Zápisnica
napísaná na zasadnutí MsZ v Poltári konané dňa 15. 12. 2016
Prítomní:
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, : Zdeněk PITLIAK, Zdenko R A Č K O, Peter
S I T O R, Bc. Ján S K Ý P A L A, Bc. Martina TÓČIKOVÁ, Mgr. Lenka T A L Á N O V Á
Ospravedlnení:
Primátor:
Prednosta:
Hlavná kontrolórka:
Zapisovateľka:

Matej ALBERT
Pavel GAVALEC
Ing. Pavel OLŠIAK
Iveta LAKOTOVÁ-PN
Marta KUPČEKOVÁ

Rokovanie mestského zastupiteľstva zahájil a viedol primátor mesta p. Pavel Gavalec, ktorý
privítal všetkých prítomných. Konštatoval, že na zasadnutí je prítomných 12 poslancov, p. Albert
ospravedlnený.
Kto je za to, aby overovateľmi zápisnice boli: 1 MVDr. Július B A L O G
2. Mgr. Lenka T A L Á N O V Á
Hlasovanie: Kto je za to, aby overovateľmi zápisnice boli MVDr. Balog a Mgr. Talánová?
12 za
- proti
- sa zdržali hlasovania
Albert neprítomný

Návrhová komisia:
1. MUDr. Radovan B A N Í K
2. Daniel K A M A S
3. Bc. TÓČIKOVÁ
Hlasovanie: Kto je za to, aby návrhová komisia pracovala v tomto zloženi?
12 za
- proti
- sa zdržal hlasovania
Albert neprítomný
PROGRAM:
1. Prenájom pozemku na Ul. továrenskej - zámer a spôsob
2. Dodatok č. 9 k Zásadám hospodárenia s majetkom mesta
3. Správa o postupe realizácie VZN mesta o dani z nehnuteľnosti, ostatných daní
a poplatkov ako zdroj príjmu
4. Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl
5. Dodatok č. 3 – Návrh k VZN č. 1/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku
škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Poltár na rok 2015.
6. Správa o stave ŽP v meste Poltár
7. Predaj pozemku p. Miroslavovi Šuľajovi
8. Zámer predaja majetku mesta – pozemky pod radové garáže
9. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na r 2017, 2018, 2019
10. Návrh rozpočtu na r. 2017, 2018, 2019
11. Zmena rozpočtu na 2016 RO č. 41 – 50
12. Dodatok č. 2 k VZN č. 6/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
13. Participatívny rozpočet mesta Poltár – vyhodnotenie

-214. Kontrola bežných príjmov, platby za hrobové miesta r. 2016
15. Kontrola nákladov na správu kúpaliska a futbalového štadióna r. 2015
16. Rôzne
17. Diskusia
18. Interpelácia
19. Záver
MVDr. Balog
-navrhol Dodatok č. 3 – Návrh k VZN č. 1/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku
škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Poltár na rok 2015 presunúť ako 11.
bod, po schválení rozpočtu
primátor
-navrhol doplniť RO od 41 – 53 a do rôzneho doplniť plány činnosti MsR a MsZ
MUDr. Baník
-požiadal o doplnenie RO č. 54 v znení mimoriadna dotácia pre TJ Sklotatran Poltár vo výške
1.7454, 28 € účelovo viazané prostriedky za jesennú časť 2016/2017 za autodopravu Jozef
Jackuliak
Hlasovanie:
Kto je za to, aby sa MsZ riadilo tako doplneným programom?
11 za
- proti
1 sa zdržala hlasovania
Mgr. Brisudová
Albert neprítomný
1. Prenájom pozemku na Ul. továrenskej - zámer a spôsob
prednosta
-oslovilo nás vedenie Spojenej školy v Poltári, ktorí nás požiadali o prenájom pozemku
bývalých IT, kde vykonávali jazdy. Jedna z podmienok je, aby mali zmluvu.
Hlasovanie:
Kto je za to, aby bol schválený zámer prenájmu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného
zreteľa podľa § 9a ods. 9c zákona č. 138/1991 Zb. z v znení neskorších predpisov.
Prenájom pozemkov:
časť pozemku parc. č. CKN 1536/1 (LV 1) Továrenská ulica (bývalé Ipeľské tehelne)
z celkovej výmery 24 775 m2 časť pokrytú betónovými panelmi s rozmermi 50 x 20 m.
pre Spojenú školu, Železničná 5, 987 01 POLTÁR
12 za

- proti

- sa zdržal hlasovania
Albert neprítomný

Spôsob:
prednosta
jedná sa o osobitný zreteľ. Ak potrebujeme autoškolu, musia mať nájomnú zmluvu s tým, žeby
sa nám o priestor starali. Nebudú vykonávať žiadne stavebné úpravy. Sú platné zásady
hospodárenia s majetkom mesta, kde je to riešené, tak táto suma môže byť. Ale môže byť aj
iná, ako je uvedená v zásadách.

-3Mgr. Jánošík
-dajme tak, aby nebolo príliš veľa. Ale zase, aby sme si splnili povinnosť, že prenajímame
majetok mesta, tak podľa zásad.
p. Kulich
-potom tam už nič nebude môcť byť?
prednosta
-dáme mu s 2 –mesačnou výpovednou lehotou
p. Kamas
-navrhol za symbolické 1 €
primátor
-dajme podľa zásad a ak nebude súhlasiť, vráti sa to späť do MsZ
Hlasovanie:
Kto je za to, aby bol schválený
spôsob prenájmu majetku mesta:
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9c zákona č. 138/1991 Zb. z v znení
neskorších predpisov.
Prenájom pozemkov:
časť pozemku parc. č. CKN 1536/1 (LV 1)
Továrenská ulica (bývalé Ipeľské tehelne) z celkovej výmery 24 775 m2 časť pokrytú
betónovými panelmi s rozmermi 50 x 20 m. pre Spojenú školu, Železničná 5, 987 01 POLTÁR
podľa Zásad hospodárenia s majetkom mesta
12 za

- proti

- sa zdržal hlasovania
Albert neprítomný

2. Dodatok č. 9 k Zásadám hospodárenia s majetkom mesta
prednosta
-chceme dať do súladu zásady, kde tieto položky neboli ošetrené
Mgr. Brisudová
-prekvapilo ju, že pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je návrh 5 €/hod. V tejto chvíli
sa jedná o ZŠ na Ul. školskej, ktorá tam má v zimných mesiacoch vyučovanie TV. Vzhľadom
k tomu, že je v našej zriaďovateľskej pôsobnosti, navrhuje, aby za to neplatili a finančné
prostriedky, ktoré sa týmto spôsobom škole zvýšia, môžu použiť na iný rozvoj školy.
MVDr. Balog
-ZŠ na Ul. školskej využívala telocvičňu Spojenej školy v Poltári, kde platili 350 € za 25 hod.
TV mesačne. Teraz využíva našu halu. Majú 19 hodín týždenne. Keby sme schválili 5 €
mesačne, platili by 380 €. Je na nás, či to dáme na nulu, alebo na 3, 50 ako bolo, alebo 5 €.
Po prepočítaní nákladov sa suma priblížila k navrhovanej sume. Ročne treba zaplatiť aj o
4. 000 € navyše. Kde ich nájdeme?

-4Mgr. Brisudová
-nevie, či by to ako predsedkyňa komisie školstva povedala, keď má hájiť záujmy
školy. Súčasťou návrhu je aj návrh bez poplatku pre OZ so športovým zameraním
a nepatria do zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Ak chceme podporiť OZ, podporujme,
ale vyčíslime toto, pretože nulový nájom je dotácia zo strany mesta. Ten, kto nie je
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, nebude platiť, pretože podporujeme šport, školy
v našej zriaďovateľskej pôsobnosti budú platiť, lebo platili. Ak my máme na
financovanie telocvične v popoludňajších hodinách a vieme ju zaplatiť tak, aby
neplatili vstup OZ, tak je presvedčená, že máme na to, aby sme zaplatili a j za TV
v zimných mesiacoch pre naše deti. To, že my nemáme deti v tejto ZŠ, neznamená, že
nebudeme zastávať ich záujmy.
MVDr. Balog
-rozprávali sme sa o tom aj s p. riaditeľkou ZŠ, Ul. školská. Sme ochotní prijať každé
riešenie. Kluby sú vo večerných hodinách, keď sa už nekúri.
Mgr. Brisudová
-je to aj naša vec, že táto škola nemá telocvičňu. Nemá ju roky. Chodila tam,
cvičievali roky na chodbách pred 30 rokmi, ale je to ešte stále.
Mgr. Jánošík
-podporil Mgr. Brisudovú. Konštatoval, že sú tam náklady vždy, večer sa tam svieti.
Budú tam 6 mesiacov. Škola musí podpísať zmluvu, aby mali zodpovednosť. Je
dôležité, aby sa tam nič nestalo. Treba zapisovať do knihy a urobiť rozvrh, koľko
hodín využívajú. Vykurovanie išlo rapídne hore od r. 2010. Chodilo tam veľa
družstiev.
Dajme bezplatne, deti sú naše a rodičia sú platitelia daní.
p. Štrbová
-máme dve školy, ZŠ ,Ul. slobody musí z príspevku na žiaka financovať telocvičňu,
druhej škole to zostáva.
Bc. Skýpala
-ale škola má aj príjmy
Mgr. Dirbáková
-MVDr. Balog má pravdu, rozprávali sa na túto tému. O možnosti 5 € zostala
zhrozená, potom hovoril o 3, 50 €, ale najradšej by bola za 1 €. Využívali telocvičňu
Spojenej školy. Jeden rok dal riaditeľ za 1 €, potom išli na sumu, akú sa dohodli.
Vieme, ako sa vyratúvajú prenesené kompetencie, preto sa čuduje p. Štrbovej.
Financie na prevádzku telocvične musia dať, na druhej strane telocvičňa je dávaná do
prenájmu, ako aj jedáleň.
Jedná sa o 19 hodín, sú to dvoj hodiny, čistý čas 60 minút. Bolo prisľúbené, že im
mesto a poslanci vyjdú v ústrety. Poďakovala sa za to, že im vôbec bola hala
poskytnutá, pretože deti začala TV viac baviť. Telocvikári dávajú na deti pozor, sú to
zodpovední ľudia. Navrhla zaviezť zošiť, kde by sa pravidelne zapisovalo.

