Zápisnica
napísaná na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Poltári
konané dňa 30. 11. 2012
Prítomní: MVDr. Július Balog, MUDr. Radovan Baník, Marián Bodnár, MUDr. Miroslav
Garaj, Mgr. Pavel Jánošík, Pavol Sihelský, Mgr. Jozef Vretenička, Ing. Jozef Žilík,
Mgr. Martina Brisudová, Edita Klembasová, MUDr. Jana Gasperová
Ospravedlnení:

František Kuzmáni
Ľuboš Kučera sa vzdal mandátu

Primátor:
Prednosta:
Hlavná kontrolórka:
Zapisovateľka:

Pavel G A V A L E C
Ing. Pavel O L Š I A K
Iveta L A K O T O V Á
Marta K U P Č E K O V Á
II.

Rokovanie mestského zastupiteľstva zahájil a viedol primátor mesta p. Pavel Gavalec,
ktorý privítal všetkých prítomných. Konštatoval, že na zasadnutí je prítomných 8 poslancov
a preto je uznášaniaschopné.
Za overovateľov určil:

1. Mgr. Martina BRISUDOVÁ
2.
Edita KLEMBASOVÁ

Hlasovanie:
Kto je za to, aby Mgr. Brisudová a p. Klembasová boli overovateľmi zápisnice?
8 za
- proti
- sa zdržal hlasovania
5 neprítomní /Mgr. Vretenička, MUDr. Gasperová, Ing. Žilík, Kučera, Kuzmáni/
Do návrhovej komisie odporučil zvoliť:

MUDr. Radovan BANÍK
Marián BODNÁR
Pavel SIHELSKÝ

Hlasovanie:
Kto je za to, aby v návrhovej komisii pracovali títo poslanci?
8 za
- proti
- sa zdržal hlasovania
5 neprítomní /Mgr. Vretenička, MUDr. Gasperová, Ing. Žilík, Kučera, Kuzmáni/
PROGRAM:
l. Správa o činnosti mestskej rady, návrhoch mestskej rady a primátora mesta
2. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl
3. Správa o hospodárení a celkovej činnosti ZSS
4. Správa o stave ŽP
5. VZN upravujúce nájom mestských bytov postavených s podporou štátu - prestavba a
nadstavba budovy internátu č.507 Ul. sklárska
6. Dodatok č. 1 k PHSR
7. Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2011 o dani z nehnuteľnosti

-28. Smernica pre inventarizáciu majetku a záväzkov k 31. 12. 2012
9. Prístavba k budove ZŠ, Ul. slobody
10. Dodatok č. l k Zásadám hospodárenia s majetkom mesta Poltár
11. Smernica Zásady udeľovania Čestného občianstva mesta Poltár a Ceny mesta Poltár
12. Návrh VZN, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda
13. Delegovanie členov do Rady školy na funkčné obdobie 2012 - 2016
14. Správa o výsledkoch hospodárenia mesta a MsPS za I. – III. Q 2012
15. Plány činnosti MsR, MsZ a hlavnej kontrolórky mesta
16. VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
17. Kontrola čerpania rozpočtu na vybranej položke - Mzdy, platy a ostatné osobné
vyrovnania
18. Kontrola hospodárenia a celkovej činnosti ZSS za obdobie I. – VI. 2012
19. Kontrola vymáhania nedoplatkov za prenájom nebytových priestorov k 31. 7. 2012 a 31.
10. 2012
20. Kontrola nakladania s majetkom mesta
21. Kontrola správnosti financovania, oprávnenosť, hospodárnosť a efektívnosť použitia
finančných prostriedkov z rozpočtu obce
22. Odstránenie zistených nedostatkov z následnej finančnej kontroly na MsÚ r. 2011
23. Interpelácia poslancov
24. Diskusia

Hlasovanie:
8 za
- proti
- sa zdržal hlasovania
5 neprítomní /Mgr. Vretenička, MUDr. Gasperová, Ing. Žilík, Kučera, Kuzmáni/
l. Správa o činnosti mestskej rady, návrhoch mestskej rady a primátora mesta
Správa bola vypracovaná písomne a v plnom znení je priložená k zápisnici. Na zasadnutí ju
predložila Mgr. Brisudová.

MUDr. Baník
-konštatoval, že na MsR sa prejednávalo, že treba vypracovať znalecký posudok na odpredaj
budovy STS a Domu služieb a bolo tiež odporučené, aby úvery, ktoré má Mesto, boli zlúčené
do jedného.
Hlasovanie:
Kto je za to, aby bola schválená správa o činnosti mestskej rady, návrhoch mestskej rady
a primátora mesta?
8 za
- proti
- sa zdržal hlasovania
5 neprítomní /Mgr. Vretenička, MUDr. Gasperová, Ing. Žilík, Kučera, Kuzmáni/
2. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl
Tieto správy boli vypracované písomne, boli predmetom rokovania aj mestskej rady a sú
prílohou zápisnice.
Mestská rada vzala uvedené správy na vedomie.
3. Správa o hospodárení a celkovej činnosti ZSS
Aj táto správa bola vypracovaná písomne.
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Mgr. Jánošík
-z akého dôvodu má dôjsť k zlúčeniu ZSS a ZOS, či by boli problémy
p. Lomanová
-financovanie na klienta je už teraz v obidvoch zariadeniach rovnaké
primátor
-už nemá zmysel držať dve organizácie, keď môže byť jedna
prednosta
-zmenilo sa financovanie. Predtým mala ZOS viac finančných prostriedkov. Po novele zákona je
financovanie rovnaké a nebude postačujúce. V ZOS platili klienti menej a doplácal štát. Zlúčením
by klienti mali platiť rovnako. V prípade, že nebude mať klient dostatok financií, bude doplácať
rodina, alebo obec, kde má klient trvalý pobyt. Alebo tam budú môcť byť iba ľudia z Poltára.
Mestská rada vzala správu o hospodárení a celkovej činnosti ZSS na vedomie.
4. Správa o stave ŽP
Správa bola zaslaná poslancom domov a je prílohou zápisnice.
Diskusia:
Mgr. Brisudová
-správa je vypracovaná dobre. Zahŕňa všetky problémy: parkovanie na Fučíkovej ul., pohyb psov
na verejnom priestranstve, opravu komunikácií Ul. Lúčna a družby, rozmiestňovanie veľkokapacitných kontajnerov... Navrhla kontajnery v meste rozmiestňovať častejšie, pretože odstraňovanie nelegálnych skládok nie je zdarma.

