Zápisnica
napísaná na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Poltári
konané dňa 17. 10. 2014
Prítomní: MUDr. Radovan Baník, Mgr. Pavel Jánošík, Mgr. Jozef Vretenička,
Edita Klembasová, MVDr. Július Balog, Marián Bodnár, Pavol Sihelský
Mgr. Martina Brisudová, ,Matej Albert, František Kuzmán
Ospravedlnení:

MUDr. Miroslav Garaj, MUDr.Jana Gasperová ,Ing. Jozef Žilík

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 KUPČEKOVÁ
II.

Rokovanie mestského zastupiteľstva zahájil a viedol primátor mesta p. Pavel Gavalec, ktorý
privítal všetkých prítomných. Konštatoval, že na zasadnutí je prítomných 10 poslancov, MUDr.
Miroslav Garaj, MUDr.Jana Gasperová , Ing. Jozef Žilík sa ospravedlnili.
Kto je za to, aby overovateľmi zápisnice boli:
 Matej ALBERT
 MVDr. Július BALOG
Hlasovanie:
Kto je za to, aby overovateľmi zápisnice boli p. Albert a MVDr. Balog?
7 za
- proti
- sa zdržal hlasovania
Do návrhovej komisie odporučil zvoliť:

1. Mgr. Jozef VRETENIČKA
2
František KUZMÁNI
3.
Marián BODNÁR

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

- sa zdržal hlasovania

P R O G R A M:
1. Správa o činnosti mestskej rady
2. Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy
3. Správa o hospodárení a celkovej činnosti ZSS
4. Správa o stave ŽP
5. Súhlas so zmenou stavebníka stavby „Obchodná zóna-II.etapa, predajňa a kancelárie“ z
Františka Krajča ml. na JUDr. Františka Krajča
6. Kúpa nehnuteľností na Ul. podhorskej
7. Odpredaj mestského pozemku pod radovými garážami
8. Odpredaj mestského pozemku pre Ing. Pavla Olšiaka
9..Odpredaj mestského pozemku pre JUDr. Zuzanu Zvončekovú
10. Odpredaj mestského pozemku pre Mariana Korimčáka a Slávu Korimčákovú
11. Kúpa pozemkov v Poltári na Pionierskej ulici

12. Zámer: zámena nehnuteľností p. Stanová
13. VZN o dani z nehnuteľnosti
14. Odpredaj bytov v bytovom dome č. 720 a pozemku pod bytovým domom súčasným nájomcom
15. VZN o vyhradení miesta a plochy na vylepovanie volebných plagátov v čase volebnej
kampane volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2014.

-216. Rozpočtové opatrenie č. 8
17. Finančná pomoc pre Rímskokatolícku cirkev
18. Finančná pomoc pre Evanjelickú cirkev
19. Finančný príspevok pre Slovenský rybársky zväz Obvodná organizácia Poltár
20..Kontrola evidencie, čerpania dovoleniek a práce nadčas v Základnej škole, Ul. školská a kontrola
vlastných príjmov v základnej škole
21.Kontrola evidencie, čerpania dovoleniek a práce nadčas v Základnej škole, Ul. slobody a kontrola
vlastných príjmov v základnej škole
22.Inventarizácia pokladničnej hotovosti v ZŠ, ZUŠ, MsPS, ZSS
23..Kontrola zákonnosti, hospodárnosti a efektívnosti čerpania výdavkov na cestovné náhrady r. 2013
– MsÚ Poltár
24.Kontrola zákonnosti, hospodárnosti a efektívnosti čerpania výdavkov na reprezentačné účely r.
2013 – MsÚ Poltár
25. R ô z n e - návrhy
26..Diskusia

Hlasovanie:
Kto je za to, aby sa mestské zastupiteľstvo riadilo týmto programom?
7 za
- proti
- sa zdržal hlasovania
1. Správa o činnosti mestskej rady

Správa bola vypracovaná písomne a v plnom znení je priložená k zápisnici.
Hlasovanie:
Kto je za to, aby bola schválená správa o činnosti mestskej rady, návrhoch mestskej rady
a primátora mesta?
7 za
- proti
- sa zdržal hlasovania
2. Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy
Aj tieto správy boli vypracované písomne a zaslané poslancom domov.

