MESTO POLTÁR
MESTSKÝ ÚRAD, Železničná 489, POLTÁR

Členom mestského zastupiteľstva
987 01 Poltár
V Poltári dňa 19. 2 2015

POZVÁNKA
V súlade so Zákonom o obecnom zriadení č. 369/90 Zb.
.
zvolávam

dňa 24. 2. 2015, t. j. v utorok o 13,00 hod.
do zasadačky MsÚ neplánované zasadnutie MsZ s nasledovným programom:

l. Návrh na zmenu rozpočtu 2015 rozpočtovým opatrením č. 1
2.VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy, žiaka základnej
umeleckej školy a školských zariadení zriadených na území mesta Poltár na r. 2015

Účasť na zasadnutí je nutná. Na zasadnutie, ktoré je verejné, pozývam aj občanov
mesta.

Pavel GAVALEC, v. r
primátor

Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Poltári konané dňa 24. 2. 2015
boli prítomní poslanci:
:
1. Matej A L B E R T
2. MVDr. Július B A L O G
3. MUDr. Radovan B A N Í K
4. Mgr. Martina BRISUDOVÁ
5. Mgr. Pavel J Á N O Š Í K
6. Daniel K A M A S
7. Ján K U L I C H
8. Zdenko R A Č K O
9. Peter S I T O R
10. Bc. Ján S K Ý P A L A
11. Bc. Martina STANOVÁ TÓČIKOVÁ
12. Mgr. Lenka T A L Á N O V Á

1. Zdeněk P I T L I A K

ospravedlnený

UZNESENIE č. 3/2015
ZO ZASADNUTIA MsZ V POLTÁRI
KONANÉ DŇA 24. 2. 2015
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO:
I.B E R I E N A V E D O M I E
1.návrh na zmenu rozpočtu 2015 rozpočtovým opatrením č. 2
II. S C H V A Ľ U J E
1.príjmovú časť rozpočtového opatrenia č. 1 a bod A/ výdavkovej časti RO č. 1 týkajúci sa
VZN
11 za
- proti
- sa zdržal hlasovania
2.Zásady zabezpečovania občianskych obradov v meste Poltár s tým, že sa do zásad doplnia: 100 %-né príplatky za smútočné obrady za soboty, nedele a sviatky
a návrh p. poslankyne Mgr. Brisudovej
Čl. V
Vecné dary
a) uvítanie prvého občana mesta Poltár narodeného v príslušnom roku - kvety, pamätná
kniha a darček v hodnote do 50 €
b) uvítanie detí do života - pamätná knižka a darček v hodnote do 25 €
Príloha 1
Odmeňovanie účinkujúcich na obradoch
3. Pre jednotlivých účinkujúcich na obradoch sa určuje nasledovný honorár na jeden obrad:
a) rečník 10 €
b) matrikárka a zahájenie 7 €
c) recitátor 7 €
d) hudobník 7 €
e) spev 7 €
Príloha 2
Paušálny príspevok na ošatenie pre účinkujúcich na obradoch
1. Osobám povereným zastupovaním mesta Poltár, ktorí organizačne a výkonne zabezpečujú
občianske obrady poskytuje mesto Poltár zo svojho rozpočtu na úhradu zvýšených výdavkov
na ošatenie a úpravu zovňajšku paušálny príspevok vo výške 10 € na jeden obrad.
12 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

3.bod C/ výdavkovej časti RO č. 1 vo výške 12.000,- € a
bod D/ výdavkovej časti RO č. 1 vo výške 20.000,- €
t. j. spolu 32.000, € na dofinancovanie 72 b. j. – bývalý internát
11 za
- proti
1 sa zdržala hlasovania
Mgr. Brisudová
4. odpredaj 30-tich akcií Prima banky Slovensko a. s. v celkovej menovitej hodnote 11 970 €
za ponúknutú kúpnu cenu 18.000 € s tým, že budú účelovo viazané a konkrétny účel bude
dohodnutý na nasledujúcom mestskom zastupiteľstve na základe návrhu poslancov

12 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

B/
1.VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy, žiaka základnej
umeleckej školy a školských zariadení zriadených na území mesta Poltár na rok 2015
12 za
- proti
- sa zdržal hlasovania
III. N E S C H V A Ľ U J E
1.bod B/ výdavkovej časti RO č. 1 03.2.0

600-Požiarna ochrana vo výške 12 421,00 €

Hlasovanie:
Kto je za to, aby bol schválený bod B/ výdavkovej časti RO č. 1 03.2.0
ochrana vo výške 12 421,00 €
6 za
MUDr. Baník
Albert
Kulich
Sitor
Račko
MVDr. Balog

proti

Uvedené uznesenie nebolo schválené.

