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Zápisnica
napísaná na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Poltári
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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, Ján Kromholc, Pavel Gavalec, Ing. Peter Žilák
Ospravedlnení: Primátorka: Mgr. Martina BRISUDOVÁ
Hlavný kontrolór: Ing. Tomáš ŠKRABÁK
Zapisovateľka: Mária Šnúriková
Primátorka mesta Mgr. Martina Brisudová za zapisovateľku určila Máriu Šnúrikovú
Rokovanie mestského zastupiteľstva otvorila a viedla primátorka mesta Mgr. Martina
Brisudová, ktorá privítala všetkých prítomných. Konštatovala, že na zasadnutí je prítomných
13 poslancov. MsZ je uznášaniaschopné. Uznesenia z dnešného zastupiteľstva sa budú
prijímať elektronickou formou.

Pani primátorka: vzhľadom k aktuálnej pandemickej situácii vás chcem požiadať, aby ste sa
k jednotlivým bodom na rokovaní dnešného mestského zastupiteľstva vyjadrovali
argumentačne a stručne. Súčasne vás chcem informovať, že v súčasnosti máme v našom
meste 6 covid pozitívnych ľudí a od dnešného dňa na základe rozhodnutia Regionálneho
úradu verejného zdravotníctva bude dočasne prerušená prevádzka Materskej školy na Ulici
sklárskej. Čo sa týka Materskej školy na Ulici kanadskej táto materská škola bude fungovať
ďalej, ale s tým, že v MŠ Sklárskej bola prerušená prevádzka školskej jedálne. Stravu pre MŠ
Kanadská bude zabezpečovať ZŠ na Ulici slobody. Ďalšie informácie, ktoré by som vám
chcela v úvode mestského zastupiteľstva povedať je, že pripravujeme plošné testovanie na
Covid 19 v našom meste. Zriadených je 7 odberných miest. Budovy spĺňali všetky
požiadavky, ktoré boli kladené na odberné miesta. Prvé odberné miesto predovšetkým pre
starú časť Poltára je zriadené v areáli TJ na ihrisku. Druhé odberné miesto je zriadené v
športovej hale na Sklárskom sídlisku, tretie odberné miesto je zriadené v reštaurácii Krištál na
poschodí, štvrté a piate odberné miesto je zriadené v telocvičniach na ZŠ Slobody. Šiesteho
odberné miesto je zriadené v priestoroch mestského kúpaliska. A siedme odberné miesto je
zriadené v Kultúrnom dome na Slanej Lehote. Chcela by som vás týmto vyzvať, aby ste
občanov motivovali, aby sa prišli testovať, pretože ľudia, ktorí budú pozitívne testovaní a
nebudú mať žiadne príznaky čaká desaťdňová karanténa, čo je pre nás veľmi dôležité, aby
zbytočne tí, ktorí nemajú príznaky neinfikovali ďalších ľudí v našom meste. Máme tu
predkladané správy o výchovno - vyučovacích výsledkoch príslušných škôl v našom meste a
je tam jedna správa, ktorá sa týka Zariadenia sociálnych služieb. Chcem sa opýtať, či máte k
tomu nejaké otázky. Ak nie, tak ja by som potom nepozvala v tejto chvíli medzi nás ani
riaditeľov škôl zbytočne a ani riaditeľku Zariadenia sociálnych služieb. Záleží od vás podľa
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toho ako sa rozhodnete tak následne na daný bod rokovania ich môžeme po jednom pozývať.
Máte záujem klásť otázky riaditeľom škôl a riaditeľke DSS-ky?
Poslanci nemali záujem klásť otázky riaditeľom škôl a ani riaditeľke ZSS, na základe toho im
bolo telefonicky oznámené, že sa dnes nemusia zasadnutia mestského zastupiteľstva
zúčastniť.
OVEROVATELIA ZÁPISNICE: 1. Ján Kromholc, 2. Boris Dreisig.
Má niekto iný návrh?
Kto je za to, aby overovateľmi zápisnice boli Ján Kromholc a Boris Dreisig?
Hlasovanie:
13 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

NÁVRHOVÁ KOMISIA: 1. Pavel Gavalec - predseda
2. Bc. Martina Tóčiková
3. Mgr. Lenka Sojková
Má niekto iný návrh?
Pán poslanec Gavalec: nakoľko musím o 16.00 hod. odísť. Môže byť niekto iný predseda
návrhovej komisie?
Pani primátorka: kto by mohol byť namiesto pána poslanca Gavalca dobrovoľne predsedom
návrhovej komisie?
JUDr. Garajová: ja môžem.
Kto je za to, aby návrhová komisia pracovala v tomto zložení?
NÁVRHOVÁ KOMISIA: 1. JUDr. Garajová Bronislava - predseda
2. Bc. Martina Tóčiková
3. Mgr. Lenka Sojková

Hlasovanie:
13 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
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3. Schválenie programu zasadnutia
4. Schválenie zmluvy č. 0933/2020 o podmienkach uzatvorenia budúcej zmluvy o úprave
vzájomných práv a povinností vlastníkov prevádzkovo súvisiacich verejných
kanalizácií
5. Návrh na obstaranie nového investičného úveru pre mesto Poltár na financovanie
investičných akcií
6. Schválenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve – odkúpenie pozemkov od ŽSR
7. Návratná finančná výpomoc z Ministerstva financií SR – použitie
8. Schválenie žiadosti o finančnú dotáciu na mzdy a prevádzku školského zariadenia –
Centrum voľného času Nemšová
9. Predloženie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku – „Technologické
vybavenie kompostárne v meste Poltár“
10. Súhlas s podaním žiadosti a so spolufinancovaním projektu „ Verejne prístupná
elektrická nabíjacia stanica - Železničná ulica, Poltár“
11. Súhlas s podaním žiadosti o grant na projekt s názvom „Multifunkčné centrum pre deti
a mládež“ v rámci programu „Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov“
12. Rozpočtové opatrenia
13. Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení za šk. rok
2019/2020
a)
správa
o výchovno-vzdelávacej
činnosti
MŠ
Sklárska,
Poltár
b)
správa
o výchovno-vzdelávacej
činnosti
MŠ
Kanadská,
Poltár
c)
správa
o výchovno-vzdelávacej
činnosti
ZŠ
Slobody,
Poltár
d)
správa
o výchovno-vzdelávacej
činnosti
ZŠ
Školská,
Poltár
e) správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZUŠ Poltár
14. Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 71/2020 o prenechaní majetku mesta Poltár do
nájmu Technických služieb Poltár, s. r. o.
15. Dodatok č. 2 k Zásadám o hospodárení s majetkom mesta Poltár (zriadenie vecného
bremena)
16. Správa o výsledkoch kontroly v Zariadení sociálnych služieb vykonanej na žiadosť
primátorky mesta Poltár
17. Správa o výsledkoch kontroly zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a
účelnosti čerpania výdavkov v Materskej škole, Sklárska 34, Poltár za rok 2019,
vrátane kontroly plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a na odstránenie
príčin ich vzniku zistených predchádzajúcou kontrolou
18. Správa o výsledkoch kontroly zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a
účelnosti čerpania výdavkov v Materskej škole, Kanadská 19, Poltár za rok 2019
19. Dodatok č. 2 k Zriaďovacej listine Materská škola, Sklárska 34, Poltár
20. Dodatok č. 2 k Zriaďovacej listine Materská škola, Kanadská 19, Poltár
21. Interpelácie poslancov
22. Diskusia
23. Záver
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3. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva.
Primátorka mesta: dnešný program zasadnutia obsahuje 23 bodov. Má niekto niečo na
doplnenie programu rokovania?
Ak nemá nikto nič, tak v takom prípade budeme teraz hlasovať a schvaľovať program
dnešného zasadnutia.
Hlasovanie:
13 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

4. Schválenie zmluvy o podmienkach uzatvorenia budúcej zmluvy o úprave vzájomných
práva povinnosti vlastníkov prevádzkovo súvisiacich verejných kanalizácií.
Pani primátorka: naše mesto požiadalo Okresný úrad v Poltári o vydanie stavebného
povolenia na kanalizáciu na Ulici továrenskej a k jeho vydaniu potrebujeme predložiť zmluvu
so Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou. Podmienkou uzatvorenia takejto zmluvy je
jej schválenie na zasadnutí mestského zastupiteľstva. Ide o to, aby keď vybudujeme
kanalizáciu na Továrenskej ulici, prevádzkovateľom tejto kanalizácie bola vodárenská
spoločnosť.
Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie prosím predsedníčku návrhovej komisie o prednesenie
návrhu na uznesenie.

UZNESENIE č. 117/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE

uzatvorenie zmluvy č. 0933/2020 o podmienkach uzatvorenia budúcej zmluvy o úprave
vzájomných práv a povinností vlastníkov prevádzkovo súvisiacich verejných kanalizácií podľa
§ 16 ods. 5 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách o zmene
a doplnení zákona č. 279/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, v znení neskorších predpisov
pre stavbu Kanalizácia mesta Poltár, ulice Podhorská, 9. mája, Továrenská, Obrancov mieru, Družby.

Hlasovanie:
13 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania
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5. Návrh na obstaranie investičného úveru pre mesto Poltár na financovanie
investičných akcií
Pani primátorka: na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na
projekt “Zníženie energetickej náročnosti Kultúrneho domu mesto Poltár“ vybavuje úver na
financovanie neoprávnených výdavkov spojených s týmto projektom. Investičný úver
navrhujeme vo výške 1.000.000 EUR s dobou splatnosti 15 rokov. Výška mesačnej splátky v
tomto prípade je 6.024 EUR, úroky za celé obdobie splácania teda za 15 rokov budú
29.225,46 €. Predpokladáme, že z uvedeného úveru zaplatíme neoprávnené výdavky za
kultúrny dom. Predpoklad týchto výdavkov je 600.000 EUR, zvyšné financie plánujeme
investovať do opravy miestnych komunikácií na Sklárskom sídlisku. Keďže komunikácie sa v
starej časti mesta tiež opravovali na základe 400 000,- € úveru v minulom roku, tak teraz by
sme plánovali opraviť komunikácie na Sklárskom sídlisku s odhadom 400 000,- € rovnako
ako tomu bolo v starej časti mesta. Prijatie tohto úveru prerokovala komisia ekonomická,
ktorá odporúča schváliťa prerokovala ho aj mestská rada, ktorá ho tiež odporučila schváliť.
Predpokladom toho, aby si mesto mohlo vziať takýto investičný úver je aj stanovisko
hlavného kontrolóra. Chcem požiadať hlavného kontrolóra, aby k tomu povedal pár slov.
Ing. Škrabák, hlavný kontrolór: predmetom daného stanoviska bolo overenie podmienok v
zmysle § 17 ods.6 písmeno a),b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Na
základe údajov poskytnutých odd. financií, daní a správy majetku mesta a informácií zo
záverečného účtu mesta Poltár za rok 2019, bolo zistené, čo sa týka celkovej sumy dlhu, tak
po zohľadnení navrhovaného dlhodobého investičného úveru vo výške 1.000.000 EUR, by
celkový dlh predstavoval 1 144 923 EUR, čo predstavuje 19,14 % zo skutočných bežných
príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, pričom podmienkou v zmysle zákona je
neprekročiť hodnotu 60 % , a ďalej by celková suma ročných splátok návratných zdrojov
financovania vrátane úhrady výnosov predstavoval v roku 2020 hodnotu 1,41 %, pričom
podmienkou je neprekročiť 25 %, avšak tu je dôležité uviesť, že na základe podmienok ako
bola dohodnutá návratná finančná výpomoc ako je aj navrhovaný dlhodobý investičný úver
sa ich vplyv prejaví až v roku 2022 resp. v roku 2024. Na základe uvedeného teda
konštatujem, že mesto Poltár v roku 2020 spĺňa podmienky pre prijatie dlhodobo investičného
úveru vo výške 1.000.000 EUR.