-5Mgr. Slavkovský
-z Ministerstva školstva dostávame rozpis finančných prostriedkov, kde je kapitola, časť teplo.
Každý z nás dostane určitú suma na teplo. Mal dotaz, že ak vyčísli náklady, či dostane dotáciu
z mesta. Sú pripojení na vykurovanie Poltárskej energetickej s. r. o.
Fixná a variabilná zložka je 65 : 35. Len 35 % je za to, čo kúrime. 2.500 € platia každý
mesiac, počas celého roka bez toho, či zapnú gombík na kúrení a ten komfort nie je taký, aký
by potrebovali. Kúri sa od 03, 00 ráno do 15, 00 hod. Len za november dostal faktúru 5.500
€. Treba brať do úvahy všetko.
Bc. Skýpala
-z telocvične sú príjmy, tak ako aj z kuchyne
Mgr. Slavkovský
-pri hodinovej sadzbe 12 €, 3 družstvá do týždňa je 30 €, za mesiac 120 € pri mesačnej platbe
5.500 €
To nie je len kúrenie, ale mzda upratovačky a čistiace prostriedky.
Mgr. Dirbáková
-vykurovanie na Ul. slobody je dlhodobý problém. Nikto za to nemôže. P. riaditeľ aj
vypracoval projekty, nepodarilo sa mu. V tejto problematike roky pomáhajú a vzdali sa zo
svojho rozpočtu určitého percenta a ja kapitálové výdavky, ktoré sa hromadili, išli väčšinou
na ZŠ, Ul. Školská.
Bc. Tóčiková
-na vykurovanie ide aj na jedáleň, keď majú skoro každú sobotu akciu
Mgr. Jánošík
-konštatoval, že doplácajú na Prvú Poltársku energetickú s. r. o. Chceli si už urobiť aj vlastné
kúrenie a každý rok mohli mať úsporu aj 50 %.. Fixná čiastka bude o pár rokov 100 %.
Súkromné spoločnosti potrebujú zarábať a dotujú športy. V telocvični je nízka teplota, aj dnes
bolo 13 stupňov. Pribudnú ďalšie OZ. V pláne na r. 2017, 2018, 2019 mal byť pokles platieb,
ale jedno je plán a druhé skutočnosť. Dal návrh, aby škola nehradila nič.
MUDr. Baník
-sú dve ZŠ, jedna má telocvičňu, druhá nemá. Sú tam aj iné subjekty, ktoré v prenájme sú, ale
za svoju spotrebovanú energiu zaplatia. Ale za svoje deti musí zaplatiť škola, resp.
zriaďovateľ, tak isto ako zaplatí ZŠ, Ul. školskej. Za prenajaté priestory v ZŠ, Ul. slobody
niekto zaplatí, zaplatia len za ten čas, ktorý telocvičňu využíva. Za školské deti zaplatí
zriaďovateľ tak isto, ako zaplatí za Školskú ul. Skúsme sa venovať sume, ktorú hovoril MVDr.
Balog a o skutočnej sume, ktorá je tam spotrebovaná. Treba zaviesť presnú evidenciu a na
základe toho fakturovať. V sume, ktorú aj dnes má v rozpočte tých 350 €. Len to bude platiť
niekomu inému. Vráti sa to do rozpočtu mesta.
Položka bez poplatku za OZ ho mrzí viac z toho dôvodu, že mali by sme hovoriť len o jednej
organizácii, ktorá by mala mať určitú výhodu a to je MsVK, lebo takto to môže byť ktokoľvek
a nebude platiť prenájom. Toto je väčší problém. Mal by sa špecifikovať len MsVK Poltár.
Ostatné združenia akékoľvek z Lučenca, Rimavskej Soboty si prenajmú telocvičňu a nebudú
platiť. Teda špecifikovať MsVK a 3, 50 pre ZŠ, aby boli reálne ako sú teraz.
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-MsVK je v poriadku, ale prečo ostatné OZ nie. Jeho sa to týka, má OZ, reprezentuje mesto.
Nemali by sme selektovať OZ, ktoré robia osvetu mestu. Zásluhu majú všetky, ktoré
reprezentujú mesto.
MUDr. Baník
-OZ so športovým zameraním by mali byť presne špecifikované a mala by sa doplniť
dôvodová správa, že OZ so sídlom v Poltári
prednosta
-doplníme návrh na uznesenie, že OZ so sídlom v Poltári
Bc. Skýpala
-treba riešiť správcu, nedotiahlo sa to dokonca. Navrhuje napr. na ihrisku máme správcu p.
Kojnoka. Teraz v zime od novembra do februára sa nemá o čo starať, kým by sa to doriešilo,
mohol by byť dočasne správcom budovy, nemusí sa vytvárať nové pracovné miesto. Nemá to
ďaleko, býva na sídlisku, je zodpovedný, stará sa aj dole o areál. Snaží sa opraviť, čo sa dá.
Je potrebné, aby tam bola zodpovedná osoba, ktorá napr. prevezme kľúče, jej všetko
nahlásia... Nevie, kto robí rozvrh, mohlo by to byť na základe požiadavky. Môžu sa prekrývať
termíny a kto je ten, čo rozhodne, kto tam bude. Je to dočasné riešenie na 3, 4 mesiace, kým
sa dole nemusí starať o nič a kým sa nenájde nejaký iný spôsob. Treba mu doriešiť aj
pracovnú dobu, lebo futbaly sú cez víkend.
Posledná vec je, že večer sa v telocvični nekúri. Naposledy asi pred rokom bol hrať večer
futbal v novej ZŠ a nebola zima. Ráno môže byť chladnejšie, ale večer sa určite nemusia
vynaložiť veľké sumy, pretože sa budova od rána prirodzene vykúri.
Mgr. Jánošík
-telocvičňa sa nemôže vykurovať na 20 stupňov, lebo by sa nedoplatili
-volejbalistky hrajú súťaž dlhé roky a keďže majú 10 kôl na jeseň a na jar, treba rátať je to 20
týždňov a medzitým tréningy. Podstatné je, či reprezentujú mesto, alebo príde iné OZ a potom
treba zvažovať. Dostávajú dotáciu, či kompenzovať z toho. Musíme mať predstavu, koľko
dávame a musí tam byť človek, ktorý to bude evidovať.
p. Sitor
-evidenčná kniha existuje už niekoľko mesiacov, ale mali byť sme ustanoviť správcu, aby to
ustrážil
p. Kulich
-mali by sme sa vrátiť k nájmu ZŠ, Ul. školská. Keď ich budeme dotovať sumou 350 € za
mesiac, to isté by sme mali dať ZŠ, Ul. slobody na kompenzáciu nákladov s vykurovaním
Mgr. Dirbáková
-požiadala, aby poslanci podporili návrh Mgr. Brisudovej. Keď si to zrátame, žeby sme išli na
300 €, za 6 mesiacov je to 1.800 €. Požiadala o túto sumu a konštatovala koľko finančných
prostriedkov sa z prenesených kompetencií vzdali v prospech ZŠ, Ul. slobody, alebo mesta.
A bavíme sa o vyšších číslach.
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-za 9 mesiacov zo správy školských budov bolo vyčerpané 41.359 €
MŠ, Kanadská
5.500
MŠ, Sklárska
2.600
ZŠ, Školská
4.500 podlaha vo výdajovni
ZŠ, Slobody
3.939 oprava strešnej krytiny
26.000 výmena podláh
primátor
-ZŠ, Ul. slobody je v havarijnom stave, treba vymeniť aj okná, uniká teplo. ZŠ, Školská je
urobená.
Mgr. Jánošík
-ZŠ, Ul. slobody treba dobudovať, treba robiť okná, bolo treba robiť podlahy, havarijné je
celé potrubie, WC...
Mgr. Slavkovský
-nie je proti tomu, aby ZŠ, Ul. školská mala telocvičňu bezplatne.
Pri stene, ako sú okná bolo dnes 4 stupne, stena 10 stupňov. Kúri sa, ale odoberajú to tieto
priestory. Na plastovom okne bolo 17 stupňov. Chodby zaberajú tiež obrovský priestor
a nevykúria sa ani na 16 stupňov. Rozvody kúrenia bude treba robiť behom dvoch rokov.,
ďalej vymieňať elektroinštaláciu, lebo rozvody sú hliníkové. Na to bude treba cca 120.000 €,
na výmenu rozvodov kúrenia cca 80.000 €.
Bc. Tóčiková
-ďalšie roky sa pomôže riaditeľovi na Ul. slobody. 1.800 € je smiešna suma v porovnaní
s tým, čo ideme investovať do novej ZŠ
MUDr. Baník
–prenájom pre občianske združenia so športovým zameraním so sídlom v meste Poltár
bez poplatku
-prenájom pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poltár bez poplatku
-ostatní
10 €/hod.
1.800 € , čo zostane p. riaditeľke povie, do čoho ich investovala a využije ich na zlepšenie
technického stavu školy. Obidve školy sú naše, ako aj všetky deti.
Mgr. Talánová
-navrhla určiť konkrétnu osobu ako správcu telocviční na Ul. partizánskej a Ul. sklárskej na
zabezpečenie ich efektívnej správy a prevádzky a vypracovať presný rozvrh využívania
telocviční na každý deň so stanovením hodín, v ktorých budú telocvične využívané a rozpis
zverejniť na oficiálnej internetovej stránke mesta Poltár a priebežne ho podľa potreby
dopĺňať
Termín: do 31. 1. 2017
primátor
-teraz to neriešime
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-ak sa nám stane, že v priebehu roka vznikne nové OZ, čo urobíme?
Či budú mať bezplatne, alebo dostanú dotáciu. Volejbal dostáva dotáciu, futbal dostáva. Keď
vidia, že netreba platiť, to je schodná cesta.
Bc. Tóčiková
-navrhla doplniť: keby sa konala akákoľvek akcia, ktorú by organizovalo OZ, alebo športový
klub so sídlom v Poltári, alebo bol zriaďovaný v meste Poltár, aby sa vyberal poplatok 100 €
za akciu. Ale bolo by to podmienené tým, žeby to bola akcia s výberom vstupného. Pri akcii
konanej OZ, alebo športovým klubom s výberom vstupného by bol poplatok pre mesto 100 €.
Nehovorí o ostatných, tí majú 10 €/hod.
Pokiaľ to bude bez vstupného, majú zadarmo.
Sitor
-keď bude futbalový turnaj, či budú platiť za ihrisko
Bc. Tóčiková
-hovoríme o telocvičniach, keď je väčšia akcia, je väčšia spotreba
p. Sitor
-kúrenie a elektrika beží tak isto. Keď vstupné pokryje podujatie, myslíš, že je to férové?
Bc. Tóčiková
-pri hromadných akciách vznikajú škody, tie financie by sa využili napr. na maľovanie
p. Sitor
-kľudne môžeš dodať OZ, ktoré vedie Sitor. Ja s tým súhlasím, nemám problém. Keď to má
mestu pomôcť, keď je raz v roku akcia, ktorá priláka aj zahraničných hostí.
Bc. Skýpala
-našiel na internete, že za koncerty a spoločenské udalosti v Lučenci sa platí 100 €/hod.
p. Sitor
-koncert a športové akcie je iné. Aj mesto sa vždy podieľa na spoluorganizovaní akcií tým, že
ponúka halu.
Bc. Tóčiková
-pomáhame dosť, že dávame telocvičňu zadarmo. Väčším športovým klubom, ako je aj klub p.
Sitora, dotujeme. Bude dôkladná evidencia a budeme vedieť, kto koľko času strávi
v telocvični.
p. Sitor
-my sme v bývalej náraďovni, nemáme nič spoločné s halou. To, že mesto pomáha
športovcom, ktorí reprezentujú mesto, tým, že využívajú halu zadarmo, je bežná vec. Boli sme
v mestách a krajinách, kde netušili, že Poltár existuje, je to osveta.

-9Mgr. Jánošík
-CVČ v Lučenci patrí pod mesto a musí platiť. Poltár na okresnú, regionálnu a krajskú súťaž
na volejbal dievčat poskytne zadarmo.
Hlasovanie:
Kto je za to, aby bol schválený Dodatok č. 9 k Zásadám hospodárenia s majetkom Mesta
Poltár sa dopĺňa Príloha č. 1výška nájmu v nebytových priestoroch vo vlastníctve mesta Poltár nasledovne:
Telocvične na Sklárskej ul. a Partizánskej ul. v Poltári
–prenájom pre občianske združenia so športovým zameraním so sídlom v meste Poltár
bez poplatku
-prenájom pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poltár bez poplatku
-ostatní
10 €/hod.
-ostatní s výberom vstupného za akciu
100 €
11 za

- proti

- sa zdržal hlasovania
Albert, Kamas neprítomní

3. Správa o postupe realizácie VZN mesta o dani z nehnuteľnosti, ostatných daní
a poplatkov ako zdroj príjmu
Mgr. Brisudová
-prečo sú také vysoké nedoplatky za r. 2016? V nedoplatkoch v minulých rokoch figurujú
hlavne sklárne? Za r. 2016 zostáva uhradiť 40.272 €.
primátor
-vymáha sa, chodia exekúcie.
Včera sedel s p. Pórom. Padali návrhy, aby od 1. 1. si budovu zobralo mesto. Ak nájde
investora, vtedy sa mu len vyplatí ak do konca roka 2017, čo si myslí, žeby to nebolo
bohviečo. Na druhej strane majetok by sme museli zabezpečiť službami a to by nás stálo
ďalšie peniaze. Keď by to patrilo pod mesto, tak je to neplatenie daní, aby sme sa poradili
s právnikmi. Ale si myslí, že to nepripadá do úvahy. Budovu do správy dá do konca roka, to
by sa zbavil jeho povinnosti.
Mgr. Brisudová
-mala dotaz, či je nejaký investor z nejakej sklárskej výroby
primátor
-našli ste niekoho? Čo ste v tomto poslanci spravili?
primátor
-znovu sme podpísali memorandum do konca apríla. So 4 investormi sa rokuje, so 4 štátmi.
Keď sa nájde investor, potom Vám definitívne poviem.
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-situácia, ktorá tu vznikla v Poltári s tou výškou nezamestnanosti, to rozbiehal niekto iný.
Rokovali ste mimo poslancov aj s nemeckým investorom, ktorý zostal na vedľajšej koľaji.
Nehádžte vinu na poslancov.
primátor
-kto rokoval? Ja osobne ho ani nepoznám, ani som s ním nerokoval.
p. Pitliak
-vy ste chodili do Bratislavy na rokovania, nehovorím, že s nemcom, ale s pánmi, ktorí sa stali
vlastníkmi sklární
primátor
-rozhoduje len ten, čí je majetok
p. Pitliak
-sám ste povedali, že predošlý primátor, ktorý rokoval o sklárni, že vznikli disproporcie, ako
štatutár, ktorý bol v dozorných orgánoch. Tu som to počul. Ja som s p. Pórom nerokoval Je to
maslo Smeru a určitých ľudí vedenia mesta. A môžete sa zodpovedať občanom, kde bolo 450
pracovných miest.
primátor
-vtedy bola zamestnanecká a. s. Čo má mesto s tým spoločné? Vieš, ako si firmy pohadzovali
fabriku. My hľadáme len vhodných investorov.
p. Pitliak
-Vy hľadáte tak investorov, ako p. Ulického. Poslali ste ho preč, pretože ste uprednostnili
iného podnikateľa, ktorý má väzby na Smer.
Bc. Skýpala
-s každým jedným investorom, čo sa týka sklární, ste rokovali Vy. Aj pred voľbami, áno bude
spustené, aj po voľbách ste to hovorili.. Preto neútočte na nás. Už sme tu mali p. Ulického,
ktorý by vytvoril 70 pracovných miest. Vy ste vymysleli fiktívneho záujemcu, bol to p.
Václavík, ktorý sa akože mal prihlásiť do obchodnej verejnej súťaže. Nestalo sa tak. Ulický do
obchodnej verejnej súťaže nechcel ísť, sľuboval 70 pracovných miest a povedal, že tých 70
miest by tu bolo. P. Ulický už stavia v Rimavskom Brezove.
primátor
-tie žiadosti sem prišli, on sa s Václavíkom nedebatoval. Rozhodnúť mali poslanci.
Bc. Skýpala
-my sme chceli osobitný zreteľ. Primátor a prednosta hovorili na MsR, že nie, my máme
lepšieho, vytvorí 200 miest.
prednosta
-P. Ulický dal žiadosť do MsZ pred 3 rokmi, kedy sme uvítali s primátorom jeho vôľu postaviť
fabriku. MsZ vtedy tento návrh zamietlo. Následne vtedy keď 2 x za sebou prišiel, vôbec nikto

