kurák
-žiadali 250 €, na komisii sa zhodli, že dajú 200 €, ale bola podmienka, že budú v tričkách
s logom mesta Poltár. P. Švingál navrhol, žeby sa v budúcnosti našli financie a tí, ktorí
chodia reprezentovať Poltár, aby sme im vyrobili tričká s logom mesta.
Mgr. Jánošík
-aby budúci rok financie za rybárske lístky im boli prerozdelené
UZNESENIE č. 89/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
3. finančný príspevok vo výške 200,- € pre Richarda Šágu, bytom Poltár, Poľná 738/10 a
Ľuboša Uhlára, bytom Poltár, Pionierska 774/39 na úhradu štartovného a ostatných
nákladov spojených s účasťou na rybárskych pretekoch Junior Carp Cup 2019 v dňoch 5.7.7.7.2019 s podmienkou štartu súťažiacich v tričkách s logom mesta Poltár
11 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

9. 5. Karol Švingál - žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na organizáciu
Olympijského dňa a MDD
Dreisig
-kde idú financie
Švingál
-vláda vymyslela Olympijský deň, žeby sa mali zapojiť všetky školy, MŠ. Mali sme 1.000 €,
a poslali 22 medailí. Muselo sa dokupovať veľa vecí.
primátorka
-každá akcia je zúčtovaná
Dreisig
-organizovalo to mesto, nie Švingál
JUDr. Garajová
-všetky náklady boli vyúčtované, mali sme náklady 1.000 €. Minulý rok bolo 3.000 €. Program
bol bohatý. Každé dieťa dostalo malý darček, MŠ pastelky, plastelíny. Všetci boli pohostení.
Chceli, aby prispela aj športová komisia.
primátorka
-športová komisia za pol roka rozdelila financie, ktoré mala. Mesto pravdepodobne
zorganizuje oceňovanie najlepších športovcov.
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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
4. finančný príspevok vo výške 100,- € na organizáciu Olympijského dňa a MDD dňa
7.6.2019
8 za
- proti
3 sa zdržali hlasovania
Dreisig
Račko
Ing. Žilák
Komisia kultúry:
9.6. Neformálna skupina mladých ľudí zo Zeleného - žiadosť o poskytnutie finančných
prostriedkov na zakúpenie plastových tanierov, pohárov, príborov, sladkostí a surovín na
guľáš a langoše na kultúrnu akciu „Hurá prázdniny“
UZNESENIE č. 89/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
5. pridelenie finančného príspevku pre neformálnu skupinu mladých ľudí z mestskej časti
Zelené, v zastúpení Ing. Petrom Macove na zabezpečenie kultúrnej akcie „Hurá prázdniny“vo výške 50,00 €.
11 za

- sa zdržal hlasovania

- proti

10. Katarína Vrábeľová - prenájom
sklárskej 765

nebytových priestorov v mestskej tržnici na Ul.

primátorka
-p. Vrábeľová požiadala o prenájom za účelom zriadenia prevádzky na poskytnutie služieb
súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá -salón pre psov. Výška nájomného 67 €, energie platí
nájomca.
UZNESENIE č. 91/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
prenájom nebytových priestorov na Ul. Sklárskej č. 765/76 (mestská tržnica) v Poltári pre
Katarínu Vrábeľovú, bytom Poltár, Sklárska 592/53.
10 za

- proti

1 sa zdržal hlasovania
Dreisig

11. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019, MsR a MsZ
primátorka
-návrhy prejednala a odporučila na schválenie MsR
hlavný kontrolór
-okomentoval svoj návrh
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-MsR by zasadala 1 x mesačne v stredu, týždeň pred MsZ, MsZ predposledné štvrtky v mesiaci
s výnimkou 20.9. kedy bude slávnostné MsZ.
UZNESENIE č.92/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
1. návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019
2. a/ návrh plánu činnosti MsR na II. polrok 2019 s tým, že zasadnutia MsR by sa
uskutočňovali raz mesačne, a to cca týždeň pred zasadnutím MsZ v stredu:
14. 8. 2019
11. 9. 2019
16. 10. 2019
13. 11. 2019
b/ návrh plánu činnosti MsZ na II. polrok 2019 s tým, že zasadnutia MsZ by sa uskutočňovali
raz mesačne, a to predposledný štvrtok v mesiaci s výnimkou 20. 9. 2019, kedy sa uskutoční
slávnostné zasadnutie MsZ:
22. 8. 2019
20. 9. 2019
24. 10. 2019
21. 11. 2019
11 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

