Zápisnica napísaná na zasadnutí Mestského zastupiteľstva
konané dňa 15. 8. 2014
Prítomní: MUDr. Radovan Baník, Mgr. Pavel Jánošík, Mgr. Jozef Vretenička, Ing.
Jozef Žilík, Edita Klembasová, MVDr. Július Balog, Marián Bodnár, Pavol Sihelský,
Mgr. Martina Brisudová,

Ospravedlnení:

MUDr. Miroslav Garaj, MUDr.Jana Gasperová ,Matej Albert,
František Kuzmáni

Primátor:
Prednosta:
Hlavná kontrolórka:
Zapisovateľka:

Pavel G A V A L E C
Ing. Pavel O L Š I A K - ospravedlnený
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 9 poslancov, MUDr.
Miroslav Garaj, MUDr.Jana Gasperová ,Matej Albert, František Kuzmáni sa ospravedlnili.
Kto je za to, aby overovateľmi zápisnice boli:
 Pavol SIHELSKÝ
 Marián BODNÁR
Hlasovanie:
Kto je za to, aby overovateľmi zápisnice boli p. Sihelský a p. Bodnár?
9 za
- proti
- sa zdržal hlasovania
Do návrhovej komisie odporučil zvoliť:

1. MUDr. Radovan BANÍK
2
Edita KLEMBASOVÁ
3. MVDr. Július BALOG

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

- sa zdržal hlasovania

P R O G R A M:
Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5, 6, 7
Návrh počtu poslancov na volebné obdobie 2014 – 2018
Rozsah výkonu primátora mesta na volebné obdobie 2014 – 2018
Určenie volebných obvodov v meste Poltár počas volieb do orgánov samosprávy obcí
dňa 15. 11. 2014
5. Odpredaj pozemku pre Jána Kubaliaka, Štefana Kubaliaka, Evu Magyaricsovú
rod. Kubaliakovú
6. R ô z n e
7. Diskusia

1.
2.
3.
4.

Hlasovanie:
Kto je za to, aby sa mestské zastupiteľstvo riadilo týmto programom?
9 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

-21.Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5, 6, 7

1. Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a
na základe ods. 2 písmena d) § 14 zákona 6. 426/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon d.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
rozpočtové opatrenie — povolené prekročenie a viazanie príjmových finančných
operácií:
V položke/podpoložke rozpočtu:

Suma:

D/1 454

63 000,-

Uvedená výška finančných prostriedkov bude do príjmovej č asti rozpočtu presunutá
z rezervného fondu Mesta Poltár a to na rekonštrukciu miestnych komunikácií. Spolu s touto
sumou bude na rekonštrukciu ciest presunutých z rezervného fondu 213.000,- EUR, ktoré tam
boli z 3/4 vytvorene za posledné štyri roky.
D/2 453

20 336,82

Príjmová časť finančných prostriedkov bude navýšená o nevyčerpané prostriedky zo
štátneho rozpočtu poskytnuté Mestu Poltár v roku 2013.
Hlasovanie:
9 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona 6.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a
na základe zákona d. 426/2013 Z. z. § 14 ods. 2 písmena b) povolené prekročenie a viazanie
príjmov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
V položke/podpoložke rozpočtu:

Suma:

B/1 322
50 920,00
Príjem prostriedkov na základe vypracovanej poslednej žiadosti o preplatenie
prostriedkov za revitalizáciu mesta.
B/2 233
10 770,00
Príjem z predaja pozemkov (Trčan, Bc. Stanová., Ivanová, Dalaslan, Kapec, B/504,
MVDr. Balog)

-3B/3 312
Dotácia na aktivačnú činnosť

5 500,00

B/4 312
90 000,00
Príspevok na dávku v hmotnej núdzi, rodinné prídavky a rodičovský príspevok
vyplácaný poberateľom prostredníctvom Mesta Poltár ako osobitného príjemcu.
B/5 312
22 500,00
Dotácia poskytnutá na prezidentské voľby a voľby do európskeho parlamentu.
B/6 312
8 000,00
Dotácia poskytnutá z MF SR na opravu fasády mestského kúpaliska.
B/7 312
6 000,00
Dotácia na rómsku asistentku pre materskú škôlku Sklársku.
B/8 311
723,80
Prostriedky poskytnuté na základe darovacej zmluvy pre MŠ Sklársku.
B/9 223
1.200,00
Zvýšený príjem za opatrovateľskú službu z dôvodu vyššieho počtu opatrovateliek
B/10 212
15.000,00
Zvýšený príjem za nájomné nebytových priestorov – poliklinika.
Hlasovanie:
9 za

- sa zdržal hlasovania

- proti

Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona 6.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a
na základe zákona 6. 426/2013 Z. z. , § 14 ods. 2 písmena c) povolené prekročenie a viazanie
výdavkov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 6. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
predkladám mestskému zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie:
V položke/podpoložke rozpočtu:

Suma:

C/1 13.4.
04.1.2
610,620,630
výdavky na aktivačnú činnosť na základe poskytnutej dotácie.