prednosta
-tento problém riešime, chceme dať dočasne rozmiestniť všetky kontajnery po meste. Videli by
sme, ako by sa rýchlo naplnili. Bol by to ten istý odpad, ako odvezieme na skládku z čiernych
skládok. V Kokave sa tento systém vyplatil, ak sa to aj u nás oplatí, navrhneme VZN, kde to
bude riešené.
MVDr. Balog
-treba sa dohodnúť s BILLOU, či by na ich parkovisku nemohli parkovať aj obyvatelia
bytových domov
prednosta
-nemal by to kto kontrolovať. Ing. Cifraničová sa môže s nimi nakontaktovať. Je tam síce
SBS, je to dobrý nápad.
Mgr. Jánošík
-treba riešiť parkovanie v rámci celého mesta. Pred bytovými domami S, T a U nech
neparkujú pred vchodmi.
primátor
-túto úlohu musíme zadať projektantovi
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MUDr. Baník
- treba dať dokopy financie a urobiť Fučíkovu ul. ako sa patrí
prednosta
-na MK okolo kostola a Lúčnu ul. využijeme frézing
p. Klembasová
-navrhla, aby mesto vybudovalo kompostáreň
Mestské zastupiteľstvo vzalo správu o stave ŽP na vedomie.
5. VZN upravujúce nájom mestských bytov postavených s podporou štátu - prestavba a
nadstavba budovy internátu č.507 Ul. sklárska
Mesto uvažuje s prestavbou budovy bývalého internátu sklárskeho učilišťa na nájomné byty
nižšieho štandartu. Navrhované VZN upravuje spôsob prenajímania mestských nájomných bytov
postavených s podporou štátu.
Hlasovanie:
Kto je za to, aby bolo schválené navrhované VZN?
9 za
- proti
4 neprítomní /Mgr. Vretenička, Ing. Žilík, Kučera, Kuzmáni/

- sa zdržal hlasovania

6. Dodatok č. 1 k PHSR
Mesto Poltár na základe vyhodnotenia potrieb rozvoja mesta dopĺňa PHSR v programovacom
období 2010 – 2019 o Dodatok č. 1 – Rozvoj bývania.
Diskusia:
Mgr. Jánošík
-ako sa realizuje výkup pozemkov na Skalici. Tam boli problémy, dlhodobo to riešime. Podpora
internátu je jasná.
primátor
-majiteľov pozemkov postupne oslovujeme a odkupujeme
Hlasovanie:
Kto je za to, aby bol schválený dodatok č. 1 k PHSR?
9 za
- proti
4 neprítomní /Mgr. Vretenička, Ing. Žilík, Kučera, Kuzmáni/

- sa zdržal hlasovania

7. Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2011 o dani z nehnuteľnosti
Na podnet ostatných zástupcov vlastníkov lesov ja návrh na zvýšenie sadzby za lesný pozemok
pre k. ú. Slaná Lehota z doterajšej 0, 33 na 0, 7 zo základu dane.

Diskusia:
MUDr. Garaj
-zvýšenie koeficientu v Slanej Lehote by vzrástlo o 100 %, majitelia Kúpnej hory majú 1, 4.
Kataster Slaná Lehota by bol zvýhodnený. Pociťuje takú iniciatívu od vlastníkov lesov, žeby
bolo vhodné zrovnať na prijateľné sadzby
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-má problém s rôznymi cenami v Poltári, Slanej Lehote a v Zelenom. Potom citoval zákon.
Hodnota pozemku sa určí podľa platných predpisov v k. ú. Nevidí dôvod meniť koeficientom
cenu. Neriešme koeficientom, ale skutočnou cenou, ktorá je v k. ú. Pozeral aj podklady z iných
miest, ako je Fiľakovo, Revúca, Čierny Balog a porovnával. MsZ berie do úvahy znalecký
posudok a koeficient je jednotný. Finančný rozdiel je na základe znaleckého posudku. Napr.
ak znalecký posudok povie v Poltári 1 a v Slanej Lehote 5, tak je to v poriadku, budú platiť
rozdielne na základe znaleckých posudkov. Ale koeficient bude rovnaký pre všetky k. ú.
primátor
-znalecký posudok rieši zloženie rubnej hory a sú aj rubné plány a berie sa do úvahy aj
približovanie
prednosta
-tu boli tendencie, aby sa priblížili k. ú. Poltár a Slaná Lehota. To však vylučuje to, čo
povedal MUDr. Baník, lebo znalecké posudky sú rozdielne.
MUDr. Baník
-nikto nás nemôže obviňovať, že sme si vymysleli. Základ dane určil znalecký posudok a krát
stanovený koeficient. Spravodlivosť voči daňovníkom bola zachovaná.
prednosta
-takto je to najobjektívnejšie
MUDr. Baník
-tým, ktorí nemajú vypracované znalecké posudky, je základ dane vypočítaný z priemernej
hodnoty znaleckých posudkov v k. ú.
MUDr. Garaj
-dal návrh na zjednotenie koeficientu v k. ú. Poltár a Slaná Lehota
prednosta
-bude posudok, krát koeficient. Tak, ako sa tu dohodne, budú platiť
p. Chrtianska
-ako schválite, základ dane bude podľa znaleckých posudkov, každý je iný a koeficient sa
schváli
MUDr. Baník
-ten, čo má vypracovaný znalecký posudok, bude platiť podľa neho a kto nemá, tak priemer
znaleckých posudkov v k. ú.
MVDr. Balog
-či nemôže byť braná priemerná cena zo znaleckých posudkov pre všetkých
p. Chrtianska
-nie sadzba dane by bola rovnaká pre všetkých. Ak dáme priemer, nikto nepredloží znalecký
posudok.
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-je nespravodlivé, aby sme schvaľovali 1, 4 a pre ďalších 0, 7
p. Chrtianska
-môžete odsúhlasiť aj 1, 4 alebo akokoľvek. 15 rokov nešli dane hore, od r. 1994 do
vlaňajška.
MUDr. Baník
-základ by bol znalecký posudok a koeficient rovnaký
MUDr. Garaj
-konštatoval, že teraz končí lesný hospodársky plán ťažobný. Slaná Lehota má tri krát väčšiu
ťažbu. Navrhol rovnaký koeficient.
MUDr. Baník
-koeficient rovnaký pre Poltár a Slanú Lehotu a základ dane bude znalecký posudok. Ak je
hora lepšia, základ dane bude vyšší. To je najlepšie riešenie.
prednosta
-aby nebol nižší výber daní. 10. 12. bude MsZ, tento bod preložíme na toto zasadnutie
a upravíme návrh.
/Mgr. Vretenička prišiel na zasadnutie MsZ/
p. Štefančík, občan
-keď dostal VZN, zalial ho studený pot, bolo navýšenie pre Poltár. Predtým bola sadzba 0, 7
pre Poltár a 0, 4 Slaná Lehota, čiže rozdielne sadzby. Nemal znalecký posudok. Robila sa
selekcia dva krát aj zo sadzby, aj u ceny. Cena bude rôzna podľa znaleckých posudkov.
Niekomu vadí, že sa nenaplní rozpočet, ale sú neplatiči a daň sa uhrádza cez autodopravu. Ak
si vyfakturujú viac, majú zníženú daň. Treba sa pozrieť aj na toto.
MUDr. Baník
-navrhol ukončiť diskusiu a prejednávanie presunúť na ďalšie MsZ
MUDr. Garaj
-navrhol pripraviť prepočty do MsR za účasti zástupcov lesov
primátor
-zástupcovia lesov môžu priniesť návrh
Hlasovanie:
Kto je za to, aby bol dodatok riešený na nasledujúcom zasadnutí MsZ?
10 za
- proti
- sa zdržal hlasovania
3 neprítomní / Ing. Žilík, Kučera, Kuzmáni/