600-Požiarna

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

Zápisnica
napísaná na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Poltári konané dňa 24. 2. 2015
Prítomní:
Matej A L B E R T , MVDr. Július B A L O G, MUDr. Radovan B A N Í K, Mgr. Martina
BRISUDOVÁ, Mgr. Pavel J Á N O Š Í K, Daniel K A M A S, Ján K U L I C H, Zdenko
R A Č K O, Peter S I T O R, Bc. Ján S K Ý P A L A, Bc. Martina
STANOVÁ TÓČIKOVÁ, Mgr. Lenka T A L Á N O V Á
Ospravedlnený:

Zdeněk P I T L I A K

Primátor: Pavel Gavalec
Prednosta: Ing. Pavel OLŠIAK
Hlavná kontrolórka: Iveta Lakotová
Zapisovateľka: Marta Kupčeková
II.
Rokovanie mestského zastupiteľstva zahájil a viedol primátor mesta p. Pavel Gavalec, ktorý
privítal všetkých prítomných. Konštatoval, že na zasadnutí je prítomných 11 poslancov, p. Pitliak sa
ospravedlnil a p. Albert príde neskôr.
Kto je za to, aby overovateľmi zápisnice boli:
1. Peter SITOR
2. Daniel KAMAS
Hlasovanie:
Kto je za to, aby overovateľmi zápisnice boli p. Sitor a p. Kamas?
11 za
- proti
- sa zdržal hlasovania
Do návrhovej komisie odporučil zvoliť:

1. Bc. Ján SKÝPALA
2 Mgr. Lenka TALÁNOVÁ
3. Ján KULICH

Hlasovanie:
Kto je za to, aby v návrhovej komisii pracovali títo poslanci?
11 za
- proti

- sa zdržal hlasovania

PROGRAM:
l. Návrh na zmenu rozpočtu 2015 rozpočtovým opatrením č. 1
2.VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy, žiaka základnej
umeleckej školy a školských zariadení zriadených na území mesta Poltár na r. 2015
Primátor navrhol program doplniť:

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2
Rôzne – návrhy: odpredaj akcií Prima Banky
Zásady zabezpečovania občianskych obradov
Diskusia
Záver
Kto je za to, aby sa MsZ riadilo týmto programom?
9 za
- proti
2 sa hlasovania
Mgr. Brisudová, Mgr. Jánošík

-2l. Návrh na zmenu rozpočtu 2015 rozpočtovým opatrením č. 1
Uvedený návrh okomentoval prednosta MsÚ.
MVDr. Balog
-konštatoval, že návrh prejednala komisia pre školstvo, ktorá ho odporučila schváliť
Bc. Skýpala
-komisia pre financie niektoré body odporučila schváliť a niektoré nie, treba hlasovať
osobitne
Mgr. Brisudová
-aby poslanci mohli rozhodovať, nestačí napísať, že materiály sú k nahliadnutiu u vedúcej
ekonomického úseku, prípadne u primátora. Majú právo mať ich k dispozícii. Prečo bol
zvolený tento postup? Koľko poslancov bolo nahliadnuť? Nikto. Sú to kapitálové výdavky
škôl. Keď poslanci nemajú prílohy, je ťažké sa rozprávať o financiách. Podklady treba
oskenovať a zaslať.
primátor
-keď sa schváli, potom sa zverejní.
Bc. Skýpala
-navrhol tiež elektronicky zasielať poslancom materiály. Všetky sú verejné. Rozpočet nepatrí
medzi tie, ktoré sa nezverejňujú. Verejne vyzval, aby boli materiály zasielané.
MUDr. Baník
-navrhol rozpočtové opatrenie č. 1 rozdeliť na body A, B, C, D a dať samostatne hlasovať.
Mgr. Jánošík
-ako môžeme hlasovať o materiáloch, keď ich nemáme k dispozícii. V zaslaní by nemal byť problem
A/
Hlasovanie:

Kto je za to, aby bola schválená príjmová časť rozpočtového opatrenia č. 1 a bod A/
výdavkovej časti RO č. 1 týkajúci sa VZN?
11 za
- proti
- sa zdržal hlasovania
B/ návrh na schválenie výdavkovej časti RO č. 1 03.2.0
12 421,00 €

600-Požiarna ochrana vo výške

Bc. Skýpala
-mal výhradu ku výške príspevku. Iba dve hodiny pred zasadnutím MsZ bola zaslaná zápisnica
z ekonomickej komisie. Obec zo zákona musí mať DHZ, ale iba na takú kategóriu, na akú máme. Do
vyššej kategórie nám neodporúčajú zaradiť, lebo nebudeme spĺňať podmienky. Primátor podpísal
kategóriu „B“ bez toho, aby si objektívne zistil stav.
p. Kulich
-na minulom MsZ rozprával o tom, čo ukladá zákon. To je jedno, kde je zaradený. Hasičská jednotka
musí byť vyzbrojená. Počíta aj s príspevkom od štátu, ktorý nedajú, ak sa nezaradíme do skupiny „B“.