Pán poslanec Gavalec: bavili sme sa o 650 000,- € , že zoberieme na kultúrny dom. V
záverečnom účte je napísané, že zostalo 1 320 000,- €. Kde sú tieto peniaze? Ideme
rozhadzovať do roku 2010 sa brali úvery. Od roku 2010 do roku 2020 sa nezobral ani jeden
úver. Pani primátorka ako to hospodáriš v rámci mesta?Vždy sa treba zmestiť do toho
rozpočtu čo máme. Načo brať úvery, zadĺžiť ďalšie generácie alebo ako si to predstavujeme?
Hospodárme tak ako sa má. Nie rozhadzovať peniaze. Poprosím všetkých poslancov, aby
nehlasovali za tento bod, len za 650 000,-€, čo sme sa dohodli, aby ten kultúrny dom bol
spravený.
Pán poslanec Bc. Skýpala: bol to aj môj návrh, aby sme zobrali úver vo výške 1 000 000,- €
a zdôvodním aj prečo. 600 000,- € to sme vedeli, že budeme potrebovať, že tie neoprávnené
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prostriedky budú v určitej výške. Vedeli sme, že musíme tých 600 000,- € zobrať, keď sme sa
pustili do rekonštrukcie kultúrneho domu. Čo sa týka tých 400 000,- €. Pôvodne bola
predložená na komisiu ponuka z jednej banky, kde tá úroková sadzba bola vo výške 0,41 %.
Pri výške 600 000,- € sme mali preplatiť cca 17000,- € pri fixácii 15 rokov. Po celú dobu
splácania máme fixovaný úrok vo veľmi dobrej výške, preto sme sa rozhodli mestu
odporučiť vziať väčší úver. Vieme veľmi dobre v akom stave máme na sídlisku tie chodníky.
Ja si skôr myslím, že určite nebudú nejaké eurofondy na rekonštrukcie miestnych komunikácií
a chodníkov, pretože vieme, že teraz ide nové programové obdobie 2021-2027 a tam sú
priority zelené energie, vzdelanie, veda, klíma, atď. Pochybujem, že by z eurofondov išli
nejaké peniaze na chodníky. Čo sa týka tých úverov, tiež som si vypýtal podklady z minulosti
ako sa brali úvery, no a v 2010 sa za pána primátora Rončáka bral úver presne 400 000,- € na
miestne komunikácie v starom Poltári so splatnosťou 10 rokov. V roku 2005 ste bol primátor
pán Gavalec a bral sa prvý úver vo výške 132 000,- € na kúpalisko a ten istý rok sa bral úver
vo výške 365 000,- € na Dom dôchodcov. V priebehu jedného roka sa zobral úver vo výške
500 000,- €. Pokiaľ sa zoberie rozumný úver s rozumnou dobou splácania a úrokom, tak
neviem, prečo by sme nemohli zobrať úver. Keď niečo chceme spraviť z našich vlastných
financií túto vec nespravíme, lebo pustili sme sa do veľkých investícií ako je oprava ciest pri
garážoch oproti sklárňam, ktorá sa bohužiaľ naťahuje kvôli stavebnému povoleniu, ale určite
sa bude realizovať, lebo na to sú vyčlenené peniaze. Robí sa Továrenská ulica. Tie peniaze sú
rozumne investované do miestnych komunikácií, ktoré bez úveru nespravíme ani dnes, ani o
rok, ani o 10 rokov.

Pán poslanec Ing. Žilák: všetci sme vedeli, že úver budeme brať a nikto nebol proti tomu.
Bol 600 000,- € úver tak sme sa vtedy dohodli, ale tam sa spomínajú aj cesty nielen chodníky
a hlavne najskôr boli povedané cesty. Teraz sú z toho chodníky, bolo napísané na cestné
komunikácie a chodníky. Majú byť aj výzvy na cesty II. a III. triedy. Neviem, prečo sme si až
takí istí, že nebudú výzvy. Ja som bol toho názoru, že dokončíme ten kultúrny dom, zoberme
tam 600 000,- € - 650 000,- € úver, aby naozaj bolo dosť, ale pre mňa je dosť ťažká doba
momentálne na to, aby sme brali ešte väčší úver. Vtedy sme sa na tom dohodli a teraz prišiel 1
000 000,- €. Keby sa hlasovalo o 600 000,- € - 650 000,- € tak to odhlasujem. S tým 1 000
000,- € mám problém.
JUDr. Garajová: ja by som sa vrátila k zastupiteľstvu 2. 7. 2020 kedy sme rozdeľovali
rezervný fond. Rezervný fond sme rozdelili na rekonštrukciu, oplotenie, resp. urnového hája,
cintorín, na dofinancovanie kanalizácie Ul. továrenská, na opravu strechy na Krištáli, na
cestu na Ul. továrenskej, na cestu medzi garážami, to bola najväčšia investícia. Na
dofinancovanie rekonštrukcie kúpaliska, na rekonštrukciu areálu TJ Sklotatran Poltár. Ja nie
som zástanca pôžičiek, ale v tejto chvíli sa nám na kultúrnom dome každý týždeň objavujú
výdaje dodatočné, ktoré nemáme v rozpočte, tzn., že my už bez toho úveru si bohužiaľ
neporadíme. Čo sa týka tých peňazí naviac, ktoré by sme ako úver chceli čerpať, nie sú
peniaze vyhodené. Sú to peniaze, ktoré budú použité na rekonštrukciu komunikácií, či už
chodníkov alebo ciest, teda v prospech občanov. Pokiaľ my tie investičné akcie, ktoré máme
financované z rezervného fondu do konca roka neuskutočníme, čo už dnes vieme, že niektoré
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sa bohužiaľ vzhľadom na zdĺhavosť územných a stavebných konaní neuskutočnia, zase nám
zostanú v rezervnom fonde a zase ich nestrovíme, ale budú použité v prospech investičných
akcií do budúceho roka. Čo sa týka tých výziev, ktoré spomínal pán poslanec Žilák,
samozrejme to, že budeme úver čerpať neznamená, že hneď pristúpime k troveniu tých
peňazí. Tie peniaze budeme mať na účte a v prípade, že bude nejaká výzva do ktorej by sme
sa mohli zapojiť a mohli čerpať európske peniaze alebo z nejakého ministerstva samozrejme,
že do tých výziev ideme. Nepremeškali by sme ani jednu šancu. Do toľkých projektoch ako sa
my teraz zapájame sa toto mesto ešte nezapojilo nikdy v živote. Čo sa týka úrokovej sadzby,
úroková sadzba je tak nízka v tejto chvíli, že asi podnikatelia o takej úrokovej sadzbe len
snívajú, takže nejak zásadne mestský rozpočet nezaťaží, pokiaľ sa úver navýši až na tých
1.000.000 EUR. Hoci je to obrovská suma.
Pán poslanec Mgr. Jánošík: najlepšie nebrať úvery ani pôžičky, ale keď už tento úver
zoberieme za týchto podmienok, podľa mňa sú výhodné, tak by som chcel poukázať na to, že
kultúrny dom bude stáť určite veľa. Ten projekt bol podaný v roku 2017. Chcem povedať, že
chodníky a cesty sa tu robili v roku 1994 a 1995. Urobilo sa cesta a chodník na Ul.
železničnej, potom sa urobila Ulica slobody cesta a chodníky a keď zoberieme úver, aby sa
urobil chodník na Fučíkovej ulici a Sklársku ulicu je potrebné celú dokončiť chodníky. Potom
sa dokončí celý chodník na Ulici slobody až po križovatku. Ja si myslím, že úver môžeme
použiť na tieto akcie potom by sa robili stojiská. Ak by sa robilo niečo v rámci mesta a ďalšie
iné veci. O týchto finančných prostriedkov rozhodneme my poslanci načo ich dáme.
Pán poslanec Bc. Skýpala: nastupoval som za éry, keď sme splácali 5 úverov, ktoré sme my
nezobrali, ktoré sme zdedili a v roku 2020 nám skončil posledný úver na tie komunikácie. Z
mesta išiel na komisiu návrh na sumu 600 000,- €. Taká prišla aj ponuka z banky na sumu 600
000,- €. Na komisii sme navrhli sumu 1 000 000,- €, vzhľadom k tomu, že ten úrok je veľmi
nízky. Konečne spravíme chodníky, veď tá pôžička je takmer bezúročná.
Pán poslanec Dreisig: skôr mi vadí v tomto prípade forma ako je to predkladané. Niektorí
poslanci o tom vedia, niektorí sa to dozvedajú iba z dokumentov. Myslím si, že toto sú dosť
dôležité rozhodnutia na to, aby sme boli prizývaní viacerí alebo možno všetci už dopredu,
keď sa o takomto niečom ideme baviť, aby sme to prejednali áno alebo nie a nediskutovali
iba zbytočne o tom.Veľa z nás sa o tom dozvedá až teraz. Keby sme o tom mali informácie už
dopredu a vieme, že sa dohodneme, tak je to v poriadku. Keď sa jedná o 1 000 000,- €, tak
určite, že by to stálo za to, aby sme sa zišli skôr času, aby sme neriešili na zastupiteľstve, ale
takúto veľkú vec dohodli mimo zastupiteľstva. Na zastupiteľstve ukážeme aj občanom, že v
niektorých veciach sme jednotní.
Pán poslanec Ing. Macove: nikto tu nepopiera potrebu rekonštrukcie komunikácií. Vedel by
som tam nejaké doplniť. Je to veľký balík peňazí. A bolo by na zváženie, že či by nebolo
lepšie ísť do tých štruktuárnych fondov.