-7 –
8. Smernica pre inventarizáciu majetku a záväzkov k 31. 12. 2012
Smernica bola vypracovaná písomne a v plnom znení je prílohou zápisnice.
Hlasovanie:
10 za
- proti
3 neprítomní / Ing. Žilík, Kučera, Kuzmáni/

- sa zdržal hlasovania

Na zasadnutie prišiel Ing. Žilík.
9. Prístavba k budove ZŠ, Ul. slobody
prednosta
-konštatoval, že boli sme oslovení na meste, či nevieme poskytnúť priestory na vybudovanie fitness
centra. V tej dobe prešli viacerými priestormi, jediné možno vtedy boli priestory v ZŠ, Ul.
slobody. Po rozhovore s riaditeľom a obhliadke sa zrealizovala výstavba, dnes priestory
nevyhovujú. P. Sitor tam umiestnil stroje, na bezpečnosť ľudí a určitý komfort priestory nestačia.
Rozmýšľali sme, akým spôsobom zrealizovať samotnú výstavbu. Úplne najjednoduchšie by bolo,
keby mesto postavilo vo vlastnej réžii, načo však neboli plánované financie. Potom sa našiel
spôsob, ako by to bolo možné zrealizovať. V zmysle zákona o verejnom obstarávaní je možnosť
uzavrieť koncesnú zmluvu, keď vstúpi investor zvonku, vybuduje a za nejaký čas bude užívať
priestory bezplatne, kde sa započíta investícia. Majetok, ktorý vybuduje, sa dňom kolaudácie
stáva majetkom mesta. Má právo ho využívať a nemôže s ním nakladať. V prípade, žeby sa
prevádzka prerušila, nemá právo s majetkom nakladať. Mestu nehrozí žiadne riziko. Včera
poslanci obdržali upravené materiály, nie je tam spomínaná suma, neriešime meno koncesionára,
lebo sa to v tomto kroku nedá. O akú sumu sa bude jednať, bude obsahovať koncesná listina. Ak
dnes platí napr. 50 €, vznikne nový priestor, keby bol taký istý priestor, 50 € by sa mu odratúvalo,
na koľko rokov by mal nájom.
Mgr. Jánošík
-jedna vec je chyba, že od p. Sitora nebola doručená na MsZ žiadna žiadosť, preto sme sa nemohli
tým zaoberať. Dozvedeli sme sa to neskoro, nebol schválený ani prvý krok. Proti športu nikto nič
nemá, ale v telocvični na Sklárskej ul. boli voľné priestory, je to prázdne. Vyhovovalo by to na
posilovňu. Aj p. Uhrinová tam mala jedného času, náraďovňa je voľná.
Mrzí ho, že toto nemohli ponúknuť na začiatku februára. Z tohto titulu nemali možnosť sa
vyjadriť. Veci sa mohli riešiť. Hovorili sme aj o starej telocvični. Náraďovňa by bola vhodné
riešenie, keby bola žiadosť do telocvične, ktorá je na to určená.
Mgr. Brisudová
-mesto má dlh voči mladým ľuďom. Šport treba podporovať, páči sa jej zámer. Otázne je, kde
voľné priestory sú. Základná škola je na iný proces. V odpovedi na interpeláciu bola veta, ktorá ju
prekvapila, že na MsÚ sa v tom čase p. Sitor informoval o možnostiach prenájmu priestoru v
meste za účelom zriadenia fitness centra a s pánom primátorom a prednostom bola prerokovaná
možnosť prenájmu tohto priestoru na spomínaný účel, keďže nebolo v prevádzke žiadne fitness
centrum a s prenájmom priestoru v telocvični bývalej SOŠ sklárskej nesúhlasil volejbalový klub.
Nevie, či je to nová kompetencia volejbalového klubu, o ktorej MsZ nevedelo. Mohli dostať tento
priestor, časť nákladov by sa vrátilo. Mali by ste priestor v centre, nemuseli by ste prestavovať,
výchovný proces by nebol narušený.
Šport áno, ale v iných priestoroch. V koncesnej zmluve je 25 rokov, o 25 rokov tu už poslanci
nebudú, rozhodujeme na strašne dlhé obdobie.
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-ide o mesto. Kľudne sa môže stať, že o dva tri roky sa volejbalový klub rozpadne a ja nemôžem
vykurovať všetky priestory.
Mgr. Brisudová
-my sme telocvičňu dostali od BBSK pre všetkých občanov mesta, prečo neponúkneme za
prenájom
p. Sitor
-prečo riešime to, čo mohlo byť. Jedno fitness sa nemôže starať o celú budovu.
Mgr. Brisudová
-máme ešte jednu ZŠ, ktorá nemá telocvičňu. Určite telocvičňa v učilišti je výhodnejšia, ako
v parku.
p. Sitor
-navrhol prerokovať prístavbu, zaoberať sa tým, čo je
p. Klembasová
-nemá dobrý pocit, keď ju niekto postaví pred hotovú vec. Nikto nepovedal, že dovolil prestavať
byt na fitness. Nebola by s tým súhlasila. Nie všetkým občanom vyhovuje, že ste to urobili v ZŠ,
keď má mesto 4 telocvične a ešte chcete pristavovať. Môžu o rok pristaviť ďalší na 25 rokov
zadarmo. Ide o mesto hovoríte. Ja o dva roky nebudem, bude iný poslanec, primátor možno
nebude. Prídu iní ľudia a povedia, čo to boli za poslanci, ktorí dovolili postaviť? Robila aj
v športe, nie je proti športu. Čo keď poviete, že to nepotrebujete?
p. Sitor
-mesto s tým môže naložiť ako chce, treba sa spýtať občanov
MUDr. Gasperová
-vadí jej to, čo povedal p. Jánošík. MsZ nebolo oboznámené vtedy, ak prišla žiadosť. Nezoznámili
sa s tým. Ďalšia vec, aký bonus bude mať škola z fitness? Lehota 25 rokov je veľmi dlhá. Mala
dotaz, ako je ošetrená situácia architektúry, či nebudú tlaky od architekta, lebo sa naruší vonkajší
vzhľad. Konštatovala, že sa vo fitness bola pozrieť, bolo tam 6 – 7 ľudí. Údajne tam chodí
priemerne 35 ľudí denne, je to dosť vysoké číslo.
Ing. Cifraničová
-s tým sa musí vysporiadať projektant a vyjadrujú sa všetky organizácie
prednosta
-pripadá mu to tak, ako keby on s primátorom a riaditeľom chceli ich obísť, alebo zaviesť.
V každej väčšej dedine je fitness samozrejmosťou, či je to Kokava, alebo Uhorské. Chcú vyriešiť
situáciu pre mladých ľudí. Netreba sa vracať k tomu a obviňovať volejbalistov. V tej chvíli to
bola jediná možnosť, ako nájsť spôsob. Nebolo doriešené vykurovanie telocvične. Ak niekto povie,
že o tom nevedel, hovoríme o tom už rok. Boli tam stavebné práce, ako keby sa prestavalo samé.
p. Klembasová
-prečo to nepredložili do MsR, alebo MsZ?
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-v tej chvíli usúdili s riaditeľom tak, ako rozhodli
Július Slavkovský, riaditeľ ZŠ
-v prvom rade v interpelácii to tak zaradil, lebo mal také informácie. Prečo teda tam nebeží