5 500,00

C/2 13.3.1.
10.7.0.
642
90 000,00
Výdavky na dávku v hmotnej núdzi, rodinné prídavky a rodičovsky príspevok
vyplácaný poberateľom prostredníctvom Mesta Poltár ako osobitného príjemcu.
C/3 4.6.

01.6.0

610,620,630

22 500,00

-4Výdavky na prezidentské voľby a voľby do európskeho parlamentu.
C/4 3.2.2.
01.1.1.6
635
8 800,00
Výdavky na opravu fasády mestského kúpaliska vrátane 800,- EUR spoluúčasť.
C/5 8.1.1.
09.1.1.1.
610,620,630
Výdavky na rómsku asistentku pre materskú škôlku Sklársku.

6 000,00

C/6 8.1.1.
09.1.1.1.
633
723,80
Výsadba živého plotu v MŠ Sklárskej zo sponzorských prostriedkov.
V položke/podpoložke rozpočtu:

Suma:

C/7 13.1.3.
10.2.0.2.
610,620,630
8 314,00
Zvýšené výdavky na opatrovateľskú služhu z dôvodu vyššieho počtu opatrovateliek.
C/8 13.3.3.
06.6.0.
717
10 000,00
Finančné prostriedky na dobudovanie RTG pracoviska na poliklinike.
C/9 4.3.2.
06.6.0.
717
Na vybudovanie rozhlasu a osvetlenia Hájiky, Maky, Prievrana.

8 000,00

C/10 14.3.
06.6.0.
717
8 200,00
Práce stavebného dozoru na stavbe „Prestavba a nadstavba nebytovej budovy na
nájomný bytový dom 507/12 v Poltári" v zmysle príkaznej zmluvy 6.5 z roku 2012.
C/11 14.3.
06.6.0.
717
63 000,00
Uvedené prostriedky budú použité na rekonštrukciu miestnych komunikácií. Spolu
s touto sumou bude na rekonštrukciu ciest presunutých z rezervného fondu 213.000,- EUR.
C/12 14.2.
06.6.0.
716
24 000,00
Vypracovanie projektovej dokumentácie k revitalizácii sklárskeho sídliska.
C/13 14.2.
06.6.0.
716
7 150,00
Vypracovanie výškopisu a polohopisu k revitalizácii sklárskeho sídliska.
C/14 3.2.3.
06.2.0.
641
3 050,00
Zvýšenie príspevku pre Mestský podnik služieb na úhradu faktúr za energie, ktoré sú
už po splatnosti (na základe žiadosti z 9.5.2014).
C/15 6.1.1.
06.2.0.
641
7 392,00
Zvýšenie príspevku pre Mestský podnik služieb na úhradu ostatných faktúr
uvedených na žiadosti z 9.5.2014.
C/16 3.2.3.
06.2.0.
641
3 000,
Zvýšenie príspevku pre Mestský podnik s1užieb na úhradu faktúr za servis
klimatizácie na poliklinike.

-5V položke/podpoložke rozpočtu:

Suma:

C/17 1.1.
01.1.1.6.
610,620
4.000,82
Zvýšenie mzdových nákladov mestskej samosprávy o zvýšený plat primátora mesta
schválený MsZ.
C/18 3.2.1. 01.1.1.6.
632
6 000,00
Zvýšenie výdavkov na energie na mestskej samospráve, nakoľko sú tu zúčtovávané
energie za polikliniku a skutočnosť za 1.-6.2014 je u vyčerpaná na 65,15 % z ročného
rozpočtu.
C/19 1.3.3 . 01.1.1.6.
633
4 200,00
Zvýšenie materiá1ových nákladov na dopravné značky na detské ihrisko a merač
rýchlosti z prostriedkov poskytnutých od Allianzu vo výške 3 500,- EUR + 700,- EUR
spoluúčasť mesta.
C/20 4.1. 08.2.0.9.
633
Nákup kobercov do obradnej miestnosti.