12. Správa o výsledkoch kontroly reálne vykonaných prác na rekonštrukcii tribún na
mestskom futbalovom štadióne
primátorka
-na základe uznesenia MsZ č. 72/2019 bola vykonaná kontrola reálne vykonaných prác na
rekonštrukcii tribún na mestskom futbalovom štadióne. MsR vzala správu na vedomie.
hlavný kontrolór
-kontrola bola vykonaná v rozsahu 4 bodov zadaných MsZ. V správe sa snažil popísať celý
priebeh, odkiaľ boli poskytnuté financie, kto sa stal víťazným uchádzačom, sú tam základné
veci, čo sa týkajú zmluvy o dielo, zmluvné podmienky, bol podpísaný dodatok. Bolo predĺžené
do 30.4. Dňa 7.12. štatutárny zástupca podpísal preberací protokol, kde boli spísané
nedorobky. OSP World fakturoval 3 faktúrami. Predmetná dotácia bola zúčtovaná. V rámci
projektu bola vyfakturovaná suma 120.000 € určená na nákup materiálu. V zmysle uvedených
článkov zmluvy mala zohľadňovať skutočné materiálové dodávky. Prílohou mali byť
zisťovacie protokoly, priložené však neboli. Nebolo preukázané, že predložené faktúry a suma
fakturovaná zohľadňuje skutočne dodané materiály. K úhrade faktúr podľa jeho názoru malo
dôjsť až po doplnení týchto náležitostí. V skutočnosti podľa jeho názoru, išlo o poskytnutie
preddavkov, čo bolo umožnené, ale sa malo postupovať iným spôsosbom. Otázna je
primeranosť sumy vzhľadom na rozsah diela, ktorý bol vysúťažený v sume 164.000 €. Čo sa
týka vyučtovacej faktúry bola prebratá 7.12., toho istého dňa preberací protokol a bola v ten
deň uhradená. Bola uhradená bez toho, aby práce na tribúnach boli dokončené v súlade
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diela, v akom stave sa tribúny nachádzajú. Prešiel si to s vedúcim stavebného odd. a bolo
potvrdené to, čo bolo zistené 10.5. s tým, že to dielo vykazuje značnú časť nedokončených
prác. Najväčší problém sa týka bezpečnosti. Chýbajú zábrany, tak isto aj vyúčtovanie strechy
lexanu na tej väčšej tribúne. Uviedol aj činnosti, ktoré neboli vykonané. Bolo by treba
znalecký posudok oprávnenej osoby. Taktiež bolo zisťované, čo sa týka odpadov,
zamestnancami MsPS boli vykonané viaceré činnosti, ktoré boli neskôr fakturované touto
spoločnosťou. Išlo o demontáž konštrukcií, oplotenia a následne montáž. V súvislosti, že
práce neboli ukončené ani 30.4., oslovili spoločnosť OSP World. Spoločnosť zaslala HK
stanovisko, že mesto dielo prevzalo a nie sú žiadne neodstatky, ktoré by bránili správe tejto
stavby. Tým pádom, že práce neboli dokončené v rozsahu, v akom boli stanovené, neboli
vykonané zhotoviteľom, nemala byť ukončovacia faktúra podľa jeho názoru. Čo sa týka
tribún, sú stanovené podmienky, k čomu sa zaviazal zhotoviteľ s tým, že uviedol ustanovenia
zo zákona o odpadoch, kde vyplývajú podmienky pre pôvodcu odpadu, ako sa má s ním
nakladať. Bolo zistené to, že v rámci rozpočtu boli vyfakturované a vyplatené položky, ktoré
preukázateľne realizované neboli. Čo sa týka stavebného odpadu bol pozrieť za STK a
s najväčšou pravdepodobnosťou to vyzerá na to, že odpad bol vyvezený tam, aj keď si
spoločnosť fakturovala za odvoz na skládku a za skladovanie.
Hlavný kontrolór popísal, čo malo byť realizované a čo reálne bolo.
Čo sa týka vzdialenosti od vodného toku, mal dať súhlas orgán štátnej vodnej správy. Čo sa
týka stromu, nebol dodržaný zákon o ochrane prírody.
Mgr. Jánošík
-zaráža ho, že sa dopredu dala pôžička. Ten, čo robil najviac, dostal najmenej. Nie je
stotožnený, aby mesto za niekoho platilo.
Verejné prostriedky, ktoré sa získavajú na projekty, mestá a obce sú ošklbané a to isté aj
školy, dopredu o 20, 30 %.
primátorka
-posledná faktúra sa vyplatila v piatok 7.12. z rozpočtu mesta. Vtedy je faktúra aj v došlej
pošte, podpísal sa aj protokol o odovzdaní diela a ona nastúpila na post primátorky
v pondelok 10.12., keď už celá suma bola vyplatená. Čo sa týka záverov HK, mesto bude
postupovať v zmysle záverov správy.
Hlasovanie:
Kto je za to, aby mohol vystúpiť Ing. Václavík, zástupca firmy Šport Projekt?
10 za
Ing. Macove proti
- sa zdržal hlasovania
Ing. Václavík
-nemajú žiadnu zmluvu s OSP World, ani mestom. Firma OSP World nemá oprávnenie na
oceľové konštrukcie a celú dodávku realizovala firma Šport Projekt. Podklady na
odovzdávajúci protokol, na základe ktorého OSP World dostala peniaze, dodala firma Šport
Projekt. Oni dodávky zaplatené nemajú. Momentálne im visí okolo 20.000 €. Dal mestu
cenovú ponuku na dokončenie. OSP World nie je schodná. Navrhol, aby OSP World
dobropisovala čiastku, ktorú neoprávnene fakturovala. Firma OSP Word ho nikdy
nekontaktovala, aby urobil s nimi právny vzťah. Prvý kontakt na základe ktorého robili, bola
intervencia bývalého primátora Gavalca a pána Baníka, ktorí ho oslovili. Teraz navrhuje, aby
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primátorka
-tribúny nie sú dokončené, objem finančných prostriedkov bol vyplatený. Prvýkrát, keď ju
kontaktoval Ing. Václavík, hovoril, že je ochotný ukončiť tribúny s tým, že poslal cenovú