-3Budú to mestské veci, ktoré zostanú majetkom mesta.
Bc. Skýpala
-sme za navýšenie. 1.800 € je málo, ale peniaze treba rozdeľovať rozumne. Z 1.800 € na 12.000 € je
veľké navýšenie. Potom porovnal, koľko dostávajú financií okolité mestá.
p. Kulich
-my sme na štartovacej čiare, je to prvá „injekcia“.
Mgr. Brisudova
-v predchádzajúcom volebnom období sedela v mestskej rade. Financie potrebovali aj predtým. Až
teraz sa našli. O akú suma sa jedná zo štátu?
p. Kulich
-2.000 €
Mgr. Brisudová
-chcete z 1.800 na 12.000 a 2.000 od štátu. Prečo sa nenašli celé 4 roky?
p. Sitor
-prečo porovnávate mestá? Peniaze sú, treba aktuálne rozmýšľať. Je to štartovacia čiara, aby mohli ísť
na zásah.
MUDr. Baník
-každý má jasno, ako bude hlasovať. Diskusia je zbytočná. Je to jednorazový príspevok.
Mgr. Jánošík
-škoda, že materiály nepredložili v polovici júla, boli by sa financie našli.
p. Albert
-1.800 € postačovalo, kým neboli v skupine „B“. Teraz potrebujú, aby si nakúpili ochranné
prostriedky.
prednosta
-ide o zdravie chlapcov. Bude to v inventári mesta. To je jedno, v akej sme skupine.
Ak odpredáme akcie Prima banke, môžeme dať z toho.
Bc. Stanová Tóčiková
-keď telefonovali z ekonomickej komisie, p. Kulich povedal, že 7.000 € stačí. Tak je aj v zápisnici.
p. Kulich
trochu je to prifarbené. Bolo to inak. Nemáme výstroj pre desiatich. Musí mať každý. Ak sa dá 7.000
€, aj to je viac. Príde kontrola, dajú nás do skupiny „C“.
Bc. Stanová Tóčiková
-nemali sme žiadať „B“ skupinu, keď na to nemáme peniaze
p. Albert
-cisterna má hodnotu 80.000 €. Dá sa využiť aj inak.

Hlasovanie:

-4Kto je za to, aby bol schválený bod B/ výdavkovej časti RO č. 1 03.2.0 600-Požiarna
ochrana vo výške 12 421,00 €?
6 za
- proti
-6 sa zdržali hlasovania
Mgr. Brisudová
Mgr. Talánová
Bc. Stanová Tóčiková
Kamas
Mgr. Jánošík
Bc. Skýpala

Sitor
Račko
MVDr. Balog
Kulich
Albert
MUDr. Baník

C, D
Kto je za to, aby bol schváĺený bod C/ výdavkovej časti RO č. 1 vo výške 12.000,- € a
bod D/ výdavkovej časti RO č. 1 vo výške 20.000,- €
t. j. spolu 32.000, € na dofinancovanie 72 b. j. – bývalý internát?
11 za

1 sa zdržal hlasovania
Mgr. Brisudová

-proti

2.VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy, žiaka
základnej umeleckej školy a školských zariadení zriadených na území mesta Poltár na
rok 2015
Diskusia:
Mgr. Brisudová
-chýbali počty detí, p. Pribilincová zaslala.
Mala dotaz, kde bude rozdiel financií, ktoré nedostali.
Mgr. Jánošík
-koľko financií je nerozdelených
primátor
-všetci riaditelia s tým súhlasili
p. Štrbová
-nie je presne určené na originálne kompetencie. Je na zriaďovateľovi, ako ich v rámci VZN rozdelí.
Podielové dane nedostávame naraz, ale mesačne.
Mgr. Brisudová
-je jasné, že každá nemôže dostať 100 %. Ide o rozdiel, ktorý niekoho dofinancuje.
Hlasovanie:
Kto je za predložené VZN?
12 za

- proti

3.Návrh rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2
Tento návrh bol vzatý na vedomie.