-11nepovedal, že máme lepšieho. My s primátorom sme boli prekvapení, že vôbec nejaká žiadosť
prišla A muselo to prísť z úzkeho kruhu ľudí, ktorí o tom vedeli, že tu je žiadosť p. Ulického,
posunuli informáciu ďalej a prišla druhá žiadosť. Ak by sme sa neboli s ňou zaoberali,
porušíme zákon a vtedy sa osobitným zreteľom riešiť nedalo. Tú zodpovednosť by si musel
niekto na seba zobrať, lebo by porušil zákon. Neschválilo to vtedy MsZ. My sme s primátorom
robili všetko preto, aby to bolo dobre pre p. Ulického.
Bc. Skýpala
-my, poslanci sme dotiahli sem p. Ulického. Vieme, kto je štatutár, blízke osoby p.
Václavíkovi. Ja to nie som, skôr buď prednosta, alebo primátor.
prednosta
-ja nie, niekto podal informáciu sofistikovane
Bc. Skýpala
-ja ani neviem, ako vyzerá
Bc. Tóčiková
-ja som s p. Ulickým kamarátka a sme sa zhovárali, prečo to neprešlo. Povedal, že bol
ochotný zaplatiť za pozemky. Prišiel na jednanie za prednostom a on mu povedal, že mu dáme
za 1 €. On si to potom zvážil, že načo bude platiť, keď to mesto chce dať za 1 €. Vtedy to
poslanci neodsúhlasili. On vtedy chcel zaplatiť.
Ing. Cifraničová
-vždy sa hovorilo v zmysle cenovej mapy
prednosta
-to som mohol povedať, že ja by som mu to dal aj za 1 €, aby vytvoril v Poltári 60 pracovných
miest. Stojí to za 1 €, aby malo 60 ľudí robotu, ako 100.000 do mestskej pokladne. To som
vtedy povedal na MsZ.
MsZ vzalo správu o postupe realizácie VZN mesta o dani z nehnuteľnosti, ostatných daní
a poplatkov ako zdroj príjmu na vedomie.
4. Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl
Správy boli vypracované písomne a v plnom znení priložené k zápisnici.
Mgr. Jánošík
-čo sa týka platieb za CVČ, my sme to pred rokom preberali, žeby sme mohli urobiť ústupok,
aby tam bola nulová platba, alebo 1 €, pretože na krúžkovú činnosť sa prihlásilo na starej ZŠ
viac detí, ako na novej, lebo sa platí. Tie isté zdroje by sme dostali na žiaka aj pri nulovom
poplatku. Vôbec sa s tým na komisii nezaoberali.
Mgr. Slavkovský
-bolo by treba potom zmeniť celé VZN. Súvisí to aj s rozpočtom, lebo rozpočet počíta aj
s vlastnými príjmami. O to by sa rozpočet musel navýšiť.
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-vy krúžky môžete viesť aj pod ZŠ
Mgr. Slavkovský
-niekedy nebolo treba viesť krúžky cez CVČ. Bolo 5 zamestnancov CVČ, každý mal po 2
krúžky ešte osobitne od školy. Vtedy sa im nazbieral počet detí, ktorý vykryl finančne
prevádzku. Dnes máme 1 zamestnanca, vie urobiť 1 krúžok, maximálne 2. Tých detí je
objemovo menej, ktoré by ona mohla robiť v rámci CVČ.
p. Kulich
-vedie krúžok a má také skúsenosti, že čo rodičia platia, to si viac vážia. Myslia si, že je to
cennejšie, ako to, za čo sa neplatí.
Mgr. Jánošík
-či by sa nedala zoškrabať asfaltová časť na asfaltovom ihrisku pri ZŠ, Ul. slobody
a znova by sa vyrovnalo
MsZ vzalo správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl na
vedomie.
5. Správa o stave ŽP v meste Poltár
Je vypracovaná písomne a je prílohou zápisnice.
prednosta
-máme stále problémy s divokými skládkami. Najväčší problém bol pri sklárňach,. Dali sme
tam tabuľu, že je to monitorované kamerou, trochu to pomohlo. Nádoby na psie exkrementy
boli rozbité.
MsZ vzalo správu na vedomie.
6. Predaj pozemku p. Miroslavovi Šuľajovi
prednosta
-jedná sa o 27 m2. Je to predzáhradka, keď sa vchádza do poľnonákupu. Využívajú to roky,
preto je predajná cena navrhovaná 1 €.
Hlasovanie:
Kto je za to, aby bol schválený
prevod majetku mesta
v zmysle § 9 a) ods.8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, týkajúcich sa prevodu nehnuteľného majetku pozemkov nasledovne:
Jedná sa o parcelu: CKN 1519/6 o výmere: 27 m2, druh pozemku: záhrady,
zapísanej na liste vlastníctva č. 1 v k.ú. Poltár vo výlučnom vlastníctve Mesta Poltár v podiele
1/1,
za kúpnu cenu 1 EUR/m2. Celková kúpna cena za odkupovaný pozemok o výmere 27 m2 je
27,00 € (slovom: dvadsaťsedem euro) pre:

-13Miroslava Šuľaja, rod. Šuľaj, nar. 09.12.1984, trvale bytom Fučíkova 628/21, 987 01 Poltár,
v podiele 1/1.
12 za

- proti

- sa zdržal hlasovania
Albert neprítomný

7. Zámer predaja majetku mesta – pozemky pod radové garáže
prednosta
-táto vec bola niekedy na MsZ predkladaná, nie v takej podobe ako teraz. Teraz sme využili
možnosť ponúknuť ľuďom na odkúpenie pozemky v tej časti, kde je riešená komunikácia.
Postavili by sa zrkadlovo k existujúcim garážam, zadná stena ako keby bola hotová. Cesta by
išla od kotolne medzi hlavnou cestou a bl. „D“. Záleží na vás, na nás, ako budeme ďalej
s pozemkami nakladať, či sa bude ponúkať na predaj, alebo sa mesto rozhodne nejakým iným
spôsobom garáže postaviť.
MUDr. Baník
-mal dotaz, či je možné vlastníka zaviazať, aby bola architektúra jednotná. Či je PD tak
vypracovaná?
prednosta
-sú rovnaké. Ide o to, či máme záujem predať a to ostatné bude riešené na ďalších MsZ.
Mgr. Jánošík
-koľko je žiadostí
prednosta
-nevieme. Zverejní sa to potom, keď budú podmienky.
Hlasovanie:
Kto je za to, aby bol schválený
zámer predaja majetku mesta formou verejnej obchodnej súťaže v zmysle §9 a) ods.1 písm. a)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týkajúcich sa prevodu
nehnuteľného majetku:
- pozemok: časť parcely č. CKN 1994/1 druh pozemku ostatné plochy o výmere cca 267 m2
(časť p. č. EKN 1040/9 - orná pôda o celkovej výmere 13796 m2), v celosti 1/1 v pomere k
celku zapísaná na liste vlastníctva č. 1 v k. ú. Poltár), na ktorom sa plánuje vybudovať 7
radových garáží.
Súťažné podmienky pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej súťaže budú
predložené na schválenie mestskému zastupiteľstvu.
12 za

- proti

- sa zdržal hlasovania
Albert neprítomný

-148. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na r 2017, 2018, 2019
Nakoľko je kontrolórka mesta dlhodobo PN, nebolo stanovisko predložené.
9. Participatívny rozpočet mesta Poltár – vyhodnotenie
Mgr. Brisudová
-participatívny rozpočet je verejný prvok a dôležitý pre otvorenosť samosprávy v tom, že
aktívne zasahujú do rozpočtu mesta občania a to svojimi návrhmi. Návrhy, ktoré dajú, je
možné zrealizovať po odsúhlasení poslancami MsZ, aby tu bol nejaký rozhodujúci prvok
a neskôr kontrolný, pokiaľ sa bude jednať o zúčtovanie projektov. To, čo vidí ako negatívne je
čas, ktorý hrá proti nim. Verí, že v budúcom roku sa začne realizovať v jarných mesiacoch,
aby sme mali čas na základ realizácie projektov po schválení. Ideme do toho s rizikom.
Nevie, či sme schopní zrealizovať projekt. Hlavne sa to týka MŠ, Sklárska ul., ktorá má
projekt zameraný na jarné mesiace. Jednotliví predkladatelia by okomentovali projekt,
povedali základ a bude sa schvaľovať, či projekt bude poslancami podporený. Suma
vyčlenená na participatívny rozpočet je 10.000 €. Najvyššia suma podpory je 2.500 €,
projektov je 5. MsZ musí zvoliť cestu, ktoré podporí, prípadne aj menšou sumou.
p. Hvozďáková
-chceli sa zamerať na to, aby deti mali väčší kontakt s prírodou. Snažia sa, aby deti mali od
malička vyvinutý vzťah nielen k zvieratám, ľuďom, ale aj k prírode. Chceli by vybudovať
v zadných priestoroch MŠ. Každá trieda by mala svoju hriadku, od začiatku by sa zasadili
priesady, okopávali, starali by sa o to. Tiež by chceli malé stromčeky, aby videli postup rastu.
Rozpočet projektu je 3.465, 56 €. Je tam materiál, stromčeky a prácu na vytvorení hriadok by
si zabezpečili sami.
p. Kulich
-či to zrealizujú ešte tento rok
p. Hvozďáková
-nákup materiálu áno, práce na budúci rok
MUDr. Baník
-je to kvalitne spracovaný materiál, výborný nápad, ale zásady hovoria aj o realizácii.
Požiada kolegov, či neurobia výnimku povoliť realizáciu v r. 2017. Participatívny rozpočet
vyšiel v II. polovici roka.
Bc. Tóčiková
-či by nebolo vhodné vŕtačku si zapožičať
p. Hovzďáková
-aj v MŠ treba stále niečo opravovať
Bc. Tóčiková
-mohli by to robiť z MsPS
p. Hvozďáková
-rodičia s tým vedia robiť, kúpila by sa univerzálna vŕtačka, ale ak nie, tak nie, dá sa aj
zapožičať
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-nemajú na starosti iba túto škôlku. Ten pán, čo chodí opravovať, si nosí náradie.
Mgr. Brisudová
-či by bola akceptovateľná aj nižšia suma
p. Abelovská
-áno
Mgr. Brisudová
-v rámci projektu je aj dobrovoľnícka práca. Do istej miery prispieva k realizácii mesto a do
istej miery ten, kto projekt podá. Nemusí to byť práca, ale aj, že niekto vŕtačku zapožičia. Je
to pilotný projekt a nevedeli sme, koľko projektov príde.
p. Abelovská
-možno ku koncu roku budú akcie
Mgr. Slavkovský
-tento projekt podalo OZ pri ZŠ, Ul. slobody. Týka sa skvalitnenia komfortu žiakov.
V minulom roku dobudovali schodište. Žiaci, aby mohli v jarných a jesenných mesiacoch
absolvovať prestávku v átriovom priestore, chcú ho vylepšiť. Chcú zakúpiť stoly, na trávnatej
ploche by chceli dobudovať externé fitness centrum, aby sa žiaci mohli počas prestávky
zabaviť. Stavebné práce sa v tomto počasí robiť nedajú. Realizovalo by sa to prostredníctvom
rodičov.
p. Kromholec
-podávajú projekt na úpravu detského ihriska v Slanej Lehote. Nie sú funkčné zariadenia,
hlavne šmýkačka, hojdačky, lavičky. Požadujú sumu 2.472 €. Chceli by zakúpiť tri nové
zariadenia, ktoré by vymenili. Sami by si vymaľovali, zabetónovali. Materiál by bol zakúpený
v tomto roku, práce až v budúcom roku.
Bc. Tóčiková
-konzultovala s p. Macove, ktorá robí v knižnici. Bolo by dobré deťom vytvoriť krajší
čitateľský kútik. Požiadala kamarátku, architektku o vypracovanie projektu, aby to bolo
moderné. Zakúpili by sa nové plastové stoly. Knižnica je chladná, gamatky iba temperujú,
preto by bola osadená deliaca stena. Vykurovala by sa iba jedna časť. Zakúpil by sa koberec,
sedacie vaky, pohovka. Požadovaná výška 2.500 €. Sami by vymaľovali regály.
prednosta
-konštatoval, že p. Ťažká sa nemohla dostaviť na zasadnutie MsZ
Je to dobrá myšlienka, mesto v súčinnosti so skládkou žiadalo pred pár rokmi o stojiská
všade. Projekt stroskotal, lebo bol daný pre všetky obce. Je to dosť finančne náročné.
p. Račko
-treba odsúhlasiť, ktoré projekty sa podporia
MUDr. Baník
V žiadosti č. 1 nie je rozpočet, inak nápad je to výborný
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-zásady sú vypracované detailne. Pri projekte č. 1 v zásadách je uvedené, že žiadosti
skontroluje zamestnanec mesta a neúplné návrhy budú vrátené na doplnenie. Má za to, že
návrhy boli predložené ako úplné. V tejto chvíli to nie je chyba MsZ.
MUDr. Baník
-nebolo vyzvané na doplnenie
Bc. Skýpala
-zostávajú 4 projekty
prednosta
-myšlienka je veľmi dobrá. S touto vecou neuspokojíme všetkých ani za 10 rokov, ktorí by také
stojiská chceli mať. Keby tu p. Ťažká bola, povedal by jej to do očí. Bolo by to pri dvoch
vchodoch a bol by problém. Situácia by sa skomplikovala. A možno v blízkej budúcnosti vyjde
projekt.
MUDr. Baník
-navrhol pozvať p. Ťažkú na MsÚ, že aký je rozpočet a MsZ by sa malo zaoberať otázkou
urobiť všetky stojiská v meste, nie ako participatívny rozpočet. Treba zvážiť celkovú dotáciu,
vytypovať miesta a urobiť jednotné stojiská.
Mgr. Jánošík
-sú to zaujímavé projekty. Projektom p. Ťažkej sa budeme musieť zaoberať. Bolo by najlepšie
v rámci výzvy. Navrhol podporiť projekt na knižnicu. Na 4 projekty vyjde po 2.500 €.
p. Pitliak
-páči sa mu projekt MŠ
Mgr. Slavkovský
-keď je 5 projektov, treba podporiť všetky a niečo z každého vypustiť
Mgr. Brisudová
-bol návrh p. Račka, či chceme podporiť všetky projekty a potom budeme hlasovať o sumách
Mgr. Brisudová
-prvý projekt, ktorý bol doručený na MsÚ, bol projekt Mgr. Kataríny Ťažkej. Názov a účel
projektu bol vybudovanie prístrešku na kontajnery na verejnom priestranstve Fučíkova ul.
Hlasovanie:
Kto je za podporu tohto projektu?
6 za
- proti
6 sa zdržali hlasovania
Mgr Brisudová
Bc. Tóčiková
Mgr. Talánová
Mgr. Jánošík
Kamas
Sitor
Návrh nebol schválený.