1 400,00

Hlasovanie:
Kto je za tento návrh bez toho, aby bola schválená odmena 2.720 € pre stavebné a finančné

oddelenie za vypracovanie potrebných podkladov pre žiadosť o preplatenie vlastných
prostriedkov za revitalizáciu mesta.?
9 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

Kto je za to, aby bola schválená odmena 2.720 € pre stavebné a finančné oddelenie za
vypracovanie potrebných podkladov pre žiadosť o preplatenie vlastných prostriedkov za
revitalizáciu mesta.?
4 za
- proti
5 sa zdržali hlasovania
4. Návrh počtu poslancov na volebné obdobie 2014 – 2018

Hlasovanie:
Kto je za to, aby bol schválený v súlade s § 11 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p. počet poslancov 13 Mesta Poltár v novom volebnom období r. 2014- 2018?
9 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

5.Rozsah výkonu primátora mesta na volebné obdobie 2014 – 2018
Hlasovanie:
Kto je za to, aby bol v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
výkon funkcie primátora Mesta Poltár v novom volebnom období r. 2014- 2018 v rozsahu 1, t. z. v
plnom rozsahu?
9 za
- proti
- sa zdržal hlasovania
6.Určenie volebných obvodov v meste Poltár počas volieb do orgánov samosprávy obcí
dňa 15. 11. 2014

Hlasovanie:
Kto je za to, aby boli volebné obvody v meste Poltár počas volieb do orgánov samosprávy
obcí nasledovne:

-6Mesto Poltár
Počet volených poslancov:

1 obvod
11

Mestská časť Zelené
Počet volených poslancov:

1 obvod
1

Mestská časť: Slaná Lehota
Počet volených poslancov:

1 obvod
1

8 za

-1 proti
Mgr. Brisudová

- sa zdržal hlasovania

7. Odpredaj pozemku pre Jána Kubaliaka, Štefana Kubaliaka, Evu Magyaricsovú
rod. Kubaliakovú

Hlasovanie:

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, pozemkov nachádzajúcich sa na Ul. 9. mája v katastrálnom území Poltár.
Podľa geometrického plánu č. 36686476-11/2014 zo dňa 12. 3. 2014 sa jedná
o novovytvorenú CKN parcelu č. 1373/1 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere
119 m2 a CKN 1373/3 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 60 m2 /E KN
parcela č. 1549/2, zapísaná na LV č. 2356/, k. ú. Poltár v kúpnej cene 1,00 EUR/m2.
pre
Jána Kubaliaka, nar. 10. 3. 1953, bytom Poltár, Železničná 711/45, v podiele 1/3
Štefana Kubaliaka, nar. 9. 5. 1955, bytom České Brezovo, Váľkovo 32, v podiele 1/3 a
Evu Magyaricsovú, rod. Kubaliakovú, nar. 20. 4. 1970, bytom Poltár, 9. mája 391/23,
v podiele 1/3?
9

za

- proti

- sa zdržal hlasovania

8. R ô z n e
Diskusia:
Ing. Žilík
-Turecký most v Zelenom je v havarijnom stave. Vedeli by ho poopravovať, keby sa vyčlenilo
1.500 €.
Mgr. Brisudová
-budeme zvažovať na zasadnutí MsZ v septembri, prípadne zvoláme mimoriadne MsZ
primátor
-stavebné oddelenie zistí na Pamiatkovom ústave, či je to možné
Mgr. Brisudová
-pri oprave MK nad kostolom, bolo treba ešte 2 m potiahnuť k očnej optike. Pracovník mesta,
ktorý tam bol, sľúbil, že sa bude riešiť. Mgr Brisudová požiadala o nápravu a písomnú
odpoveď.

-7MVDr. Balog
-požiadal o vypílenie topoľa pri otočke na Záhradnú ul.
p. Klembasová
-konštatovala, že bolo vyčlenené financie na MK na Ul. podhorskú, ale neboli zaplátané
všetky jamy
Mgr. Jánošík
-upozornil na to, že ku garážam by bol potrebný nový koberec
-kúpanie na kúpalisku by mohlo byť aj za polovičnú cenu v niektorých prípadoch
-MK do Hájikov – Makov treba upraviť
primátor
-dali sme zamerať GP. Vlastníci nechcú dať bezplatným prevodom, ani predať.
Vyzvali sme ich. Financie do cudzieho nemôžeme dať.
p. Štefančík
-niekto sa o cesty musí starať, v zime sa údržba prevádza
UZNESENIE č. 7/2014
ZO ZASADNUTIA MsZ V POLTÁRI
KONANÉ DŇA 15. 8. 2014
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO:
I.S C H V A Ľ U J E
1. Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a
na základe ods. 2 písmena d) § 14 zákona 6. 426/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon d.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
rozpočtové opatrenie — povolené prekročenie a viazanie príjmových finančných
operácií:
V položke/podpoložke rozpočtu:
D/1 454