- sa zdržal hlasovania

-54.Odpredaj akcií Prima Banky
Na základe ponuky na odkúpenie akcií spoločnosti Prima banka Slovensko a.s. doručenej
mestu 9. 2. 2015 ekonomická komisia na svojom zasadnutí ponuku odporučila schváliť.
Diskusia:
p. Sitor
-pokiaľ by sa to schválilo, dostali by sme 18.000 €, s ktorými sa nepočíta, 12.000 € by sme
dali požiarnikom, ktoré sú potrebné. Aby sa nehovorilo, že len požiarnikom, ostatné by sme
dali na futbal.
p. Kamas
-mohli by sa dať urobiť aj cesty napr. do Hájikov, 18.000 € zaviazať
primátor
-ešte budú zasadať komisie
-10 rokov sme nedostali žiadne dividendy
Mgr. Brisudová
-ak ideme schvaľovať odpredaj, aby v uznesení bolo napísané, že financie budú účelovo
viazané. Návrhov bude určite viac. Je zástankyňa toho, aby o financiách rozhodovali občania
prostredníctvom návrhov a tie boli potom vyhodnotené formou ankety, alebo v MsZ.
Čiže, ak sa to schváli, navrhla, aby v uznesení boli financie účelovo viazané a konkrétny účel
bude dohodnutý na nasledujúcom MsZ na základe návrhu poslancov
Hlasovanie:
Kto je za odpredaj 30-tich akcií Prima banky Slovensko a. s. v celkovej menovitej hodnote
11 970 € za ponúknutú kúpnu cenu 18.000 € ?
9 za
2 proti
- sa zdržal hlasovanía
Mgr. Brisudová
Mgr. Jánošík
Kto je za odpredaj 30-tich akcií Prima banky Slovensko a. s. v celkovej menovitej hodnote
11 970 € za ponúknutú kúpnu cenu 18.000 € s tým, že budú účelovo viazané a konkrétny účel
bude dohodnutý na nasledujúcom mestskom zastupiteľstve na základe návrhu poslancov?
12 za
- proti
sa zdržal hlasovania
5.Zásady zabezpečovania občianskych obradov
Návrh bol predložený na minulom MsZ. Na MsR a ekonomickej komisii padol návrh,
aby sa do zásad doplnili: -100 %-né príplatky za soboty, nedele a sviatky.
MUDr. Baník
-hovoríme o smútočných obradoch, sobáš je väčšinou v sobotu.
Mgr. Brisudová
-na minulom MsZ dávala návrhy, tie sa do zásad nedostali. MsZ stiahlo materiál, aby bol
predložený do komisie kultúry. Kultúrna komisia nezasadala. Mala dotaz, či to doplníme
teraz.
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Návrhy Mgr. Brisudovej:
Čl. V
Vecné dary
a) uvítanie prvého občana mesta Poltár narodeného v príslušnom roku - kvety, pamätná
kniha a darček v hodnote do 50 €
b) uvítanie detí do života - pamätná knižka a darček v hodnote do 25 €
Príloha 1
Odmeňovanie účinkujúcich na obradoch
3. Pre jednotlivých účinkujúcich na obradoch sa určuje nasledovný honorár na jeden obrad:
a) rečník 10 €
b) matrikárka a zahájenie 7 €
c) recitátor 7 €
d) hudobník 7 €
e) spev 7 €
Príloha 2
Paušálny príspevok na ošatenie pre účinkujúcich na obradoch
1. Osobám povereným zastupovaním mesta Poltár, ktorí organizačne a výkonne zabezpečujú
občianske obrady poskytuje mesto Poltár zo svojho rozpočtu na úhradu zvýšených výdavkov
na ošatenie a úpravu zovňajšku paušálny príspevok vo výške 10 € na jeden obrad.
Hlasovanie:
Kto je za to, aby boli schválené Zásady zabezpečovania občianskych obradov v meste Poltár
s tým, že sa do zásad doplnia 100 %-né príplatky za smútočné obrady za soboty, nedele
a sviatky a návrh p. poslankyne Mgr. Brisudovej?
12 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

Diskusia:
p. Sitor
-opýtal sa za občanov, čo je so sklárňami v Poltári. Či je vedenie mesta v kontakte s vedením
sklární a ako to do budúcna vyzerá, prípadne s výrobou a pracovnými pozíciami.
prednosta
-sme v úzkom kontakte so sklárňami. P. Petrech chodí sem osobne a aj my s primátorom sme
boli na sklárni niekoľkokrát. Sú pripravené všetky PD. Sú konkrétne veci, ktoré sa týkajú
technológií, prebehli jednania s dodávateľmi. Staré pece sú zbúrané. A základne sú pripravené
na stavbu nových. Termín teraz nepovie nikto. Je to zložitá vec. Na toto by si nikto ani
z nich, ani z nás, nedovolil odpovedať. Každý mesiac majiteľ firmu dotuje, ešte nezarába.
Keby niekto nemal záujem firmu oživiť a spustiť, tak by to nerobil.