Hlasovanie:
Kto je za to, aby boli schválené správy o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach školy?
7 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

3. Správa o hospodárení a celkovej činnosti ZSS
Túto správu vypracovala riaditeľka ZSS p. Lívia Lomanová.
Mestské zastupiteľstvo ju vzalo na vedomie.
4. Správa o stave ŽP
Je prílohou zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo vzalo aj túto správu na vedomie.

5. Súhlas so zmenou stavebníka stavby „Obchodná zóna-II.etapa, predajňa a kancelárie“ z
Františka Krajča ml. na JUDr. Františka Krajča
Hlasovanie:
Kto súhlasí so

-3so zmenou stavebníka stavby „Obchodná zóna - II.etapa, predajňa a kancelárie“ na p. č. CKN
2269/11 v k. ú. Poltár, zo stavebníka Františka Krajča nar. 24.3.1977 na stavebníka JUDr.
Františka Krajča nar. 01.01.1951, za podmienky, že JUDr. František Krajčo uzavrie s Mestom
Poltár Zmluvu o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy s tými istými podmienkami, aké boli uvedené v
Zmluve zo dňa 23.05.2008?
7 za
- proti
- sa zdržal hlasovania
prišiel Mgr. Jánošík

6. Kúpa nehnuteľností na Ul. podhorskej
Hlasovanie:
Kto je za to, aby bola schválená kúpa nehnuteľností v Poltári na Ul. podhorskej – p.č. CKN 1253 o
výmere 316 m² – zastavané plochy a nádvoria, na ktorej je postavený rodinný dom súp.č. 376 a p.č.
CKN 1252 o výmere 696 m2 – orná pôda, zapísané na liste vlastníctva č. 1900 v k.ú. Poltár, v
podielovom spoluvlastníctve vlastníkov Anna Palanská, rod. Segečová – podiel 1/4, Sekerešová
Monika – podiel 1/8, Segečová Jarmila – podiel 1/4, Segeč Jozef – podiel 1/4, Sekereš Július – podiel
1/8, za kúpnu cenu 8000 €?
7 za
- proti
1 sa zdržal hlasovania
Mgr. Jánošík
7. Odpredaj mestského pozemku pod radovými garážami

Hlasovanie:
Kto je za to, aby bol schválená.podľa § 9a) ods.8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov ako aj v súlade so zásadami hospodárenia s majetkom mesta Poltár
odpredaj nehnuteľností, pozemkov nachádzajúcich sa na Ulici 13. januára v katastrálnom území
Poltár, na ktorých sú vybudované radové garáže. Podľa LV č. 1 sa jedná o:
CKN 1994/25 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m2
CKN 1994/26 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m2
CKN 1994/27 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m2
CKN 1994/28 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m2
v kúpnej cene 1,00 EUR/m2
pre:
CKN 1994/25 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m2
pre Jána Lakotu nar. 24.12.1960 a Ivetu Lakotovú nar. 22.05.1965, obaja bytom Záhradná 659/9,
Poltár, v podiele 1/1
CKN 1994/26 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m2
pre Miroslava Nosáľa nar. 21.04.1980 a Michaelu Nosáľovú, nar. 16.06.1984, obaja bytom Sklárska
504/18, Poltár, v podiele 1/1
CKN 1994/27 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m2
pre Ing. Vladimíra Cifraniča nar. 28.07.1960 a Ing. Annu Cifraničovú nar. 20.05.1963, obaja bytom,
Fučíkova 649/26, Poltár, v podiele 1/1
2

pre Miroslava Locha nar. 22.07.1966 a Katarínu Lochovú nar. 06.04.1972, obaja bytom,
Fučíkova 612/3, Poltár, v podiele 1/1?
8 za
- proti
- sa zdržal hlasovania

-48. Odpredaj mestského pozemku pre Ing. Pavla Olšiaka
Hlasovanie:
Kto je za to, aby bol schválený podľa § 9a) ods.8 písm.b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov ako aj v súlade so zásadami hospodárenia s majetkom mesta Poltár
odpredaj nehnuteľnosti, pozemku nachádzajúceho sa na Pionierskej ulici v katastrálnom území
Poltár podľa geometrického plánu č. 36033481-64/2014 zo dňa 22.9.2014 sa jedná o CKN
parcelu č. 354, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 43 m2 (odčlenená od EKN
parcely č. 1566/2, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 2356) v kúpnej cene 1,00 EUR/m2 pre
kupujúceho:
Ing. Pavla Olšiaka rod. Olšiak nar. 28.10.1972, Pionierska 106/26, Poltár, v podiele 1/1?
8 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