ponuku. My, ako mesto sme reagovali, že nemáme vyčlenené ďalšie financie, na základe
ktorých by mohla zaplatiť za vykonanie prác, aj dokončenie tribún. Potom poslal ďalší list,
kde kontaktoval MsZ. Na druhej strane by nám prvoradá mala byť bezpečnosť na tribúnach.
Nie sú bezpečné, predovšetkým tá pri potoku nie je dokončená. Na základe toho sme
zabezpečili, aby tam nechodili deti, môže dôjsť k úrazu. Musíme tento problém vyriešiť. Jedna
vec je stanovisko HK, ktorý zistil pochybenia, ktoré sa týkali finnacovania a realizácie prác,
druhá vec je, ako bude mesto postupovať, ak chce tribúny dokončiť.
Ing. Žilák
-vysúťažilo OSP World, z akého dôvodu sa ocitol na štadióne p. Václavík? Taký obrovský
objem práce a nedáme si nič na papier? Kto Vám je dlžný peniaze? Vychádza mu, že je Ing.
Václavík subdodávateľ a mesto na tento spor nemá dosah. Peniaze boli vyčlenené, robota
evidentne nie je urobená, ale ďalšie vyplácanie peňazí... Nechápe to.
Ing. Václavík
-OSP World vyhrala súťaž, Šport Projekt robí štadión. Neboli ani oslovení do verejnej súťaže.
Na začiatku dával mestu aj projekt, aj cenovú ponuku. Prišiel za ním p. Gavalec s Baníkom a
poprosili ho, aby tribúny urobil. Bol to štatutárny zástupca, predpokladal, že keď príde, dá
mu objednávku a zmluvu.
MUDr. Baníková
-okrem 7.000 € ste dostali všetky peniaze. Posledných 7.000 dávala ona zo svojho účtu.
Dostali ste 92.000 €, za tých 92.000 ste mali odviesť perfektnú prácu. Striedačky nie sú
požičané, za tie zaplatil manžel z jej účtu, lebo ich p. Václavík nechcel doniesť. Zaplaťte
tomuto pánovi 7.000 €, ale budete v dlhu.
Bc. Tóčiková
-z akého titulu platíš z Tvojho účtu?
MUDr. Baníková
-Ing. Václavík bol subdodávateľ firmy OSP World, on s tým súhlasil. Majiteľ firmy za ním bol
a dohodol sa s ním. Majiteľ firmy zo svojho účtu, akonáhle dostal peniaze, poslal mu jednu
zálohovú faktúru na 48.000, druhú faktúru na druhú tribúnu na 72.000 a bola dohoda medzi
Václavíkom a OSP World, že posledná faktúra bude po odstránení všetkých závad v sume
14.000 €. Keďže Václavík minul všetky peniaze a tribúny nie sú dokončené a nech jej nepovie,
že za 90.000 sa nedajú urobiť dobré tribúny, to nech nikto nepovie. Ak zostali nedorobky za
14.000, dobre, tie by bol dostal, on si postavil hlavu, aj ústna dohoda, je dohoda, máme tu
JUDr. Garajovú, ktorá potvrdí, že keď sa dohodli s OSP World, čo vie, že sa dohodli, čo
počula, nech neklame. Vydieral do poslednej chvíle, lebo sa nemohla začať súťaž bez toho,
aby boli striedačky a keďže nechcel ustúpiť a iný to nemohol urobiť, tak na štadióne mu do
ruky dal jej manžel 7.000, ktoré mu ona dala, aby striedačky dokončil. Má na to potvrdenie,
nech prestane klamať.
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-cenová ponuka na dodávky bola 93.000. Je pravda, že dostal o 14.000 menej. Dal
podmienku, dali mu zálohu, urobil, dali zálohu na ďalšiu, ako náhle to dodal, koniec .
MUDr. Baníková
-urobili ste tribúnu ako ste mali? Namiesto 4 šróbov 2, tečie to, ani to si nezaslúžite.
Ing. Václavík
-zostalo 14.000 nezaplatených, my máme všetko vyrobené. My sme si mysleli, že keď to
dokončíme. My tých 14.000 nedostaneme, nemáme od koho, lebo firma OSP World neexistuje,
neexistuje konateľ. P. Baník zistil, že je situácia katastrofálna, chcel urobiť tak, že mi dá
7.000 na dokončenie, ja dokončím všetko, dám striedačky. Za tých 7.000 som urobil
striedačky, núdzový východ. Peniaze p. Baníka nie sú peniaze, ktoré mi akože nahral pôžičku,
ktorú keď to dokončím, môže kedykoľvek žiadať. Chcel ma dobehnúť tým, že mi požičajú.
MUDr. Baníková
-zobrali ste ich?
Ing. Václavík
-a z čoho by sme mali striedačky?
MUDr. Baníková
-prečítal si zmluvu z OSP World, kde je napísané, že posledných 14.000 dostane po
kompletnom odovzdaní tribún
Ing. Václavík
-nemám zmluvu s OSP World
MUDr. Baníková
-lebo ste ju nechceli 15 x podpísať, môj manžel bol 10 x s tou zmluvou OSP World, aby ste ju
podpísali a okamžite Vám pôjdu peniaze, ale Vy ste to nechceli podpísať
Ing. Václavík
-poslali mu zmluvu s OSP World po verejnom obstarávaní. Potom prečítal článok. /viď
kamera/
Bc. Skýpala
-tu odzneli také veci, že pravdu nájdu asi len kompetetné orgány, ako povedal hlavný
kontrolór. Najrozumnejšie bude, keď to bude riešiť prokurátor. Začalo to zle, oznámila sa
drobná stavba a drobná stavba to nebola. Problémy sa nabaľovali. Ako môže vyhrať firma,
ktorá nemá oprávnenie na oceľové konštrukcie? Môže to robiť dodávateľsky Šport Projekt,
ale nemá zmluvu s OSP World. Táto firma dodala mestu niečo, o čom nemá papier, ani
oprávnenie a my sme im vyplatili peniaze. Ako sa môže vyplatiť za práce, ktoré vykoná
nekompetetná firma? Ing. Václavík čiastočne odpovedal, že nemá zmluvu, na základe čoho
bol dodávateľ? Bol za ním p. Gavalec a Baník prečo, keď bol OSP World?
MUDr. Baníková
-2 x, keď nechcel podpísať zmluvu, ale boli hotové tribúny, 10 x potom. Keď boli tribúny