-17Ďalší projekt predložila Bc. Tóčiková. Týka sa Mestskej knižnici v Poltári a jej vynovenia.
Hlasovanie:
Kto je projekt Bc. Tóčikovej?
11 za

- proti

1 sa zdržala hlasovania
Bc. Tóčiková
Albert neprítomný

Ako tretí bol doručený návrh p. Kataríny Hvozďákovej v zastúpení Rodičovského združenia
pri MŠ, Ul. sklárska. Názov projektu Zážitková škôlka - Vláčik poznania, konkrétne vytvorenie
vyvýšených záhradiek.
Hlasovanie:
Kto je za tento projekt?
12 za
- proti

- sa zdržal hlasovania
Albert neprítomný

Ďalší projekt, je projekt Márie Fehérpatakyovej, ktorá ho predložila za OZ. Ide o vytvorenie
rekreačno – oddychovej zóny v areále ZŠ, Ul. slobody.
Hlasovanie:
Kto je za tento projekt?
12 za
- proti

- sa zdržal hlasovania
Albert neprítomný

Posledný projekt predložila Mgr. Martina Kromholcová zo Slanej Lehoty. Názov projektu je
Hrajme sa krajšie. Jedná sa o obnovu verejného priestranstva – obnova detského ihriska
v Slanej Lehote.
Hlasovanie:
Kto je za tento projekt?
12 za
- proti

- sa zdržal hlasovania
Albert neprítomný

MUDr. Baník
-navrhol hlasovanie za všetky 4 návrhy naraz v pôvodnej výške, ktorá je navrhovaná
Hlasovanie:
Kto je za to, aby boli schválené finančné prostriedky z participatívneho rozpočtu vo výške ako
boli uvedené v žiadostiach p. Márie Fehérpatakyovej, Bc. Martiny Tóčikovej, Mgr. Martiny
Kromholcovej, Kataríny Hvozďákovej /okrem Mgr. Kataríny Ťažkej/
12 za

- proti

- sa zdržal hlasovania
Albert neprítomný

-189. Návrh rozpočtu na r. 2017, 2018, 2019
Bc. Skýpala
-bol dlhodobo PN, nastúpil v utorok. Bol krátky čas na to, aby bola zvolaná komisia.
Kolegovia skúšali zvolať aj bez neho, nakoľko boli ostatní kolegovia pracovne vyťažení,
nepodarilo sa zísť v dostatočnom počte, komisia nezasadala. Bol by rád, keby ešte tento
týždeň urobili komisiu a bolo by MsZ len k rozpočtu. On osobne má viacero výhrad, ktoré by
chceli vyriešiť. Posledné dva roky, keď bol rozpočet predjednaný v komisii, bol schválený.
Výstup z komisie môže byť rozposlaný. Bolo by dobré, keby sme rozpočet schválili.
MUDr. Baník
-vzhľadom na zdravotný stav p. Skýpalu, 3 x sa pokúsil o zvolanie komisie, ešte pred prvým
zvolaním MsZ. Pripomienky a nezrovnalosti, aby mohli byť do rozpočtu zapracované, ešte
mohol visieť na verejnom mieste a dnes mohol byť aj s výhradami prijatý.
Zajtra je posledný deň, kedy môžeme rozpočet riadne schváliť, 15 dní pred ukončením
rozpočtového obdobia. Na zajtra primátor nemôže zvolať MsZ, lebo je určený počet dní na
zvolanie, kde by museli dostať aj materiály. Je to nezrealizovateľné. Ak chceme prijať
rozpočet, môže byť s výhradami, alebo bez výhrad. Ak ho odmietneme, musíme ísť
v rozpočtovom provizóriu. Zákon presne hovorí o rozpočtových opatreniach v obci. Máme dve
možnosti: buď ho neprijať, alebo o ňom rozprávať a prijať s výhradami a výhrady riešiť
rozpočtovým opatrením v r. 2017, alebo bez výhrad.
O rozpočte vieme 7 týždňov. Bol vyvesený 10. novembra. On , ako pozývateľ a podpredseda
komisie, kde pozval aj p. Skýpalu a všetkých kolegov, nedostal ani jeden pozmeňujúci návrh,
výhrady na zmenu. Mali sme priestor na to, aby sme sa k nemu vyjadrili, skôr, ako ho budeme
schvaľovať.
primátor
-ak dnes neschválite rozpočet, nepôjdu kluby, projekty, nedostaneme nič
Bc. Skýpala
-Banská Bystrica bola štyri z posledných piatich rokov v provizóriu a neohrozilo to nič.
Nevidí problém, aby MsZ nezasadlo ešte tento rok.
MUDr. Baník
-ešte môžu byť aj tri MsZ, ale môžeme o rozpočte len diskutovať. Podľa novely zákona
426/2013 s účinnosťou od 1. 1. 2014, obec sa riadi provizóriom, kde sa poskytuje 1/12
rozpočtu bez rozpočtových opatrení za predošlé obdobie. To znamená, r. 2016, ktorý sme
schválili koncom roka 2015, kde obec nesmie poskytnúť žiadnu dotáciu s výnimkou
špeciálneho predpisu, ktorý sa týka škôl. Nedostanú kluby, žiadne inštitúcie.
Bc. Skýpala
-kedy môžeme najbližšie schváliť rozpočet?
MUDr. Baník
-v januári

-19Bc. Skýpala
-hneď na začiatku
primátor
-v januári to nebude, mám svoj program, najskôr vo februári
Bc. Skýpala
-keď požiada 1/3 poslancov o zvolanie, primátor ho musí zvolať do 15 dní. MsZ bez primátora
môže byť, bez poslancov nie. Zasadnutie môže viesť viceprimátor, alebo p. Kulich.
Vedel, že komisia nezasadne, preto nedoručil pripomienky, ale má ich pripravené.
MUDr. Baník
-nikdy nebola komisia uznášaniaschopná, keď ju zvolal. P. Skýpala nevedel, že nie je
uznášaniaschopná, lebo poslednú odvolával o 15, 30. Ak vedel, tak mal iné informácie ako on.
Prostredníctvom vedúcej ekonomického oddelenia zabezpečil dve zapisovateľky na túto
komisiu. Bola zvolaná na 16, 00 a posledný sa ospravedlnil o 15, 30 hod.
Hlasovanie:
Kto je za schválenie návrhu rozpočtu Mesta Poltár na roky 2017, 2018, 2019
Návrh programového rozpočtu Mesta Poltár na roky 2017, 2018, 2019?
5 za

- proti

7 sa zdržali hlasovania
Pitliak
Mgr. Talánová
Bc. Tóčiková
Mgr. Jánošík
Kamas
Mgr. Brisudová
Bc. Skýpala

Návrh nebol schválený.
10. Zmena rozpočtu na 2016 RO č. 41 – 50
Hlasovanie:
Kto je za rozpočtové opatrenie č. 41
V príjmovej položke ekonomickej klasifikácie rozpočtu:
110 Výnos dane z príjmov 50 000,00
10 – Sociálne zabezpečenie
Zariadenie sociálnych služieb vlastné príjmy
12 za

- proti

15 000,00

- sa zdržal hlasovania
Albert neprítomný

-20Rozpočtové opatrenie č. 42
Mgr. Brisudová
-je tam suma 12.000 €, ktorá prišla mestu od firmy ALPINE Slovakia s. r. o. . Na čo bola
konkrétne vynaložená, či skládka je účtovaná vo výkonných a zákonodarných orgánoch
mesta?
p. Štrbová
-to jme náš majetok, lebo sa kupovali nejaké veci na skládku, tak ich dala na samosprávu
Mgr. Brisudová
-skládku nemáme samostatne?
p. Štrbová
-nie
Mgr. Brisudová
-chcela, aby sme mali osobitne, ako napr. polikliniku, lebo je to dosť náročné, že nachádzame
skládku vo výkonných a zákonodarných orgánoch mesta
p. Štrbová
-čo sa týka skládky Slaná Lehota, tak nám tam náklady vznikajú na monitoring skládky a na
strážnikov, čo máme povinnosť. Mzdy strážnikov sú tiež na samospráve.
Mgr. Brisudová
-keď dostaneme takéto RO, nájdeme to v rozpočte aj podľa klasifikácie, ale je to neprehľadné.
Skládka je pre nás ako stavba, bolo by korektnejšie, aby sme sa vedeli v rozpočte orientovať.
Nejde len o poslancov.
p. Štrbová
-nie je to problém, má 73 stredísk
Mgr. Brisudová
-čo sa robilo na skládke?
primátor
-zakrývalo sa všetko a všetky potrebné veci, čo nám spravila vysoká škola, alebo výskumný
ústav, aby sme dodržali literu zákona. Robili sme to vlastnými silami a technika, čo sme
použili.
/p. Kamas odišiel/
MsZ rozpočtové opatrenie č. 42 a 43
vzalo na vedomie.

-21Rozpočtové opatrenie č. 44
Mgr. Brisudová
-aké je percento dofinancovania v rámci transferov, o ktoré dofinancuje mesto
p. Štrbová
-toto je spoluúčasť
Mgr. Brisudová
-čo chýba to dofinancujeme?
p. Štrbová
-v zmluvách je stanovené, koľko dostaneme na tých ľudí a na čo konkrétne a ostatné veci,
ktoré štát nepreplatí, musí mesto
Hlasovanie:
Kto je za to, aby bolo schválené rozpočtové opatrenie č. 44
Výdavková časť:
Funkč. kl.
Ekon. kl.
Suma
09.1.2.1. 312001 ZŠ Slobody- odstrán. stav. bariér 960,00 EUR
09.1.2.1.
312001 ZŠ Slobody - telocvičňa 300,00 EUR
Transfery:
Terénna sociálna práca
2 285,00 EUR
Verejno prospešné práce
10 605,00 EUR
Komunitné centrum
7 015,00 EUR
Komunitné centrum – televízor, fotoaparát, didat. tabuľa
6 za

- proti

178,00 EUR

5 sa zdržali hlasovania
Pitliak
Bc. Tóčiková
Mgr. Talánová
Mgr. Jánošík
Mgr. Brisudová
Albert, Kamas neprítomní

Rozpočtové opatrenie č. 45
p. Štrbová
-tých 15.000, je to, čo bolo v prvom RO. Lomanová si príjmy navyšovala, to sú jej vlastné
príjmy vo výdavkovej časti. Participatívny rozpočet presunula z kapitálových na bežné
výdavky. 25.000 sa schvaľovalo na predchádzajúcom MsZ, len aby to prešlo cez RO a na
údržbu ešte 6.000 €.
Mgr. Jánošík
- či to bola oprava pri garážach

-22prednosta
-je to celkove
p. Štrbová
-očakávaná skutočnosť v r. 2016 na MK je predpokladaná vyššia
Ing. Cifraničová
-možno to bude prepadnutá kanalizácia, o ktorej sa uvažovalo pred tržnicou
prednosta
-taký bol predbežný rozpočet firmy
Bc. Skýpala
-tak načo navyšujeme tento rok, keď sa to nejde robiť?
prednosta
-toto bolo predtým, ako sme sa nestretli, s tým, akože to by bolo bývalo
Bc. Skýpala
-tak to treba von
prednosta
-aj tak sa zvýši v rozpočte
p. Štrbová
-financie, ktoré sa neminú, pôjdu do rezervného fondu
prednosta
-celkový rozpočet investície, ktorú sme riešili na to asfaltovanie, ktoré neprešlo, bol nejaký
plánovaný plus, mínus podľa súťaže, ktorá sa nevyhodnotila a toto bola vec, ktorá sa mala
popri tom spraviť. Ak sa schváli investícia na budúci rok ohľadom asfaltovania toho „Ú“,
bude treba počítať s tým, že sa použije na ten havarijný stav, ktorý tam je.
Mgr. Jánošík
-nič sa nedeje, len aby to bolo konkrétne, preto sa dotazujeme, pretože MK, kde? A nemusíme
sa ani spytovať, keby sa napísalo, že tržnica, nemusíme sa ani spytovať
Hlasovanie: Kto je za
rozpočtové opatrenie č. 45
Výdavková časť:
Funkč. kl.
Ekon. kl
Suma
10 – Sociálne zabezpečenie - ZSS
610 – Tarifný plat, osobný plat, základný plat
620 – Poistné do poisťovní
632 – Energie

7 460,00 EUR
2 540,00 EUR
5 000,00 EUR
15 000,00 EUR

-23700 – Kapitálové výdavky – participatívny rozpočet -10 000,00 EUR
635 – Bežné výdavky – participatívny rozpočet
10 000,00 EUR
700 – Kapitálové výdavky – kanalizácia Ul. podhorská

25 000,00 EUR

04.5.1 Úprava miestnych komunikácií
635 – Bežné výdavky – údržba miestnych komunikácií 6 000,00 EUR
10 za

- proti

1 sa zdržal hlasovania
Pitliak
Albert, Kamas neprítomní

Rozpočtové opatrenie č. 46
prednosta
-je to žiadosť, ktorú predložil MsPS za neuhradené faktúry a potrebuje ich v tomto roku
vyrovnať, elektrina, odpad... celková suma 4.300 €
SSE Žiôina
645 €
SSE Žilina
645 €
Mesto Poltár
1.433, 15
Mesto Poltár
127, 40
Mesto Poltár
309, 96
Mesto Poltár
401
Združenie obcí Breznička
428, 40
Združenie obcí Breznička
284, 76
Ing. Solivajs
-Mesto to sú poistky za autá, a energie paušály za kúpalisko
Mgr. Jánošík
-treba to rozpísať, aby sme vedeli, čo schvaľujeme. Mohlo byť napísané kúpalisko.
Hlasovanie:
Kto je za rozpočtové opatrenie č. 46
Výdavková časť:
Funkč. kl.

Ekon. kl

Suma

06.2.0 – Rozvoj obcí (Mestský podnik služieb)
632 – Energie
1 300,00 EUR
– Služby - vývoz kontajnerov
1 500,00 EUR
-poistné
1 000,00 EUR
-daň z motorových vozidiel
500,00 EUR
-----------------4 300,00 EUR
8 za

- proti

2 sa zdržali hlasovania

-24Mgr. Talánová
Mgr. Brisudová
Albert, Kamas, Bc. Tóčiková neprítomní
Rozpočtové opatrenie č. 47
prednosta
-hasičský zbor potrebuje presun z bežných výdavkov do kapitálových. Chcú si opraviť
prenosnú striekačku.
p. Kulich
-chceme zvýšiť jej obsah, musia to byť ako kapitálové výdavky, nie bežné
Hlasovanie:
Kto je za rozpočtové opatrenie č. 47
Výdavková časť:
Funkč. kl.

Ekon. kl

Suma

03.2.0 – Ochrana pred požiarmi
631 – Cestovné
633 – Materiál
637 - Služby
Bežné výdavky

- 500,00 EUR
-3 300,00 EUR
- 200,00 EUR
- 4 000,00 EUR

714 – Rekonštrukcia a modernizácia doprav. prostriedkov
4 000,00 EUR
10 za

- proti

- sa zdržal hlasovania
Pitliak, Kamas, Albert neprítomní

Rozpočtové opatrenie č. 48
prednosta
-opatrovateľky nestrovili toľko peňazí. Tieto peniaze by sme vedeli použiť pre MsPS.
p. Štrbová
-4.300 €, čo sme schválili pre MsPS, zobrala odtiaľto, tam je prebytok.
Hlasovanie:
Kto je za to, aby bolo schválené rozpočtové opatrenie č. 48
Výdavková časť:
Funkč.kl.
Ekon.kl

Suma

-2510.2.0 – Staroba (Opatrovateľky)
610 – Mzdy
620 – Odvody
9 za

- proti

- 3 185,00 EUR
- 1 115,00 EUR
- 4 300, 00 EUR
2 sa zdržali hlasovania
Mgr. Jánošík
Mgr. Brisudová

Kamas, Albert neprítomní
Rozpočtové opatrenie č. 49
prednosta
-dostali sme ponuku od p. Ridzoňa. Máme problémy na MsPS, lebo Avia vyklápač bola
pokazená. Riaditeľ pozrel cenu, ceny sme porovnali. Vzhľadom na technický stav sme sa
rozhodli, že ju zakúpime, aby sme ľuďom robotu uľahčili.
MsZ berie RO č. 49 na vedomie.
Rozpočtové opatrenie č. 50
prednosta
-zaoberali sme sa, ako ďalej s Krištáľom a nechali sme sa motivovať názormi poslancov,
keďže sa neschválila nájomná zmluva pre jediného záujemcu na prevádzkovanie Krištáľu.
Zoberieme si to na svoju „hlavu“, žeby sme sa pokúsili toto zariadenie, hlavne kuchyňu,
zariadiť a vo vlastnej réžii, vlastnými zamestnancami prevádzkovať, aby slúžilo na ten účel,
ktorý má. Suma 26.979 má slúžiť na to, aby sme vedeli zabezpečiť základné veci. Bolo to
porovnávanie s ľuďmi, ktorí sa do toho vyznajú, čo všetko tam byť musí, aby nám to schválila
hygiena.
Hlasovanie:
Kto je za schválenie rozpočtového opatrenia č. 50
Výdavková časť:
Funkč.kl.