9.Odpredaj mestského pozemku pre JUDr. Zuzanu Zvončekovú
Hlasovanie:
Kto je za to, aby bol schválený
podľa § 9a) ods.8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov ako aj v súlade so zásadami hospodárenia s majetkom mesta Poltár odpredaj
nehnuteľnosti, pozemkov nachádzajúcich sa na Ulici slobody v katastrálnom území Poltár.
Podľa geometrického plánu č. 46545077-47/2014 zo dňa 13.8.2014 sa jedná o:
Pozemky: Novovytvorené parcely registra „C“
- parcela č. 2490/10, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 13 m2 (odčlenená
od EKN parcely č. 1546/1, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 2356)
- parcela č. 2292/40, druh pozemku ostatné plochy o výmere 12 m2 (odčlenená od CKN
parcely č. 2292/15, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 1) v katastrálnom území Poltár.
Celková výmera pozemkov je 25 m2 v kúpnej cene 10,00 EUR/m2 pre kupujúcu:
JUDr. Zuzanu Zvončekovú, rod. Celušákovú nar. 25.2.1983, bytom Poltár, Slobody 306/29,
v podiele 1/1?
8 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

10. Odpredaj mestského pozemku pre Mariana Korimčáka a Slávu Korimčákovú
Hlasovanie:
Kto je za to, aby bol schválený
podľa § 9a) ods.8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
ako aj v súlade so zásadami hospodárenia s majetkom mesta Poltár odpredaj nehnuteľnosti,
pozemku nachádzajúceho sa na Ulici 9.mája v katastrálnom území Poltár podľa geometrického
plánu č. 32616881-92/2013 zo dňa 31.10.2013 sa jedná o novovytvorenú CKN parcelu č. 2495/7,
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 28 m2 (odčlenená od EKN parcely č. 1548/2,
ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 2356) v kúpnej cene 1,00 EUR/m2 pre kupujúcich:
Mariana Korimčáka rod. Korimčák nar. 4.4.1976, bytom Poltár, Sklárska 579/36, v podiele 1/2
a Slávu Korimčákovú rod. Pachotovú, nar. 25.8.1982, bytom Poltár, Sklárska 579/36, v podiele
½?

8 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

-511. Kúpa pozemkov v Poltári na Pionierskej ulici
Hlasovanie:
Kto schvaľuje
kúpu pozemku v Poltári na Pionierskej ulici - EKN parcely č. 375/2 o výmere 5 m², druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria a č. 375/4 o výmere 22 m2, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria, zapísané na liste vlastníctva č. 2495 v katastrálnom území Poltár vo výlučnom
vlastníctve Márii Mikovej rod. Nociarovej, nar. 27.8.1949, bytom Podhorská 609/49, Poltár za
kúpnu cenu 5,00 EUR/m2. Celková výmera pozemkov je 27 m2, kúpna cena za celkovú výmeru je
135,00 EUR pre kupujúceho:
Mesto Poltár, sídlo Železničná 489/1, Poltár v spoluvlastníckom podiele 1/1?
8 za

- sa zdržal hlasovania

- proti

12. Zámer: zámena nehnuteľností p. Stanová
Mestská rada neodporučila tento zámer schváliť.
Hlasovanie:
Kto je za to, aby nebol schválený
zámer prevodu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
v zmysle § 9 a) ods.8 písm.e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
týkajúcich sa zámeny nehnuteľností v katastrálnom území Poltár:
- pozemok CKN parcela č. 505/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 91 m2, v
podiele 1/1, ktorý je vedený na liste vlastníctva č.1338
zámenou za časť nehnuteľností:
- časť pozemku, časť z CKN parcely č. 469, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere
cca 88 m2 v podiele 1/1, ktorá je vedená na liste vlastníctva č. 1
- časť stavby telocvične so súpisným číslom 183 (prístavba k telocvični, bývalá kotolňa) na
pozemku CKN parcela č. 469, v podiele 1/1, ktorá je vedená na liste vlastníctva č.1
Pozemok CKN parcela č. 505/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 91 m2
Mesto Poltár nadobudne do vlastníctva v podiele 1/1.
Časť nehnuteľností, časť pozemku z CKN parcely č. 469 druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria o výmere cca 88 m2 a časť stavby telocvične so súpisným číslom 183, (prístavba k
telocvični, bývalá kotolňa) na pozemku CKN parcela č. 469 nadobudnú do vlastníctva Bc.
Ľubomír Stano rod. Stano nar. 4.2.1979 a Bc. Martina Stanová, rod. Tóčiková nar. 13.8.1981,
obidvaja bytom Poltár, Fučíkova 628/20 do BSM v spoluvlastníckom podiele 1/1?
7 za