-7p. Sitor
-na Podhorskej ul. pri potoku bolo staré koryto, ktoré ústilo do potoka. Bágrovalo sa tam,
koryto bolo zasypané. Treba vykopať jarok, ktorý by ústil do potoka, aby voda netiekla
k domom.
prednosta
-keď sa robila regulácia, robilo sa nové koryto. Breh je majetok Povodia Horného Ipľa.
Dohodli sme sa s Ing. Žilíkom, žeby sme to my riešili rigolom, ale nie na tomto mieste. Keď
sa tam bude dať ísť so strojom, treba vykopať rigol a dala by sa plastová rúra.
p. Sitor
-chcel riešiť situáciu ohľadom psov. Psie exkrementy sú po chodníkoch, na trávnatých
plochách. Požiadal o navýšenie nádob na exkrementy. Poplatok za bytového psa je 40 €/ročne
a je privysoký. Bolo by treba rozlíšiť poplatky za psov podľa váhy.
Ing. Solivajs
-bolo zakúpených 10 nádob za 1.300 € a niektoré sú už zničené
Bc. Skýpala
-ľudí treba motivovať, alebo sankcionovať
p. Račko
-požiadal o celoročné umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov
primátor
-tieto boli umiestnené aj minulý rok. Keď poviete, kde, tak ich tam pristavíme. Komunálny
odpad z roka na rok stúpa. Oproti minulému roku stúpol o 150 ton. Vždy je to lepšie ako
tvoriť čierne skládky. Nech sa to odvezie tam, kde to patrí.
prednosta
-možno sa to dá tak poriešiť, aby nám nezapĺňali iní. Zavoláme na skládku, aby priviezli
povedzme v utorok. Potom upozorníme občanov z garáží, kedy príde a keď bude plný, tak sa
odvezie.
p. Kamas
-podporil p. Sitora, nie je fér platiť rovnakú suma za psov.
-vykonal v KD kontrolu a navrhol znížiť kúrenie a odstaviť radiátory v sále. Je to plytvanie.
prednosta
-keď bola akcia, tak sme zavolali, že treba prikúriť. Chodia tam divadelníci, folkloristi,
rómsky súbor.
Je tam zlý technický stav, staré kotly.
primátor
-budeme sa týmto zaoberať