Ekon.kl

Suma

01.1.1. – Výkonné a zákonodarné orgány (Krištál)
713 – Nákup strojov, prístrojov, zariadení, ...
26 979,32 EUR
3 za
MVDr. Balog
Sitor
MUDr. Baník

- proti

8 sa zdržali hlasovania

Albert, Kamas neprítomní
Návrh nebol schválený.

-26Rozpočtové opatrenie č. 51
prednosta
-RO č. 51 a 52 sa týka ZUŠ, niečo sa navyšuje, niečo sa znižuje
Hlasovanie:
Kto je za rozpočtové opatrenie č. 51
vo výdavkovej časti rozpočtu presun
Základná umelecká škola
z položky 620 Poistné a príspevok do poisťovní
na položku 642 Transfery jednotlivcom
z podpoložiek:
632 001 – Energie
632 002 – Vodné, stočné
635 006 - Opravy budov
na podpoložky:
633 002 – Výpočtová technika
632 003 – Poštovné
633 006 - Kancelárske potreby
633 013 – softvér
635 002 – údržba výp.tech.
633 010 – Pracovná obuv
637 012 – poplatky banke
Spolu
11 za

- proti

- 500,- EUR
500,- EUR

- 647,00 EUR
-149,00 EUR
- 800,00 EUR
796,00 EUR
40,00 EUR
170,00 EUR
350,00 EUR
200,00 EUR
30,00 EUR
10,00 EUR
1 596,00 EUR
- sa zdržal hlasovania
Albert, Kamas neprítomní

Rozpočtové opatrenie č. 52
Hlasovanie:
Kto je za rozpočtové opatrenie č. 52
Základná umelecká škola
Príjmová časť: vlastné príjmy
Výdavková časť:
Ekon.kl
633 002 – Výpočtová technika
633 006 – Kancelárske potreby
633 009 - Učebné pomôcky
635 002 – Údržba vyp. tech.
637 001 – Školenia
637 015 – Poistné
Spolu

1 620,- EUR
Suma
700,00 EUR
200,00 EUR
187,00 EUR
400,00 EUR
66,00 EUR
7,00 EUR
1 620,00 EUR

-27Príjmová časť: z ročného vyúčtov. zdravotného poistenia
Výdavková časť:
Ekon.kl
630 – Tovary a služby
11 za

- proti

300,75 EUR
300,75 EUR

- sa zdržal hlasovania
Albert, Kamas neprítomní

Rozpočtové opatrenie č. 53
prednosta
-je to ročné vyúčtovanie zdravotných poisťovní. Je to navýšenie rozpočtu, prídu na účet.
Hlasovanie:
Kto je za rozpočtové opatrenie č. 53
Mestská samospráva
Príjmová časť: z ročného vyúčtov. zdravotného poistenia

11 366,69 EUR

Výdavková časť:
Ekon.kl
630 – Tovary a služby

11 366,69 EUR

10 za

- proti

1 sa zdržala hlasovania
Mgr. Tóčiková
Albert, Kamas neprítomní

Rozpočtové opatrenie č. 54
MUDr. Baník
-podal návrh na RO č. 54:
MsZ schvaľuje mimoriadnu dotáciu Futbalovému klubu Sklotatran Poltár vo výške
1.745,28 € .
Účelová dotácia na uhradenie nedoplatku za prevoz hráčov v období jesennej časti sezóny
2016/2017 autodoprave Jozef Jackuliak - Kalinovo.
Môže to byť zo zmeny RO č. 53 a to položky, ktorú sme schválili.
Mgr. Jánošík
-je koniec sezóny a faktúry sa predložia po sezóne. Mali by sme to dať do rozpočtu, ako
doprava v rámci futbalu. Ak treba navýšime.
MUDr. Baník
-faktúra prišla po každom mesiaci, len je nevyplatená. Dopravca p. Jackuliak prispôsobuje
ceny nákladom za pohonné hmoty. On za svoju prácu a prevoz si berie určitú čiastku a podľa
toho, ako sa pohybuje cena pohonných hmôt, tak sa pohybuje aj fakturácia pre klub. Ak sa
zníži cena pohonných hmôt, aj on zníži cenu. Fakturuje po mesiaci. Z tejto čiastky, on je
platca DPH, 20 % už odviedol štátu. Z 1.700 €, 20 % odviedol štátu. Navrhuje z položky,
ktorá nám prišla odinokadiaľ.

-28Bc. Skýpala
-štatutár je p. Bukovský, je tam Jožko Marcinek a on. Došlo ku chybnej komunikácii
Bukovského a s p. Jackuliakom. Na klub Kalinovo zle vystúpil, lebo nevedel, ako je to
s fakturáciou. Sklotatran Poltár a Baník Kalinovo jarnú časť 2016 mali spoločný dorast.
Všetky náklady hradil Poltár a Kalinovo má určitú čiastku refundovať. Bol už aj dohodnutý,
že to bude riešiť, vyskočili do toho zdravotné problémy. Rieši sa to teraz, čiastka sa preplatí.
Určite nebude treba v tejto výške, lebo prídu financie aj z Kalinova.
Hlasovanie:
Kto je za rozpočtové opatrenie číslo 54:
mimoriadna dotácia Futbalovému klubu Sklotatran Poltár vo výške 1.745,28 eura .
Účelová dotácia na uhradenie nedoplatku za prevoz hráčov v období jesennej časti sezóny
2016/2017 autodoprave Jozef Jackuliak - Kalinovo.
9 za

1 proti
Kulich

1 sa zdržal hlasovania
Sitor
Albert, Mgr. Brisudová neprítomní

11. Dodatok č. 2 k VZN č. 6/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
prednosta
-bol novelizovaný zákon. Mesto je povinné vyrúbiť od 0, 015 – 0, 078 €/kg. Máme platné VZN,
len túto časť treba doplniť.
Hlasovanie:
Kto je za tento dodatok?
10 za
- proti

1 sa zdržal hlasovania p. Pitliak
Mgr. Brisudová, Albert nepritomní

12. Kontrola bežných príjmov MsPS - platby za hrobové miesta
prednosta
-túto správu vypracovala hlavná kontrolórka v súlade s plánom práce.
p. Račko
-pohrebné služby treba lepšie spropagovať
MsZ vzalo správu na vedomie.
13. Kontrola nákladov na správu kúpaliska a futbalového štadióna r. 2016
MUDr. Baník
-v pozvánke je uvedené kontrola futbalového štadióna, je to nepresne treba upraviť názov
kontroly, lebo sa jedná o ihrisko s umelou trávou

-29Bc. Tóčiková
-bolo vybraté na kúpalisku 29, 17 € za sprístupnenie umelého ihriska bez pokladničných
dokladov. Táto suma vznikla ako podklad zo strany MsPS. Ako to evidujú? My nemôžeme
prijať bez pokladničných dokladov.
Ing. Solivajs
-peniaze za ihrisko sa vyberajú a potom sa prijmú do pokladne. Nevie zaujať stanovisko.
Inkasuje sa 6 € za ihrisko mimo sezóny. Cez sezónu sa neplatí. Tie sa donesú do pokladne
MsPS a vystaví sa doklad. Nevie sa k tomu vyjadriť.
Bc. Tóčiková
-aj tá suma je zvláštna
Ing. Solivajs
-mohlo to vzniknúť tak, že keď sa začína sezóna, dáva sa 30 € na vydávanie. Zostalo to asi
v pokladni.
Mgr. Brisudová
-toto je tržba za sprístupnenie areálu
Ing. Solivajs
-pozrie sa na to a dá odpoveď
MUDr. Baník
-konštatoval, že riaditeľ sa k správe vyjadril a prečítal jeho stanovisko
Ing. Solivajs
-futbalisti mali vstup zdarma
Mgr. Brisudová
-to, čo hovorila p. Tóčiková, jej tiež udrelo do očí, čo sa týka výberu bez pokladničných
dokladov. Myslí si, že MsPS by sa mal efektívnejšie starať o majetok, ktorý mu je zverený.
Ďalšia vec, s ktorou sa boríme roky je:
„Mzda správcu kúpaliska p. Bodnára a pracovníkov p. Ančo a p. Kulich je za vyššie uvedené
mesiace vedená na stredisku kúpalisko, kde sa aj fyzicky nachádzajú
Ostatné mesiace v roku /cca 6/ sú mzdové náklady správcu kúpaliska vedené na hlavnej
činnosti – v rámci príspevku mesta. Čiže ako ostatní zamestnanci MsPS, ktorí napr.
zabezpečujú práce v meste, vývoz a pod. Pracovník sa však aj po ukončení sezóny fyzicky
zdržiava na kúpalisku.
P. Kulich a p. Ančo po ukončení sezóny na kúpalisku zabezpečujú práce v rámci mesta, ako
ostatní zamestnanci MsPS.“
Opýtala sa riaditeľa prečo?
Už sme sa tým zaoberali, keď sa staval internát, vtedy povedal, že tam niečo robil s dverami.
Ing. Solivajs
-momentálne robí s kotolňami. Tri týždne robili kotolňu na dome služieb, lebo bol únik vody.
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dom služieb predať. Aj v kultúrnom dome je stará kotolňa. Obchádza kotolne a keď mu vidia
auto, už je zle. Teraz bude mať mesiac a pol dovolenku. Všetky práce okolo kotolní, či sú to
revízie, robí v zime. Robí sa to za chodu. U prednostu videl popodpisované správy z revízií.
Platený je z hlavnej činnosti, aj keď sa zdržiava tam. Do kotolne musí ísť aj z dovolenky, lebo
jediný má na to oprávnenie a jediný ich spravuje. Už sme kotolne mohli vymeniť, ale projekty
napr. na kultúrny dom, darmo investujeme do kotla, lebo potom nám už na kotol nedajú.
Kotolne sú aj v MŠ, bývalá polícia, MsÚ.
Mgr. Brisudová
-zo správy hlavnej kontrolórky sa dozvedáme o mnohých nedostatkov, ktoré sa týkajú MsPS.
V každej, od vydávania bločkov, tachometre, nejde hovoriť o faktúrach, povedalo sa už veľa.
Toho, čo má MsPS na rováši, je veľa. Rieši sa to dookola. Ju tiež ako občianku zaujíma, čo sa
robí a keď sa to nerobí, alebo robí nekvalitne, je to problém. Vždy tam niečo máme.
Pri hrobových miestach sa neprihlásila, tam chýbala evidencia.
Ing. Solivajs
-do roku 2006 nebola žiadna. P. Teichnerová odvtedy vedie evidenciu, vydáva nové výzvy
a posiela ľuďom, ktorí si v r. 2006 zaplatili a skončilo platenie. Teraz, keď je pohreb, vypláca
sa aj za hrobové miesto.
Mgr. Brisudová
-vždy má pocit, že v správach niečo nájde. Konštatovala, že oni si na svojich pleciach odnesú
kritiku, ako málo kto.
Ing. Solivajs
-počúva z celého Poltára, ža ani MsPS nerobí
Mgr. Brisudová
-ona odpisuje občanom na fcb a hovoria, že 7 poslanci môžu za osvetlenie v meste. Nákup by
mal ísť z rozpočtu mesta a malo by sa dopĺňať a MsPS inštalovať. Vianočné osvetlenie sa
neinovuje. Vypisujú, že napr. na Málinci je iné osvetlenie. Píšu to jej a tu sa vytvára dojem, že
7 poslanci môžu za osvetlenie, ale tak to nie je. Odhlasuje sa v pléne a závisí to aj od podpisu
primátora. Napísali, že sami donesú ozdoby na stromček. Občana nezaujíma, čo interne
riešime. Chce mať kvalitnú službu.
Vidí, koľko zabezpečujeme aj pohrebov, sme na chvoste. Nevieme sa predať, MsPS sa musí
snažiť. Nechce povedať, že MsPS nič nerobí, to by nebola pravda. Pozná tam mnohých
chlapov a ženy. Sú tam značné rezervy.
MsZ berie kontrolu nákladov na správu kúpaliska v sezóne 2016 na vedomie.
14. R ô z n e
Mgr. Jánošík
-navrhol RO č. 55.
Bolo by dobré inštalovať antivírusy do 13 – 15 počítačov, nejaké batérie by sa vymenili.
Jednalo by sa o sumu 1.430 €.
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-prečo batérie už po dvoch rokoch?
Mgr. Jánošík
-ak má niekto dobré, tak netreba
Hlasovanie:
Kto je za rozpočtové opatrenie č. 55
zakúpenie antivírusového programu a batérií do notebookov do výšky 1.430 €
9 za