žiadny iný šport, keď telocvičňa má x rokov? Takže nerozprávajme o tom, že volejbalový klub
nemá na to vplyv, lebo má. Dňa 15. 12.obdržali žiadosť od p. Sitora. Keďže sú právny subjekt,
v určitých veciach má právo rozhodovať. Zmluva bola podpísaná a zverejnená na internete. Na
prestavby je povolenie stavebného oddelenia. Benefit je ten, že priestor, ktorý bol daný do
prenájmu nevyužíval na výchovno–vzdelávací proces, bol to byt Je stanovená suma mesačného
nájmu, to je všetko v jeho kompetencii. Na energie má osobitné merače. ZŠ sa chce zameriavať na
športové triedy a taký priestor je výhoda. Keď sa dohodnú s p. Sitorom majú bezplatný vstup,
okrem toho majú zľavy na permanentky aj zamestnanci a rodičia žiakov. Ak by sa skončila
činnosť, máme ďalší priestor pre výchovno-vzdelávaciu činnosť.
Mgr. Vretenička
-konštatoval, že mesto žiada schváliť, nie p. Sitor. Mal dotaz, či p. Sitor vtedy ešte nevedel, že to
bude malé?
p. Sitor
-nedala sa predpokladať návštevnosť, je väčší záujem a miestnosť nespĺňa kritériá. Najmladší
návštevník má 10 rokov, najstarší 62. Robí to pre mládež, ale aj pre starších ľudí, ktorí majú
zdravotné problémy. Pre mládež, ale aj starších ľudí sa robí všetko, čo sa môže, alebo je lepšie
stáť v herni? Vrazilo sa niekoľko tisíc €, o 5 rokov môže byť čokoľvek. Treba riešiť to, čo je
nastolené a je v prospech žiakov. Na tom mieste to má určitú výhodu aj pre žiakov. Treba to brať
aj z tejto stránky.
p. Sihelský
-keď je rozbehnuté, možno by sa uživili aj dve prevádzky. Navrhol vytvoriť ešte jedno fitko.
p. Sitor
-ľudia by boli rozpolčení, toto je prerobené. Musel by kúpiť ďalšie stroje. Priestor by sa hneď
prepísal do majetku mesta.
Doba nájmu nie je prehnaná, bude to slúžiť mestu. Prečo by to nemohlo fungovať toľko rokov?
Sú ľudia, ktorí sa o to zaujímajú.
Mgr. Jánošík
-on to chápe, ale treba sa ponáhľať pomaly. Malo to byť schválené, alebo zamietnuté v MsZ.
Boli by sme hľadali riešenie v telocvični, kde bolo fitness. Od r. 1984 sa nič nepristavilo ani pre
potreby školy.
p. Sitor
-neboli na to prostriedky
Mgr. Jánošík
-ak by to mal štát, tak nedá. Samospráva koná takto. Dalo by sa pristaviť k budove MsÚ, k MŠ,
alebo ku katastru? Choď sa pozrieť do Lučenca. Mohlo to byť pri polícii, alebo hocikde inde.
Chceme, ale na takom mieste, kde to má byť.
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-môže to byť aj unikát. Má sa to rozvíjať v škole, tam rastie mládež. Za 15 minút sú tam.
Mgr. Jánošík
-ale je aj mestská telocvičňa, neplatí sa tam nájom, už to je výhoda pre MVK
p. Sitor
-do tých priestorov ísť, by bol risk, keď neviete, čo bude do budúcna
Mgr. Jánošík
-ja spochybňujem spôsob, akým sa to urobilo
p. Sitor
-pred 5 mesiacmi to vyhovovalo, teraz to nespĺňa kritériá. Nečakalo sa, že bude taký záujem.
p. Klembasová
-čo keď teraz pristaví a o 5 mesiacov zistí, že je malé
p. Sitor
-prečo ste sa neprišli ani raz pozrieť. Keby ste bola športovec, tak by ste vedela, že prístavba bude
na takej úrovni, ako treba.
p. Klembasová
-kým je dieťa vo vývoji, tak veľmi do fitness nemôže
p. Sitor
-sú tam aj bežecké pásy, nie len sa naťahovať s činkami
MUDr. Gasperová
-do 15 rokov by nemali byť žiadne záťažové veci
prednosta
-ak to schválite, začneme konať. Teraz ide o to, či to podporíte. Projekt stojí peniaze. Rozhoduje
sa o tom, či sa umožní ľuďom väčší komfort, alebo ich necháte tlačiť sa. Posilovňa zostane, mesto
to nebude stáť ani korunu a zostane to v majetku mesta.
p. Sitor
-ešte by chceli chodiť aj ďalší
MUDr. Garaj
-budova má aj nejakú architektonickú hodnotu. Treba vidieť aj duchovné hodnoty, pre vás je to
obchod.
p. Sitor
-je to investícia, ktorá sa bude vracať rokmi
Mgr. Brisudová
-nie je proti riaditeľovi, má vízie a p. riaditeľ povedal nahlas, čo sa pošuškávalo. Čo
s telocvičňou ďalej? Časť nákladov by sa mohlo vrátiť. Treba ju využívať pre potreby škôl
a obyvateľov mesta. Tento problém sa bude ďalej riešiť.
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-chyby urobili aj jedna, aj druhá strana. Stretáva ľudí, ktorí tam chodia a chcú, aby sme mu
dovolili. Tu ide o to, dať tú možnosť.
MUDr. Baník
-koľko m2 má potencionálna telocvičňa
p. Solivajs
-náraďovňa 40. Fitness by mohlo byť iba v prvej miestnosti.
MUDr. Baník
-p. Sitor chce pristaviť 110 m2 s investíciou 20.000 €. Náklad na osamostatnenie aj s vlastnou
kotolňou by stál menej so zohľadnením kompenzácie. Je za to, aby športoviská boli v telocvični.
Má problém s využitím telocvične. V tej chvíli je ochotný podporiť väčšiu kompenzáciu ako je 75
% z výšky investovaných prostriedkov
A ešte k riaditeľovi ZŠ pripomienkoval, že keby vedel, že tam dve hodiny pravidelne v týždni trávi
športová trieda, tak by absolútne nemal s tým problém a ide do toho. Ak by to bolo zaradené do
učebného plánu, je situácia iná. Čiže presťahovanie a kompenzácia finančných prostriedkov.
p. Sitor
- ľudia tam chodia radi, má záväzky k zamestnancom školy, rodičom a začali tam chodiť a chcú aj
tam zostať
Mgr. Slavkovský
-telesná výchova je daná v rámci vzdelávacieho programu. Športová príprava je bez problémov
realizovateľná, pokiaľ si telocvikár zaradí raz týždenne, alebo raz za dva týždne, nie je problém
s p. Sitorom sa dohodnúť.
p. Sihelský
-navrhol na zriadenie fitness nebytové priestory v kultúrnom dome, kde sídli záložňa. Nevie, či by
to spĺňalo kritériá.
p. Sitor
-kultúrny dom je v dezolátnom stave
Hlasovanie:
Kto je za to, aby bola schválená realizácia prístavby k budove základnej školy s.č.638 (parc.
č. CKN 2275) na Ul. slobody, ktorá je vo vlastníctve mesta v spoluvlastníckom podiele 1/1.
Prístavba nebytového priestoru bude umiestnená na parc. č. CKN 2276/1 a realizovaná formou
projektu verejno-súkromného partnerstva, t. z., že stavbu mal financovať a užívať súkromný
subjekt na základe uzatvorenej koncesnej zmluvy.