-8MVDr. Balog
-konštatoval, že rokovací poriadok komisií by bolo treba aktualizovať. Konkrétne
ekonomická komisia hlasovala internetom. Potom citoval z rokovacieho poriadku. Musí to
mať oporu aj v rokovacom poriadku.
Bc. Skýpala
-bolo to hlasovanie cez email, je to bežne používané, len nie je to zakotvené v rokovacom
poriadku.
Boli sme uznášaniaschopní, šiesti sme sa dohodli, že budeme hlasovať touto formou. P.
primátor zvolal MsZ na 24. 2. a keďže niektoré veci bolo treba prejednať urgentne, zvolili
sme túto formu hlasovania.
MVDr. Balog
-v Petržalke je poplatok podľa výšky psa, ale majú mestskú políciu, ktorá môže sankcionovať.
Treba pripraviť reálny návrh.
Najväčší problém sú neplatiči. Treba urobiť zoznam platičov a zverejniť na každý vchod.
p. Sitor
-či by pokutu nemohla udeľovať ľuďom, ktorí nezdvihnú exkrementy, poriadková polícia
p. Kamas
-máme 70 paliet nezaevidovanej dlažby. Navrhol ju využiť na futbalovom ihrisku.
primátor
-dlažba je evidovaná. Máme ju kde využiť.
Mgr. Jánošík
-chcel vedieť, aké počty psov máme. Poplatok chcel znížiť pre malé psy na 20 € a za väčšie
by platili 50 €.
-separácia je v biednom stave, mali by sme kompenzovať separáciu. Možno, že v domoch je
to iné. Odpad sa aj recykluje, mohli by sme získať, aby sme platili menej. Separácia nespĺňa
účel v tomto meste.
Upozornil na to, že aj v tejto bmiestnosti je teplo, aj na poliklinike. Nedá sa tam hlavicami
odstaviť kúrenie. Malo by sa s tým niečo urobiť. Potom lekári doplácali.
-odhŕňal sa sneh niekedy dávno a tie traktoríky v častiach, kde je blízko chodník, odrezali
šúplaty. Niekde sú na chodníkoch. Treba to upraviť, keď budú aj kosi, aby to bolo v poriadku.
-konštatoval, že čistota v meste nie je na požadovanej úrovni.. Ľudia fajčia z okien
a vyhadzujú špaky.
Mali by si nájsť nádobu a dať do nej. Nie je to dobrá vizitka.
-otvorme to ihrisko z druhej strany, lebo tam je blato pri trafostanici. Dá sa to.
-veľa je skládok na Ul. 13. januára
-pripomenul za opiľovanie kríkov
primátor
-v starej časti Poltára sa separuje dobre, len na sídlisku nie
Treba upozorňovať ľudí.
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-v rodinných domoch majú dve kupy na separovaný odpad, na sídlisku je migrácia ľudí veľká.
To nie je len problém Poltára. Treba prijať nejaké opatrenia.
prednosta
-je zavedená kniha na pripomienky poslancov na sekretariáte, môžeme to riešiť v reálnom
čase.
Bc. Stanová Tóčiková
-veľakrát sú kontajnery plné na separovaný zber. Na papier sa rýchlo zaplní, odvoz treba
zintenzívniť
P. Boško poslal 14 fotiek, treba s tým niečo robiť.
Na minulom MsZ dala návrh na vytvorenie verejných toaliet, či sa postúpilo v tejto veci.
prednosta
-podali sme návrh, podľa ktorého sa zariadime
Mgr. Jánošík
-čo s kartónmi, potom sa to rýchlo zaplní
Ing. Solivajs
-raz do týždňa robíme zber z malých smetných nádob, obyčajne v piatok. Už v nedeľu sú
plné.
p. Štefančík, občan
-mám niekoľko pripomienok. Ako prvá, upozorňujem hasičov hlavne p. Kulicha, aby to
nebolo špatne pochopené, toho 3. 1., ten nešťastný požiar v Hájikoch. Došlo prvé hasičské
auto po 45 minútach na požiarisko od nahlásenia. Také informácie mám. Nezavinili to hasiči..
Pred dvomi týždňami sa mne osobne stala taká vec. Dostal som bolesti do brušnej dutiny.
Nebol som schopný ísť na svojom aute, ani ma nemal kto odviezť, tak manželka volala
záchranku. Poltárska záchranka bola kdesi vonku, ďaleko. Dispečing stiahol fiľakovskú..
Hodinu a 15 minút trvalo, kým prišli ku mne. Teraz si predstavte, žeby sa jednalo o niečo
vážnejšie, žeby som bol priamo ohrozený na živote, alebo hocikto od susedov. To len na
margo toho. P. poslanec Baník, minule sme si vymieňali názory, kde sú Hájiky a kde Maky.
Mám 65 rokov, tu som sa narodil, takže nepoučujte ma nabudúce, kde sú Hájiky a kde Maky.
V dobrom. Niekomu chytrému napadlo v 90 - tom roku zlúčiť Hájiky – Maky. Vždy to bolo
dovtedy samostatne. Predstavte si, žeby sa zlúčilo Zelené a Slaná Lehota. Aké zmätky by boli.
Keď sa povie Hájiky, kto to nepozná konkrétne, alebo sa nestihne vysvetliť. tak ide
automaticky po asfaltke hore. Hájiky vždy boli popri bývalej tehelni, popri potoku. Hore je
cesta na Maky. Chcem toľko povedať: Smerovky, smerové tabule, nemusia byť dopravné
značky. Po Poltári sú nejaké informatívne smerové tabule. Je problém niečo také osadiť? Aby
v budúcnosti či sanitka, či požiarnici neblúdili, lebo aj hasiči chodia po asfaltke. Nebola to
chyba hasičov.
Ďalšia vec, nešťastná cesta, že nevedia prejsť s tými vozmi popod most. Aj to zdržalo. Aj
sanitka namiesto 5 minút 2,5 km prešla za štvrť hodinu. Takže je to na zamyslenie. To treba
riešiť.
7 mesiacov sa snažím spolu s kolegyňou ohľadom ciest. Petíciu sme spísali, žiadali sme na
MsZ do programu zaradiť, nájsť financie na opravu, lebo tie cesty sú v havarijnom stave.
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mesiacov trvá, od kedy som odovzdal petíciu, doteraz sme nedostali písomne odpoveď na tie
požiadavky, ktoré sme žiadali splniť. Takže, keď sa tak zboku pozerám, tak sa ani nečudujem,
že ja to trošku inak vidím, ako vy, čo ste priamo zainteresovaní. Permanentne p. primátor,
nehnevaj sa, nechcem povedať, že porušuješ vedome, ale nedodržiavaš, možno
z nevedomosti, zákon. Alebo konáš tak, ako Ti vyhovuje. Aj toto páni poslanci, nehnevajte sa,
vy chcete, aby boli dodržané zákony, aby ste včas dostali patričné dokumenty? Aby vedeli
zodpovedne prerokovať na MsZ? Preboha, veď p. primátor, to sa jedná o jeho peniaze, o jeho
peňaženku, to vy do toho nemáte nič. Prečo by ste vy mali, však? Ironicky to myslím
samozrejme. Takže trošku na zmyslenie. K tomu DHZ. Tam by bolo to potrebné. Viem, že to
vtedy zasahovali niektorí členovia bez ochranných pomôcok. Je to na pováženie. Česť tým
chlapcom, že to robia. Ale nepostrehli ste jednu vec. To, čo som vytkol minule. Nebolo to
pochopené, alebo špatne pochopené. Predsa sa nemôžu obchádzať poslanci, poslanecký zbor
sa nemôže obchádzať. P. primátor, nie navýšiť, alebo snažiť sa navýšiť bokom, spoza rohu
rozpočet. Treba riadne cez poslancov toto riešiť takúto vec. Dať im to predjednať, dať to ako
návrh. A nie takto, že sa ocitne navýšenie rozpočtu a poslanci o ničom nevedia. Jasné, že to
potom smrdí korupciou, chápeš.
p. Gaberová
-ja bývam sama v rodinnom dome, kúrim si do pece. Ja to všetko spálim. Malo by sa
kontrolovať. Kto, koľko krát vyvezie.
-treba niečo robiť s túlavými psami
p. Rutkayová