Pani primátorka: zatiaľ vyhlásený projekt na rekonštrukciu ciest komunikácií nie je.
Poslanci, ak nájdete takýto projekt samozrejme pôjdeme do toho, pretože máme
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rozpracovaných veľa projektov. Čo sa týka ešte pána poslanca Dreisiga, súhlasím, môžeme sa
dohodnúť aj tak, že pred zastupiteľstvom sa stretneme tu na úrade alebo u mňa v kancelárii,
môžeme si prejsť tieto body, môžeme sa o tom porozprávať. Ja som napr. bola celkom
prekvapená zo stanoviska pána poslanca Gavalca. Prvotný úver bol ten ako sme sa dohodli
600 000,- €. Tá vec o tom 1 000 000,- € vzišla z ekonomickej komisie, ktorej je pán poslanec
Gavalec členom okrem iného. Každá takáto vec, ktorá predtým, ako sa dostane na mestské
zastupiteľstvo prejde niektorými komisiami, v tomto prípade tou ekonomickou, je to pre vás
odporúčajúce stanovisko a potom prechádza ešte mestskou radou, ale rešpektujem názor,
ktorý povedal pán poslanec Dreisig, tzn. vždy pred mestským zastupiteľstvom podľa toho ako
vy budete môcť prísť, tak ja vás zavolám, môžeme si prejsť spoločne všetky tie body,
povedať si vopred, ak máte nejaké nejaké návrhy, prípadne nejaké podnety, ale na základe
toho ako sa ľudia zo sídliska na mňa obracajú ohľadne ciest a chodníkov neverím, že sa
neobracajú predovšetkým na poslancov, ktorí žijú na Sklárskom sídlisku. Vy dobre viete, že
naše mesto naozaj aktuálne veľmi dobre hospodári, snažíme sa to dávať na verejnosť,
komunikujeme prostredníctvom mestských novín. Nevieme, čo bude v budúcom roku, určite
tie podielové dane budú nižšie, ale to vám hovorím tu, že mestská samospráva sa uskromňuje
ako len môže a väčšina tých finančných zdrojov dáva pre ľudí. Napriek tomu, že som dala
návrh na nižší úver ako sme sa dohodli, podporujem návrh ekonomickej komisie, že
pomôžme tým ľuďom, pretože európske peniaze na to na, čo sa budú používať, o tom
nerozhoduje Národná rada Slovenskej republiky teda ani ja, ale na druhej strane možno vám
poviem aspoň takú vec, že minimálne sa zasadzujem o to, aby sa v roku 2022 začalo s
výstavbou hasičskej stanice, ktorá tu dlhodobo nebola. My máme v mestskom zastupiteľstve
dvoch hasičov, ktorí sú štátnymi hasičmi. Vieme odkiaľ štátni hasiči chodia, že vychádzajú z
internátu Spojenej školy, takže toto je prvá vec o ktorú sa usilujem. Verím, že kľúčová pre vás
a druhá vec o ktorú sa usilujem je priemyselný park. Budú vybraté niektoré priemyselné
parky, do ktorých bude investovať štát finančné zdroje. Navštívila som ministra hospodárstva,
ktorý mi, ale povedal , že v prvom rade je potrebné priame spojenie, ktoré my nemáme. My
sme vedľa hlavných ciest a toto je veľký problém pre investorov, pretože tí si vyberajú také
priemyselné parky, ktoré sú pri hlavných cestách.
Pán poslanec Bc. Skýpala:bude najbližšia ekonomická komisia rozpošlem pozvánky
všetkým poslancom. Bude sa pravdepodobne na najbližšej komisii riešiť aj prvotný rozpočet.
Tie peniaze, ktoré sú v tom úvere sa budú ihneď míňať. Keď sa budú prejednávať na komisii
komunikácie a chodníky na sídlisku, máte môj prísľub, všetci poslanci budú prizvaní, aby sme
sa dohodli čo kde ako a za koľko budeme robiť, potom to budeme na zastupiteľstve
schvaľovať.
Pani poslankyňa Bc.Tóčiková: ešte ku kultúrneho domu sa chcem vrátiť. Nechodíte všetci
na kontrolné dni, ten kto tam bol si to pozrieť sám vie, že okrem tých neoprávnených
nákladov, do ktorých sa počíta tých 600 000,- € nám vyskakujú nie neoprávnené náklady, ale
aj oprávnené náklady, ktoré vôbec neboli zahrnuté v projekte. Projektant opäť pochybil, opäť
ďalší projektant pochybil tak ako bolo pochybenie aj pri internáte tak aj tu je plno položiek,
ktoré nie sú zahrnuté v projekte, napr. takisto sanácia muriva. Bola urobená len polovica
murivá, ktoré malo byť sanované pod kultúrnym domom, druhá polovica bola asi zabudnutá,
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ale treba sanovať všetko. Tak isto bola použitá napr. zlá metóda. Je rozdiel či máte
podpaľovaním alebo máte injektážou. Injektáž je možno raz taká drahá ako podpiľovanie.
Pri kultúrnom dome nám vybehujú položky, ktoré nám chýbajú v projekte, tým pádom sú
neoprávnené a tým pádom ich budeme musieť zaplatiť my.Takže môže sa stať aj to, že z
plánovaných 600 000,- € ako spolufinancovanie a neoprávnených nákladov nám môže
vybehnúť financovanie na 800 000,- €. Čiže už hneď máme z 1 000 000,- € nie 400 000,- €
môžeme použiť na chodníky alebo môžeme použiť na chodníky 200 000,- €. Sme v stave, že
už to nemáme komu dávať zosobňovať, pretože projektant s nami nekomunikuje, oprava
projektu nie je možná pre krátkosť času a zmluva podpísaná. Čo sa týka rezervného fondu, je
super, že mesto dobre hospodári, pretože nielen chodníky nám treba opravovať. V tomto
meste je všetko v dezolátnom stave. Aj stará časť mesta si zaslúži opravu, konkrétne Dom
služieb ten je tiež v katastrofálnom stave, tie priestory sú nevhodné na prenájom. Tak isto
múzeum, naša pamiatka. My, čo si máme chrániť svoju históriu a čo môžeme tu jedine vsadiť
na turizmus, keďže región je mŕtvy, čo sa týka momentálne pracovných príležitostí, musíme
zachrániť múzeum. Vedľa toho je synagóga, čiže my na rezervný fond, ktorý dúfajme, že
bude dobrý, máme kde použiť. Je to veľký úver, ale bez toho v tomto meste nič nebude. Ešte
raz vás poslanci vyzývam, príďte na kontrolné dni, zúčastňujte sa, aby ste videli v akom stave
je kultúrny dom.

JUDr. Garajová: aby sme troška skrátili čas, keďže tie uznesenia na seba logicky
nadväzujú, ja by som navrhovala, aby sme hlasovali iba raz o všetkých a,b,c,.
Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie prosím predsedníčku návrhovej komisie o prednesenie
návrhu na uznesenie.

UZNESENIE č. 118/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

I.

berie na vedomie

stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu zákonných podmienok pre prijatie úveru v sume
1.000.000,00 EUR

Hlasovanie:
7 za

2 - proti

4 - zdržal sa hlasovania

Zdenko Račko

Boris Dreisig

Ing. Peter Žilák

Pavel Gavalec
Mário Kurák
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Ing. Miroslav Macove
II.

schvaľuje

prijatie investičného splátkového úveru vo výške 1.000.000,00 EUR
investičných akcií

na financovanie

Hlasovanie:
7 za

2 - proti

4 - zdržal sa hlasovania

Zdenko Račko

Boris Dreisig

Ing. Peter Žilák

Pavel Gavalec
Mário Kurák
Ing. Miroslav Macove

•

splnomocňuje

primátorku mesta Poltár na podpísanie úverovej zmluvy a zabezpečenie čerpania nového
úveru v sume 1.000.000,00 EUR
Hlasovanie:
7za

2 - proti

4 - zdržal sa hlasovania

Zdenko Račko

Boris Dreisig

Ing. Peter Žilák

Pavel Gavalec
Mário Kurák
Ing. Miroslav Macove
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6. Schválenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve o odkúpenie pozemkov od Železníc
Slovenskej republiky
Pani primátorka: naše mesto ešte v roku 2013 požiadalo Železnice Slovenskej republiky o
odpredaj pozemkov vo vlastníctve Slovenskej republiky, ale v správe Železníc SR. Urobilo to
z toho dôvodu, že na týchto pozemkoch boli vodovody, sú tam kanalizácie. Nachádzajú sa na
nich miestne komunikácie, chodníky. Tie nasledujúce roky od roku 2013 sa uskutočnili
rokovania so Železnicami SR. Celková výmera všetkých týchto pozemkov je takmer 24 000
m². Na odkúpenie pozemkov mesto malo vynaložiť sumu takmer 100.000 EUR. My sme
niektoré pozemky už veľmi intenzívne potrebovali, pretože sme chceli začať s výstavbou
kanalizácie. To sa presne začalo na Ulici továrenskej a my sme teda požiadali Železnice
Slovenskej republiky, že neodkúpime hneď všetky pozemky, ale odkúpime iba také pozemky,
ktoré sú pre nás veľmi dôležité. Čiže sme chceli odkúpiť nejaký pozemok na Ulici
továrenskej, nejaký na Ulici železničnej a nejaké pozemky v katastrálnom území miestnej
časti Zelené. Celková výmera o ktorú sme mali záujem bola 3138 m². Železnice SR však
odpovedali, že na základe rokovania, na základe vynaložených nákladov zotrvávajú na
svojom pôvodnom návrhu prevodu týchto pozemkov v celosti a v prípade, že mesto Poltár
nebude súhlasiť s odkúpením celej výmery týchto pozemkov tých 24 000 m² tak tento proces
medzi mestom Poltár medzi Železnicami SR bude ukončený. Vzhľadom k tomu, že chceme
uskutočniť kanalizáciu na Ulici továrenskej požiadali sme o vydanie stavebného povolenia
Okresný úrad v Poltári. Je to vodná stavba, preto o tom rozhoduje Okresný úrad. Práve tam sa
nachádzajú pozemky Železníc SR, ktoré potrebujeme preto, aby sme mohli potiahnuť
kanalizáciu k ľuďom na Ulicu továrenskú. Nakoniec sme sa dohodli tak, že my by sme mali
záujem celkovo o odkúpenie všetkých pozemkov, tak Železnice SR nám pripravili návrh
zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, my zaplatíme 10 % z tejto ceny, a to je 9.844 EUR.
Zvyšná cena do tých 100 000,- € nám bude rozložená na splátky. Takže teraz je to na vás,
pretože máme problém s tou kanalizáciou na Ulici továrenskej, ktorú chceme jednoznačne
urobiť. V prípade, že sa toto neodsúhlasí tak budeme musieť s kanalizáciou na Továrenskej
ulici ďalej počkať, pretože stavebné povolenie bez toho nedostaneme.
Pán poslanec Bc. Skýpala:toto sa riešilo aj za pána primátora Gavalca, tá suma ostala tá istá.
Chceme riešiť Továrenskú ulicu, ktorá už za normálnych okolností mohla byť. Potrebujeme
vysporiadať pár m2 na to, aby sa mohol zrealizovať projekt, načo sme dostali aj nejaké
peniaze. Nemôžme to realizovať kvôli tomu, že pozemok je Železníc SR. Zrazu je to 100
000,- € investícia len zato, že chceme robiť cestu prístupovú k priemyselnému parku a pre pár
domov, ale vidíme, že nám budú treba tie peniaze a nato sa zase úver nebude brať. Zase
máme 100 000,- €, ktoré z rozpočtových peňazí budú musieť ísť na odkúpenie týchto
pozemkov.
Pán poslanec Gavalec: ja by som sa touto cestou chcem poďakovať pani primátorky, lebo o
toto sme bojovali niekoľko rokov a nám sa to nedarilo. Ešte v 2018 v II. polroku sme kolo
toho chodili a povedali nám, že musí byť nový znalecký posudok. Na to boli peniaze
plánované okolo 115.000 EUR. A vidím, že je to 98 000,- €, takže všetka česť, lebo aj tak,
koľko žiadostí sme písali na Železnice SR, aby si udržiavali svoje parky a nič. Potom sme
fakturovali, peniaze nedajbože od nich dostať. Pokiaľ sa to podarí priviesť do zdarného
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konca, tak aspoň s touto časťou budeme mať pokoj, ako Kanadská ulica, Továrenská ulica a
ďalšie ulice.
Pani primátorka: cením si pochvalu.To je prvá za celé toto 2. ročné obdobie. V
predchádzajúcom volebnom období sa tiež kosilo, udržiavalo v gescii Technických služieb,
tak je to aj teraz, čiže my tak či tak sa o tie pozemky staráme. Mali sme tiež také nápady, že
sme písali Železniciam SR, aby nám to preplatili, ale nič sa z toho neuskutočnilo. Naši
občania nerozlišujú či je to mestský pozemok alebo Železníc SR, oni vidia, že je tam vysoká
tráva, čiže tak či tak musíme to ísť pokosiť. Takže to je pravda, že niektoré sú pre nás
nevyužiteľné pozemky niektoré využijeme tak, že cez tieto pozemky nám pôjdu vodovody,
kanalizácie. Toto bude využiteľnosť tých pozemkov.
Pán poslanec Dreisig: rozpráva sa o splátkovom kalendári. Koľko je to splátok a na akú
dobu?
Pani primátorka: áno vieme, vybavovala to Mgr. Kuráková
Poverená zastup. vedúcej ekon.oddelenia Mgr. Kuráková: prvá splátka pôjde tento rok vo
výške 10 000,- €, následne je to rozložené na 2 roky po cca 36 000,- €.
Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie prosím predsedníčku návrhovej komisie o prednesenie
návrhu na uznesenie.
UZNESENIE č. 119 /2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na odkúpenie pozemkov od Železníc SR, ktoré sú vo vlastníctve
Slovenskej republiky, v správe Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava,
IČO: 31364501, zapísané
•

na liste vlastníctva č. 150, katastrálne územie Poltár

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CKN 2267, výmera 1098 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
CKN 2420, výmera 648 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
CKN 2443, výmera 1124 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
CKN 2477/9, výmera 1799 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
CKN 2477/10, výmera 68 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
CKN 2477/11, výmera 124 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
CKN 2477/12, výmera 215 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
CKN 2477/13, výmera 206 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
CKN 2477/15, výmera 1710 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
CKN 2477/16, výmera 53 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
CKN 2493, výmera 3663 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
CKN 2528/3, výmera 595 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
CKN 2528/5, výmera 1162 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
CKN 2347/2, výmera 271 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
CKN 2347/3, výmera 27 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
CKN 2348/2, výmera 19 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
CKN 2219, výmera 22 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
CKN 2167, výmera 67 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
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•

na liste vlastníctva č. 2457, katastrálne územie Poltár

•
•
•
•
•
•
•

EKN 1577/3, výmera 11 m2, ostatné plochy
EKN 1577/4, výmera 19 m2, ostatné plochy
EKN 1577/6, výmera 9 m2, ostatné plochy
EKN 1577/7, výmera 19 m2, ostatné plochy
EKN 1577/8, výmera 75 m2, ostatné plochy
EKN 1577/9, výmera 102 m2, ostatné plochy
EKN 1577/13, výmera 70 m2, ostatné plochy

•

na liste vlastníctva č. 1108, katastrálne územie Zelené

• CKN 424/5, výmera 9844 m2, zastavané plochy a nádvoria
• CKN 424/6, výmera 49 m2, zastavané plochy a nádvoria
• CKN 430, výmera 831 m2, zastavané plochy a nádvoria
• CKN 156, výmera 90 m2, zastavané plochy a nádvoria
za kúpnu cenu 4,104 €/m2 s DPH. Kúpna cena za celkovú výmeru bude 98 447,81 € s DPH pre
budúceho kupujúceho:

Mesto Poltár, sídlo Železničná 489/1, IČO: 00 316 342, v spoluvlastníckom podiele 1/1.