Suma:
63 000,-

Uvedená výška finančných prostriedkov bude do príjmovej č asti rozpočtu presunutá
z rezervného fondu Mesta Poltár a to na rekonštrukciu miestnych komunikácií. Spolu s touto
sumou bude na rekonštrukciu ciest presunutých z rezervného fondu 213.000,- EUR, ktoré tam
boli z 3/4 vytvorene za posledné štyri roky.
D/2 453

20 336,82

Príjmová časť finančných prostriedkov bude navýšená o nevyčerpané prostriedky zo

-8štátneho rozpočtu poskytnuté Mestu Poltár v roku 2013.
2. Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona 6.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a
na základe zákona d. 426/2013 Z. z. § 14 ods. 2 písmena b) povolené prekročenie a viazanie
príjmov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
V položke/podpoložke rozpočtu:

Suma:

B/1 322
50 920,00
Príjem prostriedkov na základe vypracovanej poslednej žiadosti o preplatenie
prostriedkov za revitalizáciu mesta.
B/2 233
10 770,00
Príjem z predaja pozemkov (Trčan, Bc. Stanová., Ivanová, Dalaslan, Kapec, B/504,
MVDr. Balog)

B/3 312
Dotácia na aktivačnú činnosť

5 500,00

B/4 312
90 000,00
Príspevok na dávku v hmotnej núdzi, rodinné prídavky a rodičovský príspevok
vyplácaný poberateľom prostredníctvom Mesta Poltár ako osobitného príjemcu.
B/5 312
22 500,00
Dotácia poskytnutá na prezidentské voľby a voľby do európskeho parlamentu.
B/6 312
8 000,00
Dotácia poskytnutá z MF SR na opravu fasády mestského kúpaliska.
B/7 312
6 000,00
Dotácia na rómsku asistentku pre materskú škôlku Sklársku.
B/8 311
723,80
Prostriedky poskytnuté na základe darovacej zmluvy pre MŠ Sklársku.
B/9 223
1.200,00
Zvýšený príjem za opatrovateľskú službu z dôvodu vyššieho počtu opatrovateliek
B/10 212
15.000,00
Zvýšený príjem za nájomné nebytových priestorov – poliklinika.
3.Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona 6.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a
na základe zákona 6. 426/2013 Z. z. , § 14 ods. 2 písmena c) povolené prekročenie a viazanie

-9výdavkov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 6. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
predkladám mestskému zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie:
V položke/podpoložke rozpočtu:

Suma:

C/1 13.4.
04.1.2
610,620,630
výdavky na aktivačnú činnosť na základe poskytnutej dotácie.

5 500,00

C/2 13.3.1.
10.7.0.
642
90 000,00
Výdavky na dávku v hmotnej núdzi, rodinné prídavky a rodičovsky príspevok
vyplácaný poberateľom prostredníctvom Mesta Poltár ako osobitného príjemcu.
C/3 4.6.
01.6.0
610,620,630
Výdavky na prezidentské voľby a voľby do európskeho parlamentu.

22 500,00

C/4 3.2.2.
01.1.1.6
635
8 800,00
Výdavky na opravu fasády mestského kúpaliska vrátane 800,- EUR spoluúčasť.
C/5 8.1.1.
09.1.1.1.
610,620,630
Výdavky na rómsku asistentku pre materskú škôlku Sklársku.

6 000,00

C/6 8.1.1.
09.1.1.1.
633
723,80
Výsadba živého plotu v MŠ Sklárskej zo sponzorských prostriedkov.
V položke/podpoložke rozpočtu:

Suma:

C/7 13.1.3.
10.2.0.2.
610,620,630
8 314,00
Zvýšené výdavky na opatrovateľskú služhu z dôvodu vyššieho počtu opatrovateliek.
C/8 13.3.3.
06.6.0.
717
10 000,00
Finančné prostriedky na dobudovanie RTG pracoviska na poliklinike.
C/9 4.3.2.
06.6.0.
717
Na vybudovanie rozhlasu a osvetlenia Hájiky, Maky, Prievrana.