11 prítomných
5 za
MVDr. Balog
Bodnár
Sihelský
MUDr. Gasperová
Ing. Žilík

1 proti
Klembasová

5 sa zdržali hlasovania
Mgr. Brisudová
Mgr. Vretenička
MUDr. Garaj
MUDr. Baník
Mgr. Jánošík
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Dodatkom č. l sa dopĺňa príloha č. 1 výška nájmu v nebytových priestoroch vo vlastníctve mesta
Poltár: Telocvičňa, Partizánska ul. a Multifunkčné ihrisko.
Diskusia:
Mgr. Brisudová
-treba riešiť aj prenájom telocvične na sklárskom sídlisku. Prečo si ZŠ vybrala nevýhodnejšiu
telocvičňu? Sú rovnako vzdialené.
prednosta
-oni chceli vyslovene tú telocvičňu
Mgr. Brisudová
-dajme možnosť prenajímania aj druhej telocvične
primátor
-tam je odutá podlaha
p. Sihelský
-ako bude fungovať prevádzka v telocvični v parku
prednosta
-vyplácať sa bude v pokladni MsÚ, škola bude mať svoj kľúč. Bude urobený rozpis, o halu sa bude
starať správca a kľúč bude v bare.
Mgr. Brisudová
-treba prepočítať náklady na ďalšiu telocvičňu
Hlasovanie:
Kto je za to, aby bol schválený takto navrhovaný dodatok?
11 prítomných
11 za

- proti

- sa zdržal hlasovania
Kučera, Kuzmáni neprítomní

11. Smernica Zásady udeľovania Čestného občianstva mesta Poltár a Ceny mesta Poltár
Návrh je vypracovaný písomne. Poslancom bol zaslaný domov.
Diskusia:
Mgr. Brisudová
-navrhla doplniť:
v časti Slávnostné udelenie čestného občianstva
2. Čestné občianstvo sa môže udeliť aj cudzím štátnym príslušníkom.
5. Slávnostné odovzdanie listiny poctenému sa vykoná slávnostným spôsobom na zasadnutí
mestského zastupiteľstva.
V časti Cena mesta, čl. 5 Udelenie Ceny mesta Poltár
1.Cenu mesta Poltár udeľuje mestské zastupiteľstvo osobám a kolektívom, ktoré sa dlhodobo
významným spôsobom pričiňujú
a/ o hospodársky, kultúrny a športový rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí
b/ za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej,
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c/ činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku mesta a jeho občanov
Predkladanie návrhov
6. Cena sa môže udeliť jednotlivcovi i po smrti – in memoriam. V takomto prípade sa odovzdá
rodinným príslušníkom oceneného.
prednosta
Cena primátora finančné ohodnotenie
Verejné uznanie
Čin roka