Po schválení a podpísaní zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zúčastnenými stranami, mesto Poltár
zaplatí 10 % z celkovej kúpnej ceny (t. j. z ceny 98 447,81 € s DPH) 9 844,78 € s DPH.

Mesto Poltár sa v zmysle návrhu zmluvy zároveň zaväzuje, že najmenej po dobu desiatich rokov odo
dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva k Prevádzaným
nehnuteľnostiam podľa tejto Zmluvy zachová verejnoprospešný účel využívania Prevádzaných
nehnuteľností a neprevedie vlastnícke právo k Prevádzaným nehnuteľnostiam v prospech iného
subjektu.

Návrh zmluvy o budúcej kúpnej zmluve je neoddeliteľnou prílohou tohto uznesenia.

Hlasovanie:
13 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

7. Návratná finančná výpomoc Ministerstva financií - použitie
Pani primátorka: rokovali sme o tom, či vziať alebo nevziať návratnú finančnú výpomoc,
ktorú poskytuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Je to táto finančná výpomoc ako
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kompenzácia pandémie a výpadku dane z príjmov fyzických osôb. Každé mesto malo
konkrétne vypočítaný tento výdavok, my sme mali výdavok vypočítaný na presne 144.923
EUR. Túto návratnú pôžičku, ktorá sa môže zmeniť na grant by sme mali zúčtovať ešte v
tomto roku, a to do konca roka, preto mestské zastupiteľstvo rozhoduje načo sa finančné
zdroje v rámci tejto pôžičky budú môcť použiť. Máte v prílohe materiálov aj konkrétny
zoznam kde navrhujeme tie najpodstatnejšie veci, ktoré by sme chceli z pôžičky zaplatiť.
Niektoré sú už zrealizované, tzn. tie, ktoré sú zrealizované a vydali sme na to už nejaké
financie, tie sa potom presunú do budúcoročného rezervného fondu, čiže ako keby sme si tie
finančné zdroje ušetrili. Z tejto návratnej pôžičky plánujeme nakúpiť traktor. Urgentne
potrebujeme traktor na kompostáreň, potrebujeme ďalšie prídavné zariadenia na traktor. Ten
problém veľmi urgentne sa začne od 1. 1. kedy si máme poradiť s kuchynským odpadom, čiže
nákup traktora je naozaj pre nás v tejto chvíli veľmi dôležitý. Potom je to vybudovanie
zavlažovacieho systému areálu TJ Sklotatran Poltár. Týmto reagujeme na tie problémy
zavlažovania trávnika. Ďalej potrebujeme peniaze na nákup 1100 litrových kontajnerov na
komunálny odpad. V súčasnosti nemáme žiaden, ktorý by sme mohli už použiť. Potom je to
prvá splátka na nákup pozemkov od Železníc SR. Ďalej je to spoluúčasť na projekte „ Zberný
dvor“, to je tá spoluúčasť, ktorú musíme zaplatiť za realizáciu zberného dvora. Asi viete, že
zberný dvor bude realizovaný v areáli Technických služieb, s.r.o. v Poltári. Ďalej je to
rozšírenie parkovacej plochy na Ulici sklárskej, aj tento projekt sme už zrealizovali. Ďalej je
to vybudovanie tartanovej bežeckej dráhy v ZŠ na Ulici školskej. Tento projekt chceme
zrealizovať do konca tohto roka a dofinancovanie rekonštrukcie budovy Materskej školy
Kanadskej. Táto rekonštrukcia je hotová, finančné zdroje v objeme 12.000 EUR sme dali z
vlastného rozpočtu. Chcem sa ešte vrátiť a vysvetliť jednu vec a to, že my, keďže sme
nezrealizovali ešte niektoré verejné obstarávania tak iba odhadujeme sumu, ktorú bude treba
zúčtovať v decembri tohto roka. Máme tam tartanovú bežeckú dráhu, asi pamätáte, že sme na
to schvaľovali finančné prostriedky zo správy školských budov, tzn., že koľko finančných
zdrojov nám vyjde tak to zafinancujeme z tejto pôžičky a ten zvyšok budeme financovať na
základe toho uznesenia správy školských budov. Predpokladám, že budeme asi potrebovať
viacej finančných zdrojov, ak chceme zrealizovať všetko, čo sme si sem dali.
Pán poslanec Ing. Žilák: keď sa bude robiť ohľadom toho traktora a budú nejaké ponuky,
vedel by som v tom pomôcť.
Pani primátorka: nejaký odhad už bol na ekonomickej komisie, čiže tí, ktorí boli na
zasadnutí tak vedia, že nejako sme rozčlenili, ale hovorím nedá sa presne na eurá. Takže je to
taký hrubý odhad. Samozrejme, že to budeme musieť vyúčtovať, čiže na mestskom
zastupiteľstve v decembri alebo v januári už to budete vedieť akým spôsobom sa zúčtovalo.
Pán poslanec Bc. Skýpala: ja som vám rozposielal ohľadom tej závlahy cenovú ponuku.
Poslal som vám to preto, aby ste aj vy zhruba vedeli, že v akých cenových reláciách sa to
hýbe, akú ponuku sme dostali, od koho sme dostali. Je to overený dodávateľ z okolia,
samozrejme tam bude tiež musieť prebehnúť nejaká súťaž alebo verejné obstarávanie. Ak aj
vy poznáte niekoho alebo viete o nejakej firme, ktorá vie dodať lepšie alebo podobné za lepší
peniaz tak treba dať kontakt alebo ich vyzvať, aby predložili ponuky.
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Ing. Škrabák hlavný kontrolór: nakoľko tá výpomoc je určená na financovanie výkonu
samosprávnych pôsobností nehospodárskeho charakteru, mali by sme dávať pozor nato, aby
to bolo nehospodárskeho charakteru, napr. čo sa týka toho traktora a zavlažovania, že sa tam
vyberá nejaké vstupné, resp. podnikateľská činnosť.
Pani primátorka: vstupné, ktoré my tam vyberieme je tak nízke a všetko to ide pre
futbalistov, takže mesto z futbalu nemá ani euro, iba dotácie. Takže mesto z toho nemá. Čo sa
týka traktora, som presvedčená, že tento traktor bude využitý. Vidíte aké sú problémy v zime,
keď napadne sneh.
Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie prosím predsedníčku návrhovej komisie o prednesenie
návrhu na uznesenie.
UZNESENIE č. 120 /2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE

použitie návratnej finančnej výpomoci vo výške 144 923,00 EUR na nasledovný účel :
•

vybudovanie tartanovej bežeckej dráhy ZŠ Školská

•

nákup traktora, ktorý bude používaný na odhŕňanie snehu, zber a vývoz odpadu
veľkoobjemovými kontajnermi

•

nákup kontajnerov na zber TKO 1 100 litrové

•

vybudovanie zavlažovacieho systému ihriska TJ Sklotatran

•

úhrada 1. splátky nákupu pozemku ŽSR pre potreby vybudovania kanalizácie na Ul.
továrenskej

•

rekonštrukcia budovy MŠ Kanadská

•

spoluúčasť na projekte – Zberný dvor

•

rozšírenie parkovacej plochy Ul. sklárska

Hlasovanie:
12 za

0 - proti

1 - zdržal sa hlasovania
Ing. Miroslav Macove

8. Schválenie žiadosti o finančnú dotáciu na mzdy a prevádzku školského zariadenia
centrum voľného času Nemšová
Pani primátorka: tak ako my máme Centrum voľného času v Poltári a navštevujú ho
niektoré deti, ktoré sú cezpoľné, žiadame príslušné obce, aby nám poslali nejaký príspevok
na tieto deti. Nedarí sa nám v tom veľmi dobre, pretože záleží to vždy od poslancov
mestského zastupiteľstva, či nejaký príspevok schváli alebo nie, čiže vo väčšine prípadov
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mesto Poltár financuje aj deti z okolitých obcí, ktoré navštevujú centrum voľného času. Takto
isto sa na nás obrátila rímskokatolícka cirkev z Nitry, ktorá nás požiadala o to, aby sme aj my
dotovali jedno dieťa, ktoré navštevuje centrum voľného času u nich a má trvalý pobyt v
našom meste. Prerokovala to aj ekonomická komisia, ktorá dala návrh dotácie 50 EUR, aby
sme dali na dieťa. Tu je návrh 102,14 €, prišli sme na to tak, že sme si vytiahli ich všeobecne
záväzné nariadenie a takúto sumu oni dávajú na každé jedno dieťa, ktoré navštevuje príslušné
centrum voľného času. Je na vás ako sa rozhodnete, pretože táto kompetencia patrí
mestskému zastupiteľstvu rozhodnúť, aký objem finančných prostriedkov dá na naše deti,
ktoré navštevujú iné centrá voľného času. Predpokladám, že rodina je tam dávno
presťahovaná, ale ostáva trvalý pobyt dieťaťa v našom meste teda podielové dane prijíma
naše mesto.
Pán poslanec Bc. Skýpala: tá suma bola niekde v sprievodnom materiálu uvedená. tam
Pán poslanec Mgr. Jánošík: návrh na tieto finančné prostriedky je. Závisí od toho ako sa k
tomu postavia obecné zastupiteľstvá obcí z ktorých deti chodia do školy. Ja by som navrhoval
tento návrh schváliť a peniaze poslať na toto dieťa.
Pani primátorka: my nezabúdame, kontaktujeme všetky obce, kde majú deti trvalý pobyt a
navštevujúci CVČ v ZŠ na Ul. slobody. Problém je ten, že takmer nikto nám nedáva plnú
sumu a má. Niekto nám dáva menšiu a niekto vôbec nám nedáva na deti.
JUDr. Garajová: máme ten istý problém tak ako hovorila pani primátorka, že sme
zriaďovateľom centra voľného času kde nám chodia detičky, ktoré majú trvalý pobyt v
okolitých obciach. Tie peniažky idú okolitým obciam, my vždy oslovujeme obce, aby nám
prispeli na činnosť CVČ, niektorí prispejú, niektorí vôbec, niektorí čiastočne, takže mne sa
vidí také slušné, keďže my poberáme podielové dane na toto dieťa, aby sme tomu centru
prispeli, pretože nechcem, aby sme robili iným zriaďovateľom to, čo nechceme, aby oni robili
nám. Pokiaľ by sme na to dieťa neprispeli tak robíme to, čo nám robia okolité obce. To, že tie
peniaze sa na to dieťa strovia, tak to je jasné. Oni nie sú v zisku vďaka tomu, že im pošleme
túto sumu.
Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie prosím predsedníčku návrhovej komisie o prednesenie
návrhu na uznesenie.
UZNESENIE č. 121 /2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE

finančnú dotáciu na mzdy a prevádzku pre školské zariadenie – Centrum voľného času
Nemšová vo výške 102,14 €