- proti

1 sa zdržal hlasovania
Mgr. Vretenička

-prišla p. Klembasová
13. VZN o dani z nehnuteľnosti
Na základe novely zákona bol vypracovaný návrh na nové VZN. Bližšie informácie
poslancom poskytla p. Chrtianska.

-6p. Klembasová
-navrhla upozorniť na túto zmenu osoby, ktorých sa to týka
-prišla Mgr. Brisudová
Hlasovanie:
Kto je za to, aby bolo schválené VZN o dani z nehnuteľnosti?
9 za
- proti
- sa zdržal hlasovania
14. Odpredaj bytov v bytovom dome č. 720 a pozemku pod bytovým domom súčasným nájomcom
Tento bod programu bol vypustený.
15. VZN o vyhradení miesta a plochy na vylepovanie volebných plagátov v čase volebnej
kampane volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2014.

Hlasovanie:
Kto je za to, aby bolo schválené predložené VZN?
9 za

- proti

1 sa zdržal hlasovania
Mgr. Vretenička

16. Rozpočtové opatrenie č. 8
Diskusia:
primátor
-ZUŠ dostala o 17.000 € viac
p. Klembasová
-to nie je pravda, teraz dostala 208.000 a vlani 206.000
p. Štrbová
-vlani dostali 206.000 a teraz 234.175
Mgr. Brisudová
-VZN na originálne kompetencie sme schvaľovali na dva krát, 9.789 € bolo v prospech mesta.
Ing. Pribilincová hovorila, že tento rozdiel je.
p. Štrbová
-nedávame všetkým 100 %. Mesto predpokladalo, že ušetrí viac.
Mgr. Brisudová
-ZUŠ sme nedali 100 %, iba MŠ Kanadská dostala 100 %
primátor
-do konca volebného obdobia bude zakúpené koncertné krídlo
Mgr. Vretenička
-riaditeľka ZUŠ dávala list v auguste, odvtedy sa už mohli nájsť financie
Mgr. Jánošík
-kontrola mala byť v polovici roka

-7-

Hlasovanie:
Kto je za to, aby bolo schválené
v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe
zákona č. 426/2013 Z. z. § 14 ods. 2 písmena a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci
schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
rozpočtové opatrenie č. 8:
Z položky rozpočtu ZUŠ BV kapitola 630
Na položku
ZUŠ KV
700
V celkovej sume
2 035,- EUR
Na žiadosť riaditeľstva ZUŠ je daný návrh na presun bežných výdavkov z položky 630 na
kapitálové výdavky. Tieto prostriedky 2 035,- € + 6 324,- €, ktoré už boli schválené do kapitálových
výdavkov v prvej zmene rozpočtu dňa 31.1.2014, čiže spolu 8 359,- € budú použité na nákup malého
koncertného krídla?
10 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

.

17. Finančná pomoc pre Rímskokatolícku cirkev
18. Finančná pomoc pre Evanjelickú cirkev
Hlasovanie:
Kto je za
vyplatenie finančného príspevku pre Katolícku cirkev v Poltári vo výške 3.000,- € na
rekonštrukciu strechy a veže kostola?
10 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

Kto je za
vyplatenie finančného príspevku pre Evanjelickú cirkev v Poltári vo výške 1.000,- € na opravu
odkvapových rúr na budove chrámu Božieho?
10 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

19. Finančný príspevok pre Slovenský rybársky zväz Obvodná organizácia Poltár
Hlasovanie:
Kto je za

vyplatenie finančného príspevku vo výške 60 % z príjmov vybraných za vydanie rybárskych
lístkov v období I. polroka 2014?
10 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