150 €
100 €
150 €

Hlasovanie:
Kto je za to, aby bol schválený predložený návrh s pripomienkami?
10 prítomných
10 za
- proti
- sa zdržal hlasovania
Ing. Žilík, Kučera, Mgr. Vretenička neprítomní
12. Návrh VZN, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda
Hlasovanie:
Kto je za predložený návrh?
10 za
- proti
- sa zdržal hlasovania
Ing. Žilík, Kučera, Mgr. Vretenička neprítomní
13. Delegovanie členov do Rady školy na funkčné obdobie 2012 - 2016

Hlasovanie:
Kto je za to, aby boli delegovaní poslanci MsZ v Poltári do Rady školy na funkčné obdobie
2012 – 2016 nasledovne:
Rada školy pri MŠ, Ul. Sklárska:
MUDr. Jana GASPEROVÁ
Marián BODNÁR
Mgr. Martina BRISUDOVÁ
Rada školy pri MŠ, Ul. Kanadská:
MUDr. Miroslav GARAJ
Edita KLEMBASOVÁ
Rada školy pri ZUŠ Poltár
MVDr. Július BALOG
Edita KLEMBASOVÁ
Mgr. Jozef VRETENIČKA
Pavol SIHELSKÝ
10 za

- proti
- sa zdržal hlasovania
Ing. Žilík, Kučera, Mgr. Vretenička neprítomní
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Tieto správy boli na ekonomickej komisii a na zasadnutí mestskej rady vzaté na vedomie.
Diskusia:
MUDr. Baník
-na MsPS zasadala dozorná rada, ktorá konštatovala, že za prvé dva štvrťroky vo vedľajšej
činnosti bola strata, nebolo zarátané kúpalisko. V tejto už sú aj výnosy za kúpalisko, aj ďalšie
strediská. Kúpalisko bude vždy stratové, iné strediská sú ziskovejšie a vykryli menej atraktívne.
MsPS by mal byť v plusových číslach. Na zasadnutí preberali aj vývoz 1100 litrových kontajnerov
a personálne veci, presun ľudí.
Mestské zastupiteľstvo vzalo správu o výsledkoch hospodárenia mesta a MsPS za I. – III. Q 2012
na vedomie.
15. Plány činnosti MsR, MsZ a hlavnej kontrolórky mesta
Boli vypracované písomne a zaslané poslancom domov.
Diskusia:
Mgr. Jánošík
-navrhol prepracovať plány činnosti MsR a MsZ s odstupom dvoch mesiacov.
Hlasovanie:
Kto je za to, aby boli schválené plány činnosti MsR, MsZ a hlavnej kontrolórky mesta na I. polrok
2013?
10 za
- proti
- sa zdržal hlasovania
Ing. Žilík, Kučera, Mgr. Vretenička neprítomní
16. VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
Od 1. 12. nadobúda účinnosť zákon č. 460/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
582/2004 Z. z., preto bolo potrebné upraviť doteraz platné VZN. VZN upravuje len tie náležitosti,
ktoré nám umožňuje zákon na základe splnomocňovacích ustanovení.
Pri poplatku za komunálne odpady sú upravené podmienky množstevného zberu pre právnické
osoby a podnikateľov.
Podnikatelia si odkúpia od mesta minimálny počet vriec na rok. Vrecia sa budú vyvážať
v konkrétny deň a hodinu.
Sadzby miestnych daní a poplatku za komunálny odpad ostávajú nezmenené.
primátor
-podnikatelia zaplatili doteraz raz za kvartál a vyvážalo sa im každý týždeň
Hlasovanie:
Kto je za predložený návrh?
11 za
- proti
Ing. Žilík, Kučera neprítomní

- sa zdržal hlasovania

17. Kontrola čerpania rozpočtu na vybranej položke - Mzdy, platy a ostatné osobné
vyrovnania
18. Kontrola hospodárenia a celkovej činnosti ZSS za obdobie I. – VI. 2012
19. Kontrola vymáhania nedoplatkov za prenájom nebytových priestorov k 31. 7. 2012 a 31.
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20. Kontrola nakladania s majetkom mesta
21. Kontrola správnosti financovania, oprávnenosť, hospodárnosť a efektívnosť použitia
finančných prostriedkov z rozpočtu obce
22. Odstránenie zistených nedostatkov z následnej finančnej kontroly na MsÚ r. 2011
Predložené správy okomentovala hlavná kontrolórka mesta.
Správy boli odovzdané primátorovi, bola urobená zápisnica z prerokovania.
Čo sa týka vymáhania nedoplatkov, bolo to prejednané s právničkou. Staršie sú už
nevymožiteľné, je bezpredmetné ďalej ich evidovať. Opakujú sa tí istí dlžníci. Zo strany
mesta sú zasielané výzvy na úhradu.