Hlasovanie:
13za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania
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9. Predloženie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku " Technologické vybavenie
kompostárne v meste Poltár"
Pani primátorka: mesto Poltár podalo žiadosť o to, aby mohla získať nejaké finančné zdroje.
Podali sme dve žiadosti, jednu žiadosť sme podali, aby sme získali finančné prostriedky na
čističku odpadových vôd v priestoroch mestského kúpaliska. Tam nám bolo vyhovené na 100
%, teda v plnej čiastke. Podali sme ešte aj tento ďalší projekt a tam sme žiadali regionálny
príspevok využiť na to, aby sme mohli k traktoru, ktorý sme teraz odsúhlasili, aby sme mohli
k nemu dať drvičku a ešte prekopávač kompostu. Tieto dva stroje sú dôležité, aby
kompostáreň mohla fungovať. V súčasnosti, keď chceme niečo drviť tak si musíme
požičiavať stroj od Prvej poltárskej energetickej, potom nám drví odpad v kompostárni.
Vzhľadom k tomu, že v súčasnosti sa tie nároky na kompostárne stále zvyšujú je vynikajúce,
že tú kompostáreň máme. Máme kde nosiť trávu, konáre, ale nemáme toto vybavenie.
Celkové vybavenie kompostárne, ktoré sa získava projektom je cca 400.000,- €. My sme
dostali najprv 15.000 EUR. Za tie finančné zdroje prostredníctvom Technických služieb
Poltár, s.r.o., minimálne ohradili priestor kompostárne, ale potrebujeme ešte tieto dva stroje.
Tú celkovú sumu sme tam dali na základe ponúk. V tomto prípade je potrebné dofinancovanie
20 % tzn., že máme prisľúbených na tieto dva stroje 60.000 EUR a dofinancovanie by bolo
15.000 EUR. Potrebujeme to dofinancovať z mestského rozpočtu s tým, že tieto stroje ešte
budeme súťažiť. Súťažiť budeme musieť do konca roka, lebo tieto finančné prostriedky, ktoré
sme získali aj do konca roka budeme musieť minúť. Na ČOV sme získali 52.000 EUR a na
toto by sme teda získali 60.000 EUR v rámci regionálneho príspevku.

Pán poslanec Ing. Žilák: drvička je samochodný stroj alebo pripojovací?
Pán poslanec Švingál: pripojovací.
Pán posalnec Ing. Žilák: takže to bude s tým traktorom nejaká kombinácia viacúčelového
stroja.
Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie prosím predsedníčku návrhovej komisie o prednesenie
návrhu na uznesenie.

UZNESENIE č. 122 /2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE

•

vyčlenenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu „Technologické
vybavenie kompostárne v meste Poltár“ vo výške 15 000,- € z rozpočtu mesta (čo
predstavuje 20% z celkových oprávnených výdavkov na projekt vo výške 75 000,- €).
Výška požadovaného regionálneho príspevku je 60 000,-€.
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Hlasovanie:
13 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

10.Súhlas s podaním žiadosti a so spolufinancovaním projektu „Verejne prístupná
elektrická nabíjacia stanica na Ulici železničnej, Poltár“
Pani primátorka: je to ďalší projekt, ktorý už po druhýkrát vyhlásilo Ministerstvo
hospodárstva Slovenskej republiky. My sme v súčasnosti vypracovali projekt a chceli by sme
získať dotáciu. Táto dotácia je fixne stanovená pre obce v objeme 5.000 EUR. My sme si už
dali vypracovať projekt na pripojenie, lebo to je náročné predovšetkým na technické
zvládnutie a na elektrickú energiu, čiže celkové výdavky projektu predstavujú 15124,82 € s
tým, že spoluúčasť na projekte by bola 10.000,- €. V súčasnosti chceme iba podať projekt. Ide
o to, že tie obce, ktoré sa zapoja do tejto výzvy a budú úspešné, v budúcom roku bude
vyhlásená výzva na elektromobily. Táto výzva má byť vyhlásená nielen pre územné celky, ale
má byť vyhlásená aj pre podnikateľské subjekty, teda sa pripravujeme na to, že podáme ďalší
projekt, žiadosť na elektromobil v budúcom roku s tým, že predpokladáme, že tých
elektromobilov, ak sa iní zapoja do tejto výzvy, ktorá bude vyhlásená bude pravdepodobne
viacej. Projekt by sa mal podať do konca novembra s tým, že mestské zastupiteľstvo musí s
tým súhlasiť. Táto nabíjacia stanica bude pri mestskom úrade s tým, že zmenšíme náš dvor na
parkovanie a vpredu by bola nabíjacia stanica kde by boli 2 miesta. Dostali sme také
odporučenie, že nabíjacia stanica by mala byť v blízkosti centra, pretože ten vodič, ktorý si
príde automobil nabíjať tak za nejaký ten čas si môže niečo vybaviť na úradoch, u lekára,
niekam zájsť. Nabíjacia stanica by mala stáť na mestskom pozemku, čo sa aj plánuje.
Nabíjačka bude sprístupnená rovno z cesty.
Pán poslanec Bc. Skýpala: len to, že elektrina nebude zadarmo.
Pani primátorka: nie, nebude. Mesto to vybuduje zdarma, ale už potom čerpanie elektrickej
energie bude spoplatnené.
Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie prosím predsedníčku návrhovej komisie o prednesenie
návrhu na uznesenie.

UZNESENIE č. 123/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE

- predloženie ŽoNFP s názvom projektu: Verejná elektrická nabíjacia stanica –
Železničná ulica, Poltár v rámci výzvy s kódom: 11378/2020-4210-52028
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- výšku spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa v sume 10 124,82 EUR
z celkových oprávnených výdavkov projektu

Hlasovanie:
13 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

11. Súhlas s podaním žiadosti o grant na projekt s názvom " Multifunkčné centrum pre
deti mládež v rámci programu miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov"
Pani primátorka: boli sme kontaktovaní priamo tu na mestskom úrade, aby sme sa začali
uchádzať o grant, aby sme vybudovali multifunkčné centrum, ktoré by malo dosah na celý
okres kde by sa mohli stretávať predovšetkým marginalizované skupiny. Bolo by to
stretávanie sa predovšetkým marginalizovaných Rómov, ale aj ťažko zdravotne postihnutých,
detí a pod. Mali sme vypracovať jeden projekt kde malo vzniknúť komunitné centrum ešte v
areáli bývalej ZŠ na Ulici školskej, keď vyšiel tento projekt. Aktuálne táto výzva je vyhlásená
pre menej rozvinuté okresy. V budúcom roku už bude vyhlásená pre celé územie Slovenskej
republiky, čiže tam už tá šanca uspieť v tomto projekte by bola celkom náročná. Finančné
prostriedky, ktoré budú poskytované z nórskeho finančného mechanizmu, tzn., že tento
projekt musí byť vypracovaný v angličtine a takto musí byť aj podaný. Súčasťou
multifunkčného priestoru by mala byť telocvičňa. My sme v tomto prípade navrhli, že takýto
areál, keďže sme neboli celkom úspešní v rokovaní s vedením ZŠ na Ulici školskej, ktorá
odmietla takúto novostavbu tam, museli sme hľadať ďalšie možnosti. Hľadali sme
predovšetkým také budovy, ktoré sú schátrané, na ktoré máme projekty, pretože projekt treba
podať do konca novembra a ktoré by vyhovovali tým požiadavkám daného projektu.
Nehnuteľnosť na Ulici družby v Poltári kde sa nachádza knižnica by bol vhodný objekt. Tam
je zatiaľ to navrhnuté tak, že v tej prvej časti by sme chceli urobiť také centrum pre menšie
deti, bolo by to hracie centrum pre deti. Ďalej by to mala byť časť, také centrum tradícií a
hier a potom by mohla byť taká miestnosť, ktorá by mohla byť všeobecne užívaná na rôzne
účely. A potom tie ostatné miestnosti, ktoré sú tam, to sú toalety a skladové priestory. Vonku
by sme chceli na dvore mať ešte ihrisko, ktoré by skôr bolo určené pre mládež. Projekt treba
podať do konca novembra a tiež k tomu potrebujeme súhlasné stanovisko mestského
zastupiteľstva s tým, že v prípade, keď budeme úspešní jedná sa o nenávratný finančný
príspevok teda bez spolufinancovania. Celkové finančné náklady na tento projekt s viac ako
400.000 EUR konkrétne 428 721,92 € a taká je aj výška nenávratného finančného príspevku o
ktorý by sme týmto spôsobom požiadali. Ide nám aj o to, aby sme zachránili budovu, ktorá je
v zlom technickom stave na Ulici družby.
Pán poslanec Račko: máme na to súhlasné stanovisko od občanov, ktorí tam bývajú, keďže
ZŠ Školská to odmietla takúto stavbu? Myslím si, že by tam malo byť nejaké stanovisko od
občanov.
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Pani primátorka: ja som Základnej školy vyšla v ústrety aj preto, lebo sme to prejednávali
na mestskom zastupiteľstve a nestretlo sa to pri hlasovaní poslancov s úspechom. Čo sa týka
Základnej školy v budúcom roku budú vyhlásené projekty na výstavbu multifunkčných
športových hál pre základné školy. V prípade, že by sme sa do toho zapojili, bude to
vyhlasovať Ministerstvo školstva Slovenskej republiky tak už asi v areáli Základnej školy ten
priestor nebude na výstavbu takejto telocvične multifunkčnej, ale bol by za kultúrnym domom
a bol by aj za Krištálom, takže my by sme našej Základnej škole chceli pomôcť. Čo sa týka
Rómov, ja reálne problémy s Rómami nemám. V meste sa nestretávam s tým, že by Rómovia
boli neslušní, že by nejakým spôsobom narušovali poriadok v meste, ak áno tak minimálne.
Toto sú marginalizované skupiny, nebudú tam iba Rómovia, ale budú tam aj iní občania.
Napr. aj tá prvá časť, tam sa majú deti hrať, takže to budú využívať deti rodičov, ktorí sú na
materských dovolenkách. Bývam tiež tej časti, nepociťujem vôbec tieto problémy. Ani mi
nenapadlo, že by som sa mala spytovať ľudí, ktorí ani priamo nesusedia s touto
nehnuteľnosťou mesta, aby mi mali dávať nejaké stanovisko. Budem veľmi rada pán
poslanec, keď prídeš s návrhom rekonštrukcie tejto budovy, pretože vieš, v akom technickom
stave je táto budova a akým spôsobom ju zrekonštruovať ako nájsť na to finančné zdroje a
akým spôsobom poskytneme nehnuteľnosti pre deti mládež v tomto meste, pretože takúto
nehnuteľnosť ani takéto možnosti v našom meste nie sú.
Pán poslanec Bc. Skýpala: ohľadom tej školy, tam to bolo zo strany učiteľov a rodičov, ale
kvôli tomu, že tam skôr chceli telocvičňu.
JUDr. Garajová: keď sme uvažovali o zapojení sa do tohto projektu, my sme naozaj
zvažovali aj tieto možnosti ako hovorí pán poslanec Račko. Chceli sme využiť ten pôvodný
projekt. Pôvodný projekt mal byť v areáli starej školy, ale tam nebol súhlas. Uvažovali sme
potom o použití toho projektu za Krištálom, ale Základná škola povedala, že oni už veľmi za
účelom športu halu nepotrebujú, pretože využívajú tú halu na sídlisku. Preto sme presunuli ten
záujem na túto budovu v starej časti Poltára, pretože tá je v dezolátnom stave a potrebujeme ju
zachrániť. Aby sme nevyvolávali nejaké obavy u obyvateľov, toto nie je budované čisto pre
Rómov. Toto centrum má slúžiť pre inklúziu rôznych skupín, čiže chceme do toho zapojiť
mamičky s deťmi, možno nejaký regionálny rozvoj. Vzhľadom na veľkosť tej budovy tak
nepredpokladám, že by tam prichádzali nejaké stovky detí alebo mládeže.
Pani primátorka: predpokladá sa, že sa tam zamestnajú minimálne dvaja alebo traja
zamestnanci, ktorí budú z mesta, tak ako ich v súčasnosti máme v komunitnom centre. Bude
to mať prevádzku samozrejme od-do. Môže sa to samostatne oplotiť.
Pán poslanec Bc. Skýpala: ja mám susedov tiež takých sociálne slabších a tiež z tej rómskej
komunity a nie je to až také strašné.
Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie prosím predsedníčku návrhovej komisie o prednesenie
návrhu na uznesenie.