- proti

3 sa zdržali hlasovania
Pitliak, Sitor, Račko
Albert neprítomný

Plány činnosti MsZ a MsR
prednosta
-MsZ sa konajú každý rok častejšie, sú zvolávané podľa potreby
Mgr. Jánošík
-tento plán je o dvoch mesiacoch. Chcel rozšíriť na II., IV., VI. a aby bolo MsZ tretí štvrtok
v mesiaci. Poslanci si plánujú tak. Máme naplánované 4 zasadnutia ročne, to je nič. MsR
nefunguje, či sa zruší a nech MsZ zasadá každý mesiac, alebo každý druhý.
Aby nebolo 29 bodov. Zákon nezakazuje častejšie. Dva krát za polroka je málo.
primátor
-zo zákona sú dve, ale zvolávame podľa potreby. Je aj 10 zasadnutí do roka. Štvrtky v dvoch
zasadnutiach polročne sa dá dodržať, inak nie. Sú aj projekty a musíme zvolať, keď
potrebujeme. Tak sa schádzajme každý mesiac.
P. Jánošík napr. navrhol, aby sme prevádzkovali Krištáľ a nezodvihol za to ruku. Chceli sme
kúpiť nádoby, ktoré by fungovali pre mesto. Prešli dva mesiace a už to nie je pravda.
Mgr. Jánošík
-mali sme robiť výberové konanie, vždy sa tam kupuje a nie je tam nič.
primátor
-výberové konanie sme robili a dali sme nereálne podmienky. Teraz chceme mesto, vybrať
vedúceho a prevádzkovať.
Bc. Skýpala
-a keď bude trvať pol roka kým sa nájde niekto?
primátor
-my nechceme dať prevádzkovať, nechceme, aby prevádzkovalo mesto, tak čo chceme?
Bc. Skýpala
-treba predniesť podnikateľský zámer
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-vieme, čo potrebujeme
Bc. Skýpala
-musí byť odborný dozor, hmotná zodpovednosť a potom kúpiť stroje. Konštatoval, že aj on
v práci má hmotnú zodpovednosť a keď niečo urobí, má poistku. Komu zosobní primátor aj
penalizačnú faktúru 33.000?
prednosta
-ak sa kúpi inventár je za to zodpovedný človek a raz do roka je inventarizácia.
Opýtal sa p. Jánošíka, čo sa rozkradlo z Krištáľu?
Mgr. Jánošík
-p. Uhrinová si brala, čo sa dalo
primátor
-to bolo jej
Bc. Tóčiková
-na zariadenie kuchyne sa robí PD. Keby sme mali niekoho, čo sa vyzná, tak by sa dalo
prekonzultovať, čo je potrebné a aké parametre. Nie, že nechceme. Nech je to kúpené rozumne
a kým nebude zámer, či mesto môže prevádzkovať. Zodpovedná osoba musí byť kuchár.
Kolega sa obáva, že nakúpime, dáme do kuchyne, kým nájdeme človeka, môžeme dať Krištáľ
do prenájmu, ako teraz, a môže sa stať, že po akcii polovica strojov je zmiznutých.
MUDr. Baník
-vráťme sa k plánom práce, či p. Jánošík predkladá iný plán práce
Mgr. Jánošík
-v r. 2010 bola MsR každý mesiac a MsZ každé dva mesiace.
Navrhuje:
4 zasadnutia na I. polrok /I., III., V., VI./ a 4 zasadnutia na druhý polrok a ohľadom MsR
nech sa dohodne.
MsZ sa budú konať tretí štvrtok v mesiaci.
p. Kulich
-v okolitých dedinách sú zasadnutia po pracovnej dobe, alebo v sobotu
p. Kamas
-navrhol MsR zrušiť a zasadnutia MsZ každý mesiac po 17, 00 hod. a to tretí štvrtok
v mesiaci.
Hlasovanie:
Kto je za návrh zasadnutie MsR a MsZ dva krát za pol rok?
5 za
6 proti
- sa zdržal hlasovania
MUDr. Baník
Račko
MVDr. Balog
Sitor
Kulich
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6 za
4 proti
Mgr. Brisudová
MUDr. Baník
Bc. Skýpala
Sitor
Pitliak
MVDr. Balog
Bc. Tóčiková
Račko
Mgr. Talánová
Mgr. Jánošík
Hlasovanie za návrh p. Kamasa:
6 za
3 proti
Mgr. Brisudová
Sitor
Kulich
Račko
Pitliak
MUDr. Baník
Mgr. Talánová
Mgr. Jánošík
Kamas

2 sa zdržali hlasovania
Kamas
Kulich

1 sa zdržal hlasovania
MVDr. Balog

Mgr. Brisudová
-ak chceme urobiť zmenu participatívneho rozpočtu musíme schváliť
realizáciu projektov schválených v rámci participatívneho rozpočtu do 30. 4. 2016. Finančné
prostriedky budú vyčerpané do konca roka 2016. Spôsob čerpania finančných prostriedkov
z participatívneho rozpočtu bude s každým žiadateľom individuálne konzultovať vedúca
finančného oddelenia
Hlasovanie za návrh Mgr. Brisudovej:
11 za
- proti

1 sa zdržal hlasovania
p. Račko

15. Diskusia:
p.Sitor
-upozornil na:
prepadnutý kanál v areále MŠ, Sklárska, je tam rozbitý betón, treba aspoň ohraničiť kvôli
bezpečnosti a potom riešiť
odpadnutý kryt na lampe pred MŠ
-pri bytovke č. 450 majú problém s parkovaním, aspoň pre 7 – 8 áut je potrebné parkovisko
p. Kamas
-požiadal o zakúpenie infražiaričov na vystúpenia na pódiu v zimnom období
primátor
-navrhol zakúpiť z kultúrnej komisie, nakoľko majú financie
p. Kamas
-sporí ich na jednu poriadnu akciu na Silvestra
MUDr. Baník
-1. a 15. 12. 2016 sme mali mať zasadnutie MsZ. Neverí, že zo 7 poslancov, ktorí bojkotovali,
ani jeden to nevedel aspoň 5 dní dopredu, že nemôže prísť.
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ubytovanie a program. Kvôli MsZ musel zrušiť ubytovanie a lektorku a 1. 12. prišiel na MsZ.
Tu sa dozvedel, že zo 7 kolegov, ani jeden nepríde. Neverí, že ani 3 – 4 dni dopredu ani jeden
z nich nevedel, že nemôže prísť. Dnes 15. 12. má v práci vážnu kontrolu. Ako existujú, takú
ešte nemali, musel sa ospravedlniť, lebo je na MsZ. V obedňajších hodinách mal ísť na
vianočný pobyt do Krakova, jednu noc musel stornovať v hotele. Prosí o slušnosť voči nemu,
aj voči všetkým poslancom, ktorí prišli 1. 12. a prišli aj dnes.
p. Račko
-jeho mama povedala, keď sa dozvedela, lebo nepozerá záznamy z MsZ, ale keď ju zniesli pod
čiernu zem, že ako mohla povedať, že neboli jej na MsÚ ústretoví, čo sa týka nejakých vecí,
ktoré vybavovali okolo evanjelickej cirkvi, tak napísala list, ktorý potom prečítal.
List je prílohou zápisnice.
Bc. Skýpala
-škoda, že neprišla p. MUDr. Račková osobne, lebo nemá najmenší dôvod si vymýšľať. Keby
sa dal stiahnuť videozáznam z kamery z kostola, tak bude vidieť, že tam s ním stála. Ak by mu
do očí klamala pani doktorka, lebo nemá dôvod si vymýšľať, takto verejne, lebo neverí, že toto
bolo buď z jej ruky, alebo hlavy, lebo stál s ňou, nemal si to odkiaľ vymyslieť. Skadiaľ by sa
dozvedel, že to synovi nechcela hovoriť.
p. Račko
-p. Skýpala obvinil jeho, že zabudol a obvinil pracovníkov MsÚ, že boli neochotní
Bc. Skýpala
-pani doktorka povedala, že sa bola spýtať, nie je to tak ďaleko, že sa nepamätá, načo by ho
zastavila, hovorila, že bola tam, nevedeli jej poradiť
p. Račko
-on nepovedal, že ho nezastavila, tam nie je napísané, že sa s ním nerozprávala, len že p.
Hricová a Ing. Marková jej pomohli
Bc. Skýpala
-osobne povedala, že má spraviť verejné obstarávanie, že si nevie s tým rady. Bola na MsÚ
a tam jej povedali, že sa menil zákon a nemajú to naštudované. Tak jej povedal, že ako je to
môžu povedať zamestnanci mesta, že to nemajú naštudované. Ak je to platné, tak to majú
vedieť. Povedal jej, že tam, má ísť a opýtať sa ešte raz.
Mgr. Brisudová
-MUDr. Baník hovoril poslancom, aby sa dopredu ospravedlňovali. Môže sa stať, že poslanec
nevie v jeden deň, čo bude na druhý deň. Jej sa to stalo teraz, keď nemohla prísť na MsZ, lebo
museli ísť pre chorú mamu do Banskej Bystrice. Každý to o nej vie, že prišla na MsZ pár dní
po pôrode, nebol to problém. Pokiaľ sa jedná o jej blízkych, je korektné povedať, že ich
uprednostní, hlavne keď sa jedná o zdravotné dôvody. Myslí si, že sa to dá pochopiť.
Má pocit, že si prácu poslanca robí najlepšie, ako vie. Možno má rezervy, ale nie žeby
bagatelizovala prácu poslanca, aby sa nezúčastňovala zasadnutí MsZ, aby sa neospravedlnila
v dostatočnom predstihu. Naposledy sa stalo, že to bolo deň vopred, ale povedala aká bola
skutočnosť. Nemá rada, ak sa hovorí všeobecne. Ak máme konkrétne veci, povedzme ich, ak
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preložiť, aby sa mohol zúčastniť, ak môže.
MUDr. Baník
-vyjadril sa k 7 poslancom, z ktorých jeden mohol prísť a jeho účasť by bola 1. 12.
opodstatnená, alebo mohli dať skôr vedieť.
Mgr. Jánošík
-odučil 3 hodiny a o 12, 00 hod. odchádzal na pohreb p. Matuškovej
-nevie, či sa revitalizácia mesta urobí na rok blok „K“, „I“, „J“ a ďalšie časti, čo mala byť
pešia zóna, až po polikliniku,. Poza blok „K“ sa asi nebude robiť. Zastavili ho ľudia, že boli
proti ceste. Nech sa cesta urobí naraz a so všetkými súvislosťami, ktoré treba vykonať. Je to
potrebné urobiť. Prečo sa nezačalo robiť, keď bola rezerva zdrojov na cesty, prečo sme to
nerozhodli v septembri. Lebo zasadáme raz za tri mesiace. V decembri mrzne.
-aký projekt beží teraz? Rómovia hovoria, že najviac p. Kamas je proti tomu, aby sa schválil
projekt na zamestnanosť. Zastavil ho Milan Farkaš. Poslanci by o tom mali vedieť a podporia
to. Na meste mu bolo povedané, že Kamas je proti tomu a 7 poslancov to neschválilo, aby
boli pracovné príležitosti. Nevie, či sa o tom na MsZ hovorilo. Keď počujú druhú stranu veria,
že je to inak Potom je spolupráca taká, aká je. Takéto veci vždy odsúhlasia. Rozpočet sa môže
schvaľovať neskôr, lebo to vidia inak.
-parkovisko na sklárskom sídlisku bl. „I“ a „K“ výklenky by mohli ísť von a vznikli by širšie
cesty a 2, 3 parkoviská. Občania, ako sú ihriská, žiadali chodník.
primátor
-mala vyjsť výzva v novembri, doteraz nevyšla. Prečo asfaltujeme v decembri? Robili cestu od
Brezničky po Turičky, technika bola tu. Preto bola najlepšia ponuka a každý rok sme chceli
niečo urobiť. Nebudeme robiť keď sa správame, ako sa správame. On to nikomu nepovedal.
prednosta
-tu je kamera a vtedy išlo o 5% spoluúčasť. P. Kamas povedal, že sa flákajú, sú nevyužití.
Toto si mohli pamätať.
p. Kamas
-konštatoval, že povedal, že špičkový murár zametal ulice
Bc. Skýpala
-je proti rozpočtu, ktorý bol predložený. Niektoré položky sú tak navýšené a niektoré tak
ponížené, že si to nevie predstaviť, ako to bude fungovať. Čo sa týka ciest, ide to z MsÚ, či od
zamestnancov, alebo vedenia.
-v októbri prišiel nápad, že poďme kúpiť polikliniku a peniaze nikde. Bol tam projekt za
1.600.000, 1.000.000 € bol z fondov a 600.000, ktoré by sme hradili z rozpočtu mesta
a 130.000, za ktoré by sme polikliniku kúpili, čo je 22.000.000 Sk. Toto neprešlo.
-ideme robiť cesty, peniaze odkiaľ. Niekde sa nájdu. Na zimu sa púšťať, čo bude trvať 2 – 3
mesiace, v najväčších mrazoch, to je také poltárske. Rýchlo to urobiť, aby bolo niečo naoko.
My to chceme, ale aby sa to urobilo poriadne. Verí, že ľudia už 4 mesiace vydržia a keď sa to
začne robiť v marci, urobí sa to do júna, nebude nič pukať a možno bude lepšia aj ponuka. Či
už to riešiť zámockou dlažbou, alebo betónom. Povedali ste, že zámocká dlažba je veľmi
dobrý nápad, ktorú si aj sami vyrobíme.
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chátra, máme tu riaditeľa ZŠ, kde sú úniky tepla, budova nie je zateplená, treba vymeniť
okná. Nestaráme sa o to, čo máme. Tiež treba robiť palubovku v športovej hale.
Porovnal si rozpočet r. 2012 a 2017.
Daňové príjmy stúpli o 18 %, výdavky na mestskú samosprávu stúpli o 30 %. Samospráva si
navyšuje a poslancom berie dole. Mali 13.000, už je len 8.000. Začnime šetriť aj na
samospráve, nech si nerozdieľajú odmeny, len tak. Zamestnanci si vyžadujú odmeny. Veľmi
zle to funguje. Platy sa z roka na rok zvyšujú, ale nie o 30%. Samosprávu treba rozkúskovať
a budú strediská.
Na réžiu kultúrneho domu v r. 2012 išlo 60.000, na r. 2017 je 45.000. Mal dotaz, či idú dole
energie.
Posledné tri roky prešiel len ten rozpočet jednohlasne, ktorý predložila ekonomická komisia.
On ochorel, MUDr. Baníkovi sa nepodarilo zvolať komisiu, takéto veci sa nedajú ovplyvniť.
Veľa miest začína provizóriom.
-čo sa týka ospravedlnenia, ospravedlnil sa každý zo 7 poslancov, kto čo robil, nemá právo
nikto vyzvedať
primátor
-ospravedlnenie je len vtedy, keď je v nemocnici
Bc. Skýpala
-keď sa nedostavila „veľká šestka“, nám to bolo povedané tu a nedostavil sa ani nikto zo
zamestnancov
-MsZ začíname 13 poslanci a končíme 6, 7. Je to prejav neúcty voči občanom.
Aj rozpočet nedostatočne napĺňa požiadavky ľudí. Participatívny rozpočet mal úspech. Nech
sa zapájajú aj občania.
primátor
-konštatoval, že Bc. Skýpala zhodnotil sám, ako funguje komisia. Tri štvrte roka nebola
schopná sa zísť. Na čo je toľko členov, keby bola 5 členná, tak sa 3 zídu.
Bc. Skýpala
-nechodí Ing. Žilík, ktorého navrhol primátor
prednosta
-Bc. Skýpala útočí po peniazoch zamestnancov. Je to dobrá zbraň pred občanmi, ako
samospráva rozhadzuje. Keby bol seriózny, pripravil by si koľko zamestnancov, na akých
pozíciách, aké projekty a koľko ľudí musíme platiť a spolufinancovať. Je ochotný vytiahnuť
mzdy zamestnancov MsÚ od r. 2012 do 2016 menovite a chce vidieť, u ktorého uvidí nárast
o 33 %. P. Skýpala dourážal všetkých zamestnancov MsÚ, ktorí sa snažia robiť svoju robotu
tak, ako vedia. Vyzýva ho verejne, aby o týždeň prišiel do kancelárie a všetko bude
pripravené. Chce vidieť jedného zamestnanca, ktorý mal nárast mzdy o 33 %. Zavádza
a manipuluje s informáciami.
-čo sa týka polikliniky, nikto nepovedal, že v budúcnosti budeme musieť stroviť 1.700.000
Peniaze na polikliniku boli a prešli dva týždne, tu sme to neodsúhlasili, prišiel vietnamec
a máme z toho veľkosklad.
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p. Kamas a pán, ktorý celý život robil cesty povedal, čo špekulujeme. Výkaz výmer, ktorý sme
mu poslali, je najlepšie riešenie a žiadny betón. A ak betón, tak by bola položka oveľa vyššia.
Bc. Skýpala
-poliklinika je dobrá vec, pokiaľ by sa nemuselo dofinancovať 1.000.000, majetok nám chátra
MUDr. Baník
-v akčnom pláne boli financie a zostali. Či je možné zmeniť plán. Na dozornej rade sa
rozprávali o vykrytí strát kúpaliska. Znížením vstupného, sa návštevnosť nezvýšila. Vstupné
teda nie je problém, ale počasie a teplota vody. Robil prieskum, akoby sa dala udržať teplota
vody. Sú dve riešenia. Či by toto nemohlo byť v akčnom pláne, či môžeme dať inú položku.
primátor
-nie, boli určené osoby na ministerstve, ktoré sa budú s nami zaoberať.
Konštatoval, že ide podpísať zmluvu na triediacu linku na skládku za 4.000.000, do konca
októbra majú byť preinvestované, idú ďalšie projekty. Z komunálneho odpadu sa má vyrábať
teplo, alebo oleje. Ministerstvo hospodárstva dalo výzvu do 15. 2. , v júni ide ďalšia výzva.
Kúpalisko by do toho pasovalo.
MUDr. Baník
-bol obvinený, že s primátorom na jednaní v Banskej Bystrici s p. Zmatekom nezabezpečili, že
budú čakať s predajom polikliniky do rozhodnutia MsZ. Taká dohoda nepadla, z jeho úst to
nepočuli. Majiteľ mohol predať komukoľvek.
Bc. Tóčiková
-či by sme nepostavili nový domov dôchodcov. Za existujúcim je veľký pozemok, patriaci
mestu, či by nás to nevyšlo do sumy 1.000.000, ktoré by sme vedeli čerpať z eurofondov.
primátor
-my sme presne stanovili. Vláda takto ušetrila. Je to viazané na tú budovu.
Bc. Tóčiková
-dohodli sme sa všetci, že sa poliklinika nejde kupovať, že budeme čakať, či sa bude dať
čerpať z nórskych fondov
primátor
-buď nórske fondy, alebo štát je ostatné. Pripravujeme smernice my, usmerňujeme, čo by sa
malo robiť. Máme sa schádzať, schvaľujeme projekty v akčnom pláne. Budeme presadzovať
na naše podmienky.
Čo sa týka kultúrneho domu, v budúcom roku by mala vyjsť výzva s 5 % spoluúčasťou mesta.
V Ipeľských tehelniach je nový majiteľ.
p. Kamas
-navrhol RO č. 56
MsZ schvaľuje
finančné prostriedky vo výške 844 € na nákup 4 ks infražiaričov