-20postavené a stále bol problém, všemožne sa mu snažili vychádzať v ústrety, aby sa to
uzavrelo, lebo aj firme chýbajú zmluvy so subdodávateľom.
Bc. Skýpala
-ako mohli byť vyplatené peniaze firme, keď ona nemá oprávnenie a nevie to deklarovať
zmluvou?
-my to riešime pol roka potom, ako im bola vyplatená celá suma a dielo je prevzaté. Sú 4 veci
vytknuté, ale ani jedna nesúvisí, žeby bola tribúna urobená nekvalitne. Primátor podpísal, že
dielo je v poriadku, preberá a vypísali menovite 4 veci nedodané.
Bc. Tóčiková
-prvý krok bol, že bol za ním primátor s Baníkom a zadali mu objednávku, ale robil dokonca
PD
Ing. Václavík
-na dokončenie tribún treba 14.800 plus striedačky, ktoré nie sú v projekte. Keď to dokončí,
kto to uhradí?
Mgr. Jánošík
-koľko mohlo byť vyplatené firme OSP World?
Ing. Václavík
-bol oslovený prednostom Olšiakom, aby spracoval návrh futbalového štadióna. Urobil aj
rozpočet, keby sme dokončili aj druhú tribúnu s DPH 93.000 OSP World dostalo 160.000.
JUDr. Garajová
-s Ing.Václavíkom mali dve jednania. Z právnej strany mesto voči Šport Projket nie je
v žiadnom vzťahu. Čiže sme vady a diela, ktoré mali byť odstránené do 30. 4. a mnoho iných
uplatnili voči OSP World. OSP World neodpovedal, myslí si, že ešte možno existuje. Vedenie
mesta podpísalo preberací protokol 7.12., hoci aj slepý videl,že nie je zasiata tráva, že
neodstránili staré nátery z tribún, vedeli, že neodovzdali stavebný odpad. Zaplatili sme práce,
ktoré neboli reálne vykonané. My sme zaplatili za práce, ktoré vykonal MsPS. Napriek tomu
sme 164.000 vyplatili. Neverí tomu, že Ing. Václavík sa jednoducho objavil na ihrisku len tak,
asi tam prišiel, že ho niekto zavolal. Možno OSP World telefonicky, možno ústne, možno
druhý.
Ing. Žilák
-či išli peniaze z mestského účtu, alebo od firmy
Ing. Václavík
-dodávateľsky fakturoval OSP World a oni zaplatili
Ing. Žilák
-koľko finančných prostriedkov bolo uhradených?
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93.000 - 14.800
Ing. Žilák
-rozprávali ste sa s ľuďmi s OSP World?
Ing. Václavík
-ja nikoho z OSP World nepoznám
Ing. Žilák
-tie peniaze, ktoré Vám chýbajú, je návrh na dokončenie tribúny
Bc. Tóčiková
-jej scénár v hlave je taký, že prišiel Gavalec s Baníkom, budete nám dodávať tribúny, ale
nebudete p. Václavík fakturovať mestu, ale tejto firme. Ona verí, že konateľa nemusel vidieť.
Dali mu fakturačné údaje. A tých 14.000 čo tam chýbajú, to nielen 2 matky, lexan, plech, ale
v projekte neboli striedačky, núdzový východ. A Baníkovci to urobili týmto štýlom, že
povedali, dokončime to takto, chytili ho pôžičkou na 7.000, aby im dal striedačky, lebo horel
termín. Oni majú papier, že keď to dokončí, musí 7.000 vrátiť. Ona by to dala na políciu.
Skýpala povedal, že ako to, že vyhrala firma, ktorá nemá v predmete podnikania výstavbu
tribún. Podhorská ul. 2 roky dozadu, IT vyhrali výberové konanie a mohlo sa. 14.000 nie je
málo.
MUDr. Baníková
-OSP World vyhrala, lebo mala oprávnenie ako prijímateľ štátnych zákazok. Boli len dve
firmy. Mrva a OSP World. Nikto iný nemohol robiť zákazku od štátu peniaze. Mohla to robiť
len firma, ktorá bola oprávnená. Baník bol za Václavíkom pred 2 rokmi, aby mu urobil štúdiu
na tribúny, ktoré mal v PC manžel 2 roky a vôbec mu nepovedal, že bude fakturovať. Osobne
bola pri rozhovore Fungáča s Václavíkom.
Ing. Václavík
-boli za ním 30.9.2018
Mgr. Jánošík
-164.000 bolo na toto dielo. Postačovali by, aby sa urobilo perfektne, včas a bez problémov?
Ing. Václavík
-rozdiel 70.000 to, čo je urobené a to, čo dodal. Dajte si na váhu.
Ing. Žilák
-takáto veľká vec sa nerobí na dobré slovo
JUDr. Garajová
-čo mal MUDr. Baník, ako obyčajný poslanec s peniazmi, ktoré prišli z vlády? Prečo on sa s
tým zapodieval? My musíme riešiť s OSP World, ktorá asi neexistuje. Musíme riešiť, že sme
vyplatili prostriedky za niečo, čo nebolo urobené. 7 dní po podpise dodatku sa vyplatí celá
suma. Ako mohlo vyplatiť mesto firme, ktorá nemala nič. Čo mohla ukázať mestu, keď nemá
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Fungáč nikdy nefiguroval v OSP World. Kto je to?
UZNESENIE č. 93/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE
správu o výsledkoch kontroly reálne vykonaných prác na rekonštrukcii tribún na mestskom
futbalovom štadióne
9 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