p. Klembasová
-mala dotaz, či sme ohľadom STS dobročinný spolok. Je tam veľký dlh a dotujeme takto
podnikateľskú činnosť.
Mgr. Jánošík
-treba dosledovať, či sú písomné doklady. Takýmto spôsobom to nemôže ísť.
Klembasová
-dlžoby sú najmenej 45.000 €
hlavná kontrolórka
-výzvy idú písomnou formou, s niektorými nemáme uzatvorené nájomné zmluvy
p. Klembasová
-keď niekto nezaplatí 3.000 €, nezaplatí nikdy, už mala ísť výpoveď
hlavná kontrolórka
-čo sa týka kontroly nakladania s majetkom mesta, správa bola podrobnejšie prejednaná na
MsR. Nedostatky budú vysporiadané k 31. 12.
V III. Zmene rozpočtu budú upravené nedostatky ako je preklasifikovanie finančných
prostriedkov. Výhrada bola k nákupu kamery, ktorý mal byť hradený z kapitálových výdavkov,
v rozpočte sa s tým neuvažovalo.
p. Klembasová
-pozastavila sa pri faktúre za dopravu, my sme vyplatili a nedoviezli nič
prednosta
-rozpočet bol 33.000 € a vieme, že detské ihrisko sa z toho urobiť nedá. Nakoľko máme
kamarátov, podarilo sa nám zohnať skalu a autá z PD ju doviezli. Doklad na to nie je, sme
radi, že nám to dali. Na ihrisku bol stále on, Cifraničová, alebo Solivajs a nemohlo sa stať,
aby niekto vyúčtoval, čo nebolo zrealizované. Nebola to len skala, ale aj iné veci.
p. Klembasová
-v akej cene to zavedieme, všetko musí byť zdokumentované. Vždy je potom podozrenie, že to
nie je čistá robota. Darca nemusel byť zverejnený, ale darovacia zmluva mala byť.
primátor
-vypíšeme, kto ako sa sponzorsky podieľal
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-obviňujeme troch ľudí, ktorí tam denno- denne stáli, ak treba sponzorská zmluva vystavíme
a urobíme aj tabuľu
Správy boli vypracované písomne a v plnom znení sú prílohou zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo vzalo správy na vedomie.
23. Interpelácia poslancov
p. Bodnár
-na minulom MsZ hovoril o chodníku v Zelenom a zrkadle, cestári potrebujú podnet od mesta
prednosta
-riešili sme to na porade, keby sa dal plot, bol by vybratý
p. Bodnár
-tak zabetónujme
prednosta
-zrkadlo je vec ochoty
p. Bodnár
-mal dotaz, čo je s kanalizáciou Zelené a Slaná Lehota
primátor
- na kanalizáciu sme pripravení v r. 2013, keď bude výzva, podávame. Pôvodné projekty pre
nedostatok financií neprešli.
Mgr. Brisudová
-navrhla vypracovať nový štatút mesta. Základný návrh treba dať na pripomienkovanie
poslancom.
MVDr. Balog
-niečo treba priviezť na cestu na Prievranu
MUDr. Baník
-upozornil na vypracovanie znaleckého posudku na STS, Dom služieb, prenájom je
nevýhodný.
prednosta
-táto úloha je zadaná
24. Diskusia
MVDr. Balog
-informoval o schôdzi nájomníkov bytového domu „G“. Keďže patria pod bytové družstvo,
cítia sa odsunutí na druhú koľaj. Požadovali úpravu zatváracích hodín v Anna bare, pretože
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z uličnej vpuste na bytovku a dochádza k upchatiu kanalizácie. Oni musia znášať následky.
Nepočuť dobre mestský rozhlas od strany zábavného štvorca.
prednosta
-mesto o tomto nemá vedomosť
Ing. Žilík
-mladí ľudia čakajú nejaké návrhy, keď sme neschválili výstavbu. Nejaké stanovisko v tejto
veci treba zaujať. Tento problém treba doriešiť. Malo sa to urobiť v telocvični, hoci hlasoval
za návrh. Mali by sme sa vyrovnať za prerobenie priestoru, ostane to v meste, bude slúžiť ZŠ
a vytvoriť mu podmienky, aby mohol fungovať dajme tomu 10 rokov v ponúknutých
priestoroch.
p. Sitor
-zase riešime priestor, v ktorom nie je fitness centrum, ale priestor, v ktorom mohlo byť.
Prečo neriešime to, čo je nastolené.
Mgr. Jánošík
-jedna z možností je to, čo hovorí Ing. Žilík. Nepodporil to aj preto, lebo nebola predložená
žiadosť.
p. Sitor
-o tom som sa s Vami rozprával už pred rokom, že chcem robiť fitness. Telocvičňa nie je istá,
boli problémy s kúrením a vodou. Musia byť vykurované šatne, chodba, mesto iba získa.
Treba dať priestor tomu kroku, aby sa to mohlo začať riešiť.
prednosta
-p. Jánošík hovorí, že žiadosť nebola daná na mesto. Nebola, lebo bola daná do školy. P.
riaditeľ má právo uzatvoriť zmluvu. V plnej kompetencii riaditeľa bolo to, čo urobil.
p. Klembasová
-riaditeľ môže prenajať, ale budova je mestská a o všetkých stavebných úpravách rozhoduje
mesto.
prednosta
-je súhlas na zmenu nebytových priestorov
primátor
-o zmenu požiadal riaditeľ, tak prečo by som mu nedal
Mgr. Vretenička
-pýtal sa p. Sitora, či by nešiel aj inde? V tom čase sa povedalo, že iné nie je. Väčšina
poslancov chce, aby bolo fitness v telocvični. Či by nebolo riešenie ísť do tej telocvične.
p. Kojnok
-je hanba, že ste takto rozhodli, čo majú chodiť mladí ľudia drogovať?
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-toto mesto má 4 telocvične
p. Kojnok
-chodil do fitness v telocvični, keď tam mala p. Uhrinová. Teraz sú tam šatne. V hale hrajú
volejbal, reprezentujú mesto. Keď bude turnaj, kde budú chodiť? Čuduje sa p. Jánošíkovi, že
to nepodporil.
Mgr. Jánošík
-ja s tým nemám problém, si zoberte, žeby tam chcel bývať školník, na toto nemyslíte?
prednosta
-preberali sme to na mestskej rade. Problém vnímal v tom, že to treba vyriešiť legislatívne
a tak sme sa dostali ku koncesnej zmluve. Bol presvedčený, že je to jediná prekážka, aby nebol
právnický prešlap. Teraz je sklamaný z reakcie. Mladí ľudia chcú mať možnosť športovať.
Nevie, či bude mať chuť vyvíjať také aktivity, lebo sa to nakoniec otočilo proti tým, ktorí
chceli dobre.
p. Skypala
-akú iniciatívu vyvíja mesto na podporu športu. Myslíte telocvičňu, ktorá chátra? Keby p.
Štrba nezabezpečil vodu, doteraz by to tam nebolo. Hráčky reprezentujú mesto na prvoligovej
úrovni a zaslúžili by si viac úcty, lebo ich dávate na posledné miesto. Bez pomoci rodičov a p.
Štrbu by nefungovalo. Potom príde prípad fitness centrum a vy sa otočíte chrbtom. Chce
investovať zo svojich financií. P. Jánošík hovoril o tom, že nevedel, že sa buduje fitness
centrum. Veď tam pracuje. To svedčí o tom ako háji záujem.
Hovoríme o mravnej výchove žiakov.
Ide o postup, ako postupovalo MsZ pri odvolávaní kontrolórky. Potom citoval p. Jánošíka,
keď sa jednalo o odvolanie. Ak to považuje p. Jánošík za mravnú výchovu a zastáva alkohol
na pracovisku, nevie si predstaviť aké praktiky preferuje v škole.
Mgr. Jánošík
-musíte vážiť, čo poviete. Musíte rešpektovať rozhodnutie, každý hlasuje sám za seba. Ja
v zamestnaní nepijem, nie som alkoholik a fajčiar. Ja sedím v zariadení raz do roka, keď mi
príde návšteva, aj to v pizzérii. Ja nechodím do barov. Mohol som to povedať aj iným
spôsobom, ale je prezumcia neviny, tak nemôžete obviňovať.
Fitness sa mohol prejednať aj v rade školy, kde sú 4 poslanci.
p. Kojnok
-nepodporili ste dobrú vec a rád by vedel racionálny dôvod
MUDr. Baník
-do najbližšieho MsZ písomne odpovie na dve otázky, ktoré dostal a to:
prečo hlasoval, tak ako hlasoval a ako sa stará o šport
p. Sihelský
-požiadal o financie pre hokejový klub v Poltári, ktorý chodí hrávať hokej do Rimavskej Sobot
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-treba dať žiadosť
p. Skypala
-mal otázku na p. Jánošíka, akú aktivitu vyvíja v tomto volebnom období na podporu športu?
Mgr. Jánošík
-34 rokov vediem strelecký krúžok, basketbal a volejbal, 19 rokov som trénoval žiakov
a dorastencov. V r. 2007 som mal vážne zdravotné problémy. Z tohto titulu som sa rozhodol,
že už trénovať nebudem. Sú tam mladí ľudia. Nakoniec Kulich je mojim odchovancom, Mário
Kurák, Peťo Kurák a ďalší chlapci, ktorí hrajú na okolí. Niekedy som mal aj dve družstvá
mladší žiaci, starší žiaci. Šága vydržal asi mesiac. Povedal, že on sa s hadmi nebude zožierať.
Poznáte ho. Takže odišiel. Ja som asi pol roka viedol dve družstvá. Športu som sa venoval
dosť a teraz zo zdravotných dôvodov som sa rozhodol uvoľniť miesto aj iným ľuďom. Ja som
vykonával pre mesto dosť.
p. Skypala
-myslím iniciatívu poslanca
Mgr. Jánošík
-venuje sa deťom, chodí s nimi na súťaže, reprezentuje mesto. Zúčastňuje sa zasadnutí
s občanmi, keď ho pozvú. Tohto roku bol 2, alebo tri krát.
UZNESENIE č. 8/2012
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Poltári
dňa 30. 11. 2012
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO:
I.B E R I E N A V E D O M I E
1. správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl
2. správu o hospodárení a celkovej činnosti ZSS
3. správu o stave ŽP
4. správu o výsledkoch hospodárenia mesta a MsPS za I. – III. Q 2012
5. kontrolu čerpania rozpočtu na vybranej položke - Mzdy, platy a ostatné osobné
vyrovnania
6. kontrolu hospodárenia a celkovej činnosti ZSS za obdobie I. – VI. 2012
7. kontrolu vymáhania nedoplatkov za prenájom nebytových priestorov k 31. 7. 2012 a 31.
10. 2012
8. kontrolu nakladania s majetkom mesta
9. kontrolu správnosti financovania, oprávnenosť, hospodárnosť a efektívnosť použitia
finančných prostriedkov z rozpočtu obce
10. odstránenie zistených nedostatkov z následnej finančnej kontroly na MsÚ r. 2011
II. S C H V A Ľ U J E
A/
1. správu o činnosti mestskej rady, návrhoch mestskej rady a primátora mesta
2. smernicu pre inventarizáciu majetku a záväzkov k 31. 12. 2012 .
3. Dodatok k Zásadám o hospodárení s majetkom mesta
4. smernicu Zásady udeľovania Čestného občianstva mesta Poltár a Ceny mesta Poltár
5. plány činnosti MsR, MsZ a hlavnej kontrolórky mesta
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B/
1. VZN č. 4/2012 upravujúce nájom mestských bytov postavených s podporou štátu prestavba a
nadstavba budovy internátu č.507 Ul. sklárska
2. Dodatok č. 1 Rozvoj bývania k PHSR mesta Poltár – Programovacie obdobie 2010 –
2019
3. VZN č. 5/2012, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda
4. VZN č. 6/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
III. NE S C H V A Ľ U J E
1.realizáciu prístavby k budove základnej školy s.č.638 (parc. č. CKN 2275) na Ul.
slobody, ktorá je vo vlastníctve mesta v spoluvlastníckom podiele 1/1.
Prístavba nebytového priestoru mala byť umiestnená na parc. č. CKN 2276/1 a realizovaná
formou projektu verejno-súkromného partnerstva, t. z., že stavbu mal financovať a užívať
súkromný subjekt na základe uzatvorenej koncesnej zmluvy.