UZNESENIE č. 124 /2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
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SCHVAĽUJE

predloženie ŽoNFP s názvom projektu: „Multifunkčné centrum pre deti a mládež“
v rámci výzvy s kódom: LDI01
Celkové predpokladané výdavky projektu: 487 965,84 € s DPH
Požadovaná výška NFP:
487 965,84 € s DPH

Hlasovanie:
11 za

0 - proti

2 - zdržal sa hlasovania
Mário Kurák
Zdenko Račko

Pani primátorka: z ďalšieho zasadnutia sa ospravedlnil pán poslanec Kurák.
12. Rozpočtové opatrenia
Pani primátorka: rozpočtových opatrení máme niekoľko, dve z nich sa budú brať na
vedomie, ostatné sa schvaľujú. Chcem sa spýtať pani poslankyne, páni poslanci, či sa chcete
individuálne opýtať na niektoré rozpočtové opatrenie alebo či môžeme hlasovaním zobrať na
vedomie, prípadne schváliť príslušné rozpočtové opatrenia. Má niekto nejaké otázky ku
konkrétnemu rozpočtovému opatreniu? Treba niektoré bližšie vysvetliť? Ak nie, tak v takom
prípade poprosím predsedníčku návrhovej komisie o prednesenie návrhu na uznesenie.
JUDr. Garajová: ja by som navrhla, aby sme najskôr hlasovali o tých, ktoré berieme na
vedomie. Takže ja by som navrhla, aby sme zatiaľ hlasovali o týchto dvoch, ktoré berieme na
vedomie a následne budeme o tých, ktoré schvaľujeme.
Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie prosím predsedníčku návrhovej komisie o prednesenie
návrhu na uznesenie.
UZNESENIE č. 125/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE

Rozpočtové opatrenie primátorky mesta č. 2/2020
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a
na základe zákona č. 426/2013 Z. z. § 14 ods. 2 písmena a) presun rozpočtovaných
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové
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výdavky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Na základe platných Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Poltár
Časť II. §8 Rozpočtové opatrenia bod 4. primátorka mesta Poltár schvaľuje nasledovné
zmeny rozpočtu do výšky 5.000,00 EUR vrátane v jednom kalendárnom mesiaci :
Vo výdavkovej časti rozpočtu :
Programový rozpočet 9.1.2 – Mestská knižnica
Funkčná klasifikácia 08.2.0 – Kultúrne služby – Mestská ľudová knižnica
Ekon. klasifikácia
Suma
600 – výdavky Mestská ľudová knižnica

- 2 500,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu :
Programový rozpočet 4.3.1 – Občasník mesta Poltár
Funkčná klasifikácia 08.3.0 – Vysielacie a vydavateľské služby
Ekon. klasifikácia
Suma
600 – výdavky na inzerciu Občasníka

2 500,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu :
Programový rozpočet 9.1.2 – Mestská knižnica
Funkčná klasifikácia 08.2.0 – Kultúrne služby – Mestská ľudová knižnica
Ekon. klasifikácia
Suma
600 – výdavky Mestská ľudová knižnica

- 1 214,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu :
Programový rozpočet 7.3.2 – Asfaltovanie miestnych komunikácií – úroky – úver
miestne komunikácie
Funkčná klasifikácia 01.1.1 – Výkonné a zákonodarné orgány
Ekon. klasifikácia
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Suma
651 – splácanie úrokov v tuzemsku

114,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu :
Programový rozpočet 1.3.3 – účtovníctvo – všeobecný materiál – mestská samospráva
Funkčná klasifikácia 01.1.1 – Výkonné a zákonodarné orgány
Ekon. klasifikácia
Suma
633 – nákup dvoch úradných tabúľ

1 000,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu :
Programový rozpočet 13.1.4 – Klub dôchodcov
Funkčná klasifikácia 08.4.0 – Náboženské a iné spoločenské služby
Ekon. klasifikácia
Suma
600 – Služby klub dôchodcov

100,00

Hlasovanie:
12 za

- proti

- zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Mário Kurák

UZNESENIE č. 126/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a na základe zákona č. 426/2013 Z. z. § 14 ods. 2 písmena a) presun rozpočtových
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové
výdavky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
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Vo výdavkovej časti rozpočtu:
Programový rozpočet 8.1.2 – MŠ Kanadská
Funkčná klasifikácia 09.1.1.1 – Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou –
MŠ Kanadská
Ekon. klasifikácia
Suma
610 – Mzdové náklady

- 129,92 €

620 – Poistné a príspevky do poisťovní

- 70,08 €

Suma
632 – Energie, voda a komunikácie

200,00 €

Hlasovanie:
11 za

0 - proti

1 - zdržal sa hlasovania
Pavel Gavalec

Neprítomný: Mário Kurák

UZNESENIE č. 127/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a na základe zákona č. 426/2013 Z. z. § 14 ods. 2 písmena b) povolené prekročenie a viazanie
príjmov a c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
V príjmovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Ekon. klasifikácia
Suma
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223 001 – Poplatky a platby z predaja služieb – pohľadávky za služby bývalého Mestského podniku
služieb Poltár
3 928,52 €
Vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Programový rozpočet 3.2.2 Hnuteľný majetok mesta – Bývalá príspevková organizácia mesta
Poltár – Mestský podnik služieb
Funkčná klasifikácia 06.2.0 – Rozvoj obcí
Ekon. klasifikácia
Suma
600 – bežné výdavky

1 927,44 €

Programový rozpočet 3.2.2 Hnuteľný majetok mesta – Bývalá príspevková organizácia mesta
Poltár – Mestský podnik služieb
Funkčná klasifikácia 06.2.0 – Rozvoj obcí
Ekon. klasifikácia
Suma
800 – výdavkové finančné operácie

444,52 €

Programový rozpočet 1.1 – Manažment – Bývalá príspevková organizácia mesta Poltár –
Mestský podnik služieb
Funkčná klasifikácia 06.2.0 – Rozvoj obcí
Ekon. klasifikácia
Suma
600 – bežné výdavky

1 556,56 €

Hlasovanie:
11 za

0 - proti

1 - zdržal sa hlasovania
Pavel Gavalec
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Neprítomný: Mário Kurák

UZNESENIE č. 128/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a na základe zákona č. 426/2013 Z. z. § 14 ods. 2 písmena a) presun rozpočtových
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové
výdavky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vo výdavkovej časti rozpočtu:
Programový rozpočet 4.6. - Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami
Funkčná klasifikácia 01.6.0 – Všeobecné verejné služby - voľby
Ekon. klasifikácia
Suma
600 – Bežné výdavky spojené so zabezpečením volieb

- 9 321,89 €

Programový rozpočet 6.1.1 – Zber a odvoz odpadu – vývoz a uloženie odpadu
Funkčná klasifikácia 05.1.0 – Nakladanie s odpadmi
Ekon. klasifikácia
Suma
600 – Bežné výdavky- zber a vývoz odpadu

9 321,89 €

Hlasovanie:
11 za

0 - proti

1- zdržal sa hlasovania
Pavel Gavalec

Neprítomný: Mário Kurák
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UZNESENIE č. 129/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a na základe zákona č. 426/2013 Z. z. § 14 ods. 2 písmena a) presun rozpočtových
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové
výdavky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vo výdavkovej časti rozpočtu :
Programový rozpočet 13.5 – Terénna sociálna práca
Funkčná klasifikácia 10.7.0 – Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
Ekon. klasifikácia
Suma
600 – Bežné výdavky

- 15 000,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu :
Programový rozpočet 6.1.1 – Zber a odvoz odpadu – vývoz a uloženie odpadu
Funkčná klasifikácia 05.1.0 – Nakladanie s odpadmi
Ekon. klasifikácia
Suma
600 – Bežné výdavky – zber a vývoz odpadu

15 000,00 €

Hlasovanie:
11 za

0 - proti

1 - zdržal sa hlasovania
Pavel Gavalec

Neprítomný: Mário Kurák
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UZNESENIE č. 130/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a na základe zákona č. 426/2013 Z. z. § 14 ods. 2 písmena a) presun rozpočtových
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové
výdavky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vo výdavkovej časti rozpočtu :
Programový rozpočet 14.2. Prípravná a projektová dokumentácia
Funkčná klasifikácia 06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť
Ekon. klasifikácia
Suma
717 – spoluúčasť na pripravovaných projektoch

- 15 000,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu :
Programový rozpočet 14.3. Realizácia stavieb – Obecná kompostáreň
Funkčná klasifikácia 06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť
Ekon. klasifikácia
Suma
713 –Nákup strojno-technologického vybavenia kompostárne

15 000,00 €

Hlasovanie:
11 za

0 - proti

1 - zdržal sa hlasovania
Pavel Gavalec

Neprítomný: Mário Kurák

UZNESENIE č. 131/2020
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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a na základe zákona č. 426/2013 Z. z. § 14 ods. 2 písmena a) presun rozpočtových
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové
výdavky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vo výdavkovej časti rozpočtu :
Programový rozpočet 14.3. Realizácia stavieb – Most Zelené
Funkčná klasifikácia 06.2.0 – Rozvoj obcí
Ekon. klasifikácia
Suma
717 – Most Zelené

- 15 100,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu :
Programový rozpočet 10.1.2 – Mestské kúpalisko - welness
Funkčná klasifikácia 08.1.2 – Rekreačné a športové služby
Ekon. klasifikácia
Suma
717 – vybudovanie wellnessu na mestskom kúpalisku

15 100,00 €

Hlasovanie:
11 za

0 - proti

1 - zdržal sa hlasovania
Pavel Gavalec

Neprítomný: Mário Kurák

UZNESENIE č. 132/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
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BERIE NA VEDOMIE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a na základe zákona č. 426/2013 Z. z. § 14 ods. 2 písmena b) povolené prekročenie
a viazanie príjmov a c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov, ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
V príjmovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Ekon. klasifikácia

Suma

312 001 – bežný príjem zo ŠR – MŽP SR – zberný dvor

3 657,50 €

322 001 – kapitálový príjem zo ŠR – MŽP SR – zberný dvor

SPOLU

171 000,00 €

174 657,50 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu :
Programový rozpočet 1.2. – Strategické projektovanie – zberný dvor
Funkčná klasifikácia 05.1.0 – Nakladanie s odpadmi – zberný dvor
Ekon. klasifikácia
Suma
- 600 – bežné výdavky – zberný dvor

3 657,50 €

Programový rozpočet 14.3. Realizácia stavieb – zberný dvor
Funkčná klasifikácia 05.1.0 – Nakladanie s odpadmi – zberný dvor
Ekon. klasifikácia
Suma
- 717 001 – realizácia nových stavieb zberný dvor dotácia 95 %

171 000,00 €

SPOLU

174 657,50 €
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Hlasovanie:
12 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Mário Kurák

UZNESENIE č. 133/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a na základe zákona č. 426/2013 Z. z. § 14 ods. 2 písmena b) povolené prekročenie
a viazanie príjmov, d) povolené prekročenie a viazanie finančných operácií a c) povolené
prekročenie a viazanie výdavkov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

V príjmovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Ekon. klasifikácia

Suma

456 002 – Prijaté finančné zábezpeky – kultúrny dom

60 000,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Programový rozpočet 9.1.1 – Kultúrny dom
Funkčná klasifikácia 01.7.0 – Transakcie verejného dlhu
Ekon. klasifikácia
Suma
819 002 – Vrátené finančné zábezpeky – kultúrny dom