neprítomní: Gavalec, Kromholc, Bc. Tóčiková, Mgr. Sojková
13. VZN č. 3/2019 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí, žiakov, a dospelých na
čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, v základnej umeleckej škole, v centre
voľného času, v školskom klube detí, v školských jedálňach pri materských školách a pri
základných školách
primátorka
-od 1.9. dochádza ku zmenám finančných pásiem na nákup potravín podľa vekových
kategórií. Školská komisia odporučila VZN schváliť.
JUDr. Garajová
-na základe riaditeliek MŠ mierne sa zvýšil poplatok za pobyt dieťaťa v MŠ s tým, že sa zvýšil
pre dieťa, ktoré má trvalý pobyt mimo Poltára z dôvodu, že počet detí je obmedzený. Mierne
sa tiež zvýšil v ZUŠ na návrh školy, na CVČ niektoré obce prispievajú. Príspevok na
stravovanie sa upravil v súlade s 2 finančným pásmom, ako riaditelia žiadali. Dali sme
možnosť odhlásiť dieťa zo stravy do 7,00 hod. rannej v ten deň.
UZNESENIE č. 94/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí,
žiakov, a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, v základnej
umeleckej škole, v centre voľného času, v školskom klube detí, v školských jedálňach pri
materských školách a pri základných školách.
9 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