-385 za

- proti

4 sa zdržali hlasovania
MVDr. Balog
Kulich
Račko
MUDr. Baník
Albert, Sitor, Mgr. Talánová, Pitliak neprítomní

MVDr. Balog
-navrhol natrieť strechu na bývalej polícii, pretože môže začať pretekať
Mgr. Slavkovský
-boli zverejnené dve výzvy. Dá sa čerpať dotácia z Envirofondu. Maximálna výška je 200.000
s 5 % spoluúčasťou mesta na zateplenie ZŠ v kombinácii s výmenou okien.
primátor
-bude treba dať na schválenie MsZ.
p. Štefančík
-keď niečo nevyjde, ako by malo, hneď sú obviňovaní poslanci, ale veď „sedmička.“
To nie ej správne vyvolávať také tendencie. Aj dnes prednosta zaklamal v súvislosti
s Krištáľom, keď povedal, že poslanci neschválili zmluvu. Pravda je taká, že záujemca
odstúpil od zmluvy. Netreba púšťať dezinformácie. Nečuduje sa, z jeho strany je to normálne,
čuduje sa primátorovi, že sa učí také manére. V Krištáli mal byť dávno najprv správca
a potom zariadenie. Robí sa to živelne. Živelne sa zvolávajú aj schôdze. Ak by mal niekto
záujem bližšie vysvetliť, vďaka „sedmičke“, komu sa zabránilo vstupu do Krištáľu.
Nezodpovednému človeku, ktorý „položil na lopatky“ firmu v Lučenci. Jeho kolega je kvôli
nemu bezdomovec. Tento pán, ktorý sa zaujíma o Krištáľ a p. prednosta mu ho chce dohodiť,
„položil túto firmu na lopatky“ aj ďalšiu firmu, kde prevádzkovali plaváreň vo Vidinej.
3.000.000 Sk doplácal za neho. To bola malá perlička, čo urobil v ORANGR GROUP
kolegovi. Má exekúcie na krku Čo prevádzkuje vývarovňu v sklárni, urobil si zo syna bieleho
koňa. Vďaka p. poslancom, že postavili také podmienky, ako postavili. Keby to myslel
správne, tak by ich prijal. Bežne sa dávajú do zmlúv.
-rozprával sa s jedným z bratov Ulických a povedal, že halu, ktorú stavajú v Zalužanoch,
mohla byť v Poltári. Mohlo tu byť 100 pracovných miest a neprišli preto, lebo patria medzi
málo podnikateľov, ktorí nedávajú úplatky. Tým je povedané všetko. Debatuje sa odkiaľ sa
vezme 800, 1000 € a keď zrátame, koľko ušlo peňazí, čo sa mu podarilo zistiť, okolo 42, 43,
o ktoré sme prišli, alebo prídeme, vyše 30.000 len na penalizačných faktúrach. Súd prehráme,
lebo zmluvy boli podpísané, ako boli. P. riaditeľ hovoril, že si nevšimol, uzavretých je však
ďalších 5, alebo 6 zmlúv s takou vysokou penalizáciou 0, 5 %. To je hanba. Že tam vzniká
podozrenie, že to bola dohoda a zámer prečítal komentár majiteľa bývalej firmy MaM pod
článkom Plus 7 dní na internetovej verzii.
„Ľudmila Lacková je taká novinárka, ako ja jadrový fyzik. Nie som si vedomý žiadnej dlžoby
minulej, ani terajšej firmy, voči mestu Poltár. Je pravda, že v r. 2014 som mal nedoplatky na
dani z nehnuteľnosti voči mestu, ale mali sme ústnu dohodu, keďže mesto mi je dlžné asi 7
násobok dane a dlhodobo, asi 8 mesiacov po splatnosti, tak spravíme zápočet a pár dní na to
sme mali na účte exekúciu.“
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mohol povedať, s kým asi.
prednosta
-my sme mu zablokovali účty, to ste prestali čítať. Nemohol nakladať s vlastnými účtami, lebo
nám bol dlžný peniaze.
p. Štefančík
-zmluva bola podpísaná v novembri 2013. V r. 2014 bola urobená dohoda, že si môže urobiť
zápočet, nemusí zaplatiť dane. Tá daň 3 roky nie je zaplatená. Nevie, či je vymáhaná.
Vymožená si nebude, lebo bola 4 x zmenená firma, takže nieto od koho vymáhať. Tam nám
utekajú peniaze. Ďalej človek, ktorý prevádzkuje Krištáľ, neplatil za energie, platilo mesto.
Porušil zmluvu, nebola s ním rozviazaná zmluva, neboli vyvodené dôsledky za penalizáciu.
-pred dvomi mesiacmi zariaďoval pohreb v našej pohrebnej službe a musí povedať, že tí
chlapi „všetka česť“ Je veľmi spokojný. Chyba je jedna, že sú tam zastrčení, aj predajňa, kde
sú truhly. Nie sú spropagovaní. Mali by byť v centre mesta a spropagovaní na internetovej
stránke
primátor
-čítame bulvár, nepravdy a zaoberáme sa tým
p. Cubík
-konštatoval, že poslanci tu sedia dva roky. Chcel sa opýtať p. Kamasa, Skýpalu a všetkých,
čo urobili pre mesto Poltár?
Kamas hovoril, že vie nájomcu do Krištáľu, ktorý bude mesačne platiť 700 €. Kde je?
p. Kamas
-odstúpil
p. Cubík
-potom, že vie lacné linky na internát
p. Kamas
-zaplatili z Bythermu
p. Cubík
-tu si povedal, že to padá. Za tú cenu, že sa nedá.
P. Brisudová, Váš nezáujem aj na mestských akciách, žiadny. 90 % tam nechodí. Všetkým
aktívnym ľuďom ste zobrali chuť.
Mgr. Brisudová
-akú chuť z práce som Vám zobrala?
p. Cubík
-nie Vy, všetci, ľudia sa nemajú kde porozprávať
p. Kamas
-urobil kultúrne podujatie a nebola o tom, ani jedna čiarka
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-p. Kamasa nevidel ani na jednej akcii
p. Kamas
-tento rok chýbal p. Baník na oslavách Padlých hrdinov
p. Cubík
-opýtal sa p. Kamasa, akú robotu mu dalo mesto? Napísal to p. Kamas.
A p. Skýpala vravel, že bol na PN. A každý deň bol na káve.
Bc. Skýpala
-bol, ale nie každý deň. Mal vychádzky.
Mgr. Jánošík
-často tu sedí, mohol sa viac naučiť. Poslanec nemá zháňať materiál, tu je výkonný aparát.
Máme tu MsPS, Bytherm. Poslanci majú schvaľovať VZN.
Bc. Skýpala
-konštatoval, že tie kuchynské linky riešil on. 9. 3. posielal p. Cifraničovej cenovú ponuku 125
€ s montážou s dovozom, také isté. 72 ks za 9.000 €. My sme kúpili za 350 €.
Na aké podujatia chodíme? Každé dva týždne, to je iné aký som hráč, na posúdenie sú iní,
chodím za „A“. Aktívne sa podieľam na reprezentácii. V sobotu zabezpečujeme mládež.
Bc. Tóčiková
-dotklo sa jej, že sa nezúčastňuje akcií a ľudia nemajú priestor komunikovať. Ona komunikuje
12 hodín denne. Nebráni sa stretnutiu. Robí svoje podujatia v parku. Keď človek podniká
a snaží sa vybudovať pracovné miesta, nevychádza mu čas sedieť na káve.
Interpelácia
MUDr. Baník
-opýtal sa p. Kamasa a ďalších 6 poslancov
22.6. na MsZ ich interpeloval, prešiel pol roka. Posledná veta bola, že písomne očakáva
odpoveď podľa zákona o obecnom zriadení a rokovacieho poriadku. Do 30 dní mali dať
odpoveď.
-interpelácia na kolegu Bc. Skýpalu:
„Vážený pán Skýpala,
Interpelujem Vás vo veci efektivity čerpania finančných prostriedkov, dotácia futbalovému
zväzu Sklotatran Poltár. Sklotatran Poltár dostal v dvoch predošlých účtovných obdobiach
historicky /95 rokov od založenia futbalového klubu/ najvyššiu dotáciu od mesta Poltár.
Výsledky Vašej činnosti sú alarmujúce a postavenie družstva mužov posledné miesto v IV.
Lige Juh so ziskom 6 bodov, sú tiež historicky nízke. Pred niekoľkými rokmi ste mali na
zasadnutí MsZ Poltár diskusný príspevok ako neposlanec, v ktorom ste obvinili moju osobu,
čo som ako poslanec urobil pre šport v tomto meste. Myslím, že Vašou činnosťou v športovom
dianí, by ste si sami mohli dať odpoveď. Postavenie družstva dospelých je výsledkom aj Vašej
činnosti.“
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pretože pred rokom, dvomi, bol oslovený kolegom Skypalom ohľadom pomoci futbalovému
klubu Sklotatran Poltár. Už zvažoval kroky na vstup do Sklotatranu, či už organizačne,
personálne a s tým je spojený aj finančný príspevok. Čakal na dnešný deň, či bude prijatý
rozpočet, predsa žiadny podnikateľ nevstúpi do toho, čo je blúdivé. Tak, ako sme nekúpili
polikliniku, lebo sme nevedeli určiť zdroj peňazí, tak isto nevstúpi presne z toho istého
dôvodu, lebo nevie, do akej mútnej vody ide. Nezhadzuje prácu p. poslanca, len chcel
vyprovokovať debatu o tom, čo sa na štadióne deje a ponúknuť svoje aktívne služby, aby klubu
pomohol.
primátor
-tak, ako to je v klube, je to medzi poslancami a mestom
Mgr. Jánošík
-MsZ schválilo do MŠ, Sklárska Mgr. Brisudovú. Nebola odvolaná. Prečo je tam p. Sitor?
Sitora sme zobrali na vedomie. Keď mali so zamestnancami problémy, ešte vtedy bola.
-klobúk dole ľuďom, čo robia s futbalom. Sklotatran je rozobratý. Tréner odíde do Málinca
a zoberie si aj hráčov. P. Kováč robí, čo môže, viac sa nedá.
prednosta
-keď to robil on a MUDr. Baník, bolo všetko zlé. Keď niekto chcel peniaze, bol škandál,
prosili sme.
Mgr. Brisudová
-ona sa tiež ťažko môže pýtať poslancov, prečo tak hlasovali. Poslanec hlasuje, ako mu káže
svedomie. Preto nedostal MUDr. Baník odpoveď. Lebo je to z hľadiska zákona o obecnom
zriadení nezákonné, zákon to nepovoľuje.
Bc. Skýpala
-bol za MUDr. Baníkom. 2 x ho oslovil, aby vstúpil do Sklotatranu, resp. prevzal opraty.
Videli sme hlavne čo sa týka „A“ družstva, súčasné vedenie sme to nezvládli. Dá sa priznať,
že sme urobili aj chybné kroky. Boli tam aj nepredvídané udalosti, negatívne ovplyvnili aj
odchody aj hráčov do vyšších súťaží. Je pravda, že postavenie „A“ je za dlhé roky najhoršie.
Do mládeže sa snaží investovať viac času a financií. Dorast je kľúčový, aby sme si
vychovávali vlastných hráčov. Posledných 5 – 6 rokov nešiel z dorastu ani jeden hráč, ktorý
by mohol hrať za dospelých. Dorast hrá mladšiu ligu Juh a sú prví. Minimálne 4 chlapci sú
použiteľní. Tým sa dajú znížiť náklady, lebo nemusia angažovať z iného klubu. Keď som
skritizoval MUDr. Baníka, bol som mladý, neskúsený. Kritizovať je jednoduché.
MUDr. Baník
-aspoň vidíš, čo to je
p. Kamas
-MUDr. Baník nemôže interpelovať ako poslanec poslanca. Jeho vstup do Sklotatranu
uvítame. Bol by prospešný, vyzná sa v mnohých veciach.
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-poslanec nemôže interpelovať poslanca, lebo poslanec skladá sľub a koná podľa svojho
vedomia a svedomia. To, že si MUDr. Baník zvolil na interpeláciu rokovací poriadok ako
vodítko, zákon o obecnom zriadení je nad ním.
UZNESENIE č. 6/2016
zo zasadnutia MsZ v Poltári konané dňa 15. 12. 2016
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO:
I.B E R I E N A V E D O M I E
1. správu o postupe realizácie VZN mesta o dani z nehnuteľnosti, ostatných daní a poplatkov
ako zdroj príjmu k 31.10. 2016
2. správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok
2015/2016.
3. správu o stave životného prostredia v meste Poltár a jeho častiach Zelené, Slaná Lehota,
Prievrana, Hájiky, Maky za obdobie od 01.01.2016 do 31.10.2016
4. rozpočtové opatrenie č. 42
V príjmovej položke ekonomickej klasifikácie rozpočtu:
221 Administratívne a iné poplatky a platby
12 000,00
Vo výdavkovej položke ekonomickej klasifikácie rozpočtu:
05.1.0. Zber a vývoz odpadu
637 - Služby
5 000,00
01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány
633 – Materiál
7 000,00
5. rozpočtové opatrenie č. 43
Príjmová časť:
Funkč. kl.
09.1.2.1.
09.1.2.1.