8 000,00

C/10 14.3.
06.6.0.
717
8 200,00
Práce stavebného dozoru na stavbe „Prestavba a nadstavba nebytovej budovy na
nájomný bytový dom 507/12 v Poltári" v zmysle príkaznej zmluvy 6.5 z roku 2012.
C/11 14.3.
06.6.0.
717
63 000,00
Uvedené prostriedky budú použité na rekonštrukciu miestnych komunikácií. Spolu
s touto sumou bude na rekonštrukciu ciest presunutých z rezervného fondu 213.000,- EUR.
C/12 14.2.
06.6.0.
716
24 000,00
Vypracovanie projektovej dokumentácie k revitalizácii sklárskeho sídliska.
C/13 14.2.

06.6.0.

716

7 150,00

-10Vypracovanie výškopisu a polohopisu k revitalizácii sklárskeho sídliska.
C/14 3.2.3.
06.2.0.
641
3 050,00
Zvýšenie príspevku pre Mestský podnik služieb na úhradu faktúr za energie, ktoré sú
už po splatnosti (na základe žiadosti z 9.5.2014).
C/15 6.1.1.
06.2.0.
641
7 392,00
Zvýšenie príspevku pre Mestský podnik služieb na úhradu ostatných faktúr
uvedených na žiadosti z 9.5.2014.
C/16 3.2.3.
06.2.0.
641
3 000,
Zvýšenie príspevku pre Mestský podnik s1užieb na úhradu faktúr za servis
klimatizácie na poliklinike.
V položke/podpoložke rozpočtu:

Suma:

C/17 1.1.
01.1.1.6.
610,620
4.000,82
Zvýšenie mzdových nákladov mestskej samosprávy o zvýšený plat primátora mesta
schválený MsZ.
C/18 3.2.1. 01.1.1.6.
632
6 000,00
Zvýšenie výdavkov na energie na mestskej samospráve, nakoľko sú tu zúčtovávané
energie za polikliniku a skutočnosť za 1.-6.2014 je u vyčerpaná na 65,15 % z ročného
rozpočtu.
C/19 1.3.3 . 01.1.1.6.
633
4 200,00
Zvýšenie materiá1ových nákladov na dopravné značky na detské ihrisko a merač
rýchlosti z prostriedkov poskytnutých od Allianzu vo výške 3 500,- EUR + 700,- EUR
spoluúčasť mesta.
C/20 4.1. 08.2.0.9.
633
Nákup kobercov do obradnej miestnosti.

1 400,00

4. v súlade s § 11 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. počet poslancov
13 Mesta Poltár v novom volebnom období r. 2014- 2018.
5. v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. výkon
funkcie primátora Mesta Poltár v novom volebnom období r. 2014- 2018 v rozsahu 1, t. z. v
plnom rozsahu
6. volebné obvody v meste Poltár počas volieb do orgánov samosprávy obcí nasledovne:
Mesto Poltár
Počet volených poslancov:

1 obvod
11

Mestská časť Zelené
Počet volených poslancov:

1 obvod
1

-11Mestská časť: Slaná Lehota
Počet volených poslancov:

1 obvod
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, pozemkov nachádzajúcich sa na Ul. 9. mája v katastrálnom území Poltár.
Podľa geometrického plánu č. 36686476-11/2014 zo dňa 12. 3. 2014 sa jedná
o novovytvorenú CKN parcelu č. 1373/1 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere
119 m2 a CKN 1373/3 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 60 m2 /E KN
parcela č. 1549/2, zapísaná na LV č. 2356/, k. ú. Poltár v kúpnej cene 1,00 EUR/m2.
pre
Jána Kubaliaka, nar. 10. 3. 1953, bytom Poltár, Železničná 711/45, v podiele 1/3
Štefana Kubaliaka, nar. 9. 5. 1955, bytom České Brezovo, Váľkovo 32, v podiele 1/3 a
Evu Magyaricsovú, rod. Kubaliakovú, nar. 20. 4. 1970, bytom Poltár, 9. mája 391/23,
v podiele 1/3
II. N E S C H V A Ľ U J E
1.odmenu 2.720 € pre stavebné a finančné oddelenie za vypracovanie potrebných podkladov
pre žiadosť o preplatenie vlastných prostriedkov za revitalizáciu mesta.
Keďže viac bodov programu nebolo, ani pripomienok, poďakoval primátor mesta
prítomným za účasť a rokovanie mestského zastupiteľstva ukončil.

Pavel G A V A L E C
primátor

Pavol S I H E L S K Ý
I.overovateľ

Ing. Pavel O L Š I A K
prednosta MsÚ

Marián B O D N Á R
II.overovateľ

Zapísala: Marta KUPČEKOVÁ, vedúca správneho oddelenia