14. Schválenie odmien pre bezpríspevkových darcov krvi
primátorka
-ZPOZ každoročne odmeňuje bezpríspevkových darcov krvi, teraz je 9 darcov, 205 € pre
odmenených. Slávnostné zasadnutie sa uskutoční v auguste.
UZNESENIE č.95/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
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Odmenenie bezpríspevkových darcov krvi, ktorí získali plaketu Dr. Jánskeho v r. 2018
nasledovne:
Zlatá plaketa 35 €
Strieborná plaketa 25 €
Bronzová plaketa 15 €
9 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

15. Rôzne:
15.1.Informácia - Šport Projekt
primátorka
-MsZ berie na vedomie informáciu, ktorú zaslal Ing. Václavík, kde sa najskôr obrátil na ňu o
úhradu nedokončeného diela, potom na MsZ
UZNESENIE č. 96/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE
stanovisko spoločnosti Šport Projekt s.r.o. k odpovedi na cenovú ponuku.
7 za

Ing. Žilák proti

Račko sa zdržal hlasovania

15.2.Informácia o organizačnej zmene MsÚ
primátorka
-inofmovala podľa zákona MsZ o organizačných zmenách, ktoré sa týkajú MsÚ.
Prvá organizačná zmena sa týka zrušenia dvoch pracovných miest /strážnici na skládke v k. ú.
Slaná Lehota/. K tejto zmene mesto prikročilo z dôvodu ukončenia monitorovania projektu
revitalizácia skládky odpadu, a s tým spojenej povinnosti udržať vytvorené pracovné miesta
počas monitorovacieho obdobia, a tiež z dôvodu ukončenia potreby udržať pracovné miesto
stráženie skládky a údržba v k. ú. Slaná Lehota v rámci Národného projektu Šanca na
zamestnanie. Pre mesto je ekonomicky neefektívne vykonávať stráženie uzavretej skládky
odpadu dvomi zamestnancami od 7,00 – 15,00 hod. , pričom od 15,00 do 07,00 hod. rannej a
cez víkend nie je strážená a monitorovaná. Bolo to prerokované so zástupcami zamestnancov
15.4. Výpovede zamestnancov boli prerokované so zástupcami zamestnancov 24. 4.
V súčasnosti sú obidvaja vo výpovednej dobe.
Druhá organizačná zmena je z dôvodu optimalizácie a prispôsobenia organizačnej štruktúry
MsÚ potrebám obyvateľov nášho mesta. Hlavnou zmenou je transformácia odd. organizačno
správneho na klientske centrum, ktorá umožní obyvateľom a návštevníkom mesta vybaviť
všetky záležitosti na jednom mieste.
Z odd. výstavby a ŽP sa vytvorí odd. investičnej výstavby, riadenia projektov, ŽP a verejného
obstarávania, ktoré bude zahŕňať aj riadenie spoločného obecného úradu a tvorbu projektov.
Táto organizačná zmena bude účinná od 1.8.2019.
Touto organizačnou zmenou sa neporušia žiadne funkčné miesta. V súčasnosti máme
neobsadené jedno funkčné miesto na MsÚ, referent miezd a personalistiky, toto miesto
v súčasnosti zastrešuje vedúca ekonomického odd.
Organizačná zmena č. 2 bola prerokovaná so zástupcami zamestnancov 19.6. Účinnosť
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15.3.PORTOUR – CK s. r. o. žiadosť o poskytnutie priestorov mestského kúpaliska
primátorka
-PORTOUR – CK s. r. o. zaslala žiadosť o poskytnutie priestorov mestského kúpaliska na
usporiadanie diskotéky 13.7. a 3.8. od 21,00 - 04,00 hod. Mesto nemá možnosť stanovenia
takéhoto podnájmu v priestoroch kúpaliska, rovnako ani organizovania týchto podujatí, preto
žiadame o stanovisko MsZ.
Bolo zaslané vyjadrenie riaditeľa MsPS, ktorý neodporučil usporiadať diskotéky na mestskom
kúpalisku. /viď kamera/.
Ak žiadosť bude schválená, potom by sme mali schváliť za akých podmienok sa to uskutoční.
Hlasovanie:
Kto súhlasí so žiadosťou o poskytnutie priestorov mestského kúpaliska na usporiadanie
kultúrno – spoločenskej udalosti /diskotéky/, pre PORTOUR – CK, s. r. o. Breznička, ktorá
by sa mala uskutočniť 13. 7. 2019 a 3. 8. 2019?
- za