-820. Kontrola evidencie, čerpania dovoleniek a práce nadčas v Základnej škole, Ul. školská
a kontrola vlastných príjmov v základnej škole
21. Kontrola evidencie, čerpania dovoleniek a práce nadčas v Základnej škole, Ul. slobody
a kontrola vlastných príjmov v základnej škole
22. Inventarizácia pokladničnej hotovosti v ZŠ, ZUŠ, MsPS, ZSS
23. Kontrola zákonnosti, hospodárnosti a efektívnosti čerpania výdavkov na cestovné náhrady r.
2013 – MsÚ Poltár
24. Kontrola zákonnosti, hospodárnosti a efektívnosti čerpania výdavkov na reprezentačné účely r.
2013 – MsÚ Poltár

Všetky správy boli vypracované písomne a sú prílohou zápisnice, mestské zastupiteľstvo ich
vzalo na vedomie.
primátor
-čo sa týka kontroly zákonnosti, hospodárnosti a efektívnosti čerpania výdavkov na reprezentačné
účely r. 2013 – MsÚ Poltár je to technický problém
MUDr. Baník
-treba prijať opatrenia, aby bol doklad o nápravách

p. Klembasová
- a urobiť smernicu
hlavná kontrolórka
-do plánu činnosti hlavnej kontrolórky treba zapracovať vykonanie kontroly v ZUŠ
Hlasovanie:
Kto je za uvedený návrh?
7 za

2 proti
Klembasová
Mgr. Brisudová

1 sa zdržal hlasovania
Mgr. Jánošík

25. Zrušenie smernice č. 1/2013 pre zadávanie nadlimitných a podlimitných zákaziek vo
verejnom obstarávaní
Verejný obstarávateľ bude postupovať podľa platného zákona o verejnom obstarávaní.
Hlasovanie:
Kto je za zrušenie tejto smernice?
9 za
- proti