Ekon. kl
312001 ZŠ Slobody - odstrán. stav. bariér
312001 ZŠ Slobody - telocvičňa

Transfery:
Matrika
Spoločný obecný úrad
Bytová politika
Register obyvateľstva
Asistenti učiteľa MŠ Sklárska
Učebnice – ZŠ Slobody
Učebnice – ZŠ Školská
Lyžiarsky výcvik – ZŠ Slobody
Lyžiarsky výcvik – ZŠ Školská
Požiarna ochrana
Gombovec

Suma
9 600,00 EUR
3 000,00 EUR
209,68 EUR
- 836,90 EUR
682,54 EUR
5,46 EUR
-24 000,00 EUR
109,00 EUR
109,00 EUR
-1 707,00 EUR
-1 050,00 EUR
2 000,00 EUR
-1 000,00 EUR
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Aktivačná činnosť
Terénna sociálna práca
Verejno prospešné práce
Komunitné centrum
Komunitné centrum – televízor, fotoaparát, didat. tabuľa

- 250,00 EUR
17 000,00 EUR
29 974,00 EUR
142 395,00 EUR
22 405,00 EUR
1 600,00 EUR

Výdavková časť:
Funkč. kl.
09.1.2.1.
09.1.2.1.

Ekon. kl
312001 ZŠ Slobody
312001 ZŠ Slobody

Transfery:
Register obyvateľstva
Asistenti učiteľa MŠ Sklárska
Učebnice – ZŠ Slobody
Učebnice – ZŠ Školská
Lyžiarsky výcvik – ZŠ Slobody
Lyžiarsky výcvik – ZŠ Školská
Požiarna ochrana
Gombovec
Evidencia pozemkov
Aktivačná činnosť
Terénna sociálna práca
Verejno prospešné práce
Komunitné centrum
Komunitné centrum – televízor, fotoaparát, didat. tabuľa

Suma
9 600,00 EUR
3 000,00 EUR
5,46 EUR
-24 000,00 EUR
109,00 EUR
109,00 EUR
-1 707,00 EUR
-1 050,00 EUR
2 000,00 EUR
-1 000,00 EUR
- 250,00 EUR
17 000,00 EUR
29 974,00 EUR
142 395,00 EUR
22 405,00 EUR
1 600,00 EUR

6.
rozpočtové opatrenie primátora č.49
vo výdavkovej časti rozpočtu presun
Funkčná klasifikácia 01.1.1. – Výkonné a zákonodarné orgány
z položky
633 Materiál
- 1 100,- EUR
Funkčná klasifikácia 06.2.0. – Rozvoj obcí
na položku
633 Materiál
7. kontrolu bežných príjmov MsPS - platby za hrobové miesta
8. kontrolu nákladov na správu kúpaliska v sezóne 2016

1 100,- EUR
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II. S C H V A Ľ U J E
A/
1. zámer prenájmu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9c
zákona č. 138/1991 Zb. z v znení neskorších predpisov.
Prenájom pozemkov:
časť pozemku parc. č. CKN 1536/1 (LV 1) Továrenská ulica (bývalé Ipeľské tehelne)
z celkovej výmery 24 775 m2 časť pokrytú betónovými panelmi s rozmermi 50 x 20 m.
pre Spojenú školu, Železničná 5, 987 01 POLTÁR
2. spôsob prenájmu majetku mesta:
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9c zákona č. 138/1991 Zb. z v znení
neskorších predpisov.
Prenájom pozemkov:
časť pozemku parc. č. CKN 1536/1 (LV 1)
Továrenská ulica (bývalé Ipeľské tehelne) z celkovej výmery 24 775 m2 časť pokrytú
betónovými panelmi s rozmermi 50 x 20 m. pre Spojenú školu, Železničná 5, 987 01 POLTÁR
podľa Zásad hospodárenia s majetkom mesta
3. Dodatok č. 9 k Zásadám hospodárenia s majetkom Mesta Poltár sa dopĺňa Príloha č. 1výška nájmu v nebytových priestoroch vo vlastníctve mesta Poltár nasledovne:
Telocvične na Sklárskej ul. a Partizánskej ul. v Poltári
–prenájom pre občianske združenia so športovým zameraním so sídlom v meste Poltár
bez poplatku
-prenájom pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poltár bez poplatku
-ostatní
10 €/hod.
-ostatní s výberom vstupného za akciu
100 €
4. prevod majetku mesta
v zmysle § 9 a) ods.8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, týkajúcich sa prevodu nehnuteľného majetku pozemkov nasledovne:
Jedná sa o parcelu: CKN 1519/6 o výmere: 27 m2, druh pozemku: záhrady,
zapísanej na liste vlastníctva č. 1 v k.ú. Poltár vo výlučnom vlastníctve Mesta Poltár v podiele
1/1,
za kúpnu cenu 1 EUR/m2. Celková kúpna cena za odkupovaný pozemok o výmere 27 m2 je
27,00 € (slovom: dvadsaťsedem euro) pre:
Miroslava Šuľaja, rod. Šuľaj, nar. 09.12.1984, trvale bytom Fučíkova 628/21, 987 01 Poltár,
v podiele 1/1.
5. zámer predaja majetku mesta formou verejnej obchodnej súťaže v zmysle §9 a) ods.1 písm.
a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týkajúcich sa prevodu
nehnuteľného majetku:
- pozemok: časť parcely č. CKN 1994/1 druh pozemku ostatné plochy o výmere cca 267 m2
(časť p. č. EKN 1040/9 - orná pôda o celkovej výmere 13796 m2), v celosti 1/1 v pomere k
celku zapísaná na liste vlastníctva č. 1 v k. ú. Poltár), na ktorom sa plánuje vybudovať 7
radových garáží.
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predložené na schválenie mestskému zastupiteľstvu.

6. rozpočtové opatrenie č. 51
vo výdavkovej časti rozpočtu presun
Základná umelecká škola
z položky 620 Poistné a príspevok do poisťovní
EUR
na položku 642 Transfery jednotlivcom
EUR
z podpoložiek:
632 001 – Energie
632 002 – Vodné, stočné
635 006 - Opravy budov
na podpoložky:
633 002 – Výpočtová technika
632 003 – Poštovné
633 006 - Kancelárske potreby
633 013 – softvér
635 002 – údržba výp.tech.
633 010 – Pracovná obuv
637 012 – poplatky banke
Spolu

- 500,500,-

- 647,00 EUR
-149,00 EUR
- 800,00 EUR
796,00 EUR
40,00 EUR
170,00 EUR
350,00 EUR
200,00 EUR
30,00 EUR
10,00 EUR
1 596,00 EUR

7. rozpočtové opatrenie č. 41
V príjmovej položke ekonomickej klasifikácie rozpočtu:
110 Výnos dane z príjmov 50 000,00
10 – Sociálne zabezpečenie
Zariadenie sociálnych služieb vlastné príjmy

15 000,00

8. rozpočtové opatrenie č. 44
Výdavková časť:
Funkč. kl.
Ekon. kl.
Suma
09.1.2.1. 312001 ZŠ Slobody- odstrán. stav. bariér 960,00
EUR
09.1.2.1.
312001 ZŠ Slobody - telocvičňa 300,00 EUR
Transfery:
Terénna sociálna práca

2 285,00 EUR

-46Verejno prospešné práce
10 605,00 EUR
Komunitné centrum
7 015,00 EUR
Komunitné centrum – televízor, fotoaparát, didat. tabuľa
178,00 EUR
9. rozpočtové opatrenie č. 45
Výdavková časť:
Funkč. kl.
Ekon. kl
Suma
10 – Sociálne zabezpečenie - ZSS
610 – Tarifný plat, osobný plat, základný plat
EUR
620 – Poistné do poisťovní
EUR

7 460,00
2 540,00

632 – Energie
5 000,00 EUR
15 000,00
EUR
700 – Kapitálové výdavky – participatívny rozpočet 10 000,00 EUR
635 – Bežné výdavky – participatívny rozpočet
10 000,00 EUR
700 – Kapitálové výdavky – kanalizácia Ul. podhorská
25 000,00 EUR
04.5.1 Úprava miestnych komunikácií
635 – Bežné výdavky – údržba miestnych komunikácií 6 000,00
EUR
10. rozpočtové opatrenie č. 46
Výdavková časť:
Funkč. kl.

Ekon. kl

Suma

06.2.0 – Rozvoj obcí (Mestský podnik služieb)
632 – Energie
1 300,00 EUR
– Služby - vývoz kontajnerov
1 500,00 EUR
-poistné
1 000,00 EUR
-daň z motorových vozidiel
500,00 EUR
-----------------4 300,00 EUR
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Výdavková časť:
Funkč. kl.

Ekon. kl

03.2.0 – Ochrana pred požiarmi
631 – Cestovné
633 – Materiál
637 - Služby
Bežné výdavky

Suma
- 500,00 EUR
-3 300,00 EUR
- 200,00 EUR
- 4 000,00 EUR

714 – Rekonštrukcia a modernizácia doprav. prostriedkov
4 000,00 EUR
12. rozpočtové opatrenie č. 48
Výdavková časť:
Funkč.kl.
Ekon.kl
10.2.0 – Staroba (Opatrovateľky)
610 – Mzdy
620 – Odvody
13. rozpočtové opatrenie č. 52
Základná umelecká škola
Príjmová časť: vlastné príjmy
1 620,- EUR
Výdavková časť:
Ekon.kl
Suma
633 002 – Výpočtová technika
700,00 EUR
633 006 – Kancelárske potreby
200,00 EUR
633 009 - Učebné pomôcky
187,00 EUR
635 002 – Údržba vyp.tech.
400,00 EUR
637 001 – Školenia
66,00 EUR
637 015 – Poistné
7,00 EUR
Spolu
1 620,00 EUR

Suma
- 3 185,00 EUR
- 1 115,00 EUR
- 4 300, 00 EUR
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300,75 EUR
Výdavková časť:
Ekon.kl
630 – Tovary a služby
300,75 EUR
14. rozpočtové opatrenie č. 53
Mestská samospráva
Príjmová časť: z ročného vyúčtov. zdravotného poistenia
11 366,69 EUR
Výdavková časť:
Ekon.kl
630 – Tovary a služby
11 366,69 EUR
15. rozpočtové opatrenie číslo 54:
mimoriadna dotácia Futbalovému klubu Sklotatran Poltár vo
výške 1.745,28 eura .
Účelová dotácia na uhradenie nedoplatku za prevoz hráčov v
období jesennej časti sezóny 2016/2017 autodoprave Jozef
Jackuliak - Kalinovo.
16. finančné prostriedky z participatívneho rozpočtu vo výške
ako boli uvedené v žiadostiach p. Márie Fehérpatakyovej, Bc.
Martiny Tóčikovej, Mgr. Martiny Kromholcovej, Kataríny
Hvozďákovej /okrem Mgr. Kataríny Ťažkej/
17. rozpočtové opatrenie č. 55
zakúpenie antivírusového programu a batérií do notebookov do
výšky 1.430 €
18. realizáciu projektov schválených v rámci participatívneho
rozpočtu do 30. 4. 2016. Finančné prostriedky budú vyčerpané
do konca roka 2016. Spôsob čerpania finančných prostriedkov
z participatívneho rozpočtu bude s každým žiadateľom
individuálne konzultovať vedúca finančného oddelenia
19. rozpočtové opatrenie č. 56
finančné prostriedky vo výške 844 € na nákup 4 ks
infražiaričov
20. návrh Márie Fehérpatakyovej predložený v zmysle zásad
participatívneho rozpočtu mesta Poltár
21. návrh Bc. Martiny Tóčikovej predložený v zmysle zásad
participatívneho rozpočtu mesta Poltár
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zásad participatívneho rozpočtu mesta Poltár
23. návrh Kataríny Hvozďákovej predložený v zmysle zásad
participatívneho rozpočtu mesta Poltár

B/
1. Dodatok č. 2 k VZN č.6/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
III. N E S C H V A Ľ U J E
1. Návrh rozpočtu Mesta Poltár na roky 2017, 2018, 2019
Návrh programového rozpočtu Mesta Poltár na roky 2017, 2018, 2019
2. rozpočtové opatrenie č. 50
Výdavková časť:
Funkč.kl.

Ekon.kl

Suma

01.1.1. – Výkonné a zákonodarné orgány (Krištál)
713 – Nákup strojov, prístrojov, zariadení, ...
26 979,32 EUR
3. navrhované plány činnosti mestskej rady a mestského zastupiteľstva na I. polrok 2017
4. návrh Mgr. Kataríny Ťažkej predložený v zmysle zásad participatívneho rozpočtu mesta
Poltár

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

MVDr. Július B A L O G
I. overovateľ

Ing. Pavel OLŠIAK
prednosta MsÚ

Mgr. Lenka T A L Á N O V Á
II. overovateľ

Zapisovateľka: Marta KUPČEKOVÁ, vedúca správneho oddelenia

ZÁPISNICA
napísaná na zasadnutí MsZ v Poltári
dňa 15. 12. 2016