4 proti
Mgr. Jánošík
Kurák
Ing. Macove
Račko

5 sa zdržali hlasovania
Dreisig
JUDr. Garajová
Bc. Skýpala
Švingál
Ing. Žilák

Návrh nebol schválený.
UZNESENIE č.97/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
NESÚHLASÍ
so žiadosťou o poskytnutie priestorov mestského kúpaliska na usporiadanie kultúrno –
spoločenskej udalosti /diskotéky/, pre PORTOUR – CK, s. r. o. Breznička, ktorá sa mala
uskutočniť 13. 7. 2019 a 3. 8. 2019
15.4.OZ Zväz Poltárskych Rómov Slovenska – povolenie na zorganizovanie „Stretnutia pri
hudbe
primátorka
-OZ Zväz Poltárskych Rómov Slovenska požiadalo o povolenie na zorganizovanie „Stretnutia
pri hudbe" v priestoroch KD v nasledujúcom polroku od 20,00 - 04,00 hod.. Podľa cenníka je
stanovený prenájom len pre predajné akcie 166 €. Z tohto dôvodu predkladá žiadosť na MsZ.
Ona, ako primátorka, nemá takú kompetenciu.
Ak žiadosť bude schválená, potom by sme mali schváliť za akých podmienok sa akcie
uskutočnia.
Hlasovanie:
Kto súhlasí
so žiadosťou o povolenie organizovať podujatia „Stretnutia pri hudbe“ v mesiacoch júl,
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domu pre OZ Zväz Poltárskych Rómov Slovenska, Slobody 302/21, Poltár?
- za

1 proti
Dreisig

8 sa zdržali hlasovania
JUDr. Garajová
Mgr. Jánošík
Kurák
Ing. Macove
Račko
Bc. Skýpala
Švingál
Ing. Žilák

UZNESENIE č.98/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
NESÚHLASÍ
so žiadosťou o povolenie organizovať podujatia „Stretnutia pri hudbe“ v mesiacoch júl,
august, september, október, november, december 2019 v priestoroch vestibulu kultúrneho
domu pre OZ Zväz Poltárskych Rómov Slovenska, Slobody 302/21, Poltár
16. INTERPELÁCIE:
primátorka
-budeme pripravovať materiál na interpelácie poslancom, v ňom budeme konkrétne
odpovedať na otázky, ktoré položia. Materiál majú teraz k dispozícii.
Švingál
-na TS sme dostali kontrolu z hygieny, kde nemáme vodovod
primátorka
-TS budeme venovať jeden bod programu v budúcnosti, kde budeme hovoriť aj o vozovom
parku a ďalšie veci z hygieny budeme riešiť
Švingál
-stravu vozíme v hrozných autách, kde vozíme šotolinu, motyky a potom stravu. Čo sa týka
pohrebného v technickom máme napísané, že je špeciálne vozidlo, už sa to nedá, máme tam
dlhodobý problém aj s klimatizáciou. Aj z hygieny prišli na podnet zamestnanca.
UZNESENIE č.99/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
sumu 1.500 € na vybudovanie vodovodnej prípojky pre MsPS
V príjmovej časti rozpočtu:
Ekonomická klasifikácia 110 - dane z príjmu
suma 1.500 €
Vo výdavkovej časti rozpočtu
Funkčná klasifikácia 06.2.0 MsPS
Ekonomická klasifikácia 641001

suma 1.500 €

-269 za
- proti
- sa zdržal hlasovania
Gavalec, Kromholc, Bc. Tóčiková, Mgr. Sojková - neprítomní
primátorka
-otázky kladú aj občania, odpovede pre p. Klembasovú a p. Dudáša zašleme buď osobne,
alebo poštou, p. Dudášovi môžme aj teraz.
-potom oboznámila poslancov, že na slávnostnom zasadnutí počas Dní mesta, bude
odovzdaná aj Cena mesta Poltár a Cena primátorky mesta Poltár, kde môžu nominovať aj
občania
Hlasovanie:
Kto je za to, aby sa mohli vyjadriť aj občania?
9 za
- proti