- sa zdržal hlasovania
p. Klembasová neprítomná

26. Udelenie Ceny Mesta pre ZŠ, Slobody 2 a pre ZUŠ Poltár
Hlasovanie:
Kto je za tento návrh?
8 za

- proti

- sa zdržal hlasovania
MVDr. Balog, Klembasová neprítomní

-9primátor
-oboznámil poslancov s tým, že sa rozhodol udeliť Cenu primátora riaditeľovi ZŠ, Ul. slobody p.
Mgr. Júliusovi Slavkovskému
DISKUSIA:
p. Bodnár
-požiadal o finančné príspevky na opravu mosta v Zelenom
primátor
-most patrí BBSK
prednosta
-konštatoval. že sa začalo s reguláciou potoka Poltarica od Kojnokovcov po Vytřisála a od
fotoslužby
primátor
-vodárenská spoločnosť získala finančné prostriedky na čističku z eurofondov
p. Klembasová
-treba zavolať tých, čo robili potok na Novej ul., aby videli ako je to urobené
prednosta
-požiadame firmu, ktorá bude robiť reguláciu potoka na Ul. partizánskej, aby vybudovala rigol
p. Klembasová
-prečo nie sú odvádzané odmeny za zasadnutia MsZ pre MUDr. Garaja pre MŠ, Ul. kanadská?
-živelné skládky pri potoku zapálili a zvyšok zostal tam
-na Podhorskej ul. sú plné kontajnery
prednosta
-obyvatelia Prievrany spísali petíciu, na MsÚ sa uskutočnilo jednanie. Vysvetlili sme si možnosti.
Do jám dá materiál p. Krupa. Dreviny popri ceste boli odstránené. Čo sa týka Hájikov,
zabezpečia si stroje, Mesto prispeje na pohonné hmoty. Krajnice boli pokosené. Regionálna
správa ciest to dokončí na budúci týždeň. Bude pokosená aj cesta k rodinnému domu p. Žiláka.
Mgr. Jánošík
-treba schváliť finančné prostriedky na budúci rok. Spodná cesta do Hájikov bola opravená.
Treba naplánovať aj cestu ku Kelementovi. V parlamente by malo byť schválené, že pozemky, na
ktorých sa nachádza cesta, by mali byť vyvlastnené.
-medzi garážami na sklárskom sídlisku treba vysypať jamy
-pri BILLE je odstavená žltá LADA
p. Klembasová
-mala dotaz, či sa robí niečo so strechou na múzeu
primátor
-konštrukcia je dobrá, ale treba kompletne vymeniť krytinu
p. Štefančík, občan
- konštatoval, že najskôr dostali odpoveď, že sa nič robiť nedá. Teraz nejaké financie sú.
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štiepkovač a treba to dať do kotolne. Čo sa týka MK na Petrovec, je podozrenie, že sa robilo na
súkromnom pozemku.. Treba poveriť kontrolou hlavnú kontrolórku.
Ďalej mal pripomienku, že ako je to možné, že MsZ neschválilo odmeny pre stavebné a finančné
oddelenie a napriek tomu boli vyplatené.
p. Kmeť, občan
-pri plničke treba prekopať, lebo nemá kde odtekať voda
MUDr. Baník
--iniciatíva čo sa týka Prievrany a Hájikov, vyšla z našich radov. Finančné prostriedky sú
schválené.
Mgr. Brisudová
-požiadala na budúce MsZ písomne vypracovať odpoveď ohľadom MK do Petrovca a odmien pre
stavebné a ekonomické oddelenie
-navrhla:
a/ zhotovenie pamätnej tabule s podobizňou na počesť primátora mesta Poltár Jána Koršoa
s textom:
V tejto budove pôsobil v rokoch 1994 – 2004 ako primátor mesta Ján KORŠÓ /1950- 2004/,
Ktorý sa významne pričinil o rozvoj mesta Poltár
b/ osadenie tabule v priestoroch Mestského úradu v Poltári pri príležitosti 10. Výročia jeho
úmrtia na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Poltári pri príležitosti ukončenia
volebného obdobia 2010 – 2014 s účasťou verejnosti
c/ sumu 300 € na zhotovenie pamätnej tabule
Hlasovanie:
Kto je za tento návrh?
9 za

- proti

1 sa zdržal hlasovania
Mgr. Vretenička

UZNESENIE č. 8/2014
zo zasadnutia MsZ v Poltári
konané dňa 17. 10. 2014
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V POLTÁRI:
I. B E R I E N A V E D O M I E
1. správu o hospodárení a celkovej činnosti ZSS
2. správu o stave ŽP
3.Kontrolu evidencie, čerpania dovoleniek a práce nadčas v Základnej škole, Ul. školská a kontrola
vlastných príjmov v základnej škole
4.Kontrolu evidencie, čerpania dovoleniek a práce nadčas v Základnej škole, Ul. slobody a kontrola
vlastných príjmov v základnej škole
5.Inventarizáciu pokladničnej hotovosti v ZŠ, ZUŠ, MsPS, ZSS
6.Kontrolu zákonnosti, hospodárnosti a efektívnosti čerpania výdavkov na cestovné náhrady r. 2013 –
MsÚ Poltár
7.Kontrolu zákonnosti, hospodárnosti a efektívnosti čerpania výdavkov na reprezentačné účely r. 2013
– MsÚ Poltár
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II. S C H V A Ľ U J E
A/
1. správu o činnosti mestskej rady
2. správy o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy
3.kúpu nehnuteľností v Poltári na Ul. podhorskej – p.č. CKN 1253 o výmere 316 m² – zastavané
plochy a nádvoria, na ktorej je postavený rodinný dom súp.č. 376 a p.č. CKN 1252 o výmere 696 m2 –
orná pôda, zapísané na liste vlastníctva č. 1900 v k.ú. Poltár, v podielovom spoluvlastníctve vlastníkov
Anna Palanská, rod. Segečová – podiel 1/4, Sekerešová Monika – podiel 1/8, Segečová Jarmila –
podiel 1/4, Segeč Jozef – podiel 1/4, Sekereš Július – podiel 1/8, za kúpnu cenu 8000 €.
4.podľa § 9a) ods.8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako
aj v súlade so zásadami hospodárenia s majetkom mesta Poltár odpredaj nehnuteľností, pozemkov
nachádzajúcich sa na Ulici 13. januára v katastrálnom území Poltár, na ktorých sú vybudované
radové garáže. Podľa LV č. 1 sa jedná o:
č.CKN 1994/25 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m2
2
2