IV. D E L E G U J E
1. poslancov MsZ v Poltári do Rady školy na funkčné obdobie 2012 – 2016 nasledovne:
Rada školy pri MŠ, Ul. Sklárska:
MUDr. Jana GASPEROVÁ
Marián BODNÁR
Mgr. Martina BRISUDOVÁ
Rada školy pri MŠ, Ul. Kanadská:
MUDr. Miroslav GARAJ
Edita KLEMBASOVÁ
Rada školy pri ZUŠ Poltár
MVDr. Július BALOG
Edita KLEMBASOVÁ
Mgr. Jozef VRETENIČKA
Pavol SIHELSKÝ
V. O D P O R Ú Č A
1. aby bol dodatok ohľadom dane z nehnuteľnosti bol riešený na nasledujúcom zasadnutí
MsZ
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Keďže viac bodov programu nebolo, ani pripomienok, poďakoval primátor mesta za účasť
a rokovanie mestského zastupiteľstva ukončil.

Pavel G A V A L E C
primátor

Mgr. Martina BRISUDOVÁ
I.overovateľ

Ing. Pavel O L Š I A K
prednosta MsÚ

Edita KLEMBASOVÁ
II.overovateľ

Zapísala: Marta KUPČEKOVÁ, vedúca správneho oddelenia