- sa zdržal hlasovania

MUDr. Baníková
-BBSK, odbor dopravy bol oslovený vedením mesta ohľadom riešenia odstavnej plochy
autobusovej zastávky pred železničnou stanicou. Železnice povedali, že pozemok nie je ich,
robiť to nebudú, že to patrí BBSK. Riaditeľ odboru dopravy ju oslovil, že takáto požiadavka
zo strany mesta prišla, ona oslovila Banskobystrickú regionálnu správu ciest, ktorá vyslovila
názor, že tieto odstavné plochy sú v riešení miest. Vyvola jednanie s p. Lunterom a
Muránskym a dohodli sa, že idú v ústrety mestu a túto plochu vyspravia. Jedná sa o 1.000 m2,
bude realizovaná pri oprave ciest II. a III. triedy Cinobaňa - Lovinobaňa a autobusové
nástupište Poltár. V júli prebieha verejné obstarávanie a realizácia bude august, september.
-v poltárskom okrese bude sociálny podnik v Rovňanoch. BBSK chce komunikovať
s komunitným centrom pri výbere nezaměstnaných.
-chodník by sa mal budovať v budúcom roku
primátorka
-vycestovali s Ing. Cifraničom na BBSK a bolo jej prisľúbené, že toto nástupište sa zaradí do
realizačnej fázy
Pinková, občianka mesta
-býva oproti zábavného štvorca, nočný kľud tam nie je žiadny. Samé vulgarizmy a vyhrážky.
primátorka
-kompetetná riešiť rušenie nočného kľudu po 22,00 hod. je polícia. Môžte podať podnet ona,
ale budeme konať my.
Tóth, občan mesta
-prečo ho zástupkyňa stiahla spred ZŠ, keď dohliadal na bezpečnosť chodcov cez prechod?
Práce robil zodpovedne. 2.6. ho zavolal p. Rovňan, že má príkaz zhora a musí ho odtiaľ
stiahnuť, lebo si to neželá p. Garajová. Na druhý deň tam išiel človek, ktorý tam nemal čo
robiť. Následne bola poverená aktivačná pracovníčka.
Kto bol poverený vedením aktivačných pracovníkov?
Bol svedkom telefonátu, aj následne s rozhovorom s pracovníkom aktivačného, kde bolo
povedané, že od 17.6., ktorá žena nepôjde na kúpalisko a odmeitne, bude mať bez milosti
výpoveď. Vy, p. Garajová, ako právnička, potvrdíte, že konáte protizákonne.
Po návšte jedného človeka zostal prekvapený, pozná ho dlhé roky, neveril mu. Potom mu
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robil občiansku hliadku.
JUDr. Garajová
-odkiaľ viete, že som Vás dala preradiť?
Tóth
-od Rovňana
JUDr. Garajová
-máte zlú informáciu, preto sme Vás preradili, lebo ste mocný chlap, plný sily a Vás tam bolo
škoda. Sily boli nevyužité. Kto bol namiesto Vás?
Tóth
-nepoviem
JUDr. Garajová
-Rovňan porušil povinnosti, keď tam nebol človek na VPP. Koho chceme na rómsku hliadku?
Tóth
-Vy viete, s kým ste sa rozprávali
JUDr. Garajová
-takáto je hodnovernosť
primátorka
-mesto podpisuje zmluvy, aké práce môžu vykonávať. Prácu zadeľoval p. Rovňan do 30.6., bol
aj na dovolenke.
Výberového konania na hliadky sa zúčastnil p. prednosta, Dreisig, Marková, Gombalová. Čo
sa týka výberového konania, žiadny problém nezaregistrovali. Vybrali sa štyria na 24
mesiacov.
Mgr. Jánošík
-aj on bol na výberovom konaní, vybrali sa štyria najšikovnejší. Zhodli sa takmer na jednom
mene.
Dreisig
-vybrali sme to najlepšie
Mgr. Slavkovský
-vypadol bod z VZN, že akcie mali zamestnanci zadarmo
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Keďže viac bodov nebolo, ani pripomienok, poďakovala primátorka mesta prítomným za
učasť a rokovanie mestského zastupiteľstva ukončila.

Mgr. Martina BRISUDOVÁ
primátorka mesta

Karol ŠVINGÁL
I. overovateľ

Ing. Martin ŠIKULA
prednosta MsÚ

Zdenko RAČKO
II. overovateľ

Zapísala: Marta KUPČEKOVÁ, vedúca správneho odd.

ZÁPISNICA
napísaná na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Poltári
konané 27. 6. 2019