60 000,00 €

Hlasovanie:
11 za

0 - proti

1 - zdržal sa hlasovania
Pavel Gavalec

Neprítomný: Mário Kurák
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UZNESENIE č. 134/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a na základe zákona č. 426/2013 Z. z. § 14 ods. 2 písmena b) povolené prekročenie
a viazanie príjmov, d) povolené prekročenie a viazanie finančných operácií a c) povolené
prekročenie a viazanie výdavkov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
V príjmovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Ekon. klasifikácia

Suma

514 002 – Prijatá návratná finančná výpomoc MF SR

144 923,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Programový rozpočet 14 – Rozvoj mesta
Funkčná klasifikácia 06.2.0 – Rozvoj obcí
Ekon. klasifikácia
Suma
700 – kapitálové výdavky financované z NFV MF SR
600 – bežné výdavky financované z NFV MF SR
SPOLU

137 423,00 €
7 500,00 €
144 923,00 €

Hlasovanie:
11 za

0 - proti

1 - zdržal sa hlasovania
Pavel Gavalec

Neprítomný: Mário Kurák

UZNESENIE č. 135/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
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SCHVAĽUJE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a na základe zákona č. 426/2013 Z. z. § 14 ods. 2 písmena a) presun rozpočtových
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové
výdavky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vo výdavkovej časti rozpočtu :
Programový rozpočet 8.4.3 – Podpora aktivít školstva
Funkčná klasifikácia 09.5.0 – Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne – záujmové
vzdelávanie
Ekon. klasifikácia
Suma
600 – výdavky – záujmové vzdelávanie

- 102,14 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu :
Programový rozpočet 8.4.3 – Podpora aktivít školstva
Funkčná klasifikácia 09.6.0 – Vedľajšie služby v školstve
Ekon. klasifikácia
Suma
642 – Transfery jednotlivcom – dotácia CVČ

102,14 €

Hlasovanie:
11 za

0 - proti

1 - zdržal sa hlasovania
Pavel Gavalec

Neprítomný: Mário Kurák

13. Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení za školský rok
2019/2020
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Pani primátorka: k dispozícii máte päť správ, a to správa MŠ Kanadskej, MŠ Sklárskej,
správa ZŠ Školská, ZŠ Slobody a správa ZUŠ v Poltári. K tomu by nám mali odpovedať
riaditelia príslušných škôl a zariadení. Vzhľadom k tomu, že sme sa rozhodli, že
nepotrebujeme ich účasť na dnešnom zasadnutí mestského zastupiteľstva odpovedať nám
nebudú. Máte vy nejakú konkrétnu otázku k niektorej z týchto predložených správ?
Ak nie, v tom prípade poprosím predsedníčku návrhovej komisie o prednesenie návrhu na
uznesenie.
UZNESENIE č. 136/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení za školský rok
2019/2020:
a) Materská škola, Sklárska 34, Poltár
b) Materská škola, Kanadská 19, Poltár
c) Základná škola, Slobody 2, Poltár
d) Základná škola, Školská 3, Poltár
e) Základná umelecká škola, Železničná 6, Poltár
Hlasovanie:
11 za

0 - proti

1 - zdržal sa hlasovania
Ing. Peter Žilák

Neprítomný: Mário Kurák

14. Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 71/2020 o prenechaní majetku mesta Poltár do
nájmu Technických služieb, s.r.o. Poltár
Pani primátorka: účelom uzatvorenia dodatku, ktorý ste mali vo vašich materiáloch je
prenechanie hnuteľného majetku, ktorý nakúpilo mesto Poltár Technickým službám Poltár,
s.r.o. Ide o tlakový čistiť KJ 3100 a rýpadlo-nakladač CAT 428 a k tomu príslušenstvo. Tieto
zariadenia sa nachádzajú na Technických službách Poltár, s.r.o. Toto je súčasťou dodatku č. 1
k zmluve, ktorú sme uzatvorili v tomto roku.
Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie prosím predsedníčku návrhovej komisie o prednesenie
návrhu na uznesenie.
UZNESENIE č. 137/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
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uzatvorenie dodatku č. 1 k nájomnej zmluve č. 71/2020 zo dňa 06.05.2020

Hlasovanie:
11 za

0 - proti

1 - zdržal sa hlasovania
Ing. Miroslav Macove

Neprítomný: Mário Kurák

15. Dodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia s majetkom mesta Poltár, zriadenie vecného
bremena
Pani primátorka: uznesením č. 20/2020 boli mestským zastupiteľstvom v Poltári schválené
Zásady hospodárenia mesta Poltár. Dňa 2. 7. 2020 mestské zastupiteľstvo Uznesením č. 69
schválilo dodatok č. 1 k týmto zásadám, ktorým sa doplnil nájom za užívanie stĺpov verejného
osvetlenia a rozhlasu za účelom umiestnenia optických káblov. V zmysle § 66 zákona č.
351/2011 o elektronických komunikáciách je možné zriadiť pre poskytovateľov
telekomunikačných služieb aj ďalšiu možnosť okrem nájmu a touto možnosťou je vecné
bremeno. Toto vecné bremeno, ktoré predtým nebolo v Zásadách hospodárenia s majetkom
mesta aktuálne dopĺňame formou dodatku. Suma, ktorú navrhujeme za 1 stĺp je ročne 12
EUR. Nakoľko niektorí poskytovatelia internetových služieb využívajú budovy vo vlastníctve
mesta na umiestnenie telekomunikačných zariadení, napr. niekde sú umiestňované antény, je
potrebné doplniť aj výšku nájmu za umiestnenie takéhoto zariadenia. V tomto prípade
navrhujeme sumu 100 EUR ročne.
Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie prosím predsedníčku návrhovej komisie o prednesenie
návrhu na uznesenie.

UZNESENIE č. 138/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
dodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia s majetkom mesta Poltár

Hlasovanie:
11 za

0 - proti

1 - zdržal sa hlasovania
Zdenko Račko
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Neprítomný: Mário Kurák

16. Správa o výsledkoch kontroly v Zariadení sociálnych služieb vykonanej na žiadosť
primátorky mesta Poltár
Pani primátorka: na základe listu rodinného príslušníka jedného z klientov Zariadenia
sociálnych služieb v Poltári kde sa malo jednať o zanedbanie riadnej starostlivosti smerujúcej
proti riaditeľke ZSS som požiadala o vykonanie kontroly v uvedenom zariadení hlavného
kontrolóra. Vzhľadom k tomu, že sa jednalo o staršiu osobu, ktorá bola v tom čase v
nemocničnom zariadení, tak táto kontrola nezniesla odklad. Požiadala som hlavného
kontrolóra, aby v tomto zariadení túto kontrolu vykonal.
Hlavný kontrolór Ing. Škrabák: kontrola bola vykonaná na základe žiadosti primátorky
mesta v zmysle § 18 c ods.1 písm. h), pričom k žiadosti primátorky bola priložená e-mailová
sťažnosť rodinného príslušníka klienta Zariadenia sociálnych služieb. Ten v tejto žiadosti
namietal viacero skutočnosti, ktoré boli v rámci predmetnej kontroly hlavným kontrolórom
rozdelené do dvoch oblasti. Prvá sa týkala postupu zamestnancov zariadenia sociálnych
služieb, ktorý predchádzal samotnej hospitalizácie klienta, nepoužívanie invalidného vozíka v
podmienkach zariadenia sociálnych služieb a neinformovanie rodinných príslušníkov klienta
o danom prípade. Hlavným kontrolórom nebolo v rámci danej oblasti identifikované zjavné
porušenie povinností zo strany povinnej osoby. Čo sa týka druhej oblasti, tá sa týka
priestorových pomerov miestnosti v ktorej bol klient ubytovaný, a ktoré sťažovateľka
namietala aj v súvislosti s tým, že v danom prípade išlo o osobu s obmedzenou schopnosťou
pohybu. Bolo to komunikované aj s tým konkrétnym klientom zariadenia sociálnych služieb.
Výsledok je ten, že v súvislosti s touto oblasťou a s týmto overením bol identifikovaný
nedostatok, ktorý sa týkal nezabezpečenia splnenia požiadaviek na plochu izby a počet
ubytovaných na izbe v zariadení sociálnych služieb v zmysle vyhlášky Ministerstva
zdravotníctva SR č. 259/2008, ktorá hovorí, že v prípade takýchto zariadení, čo sa týka plochy
viacposteľovej izby na jedného ubytovaného musí pripadať najmenej 8 m² a v izbe môže byť
ubytovaných najviac traja klienti. V prípade tejto jednej izby ako aj ďalších 11 izieb nebolo
splnené. Predstavuje to problém, ktorý v tom zariadení sociálnych služieb máme nakoľko v
prípade celkovo 12 miest pre klientov, čiže 9 dvojposteľových izieb a troch štvorposteľových
izieb nespĺňame požiadavky pre minimálnu plochu izby pre jedného ubytovaného ani pre
maximálne počty ubytovaných. Ide o to, že v tom čase keď sa to zariadenie budovalo tak
platila iná vyhláška, v tom čase to bolo v súlade. Avšak nová vyhláška, ktorá nadobudla
účinnosť od 1. 10. 2016 tieto podmienky zmenila s tým, že dala zariadeniam tohto typu akési
prechodné obdobie na splnenie požiadaviek a to do 1. 10. 2018, čiže od 1. 10. 2018
nespĺňame v prípade 12 miest v zariadení sociálnych služieb podmienky stanovené vyhláškou
Ministerstva zdravotníctva SR.
Pani primátorka: ja som sa túto informáciu dozvedela po vykonaní tejto kontroly s tým, že
som to potom konzultovala s riaditeľkou zariadenie sociálnych služieb. Ona mi hovorila, že
predchádzajúcemu vedeniu oznamovala túto skutočnosť. Tzn. mali by sme takýto problém,
nemáme kam umiestniť 10 ľudí, ktorí v súčasnosti v tom zariadení sú, robí nám to možno
100.000 EUR, čiže by sme nemohli uprevádzkovať takéto zariadenie. Možnosťou je pre nás
prístavba k takémuto zariadeniu alebo to, že v prípade prirodzeného úbytku klientov
zariadenia ďalších neprijímať, ale potom zariadenie neufinanciujeme. To sa financuje od
počtu klientov. Zatiaľ si neviem predstaviť, aké riešenie prijmeme.V súčasnej situácii je pre
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mesto problém neriešiteľný, lebo ak ho chceme vyriešiť musíme neprijímať ďalších pacientov
alebo urobiť prístavbu tak, aby tá plocha v m2 vyhovovala počtu klientov daného zariadenia.
Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie prosím predsedníčku návrhovej komisie o prednesenie
návrhu na uznesenie.