uh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m2
v kúpnej cene 1,00 EUR/m2
pre:
2

pre Jána Lakotu nar. 24.12.1960 a Ivetu Lakotovú nar. 22.05.1965, obaja bytom Záhradná 659/9,
Poltár, v podiele 1/1
2

pre Miroslava Nosáľa nar. 21.04.1980 a Michaelu Nosáľovú, nar. 16.06.1984, obaja bytom Sklárska
504/18, Poltár, v podiele 1/1
94/27 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m2
pre Ing.Vladimíra Cifraniča nar. 28.07.1960 a Ing.Annu Cifraničovú nar. 20.05.1963, obaja bytom,
Fučíkova 649/26, Poltár, v podiele 1/1
nádvoria o výmere 1 m2

pre Miroslava Locha nar. 22.07.1966 a Katarínu Lochovú nar. 06.04.1972, obaja bytom,
Fučíkova 612/3, Poltár, v podiele 1/1

5.podľa § 9a) ods.8 písm.b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
ako aj v súlade so zásadami hospodárenia s majetkom mesta Poltár odpredaj nehnuteľnosti,
pozemku nachádzajúceho sa na Pionierskej ulici v katastrálnom území Poltár podľa
geometrického plánu č. 36033481-64/2014 zo dňa 22.9.2014 sa jedná o CKN parcelu č. 354, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 43 m2 (odčlenená od EKN parcely č. 1566/2,
ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 2356) v kúpnej cene 1,00 EUR/m2 pre kupujúceho:
Ing. Pavla Olšiaka rod. Olšiak nar. 28.10.1972, Pionierska 106/26, Poltár, v podiele 1/1.
6.podľa § 9a) ods.8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov ako aj v súlade so zásadami hospodárenia s majetkom mesta Poltár odpredaj
nehnuteľnosti, pozemkov nachádzajúcich sa na Ulici slobody v katastrálnom území Poltár.
Podľa geometrického plánu č. 46545077-47/2014 zo dňa 13.8.2014 sa jedná o:
Pozemky: Novovytvorené parcely registra „C“
- parcela č. 2490/10, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 13 m2 (odčlenená
od EKN parcely č. 1546/1, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 2356)

-12- parcela č. 2292/40, druh pozemku ostatné plochy o výmere 12 m2 (odčlenená od CKN
parcely č. 2292/15, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 1) v katastrálnom území Poltár.
Celková výmera pozemkov je 25 m2 v kúpnej cene 10,00 EUR/m2 pre kupujúcu:
JUDr. Zuzanu Zvončekovú, rod. Celušákovú nar. 25.2.1983, bytom Poltár, Slobody 306/29,
v podiele 1/1.
7. podľa § 9a) ods.8 písm.b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
ako aj v súlade so zásadami hospodárenia s majetkom mesta Poltár odpredaj nehnuteľnosti,
pozemku nachádzajúceho sa na Ulici 9.mája v katastrálnom území Poltár podľa geometrického
plánu č. 32616881-92/2013 zo dňa 31.10.2013 sa jedná o novovytvorenú CKN parcelu č. 2495/7,
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 28 m2 (odčlenená od EKN parcely č. 1548/2,
ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 2356) v kúpnej cene 1,00 EUR/m2 pre kupujúcich:
Mariana Korimčáka rod. Korimčák nar. 4.4.1976, bytom Poltár, Sklárska 579/36 a manželku
Slávu Korimčákovú rod. Pachotovú, nar. 25.8.1982, bytom Poltár, Sklárska 579/36, v BSM
v podiele 1/1.
.
8.kúpu pozemku v Poltári na Pionierskej ulici - EKN parcely č. 375/2 o výmere 5 m², druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria a č. 375/4 o výmere 22 m2, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria, zapísané na liste vlastníctva č. 2495 v katastrálnom území Poltár vo výlučnom
vlastníctve Márii Mikovej rod. Nociarovej, nar. 27.8.1949, bytom Podhorská 609/49, Poltár za
kúpnu cenu 5,00 EUR/m2. Celková výmera pozemkov je 27 m2, kúpna cena za celkovú výmeru je
135,00 EUR pre kupujúceho:
Mesto Poltár, sídlo Železničná 489/1, Poltár v spoluvlastníckom podiele 1/1.
9. vyplatenie finančného príspevku vo výške 60 % z príjmov vybraných za vydanie rybárskych
lístkov v období I. polroka 2014
10. V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe
zákona č. 426/2013 Z. z. § 14 ods. 2 písmena a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci
schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
rozpočtové opatrenie č. 8:
Z položky rozpočtu ZUŠ BV kapitola 630
Na položku
ZUŠ KV
700
V celkovej sume
2 035,- EUR
Na žiadosť riaditeľstva ZUŠ je daný návrh na presun bežných výdavkov z položky 630 na
kapitálové výdavky. Tieto prostriedky 2 035,- € + 6 324,- €, ktoré už boli schválené do kapitálových
výdavkov v prvej zmene rozpočtu dňa 31.1.2014, čiže spolu 8 359,- € budú použité na nákup malého
koncertného krídla.