-bolo povedané, že kto bude separovať, bude menej platiť za odpad. V Kokave platia
dôchodcovia o 2 € nižšie.
primátor
-ja môžem p. Štefančíkovi odpovedať, že po odoznení zo zastupiteľstva sa „obuli“
z Podhorskej ul. na družstvo hore, kde býva p. Kišák, všetci záhradkári, že či oni sú nie
prednejší. Títo poslanci budú zhodnocovať podľa potreby a tam, kde bude najviac ľudí, aby
sme upovedomili a spravili im, maximálne v ústrety. Ale pre 4 domy cestu ťahať si myslím,
asi to ťažko bude.
p. Štefančík
-do Hájikov je 10 domov
primátor
-a myslím si, že budú rozhodovať, keď budú peniaze. Postupne sa bude robiť a prioritne, kto,
kde, ako, bude sa hlasovať. Keď aj 10 domov, keď aj 20 domov, ja si myslím, že Prievrana je
prednejšia, ako Hájiky-Maky. A pokiaľ sa bude dať, bol tu včera Laco Sedmák. Toto sme
preberali. Ideme spoločne na ministerstvo, kde na Prievranu budeme bojovať, aby sa tá cesta
spravila. Len čo máme skreslené niektoré veci, tak budeme musieť poopravovať. Nemôže ísť
tak, lebo sme prišli na to, že on cez dvor nepustí pod cintorín. Niekedy stará cesta bola popod
tú mladinu a že stadiaľ chcú, aby tá cesta bola. Uvidíme, pôjdeme spolu na Ministerstvo
dopravy, alebo tam, kde bude výzva. Určite budeme hľadať prostriedky, ale v prvom rade
tam, kde je najviac obyvateľstva. Všetci platia dane. Ako Ty, tak aj druhí. Ale tam, kde je
sústredenosť obyvateľov, to je v prvom rade.
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-ešte si dovolím upozorniť, dávam v marci auto do servisu a čo budú meniť na prednej
náprave, na podvozku, donesiem faktúru sem. Tebe p. primátor.
primátor
-kúp si dom a kľudne tu bývaj, v Hájikoch-Makoch, ak sa Ti nepáči. Ja som býval v Cerinách
a tam neprešlo osobné auto. Ti garantujem, že tam iba gázom, motorkou, alebo traktorom. Ak
to nepoznáš, sa môžeš prejsť, ako som ja chodil do školy. A ideme tu vykladať. Ja po tej ceste
chodím, kde Ty bývaš. To je zlatá cesta, ako som ja zažil v mojom živote, skadiaľ som chodil.
p. Štefančík
-prepáč, ale toto len arogantný hlupák môže povedať
občan
-ja som rodák z Kriváňa, poznám Hriňovú, Piešť, Detvu, všetko. Pre 3 domy urobili asfaltku.
Tu sa to nedá? Vyjdite tým ľuďom v ústrety. Tu sa nedá nič skrátka. Bola tu p. Hroncová,
povedala, že vám pomôže s tým. Všetko sa dá urobiť. Tu sa nedá, vysvetlite mi to.
primátor
-robíme na tom
občan
-koľko robíte, čo robíte. Kým sme sa my nezaujímali o to, vy ste sa ani nepohli. Prišiel som
sem x krát P. prednosta sa mi smial do očí. Povedali ste, nedá sa, nezaťažujte ma.
prednosta
-my sme sa videli v živote?
občan
-áno, aj tri razy
prednosta
-kde?
občan
--tu v kancelárii. Bol som za primátorom. Nebol tu.
prednosta
-Vy ste boli v mojej kancelárii?
občan
-áno, bol
prednosta
-a čo ste povedal?
občan
-išiel som za Vami. Za cestu som povedal, že aspoň štrk, aby ste doviezli. Prečo sa smejete
tak arogantne?
prednosta
-lebo ste neboli v mojej kancelárii
občan
-tak klamem?
prednosta
-ja neviem
občan
-ale som bol tri razy. Nie tento rok, predtým dva roky. Potom ma to omrzelo, tak som už
nechodil
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-kľudne kričte, to Vám pomôže
-teraz sa pozrite na poslancov, ktorí rozhodujú o tom. Nedívajte sa na mňa a primátora. Nech
Vám tú cestu spravia a z čoho spravia.
občan
-eurofondy sú. Všetko sa dá vybaviť. Nedá sa?
prednosta
-nám príďte pomôcť. Ste vítaný v mojej kancelárii. Každý deň, môžete mi pomôcť vybaviť.
občan
-prečo v Hriňovej urobili z eurofondov pre 5 domov cestu?
prednosta
-pomôžte, ak to dokážete,môžete u mňa denne stráviť tri hodiny. Budem veľmi rád. Budete
vítaný, kávu spravíme, spravíme to spolu.
p. Štefančík
-teda p. prednosta, zase si dovolím vystúpiť. Toto je totálna ukážka arogancie, čo vy to
predvádzate, pretože my sme za tri mesiace viacej dokladov dali dohromady a viacej poriešili,
ako vy všetci za 4 roky na úrade. Povedalo sa, peniaze neboli, toto nebolo, hen to nebolo, ani
ste nepoznali zákon 66 z. r. 2009, že existuje. Už si povedzme, nalejme si čistého vína.
prednosta
--tretí krát ste už tu, tretí krát rozprávate to isté. Myslím si, žeby bol ideálny stav, keby ste
pred 3 mesiacmi kandidoval, sedel by ste tu s týmito poslancami a túto vec by ste vyriešili.
Prečo ste toto neurobili, mali ste nám prísť pomôcť, spoločne tieto veci vyriešiť. Stále
kritizujete a nepomohli ste nám v ničom.
p. Štefančík
-a čo sme robili 7 mesiacov, o čo sa snažíme? Neponúkol som ústretovo. Cez víkend som si
zobral, doniesol som si nakladač a iba pohonné hmoty som si žiadal uhradiť.
prednosta
-kto tam bol vtedy s Vami pozrieť?
p. Štefančík
-vy dvaja, riaditeľ a Vy
prednosta
-takže sme boli neústretoví v tej chvíli keď sme sa dohodli.
Jediné, čo ste chcel, poďte, zaplaťte naftu. Nafta sa zaplatila. Neústretoví a hovoríte arogancia
moci, mali by ste slová vážiť, lebo na minulom MsZ ste povedali nejaké dve vety. Dnes ste
ste si vedomý, tak ja neviem, či sa chceme rozprávať niekde inde ako tu lebo už to s tým
hraničí.
p. Štefančík
-to je vyhrážka?
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-to nie je vyhrážka. Našťastie teraz tu sedí za Vami pán, ktorý to počul a som veľmi rád
UZNESENIE č. 3/2015
ZO ZASADNUTIA MsZ V POLTÁRI
KONANÉ DŇA 24. 2. 2015
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO:
I.B E R I E N A V E D O M I E
1.návrh na zmenu rozpočtu 2015 rozpočtovým opatrením č. 2
II. S C H V A Ľ U J E
1.príjmovú časť rozpočtového opatrenia č. 1 a bod A/ výdavkovej časti RO č. 1 týkajúci sa
VZN
2.Zásady zabezpečovania občianskych obradov v meste Poltár s tým, že sa do zásad doplnia: 100 %-né príplatky za smútočné obrady za soboty, nedele a sviatky
a návrh p. poslankyne Mgr. Brisudovej
Čl. V
Vecné dary
a) uvítanie prvého občana mesta Poltár narodeného v príslušnom roku - kvety, pamätná kniha a
darček v hodnote do 50 €
b) uvítanie detí do života - pamätná knižka a darček v hodnote do 25 €
Príloha 1
Odmeňovanie účinkujúcich na obradoch
3. Pre jednotlivých účinkujúcich na obradoch sa určuje nasledovný honorár na jeden obrad:
a) rečník 10 €
b) matrikárka a zahájenie 7 €
c) recitátor 7 €
d) hudobník 7 €
e) spev 7 €
Príloha 2
Paušálny príspevok na ošatenie pre účinkujúcich na obradoch
1. Osobám povereným zastupovaním mesta Poltár, ktorí organizačne a výkonne zabezpečujú
občianske obrady poskytuje mesto Poltár zo svojho rozpočtu na úhradu zvýšených výdavkov na
ošatenie a úpravu zovňajšku paušálny príspevok vo výške 10 € na jeden obrad.