UZNESENIE č. 139/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE
Správu o výsledkoch kontroly v Zariadení sociálnych služieb vykonanej na žiadosť
primátorky mesta Poltár

Hlasovanie:
12 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Mário Kurák

17. Správa o výsledkoch kontroly zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a
účelnosti čerpania výdavkov v MŠ Sklárska 34 v Poltári
Hlavný kontrolór Ing. Škrabák: predmetná kontrola bola vykonaná na základe plánu
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020 pričom v rámci danej kontroly
bolo okrem základného predmetu overené plnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a
na odstránení príčiny vzniku zistených predchádzajúcou kontrolou pričom bolo zistené, že
povinná osoba splnila opatrenia ku všetkým nedostatkom a odporúčaniam, ktoré hlavný
kontrolór vykazoval. Okrem toho vykonanou kontrolou bolo identifikovaných 6 nedostatkov.
Boli navrhnuté ďalšie tri samostatné odporúčania. Prvý nedostatok sa týkal druhov
nesprávneho zatriedenia výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie v rámci rozpočtu MŠ
Sklárska v roku 2019.Taktiež nesprávne vykazovanie zostatkov nadčasových hodín v prípade
vybranej vzorky zamestnancom. Išlo o 3 prípady, kedy boli zostatky čerpaných nadčasových
hodín nesprávne vykazované. Ďalej nedodržanie § 20 odmeňovanie niektorých zamestnancov
pri výkone práce vo verejnom záujme pri poskytovaní odmien zamestnancom MŠ Sklárska v
roku 2019. Nedodržanie niektorých ústavných zákonov o sociálnom fonde v súvislosti s
tvorbou sociálneho fondu nakoľko neboli vylučované z vymeriavacieho základu príspevky na
rekreáciu a príspevku zo sociálneho fondu. Taktiež nezverejnenie niektorých faktúr a
objednávok v kontrolovanom období a nezverejňovanie niektorých údajov na objednávkach a
prijatých faktúr na webovom sídle povinnej osoby v zmysle zákona o slobode informácií.
Taktiež boli identifikované nejaké prípady nevykonanej základnej finančnej kontroly kde
konkrétne prípady uvádzam v správe. Odporúčal som prepracovať, resp. vypracovať dodatok
k zriaďovacej listine MŠ Sklárska nakoľko v schválenej zriaďovacej listine boli uvedené
viaceré nesprávnosti, resp. nezrovnalosti. Taktiež som odporúčal overiť dodržiavanie
podmienky pre nekvalifikovaného pedagogického zamestnanca, ktorý bol infikovaný. A tiež
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som odporučil aj vypracovanie plánu verejného obstarávania na príslušný kalendárny rok.
Povinnou osobou bola predložená jedna námietka, ktorá bola zohľadnená.
Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie prosím predsedníčku návrhovej komisie o prednesenie
návrhu na uznesenie.
UZNESENIE č. 140/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE
Správu o výsledkoch kontroly zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti
čerpania výdavkov v Materskej škole, Sklárska 34, Poltár za rok 2019, vrátane kontroly
plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku
zistených predchádzajúcou kontrolou

Hlasovanie:
12 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Mário Kurák

18. Správa o výsledkoch kontroly zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a
účelnosti čerpania výdavkov v Materskej škole Kanadská
Hlavný kontrolór Ing. Škrabák: pri kontrole som identifikoval tri nedostatky a boli
navrhnuté štyri ďalšie samostatné odporúčania. V prípade tejto kontroly už neboli vykazované
nedostatky rovnakého charakteru ako v prípade kontroly v MŠ Sklárska. Prvý nedostatok sa
týkal nesprávneho zatriedenie výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie v rámci rozpočtu MŠ
Kanadská. Druhý nedostatok sa týka nepreukázanie dodržanie ustanovenia § 90 ods.4
Zákonníka práce v podmienkach MŠ Kanadská. Bolo zistené, že zo strany MŠ Kanadská
nebol pre kontrolované obdobie predložený relevantný dokument, ktorým bol stanovený
začiatok a koniec pracovného času a rozvrh pracovných zmien pre zamestnancov. Uvedené
skutočnosti následne majú vplyv na vykazovanie nadčasových hodín pedagogických
zamestnancov. Tretí nedostatok sa týkal nezverejnenie niektorých povinne zverejňovaných
zmlúv a uzatvorených dodatkov v zmysle zákona o slobode informácií. Čo sa týka
odporúčaní je to podobný prípad ako pri MŠ Sklárska čo sa týka zriaďovacej listiny.
Odporúčal som aktualizovať pracovnú náplň jedného zamestnanca a prehodnotiť jeho
zaradenie do pracovnej triedy, tiež som odporúčal zabezpečiť dodržanie zákona o
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a to, aby sa do adaptačného
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vzdelávania zapájali zamestnanci aj v tých prípadoch, keď sú prijatí len na dobu určitú, a
taktiež prehodnotiť výšku príspevku zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie.
Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie prosím predsedníčku návrhovej komisie o prednesenie
návrhu na uznesenie.
UZNESENIE č. 141/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE
Správu o výsledkoch kontroly zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti
čerpania výdavkov v Materskej škole, Kanadská 19, Poltár za rok 2019

Hlasovanie:
12 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Mário Kurák

19. Dodatok č. 2 k Zriaďovacej listine Materskej školy Sklárska 34 v Poltár
Pani primátorka: na základe záverov kontroly hlavného kontrolóra sme dopĺňali
zriaďovaciu listinu príslušnej MŠ Sklárska. Robila to u nás pani Oravcová, ale konzultovala
to s hlavným kontrolórom.
Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie prosím predsedníčku návrhovej komisie o prednesenie
návrhu na uznesenie.
UZNESENIE č. 142/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
Dodatok č. 2 k Zriaďovacej listine Materská škola, Sklárska 34, Poltár

Hlasovanie:
12 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Mário Kurák

20. Dodatok č. 2 k Zriaďovacej listine Materskej školy Kanadská
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Pani primátorka: takže ešte to isté, čo sme mali za MŠ Sklárska doplnenie zriaďovacej
listiny, tak ešte za MŠ Kanadskú
Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie prosím predsedníčku návrhovej komisie o prednesenie
návrhu na uznesenie.
UZNESENIE č. 143/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
Dodatok č. 2 k Zriaďovacej listine Materská škola, Kanadská 19, Poltár

Hlasovanie:
12 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Mário Kurák

21. Interpelácie poslancov
Pán poslanec Račko: chcem sa opýtať, či by sa nedala vrátiť naspäť jednosmerka v starej
časti mesta. Sú tam problémy s tým.
Pani primátorka: predtým o to tiež požiadalo mesto Poltár, aby tam bola dvojsmerná
prevádzka. Robí to mesto, keď je to miestna komunikácia. Pravda je taká, že pokiaľ tam stoja
autá nedá sa tam prejsť.
Pán poslanec Gavalec: bola jednosmerná a potom pán Uhrin presadil, že môže byť
dvojsmerná. Na základe toho sme to spravili. Tiež sa mi to nepáčilo. Asi by sa to malo spätne
vrátiť.
Pani poslankyňa Bc. Tóčiková: tiež ma oslovil sused s tým, že by boli za to, aby sa naspäť
vrátila jednosmerka.
Pán poslanec Ing. Žilák: dosť pršalo, chcem sa spýtať, sklená vata sa kládla v tom čase na
kultúrny dom, nenarobilo to tam škody? Či to bude všetko v poriadku.
Pani poslankyňa Bc. Tóčiková: mali sme kontrolný deň a práve na toto padla otázka, že čo s
tou vatou, ktorá je navlhnutá, keďže predtým bola prekrytá a tá plachta bola odfúknutá.
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Stavbyvedúci povedal, že majú tak popodpisované zmluvy so subdodávateľmi, že ak oni
zistia, že vata je navlhnutá tak ju dajú strhnúť a na náklady subdodávateľa si ju musí
subdodávateľ vymeniť. Ono by to malo byť zapísané aj v stavebnom denníku, že oni to asi
vymenili, čiže sa to dá spätne dohľadať. Treba prísť na kontrolný deň a nahliadnuť do
stavebného denníka.
22. Diskusiu
Pán poslanec Bc. Skýpala: chcem reagovať na e-mail, ktorý nám prišiel od hlavného
kontrolóra. Je to nejaká informácia ohľadom stavu kontroly v združení. Vedel by nám k tomu
niečo bližšie povedať?
Hlavný kontrolór Ing. Škrabák: v októbri som zasielal na združenie oznámenie o začatí s
tým, že som tam priložil aj list z Ministerstva vnútra, ktorý som si vyžiadal v
predchádzajúcom období kvôli tomu, že tá situácia, právne názory a právna prax, čo sa týka
združenia obcí a právneho postavenia je komplikovaná až nezistiteľná. Ministerstvo vnútra mi
poskytlo stanovisko kde povedalo, že som tam tú kontrolu oprávnený vykonať. V nadväznosti
na to som požiadal predkladateľa návrhu, aby sme kontrolu zúžili nakoľko vzhľadom na
charakter združenia, čo sa týka finančných tokov tak sa týka aj iných obcí. Čiže overovať to z
hľadiska hospodárenia ako celku mi prišlo veľmi časovo náročné ako viac-menej asi
nezmyselné, preto sme vyšpecifikovali konkrétne oblasti, na ktoré by som sa mal zamerať s
tým, že som to uviedol v tom oznámení, zaslal som to, vyžiadal som si dokumentáciu.
Odpoveď bola taká, že mi Rada združenia neodporúča danú kontrolu vykonať nakoľko podľa
právnych názorov, ktoré si oni zistili, nie som oprávnený tam kontrolu vykonať. Jediný, kto je
tam oprávnený kontrolu vykonať podľa nich je kontrolný orgán a to v zmysle stanov. V
rámci mojich kompetencií a mojich právomocí ja na nich nemám žiadny dosah. Síce
postupujem v zmysle zákona o finančnej kontrole v audite, avšak nejaké pokuty za
nesúčinnosť dávať ja nemôžem.
Pán poslanec Mgr. Jánošík: oblasť parkovania v rámci mesta. Budúci rok alebo už teraz
niekedy v decembri sa zamyslite všetci poslanci, lebo naozaj každý bývame v niektorých
častiach. Je to potrebné riešiť. Myslím si, že sídlisko, tieto obvody 2,4,5, tam treba aj so
stavebnou komisiou alebo aj so stavebným oddelením nájsť tie priestory, aby sa tie
parkovacie miesta rozšírili. Myslím si, že sme tu na to, aby sme tieto veci poriešili. Je tu aj
neskutočné množstvo áut, ktoré používajú občania mesta. Mali by sme to buď rozšíriť alebo
zvažovať či poplatiť druhé, tretie vozidlo. Toto je návrh do diskusie, aby sme si to vedeli
pripraviť v priebehu decembra alebo začiatku roka 2021.
Pán poslanec Bc. Skýpala: chcem reagovať na tie parkovacie miesta. Teraz sa to možno
posunulo o krok ďalej. Z toho úveru sa budú robiť chodníky, súbežne by sa možno vedeli
riešiť aj parkovacie miesta.Toto by sme mali potom riešiť na komisii, sadneme si k tomu.
Domovníci by mali byť oslovení stavebným oddelení a aj ľudia by mali byť oslovení a k
tomu sa vyjadriť by mali. Každý zatiaľ môžu zbierať informácie, poznatky, aby sme sa
dohodli aj na tých parkovacích miestach, kde ako a aké, a potom aj za tie platené. Ak sa
niečo spoplatní kde sa spoplatní.

41

Pani primátorka: samozrejme stavebné oddelenie bude súčinné, ale máme aj stavebnú
komisiu. Keby sa urobilo aj také stretnutie poslancov na stavebnej komisii, prejdete si
sídlisko, približne kde by to bolo reálne v ktorých miestach a potom následne aj systém
parkovania, či spoplatniť či nechať tak či budovať ďalšie parkoviská. Tak ako hovoril pán
poslanec Skýpala, že na jednej strane chceme viac parkovacích miest a na druhej strane máme
občanov, ktorí chcú zeleň. Potom sem prichádzajú rôzne sťažnosti, ktoré my riešime.
Pán poslanec Dreisig: bol som aktívny v oblasti toho rozšírenia parkoviska pri "Ružovke" a
nakoniec som ešte zato vyhorel, že som to vôbec dal. Nejaký občan bol s tým nespokojný,
nakoniec to bol človek, ktorý tu ani nebýva, príde sem raz za pol roka a vadilo mu to, že sa
tam robila, prášilo a 90 ľudí bolo a je spokojných s tým, že sa rozšírilo parkovisko. Na
základe tohto vidím, že treba k tomu veľmi opatrne pristupovať, lebo čokoľvek urobíme, vždy
budú ľudia, ktorí s tým budú spokojní a budú ľudia, ktorí budú nespokojní. Treba to len
vysvetliť.
Pani primátorka poďakovala poslankyniam a poslancom za účasť na dnešnom zasadnutí
mestského zastupiteľstva. Zvlášť sa poďakovala všetkým poslancov, ktorí sa aktívne
zúčastnia celoplošného testovania za účasť, či už tento alebo budúci týždeň.

Mgr. Martina Brisudová

Ing. Martin Cifranič

primátorka mesta

poverený prednosta MsÚ

Ján Kromholc

Boris Dreisig

I. overovateľ

II. overovateľ
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