11. vyplatenie finančného príspevku pre Katolícku cirkev v Poltári vo výške 3.000,- € na
rekonštrukciu strechy a veže kostola

12. vyplatenie finančného príspevku pre Evanjelickú cirkev v Poltári vo výške 1.000,- € na
opravu odkvapových rúr na budove chrámu Božieho
-1313.
a/ zhotovenie pamätnej tabule s podobizňou na počesť primátora mesta Poltár Jána Koršoa
s textom:
V tejto budove pôsobil v rokoch 1994 – 2004 ako primátor mesta Ján KORŠÓ /1950- 2004/,
ktorý sa významne pričinil o rozvoj mesta Poltár
b/ osadenie tabule v priestoroch Mestského úradu v Poltári pri príležitosti 10. výročia jeho úmrtia
na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Poltári pri príležitosti ukončenia volebného
obdobia 2010 – 2014 s účasťou verejnosti
c/ sumu 300 € na zhotovenie pamätnej tabule

14. do plánu činnosti hlavnej kontrolórky treba zapracovať vykonanie kontroly v ZUŠ

B/
1. Všeobecné záväzné nariadenie mesta mč. 4/2014 o dani z nehnuteľností
2. VZN č. 3/2014 o vyhradení miesta a plochy na vylepovanie volebných plagátov v čase volebnej
kampane volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2014.

III. N E S C H V A Ľ U J E
1.zámer prevodu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
v zmysle § 9 a) ods.8 písm.e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
týkajúcich sa zámeny nehnuteľností v katastrálnom území Poltár:
- pozemok CKN parcela č. 505/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 91 m2, v
podiele 1/1, ktorý je vedený na liste vlastníctva č.1338
zámenou za časť nehnuteľností:
- časť pozemku, časť z CKN parcely č. 469, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere
cca 88 m2 v podiele 1/1, ktorá je vedená na liste vlastníctva č. 1
- časť stavby telocvične so súpisným číslom 183 (prístavba k telocvični, bývalá kotolňa) na
pozemku CKN parcela č. 469, v podiele 1/1, ktorá je vedená na liste vlastníctva č.1
Pozemok CKN parcela č. 505/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 91 m2
Mesto Poltár nadobudne do vlastníctva v podiele 1/1.
Časť nehnuteľností, časť pozemku z CKN parcely č. 469 druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria o výmere cca 88 m2 a časť stavby telocvične so súpisným číslom 183, (prístavba k
telocvični, bývalá kotolňa) na pozemku CKN parcela č. 469 nadobudnú do vlastníctva Bc.
Ľubomír Stano rod. Stano nar. 4.2.1979 a Bc. Martina Stanová, rod. Tóčiková nar. 13.8.1981,
obidvaja bytom Poltár, Fučíkova 628/20 do BSM v spoluvlastníckom podiele 1/1.

IV. SÚHLASÍ
1.so zmenou stavebníka stavby „Obchodná zóna - II.etapa, predajňa a kancelárie“ na p. č. CKN
2269/11 v k. ú. Poltár, zo stavebníka Františka Krajča nar. 24.3.1977 na stavebníka JUDr.
Františka Krajča nar. 01.01.1951, za podmienky, že JUDr. František Krajčo uzavrie s Mestom
Poltár Zmluvu o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy s tými istými podmienkami, aké boli uvedené v
Zmluve zo dňa 23.05.2008.