3.bod C/ výdavkovej časti RO č. 1 vo výške 12.000,- € a
bod D/ výdavkovej časti RO č. 1 vo výške 20.000,- €
t. j. spolu 32.000, € na dofinancovanie 72 b. j. – bývalý internát
4. odpredaj 30-tich akcií Prima banky Slovensko a. s. v celkovej menovitej hodnote 11 970 €
za ponúknutú kúpnu cenu 18.000 € s tým, že budú účelovo viazané a konkrétny účel bude
dohodnutý na nasledujúcom mestskom zastupiteľstve na základe návrhu poslancov
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1.VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy, žiaka základnej
umeleckej školy a školských zariadení zriadených na území mesta Poltár na rok 2015
III. N E S C H V A Ľ U J E
1.bod B/ výdavkovej časti RO č. 1 03.2.0

600-Požiarna ochrana vo výške 12 421,00 €

Keďže viac bodov programu nebolo, ani pripomienok, poďakoval primátor mesta
prítomným za účasť a rokovanie mestského zastupiteľstva ukončil.

Pavel G A V A L E C
primátor

Ing. Pavel O L Š I A K
prednosta MsÚ

Peter S I T O R
I.overovateľ

Daniel K A M A S
II. overovateľ

Zapísala: Marta KUPČEKOVÁ, vedúca správneho oddelenia

