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Zápisnica
napísaná na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Poltári
dňa 03. 12. 2021

Prítomní: Boris Dreisig, Pavel Gavalec, Mgr. Pavel Jánošík, Ing. Peter Žilák, Ing. Miroslav
Macove, Bc. Ján Skýpala, Mgr. Lenka Sojková, Marián Korimčák, Bc. Martina Tóčiková, Ján
Kromholc, Zdenko Račko, Mário Kurák, Ing. Jozef Žilík

Primátorka: Mgr. Martina BRISUDOVÁ
Hlavný kontrolór: Ing. Tomáš ŠKRABÁK
Zapisovateľka: Mária Šnúriková
Rokovanie MsZ otvorila a viedla primátorka mesta Mgr.Martina Brisudová, ktorá privítala
všetkých prítomných. Konštatovala, že na zasadnutí je prítomných 12 poslancov, preto je
uznášaniaschopné. Uznesenia na rokovaní dnešného MsZ sa prijímali elektronickou formou.
V úvode zasadnutia MsZ si minútou ticha uctili zosnulú bývalú poslankyňu MsZ v Poltári
a dlhoročnú členku Zboru pre občianske záležitosti v Poltári pani Elenu Slavkovskú.
Potom primátorka mesta prešla k bodu č. 2 - voľba overovateľov zápisnice a návrhovej
komisie.
OVEROVATELIA ZÁPISNICE: 1. Mgr. Pavel Jánošík, 2. Marián Korimčák
Kto je za to, aby overovateľmi zápisnice boli Mgr. Pavel Jánošík a Marián Korimčák?
Hlasovanie:
12 - za

0 – proti

1- zdržal sa hlasovania
Marián Korimčák

NÁVRHOVÁ KOMISIA: predseda Ing. Peter Žilák
Členovia: Ján Kromholc, Zdenko Račko
Hlasovanie:
11 - za

0 – proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomní: Mgr. Pavel Jánošík, Bc. Ján Skýpala
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
Schválenie programu zasadnutia
Menovanie zástupcu primátorky mesta Poltár
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5. Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti v podmienkach škôl a školských
zariadení za školský rok 2020/2021
Materská škola, Sklárska 34, Poltár
Materská škola, Kanadská 19, Poltár
Základná škola, Slobody 2, Poltár
Základná škola, Školská 3, Poltár
Základná umelecká škola, Železničná 6, Poltár
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poltár č. 4/2021, ktorým sa mení
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č. 3/2013 na vykonanie niektorých
ustanovení zákona o sociálnych službách a stanovení výšky úhrad za sociálne služby
poskytované mestom Poltár
7. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok spoločnosti BYTHERM s.r.o.,
Mestský bytový podnik, Sklárska 593/43, Poltár, IČO:31601685
8. Návrh na vyradenie prebytočného majetku (v OC nad 300,-€) spoločnosti BYTHERM
s.r.o., Mestský bytový podnik, Sklárska 593/43, Poltár, IČO:31601685
9. Udelenie najvyšších samosprávnych ocenení – Cena mesta a Cena primátorky mesta
10. Zmena v zložení Mestskej rady v Poltári
11. Zmeny v zložení komisií MsZ
12. Zmeny v zložení rád škôl
13. Zmena v zložení Dozornej rady Technické služby Poltár, s. r. o., IČO 52830586, so
sídlom Ul. železničná 489/1, 987 01 Poltár
14. Zmena v zložení Dozornej rady Poltárska energetická, s. r. o. , IČO 36854441, so
sídlom Ul. 13. januára 19, 987 01 Poltár
15. Zmena v zložení Dozornej rady spoločnosti BYTHERM s.r.o., Mestský bytový podnik,
Sklárska 593/43, Poltár, IČO:31601685
16. Súhlas s podaním žiadosti a so spolufinancovaním projektu „Zvýšenie infraštruktúry
Materskej školy Kanadská v meste Poltár“
17. Súhlas s podaním žiadosti a so spolufinancovaním projektu „Zvýšenie kvality
poskytovaných služieb kultúrneho domu Poltár“
18. Žiadosť o finančnú dotáciu na mzdy a prevádzku školského zariadenia – Centrum
voľného času Nemšová na školský rok 2021/2022
19. Schválenie sobášiacich
20. Uvoľnenie členov z členstva v ZPOZ pri MsZ v Poltári a prijatie nových členov do
ZPOZ
21. Zvýšenie odmien pre účinkujúcich na občianskych obradoch
22. Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky „Primátorský punč 2021“ a ustanovenie jej
podmienok
23. Dotácie z rozpočtu mesta Poltár na rok 2022 - návrh
24. Súhlas so zabezpečením pohľadávky vo forme vlastnej blankozmenky k projektu
„Zberný dvor v meste Poltár“
25. Rozpočtové opatrenia
26. Návrh plánu činnosti MsR a MsZ na I. polrok 2022
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27. Informatívna správa o poskytovaní sociálnej starostlivosti a sociálnych služieb v meste
Poltár
28. Informatívna správa o schválených dotáciách a zrealizovaných projektoch mesta Poltár
v roku 2021
29. Informatívna správa o Dňoch mesta Poltár
30. Informatívna správa o úspešných projektoch mesta Poltár
31. Správa o výsledkoch kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Poltári za
2. polrok 2020
32. Správa o výsledkoch kontroly príjmov za správne poplatky podľa zákona č. 145/1995
Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov za rok 2020
33. Správa o výsledkoch kontroly vybraných investičných akcií mesta realizovaných
v roku 2020
34. Správa o výsledkoch kontroly hospodárenia Školskej jedálne, Slobody 2, Poltár za rok
2020
35. Informácia o stave kontroly vykonávanej v spoločnosti Technické služby Poltár, s. r. o.
na základe žiadosti Mestského zastupiteľstva v Poltári
36. Informácia o nepodpísaní Uznesenia č. 117/2021 MsZ v Poltári schváleného dňa
08.11.2021
37. Interpelácie poslancov
38. Diskusia
39. Záver

3. Schválenie programu zasadnutia
Pani primátorka: program MsZ obsahuje 39 bodov. Poslanci ho dostali elektronickou
formou a bol aj zverejnený na internetovej stránke mesta. Má niekto niečo na doplnenie
programu dnešného mestského zastupiteľstva?
Pán poslanec Bc. Skýpala: mám návrh na doplnenie bodu - Schválenie spolufinancovania
projektu "Eurá z Eura". Jedná sa o projekt na dobudovanie amatérskej futbalovej
infraštruktúry a na vybudovanie a rekonštrukciu športového zázemia v areáli TJ Sklotatran
Poltár.
Pani primátorka: mohol by to byť bod č. 18? Súhlasíte?
Pán poslanec Ing. Žilák: nie je problém s bodom, viem, že budú nejaké pozmeňujúce
návrhy, ktoré sa týkajú bodov, tak, že by sme ho zaradili do poradia. Dajme ho ako č. 37.
Pani primátorka: pred bod č. 37.
Pán poslanec Ing. Žilák: áno.
Pán poslanec Bc. Skýpala: 29.11.2021 bola zverejnená výzva na zväze, pripravil som
materiál. Termín na predloženie žiadosti je tam včasný, takže, aby sa to prerokovalo.
Pani primátorka: má niekto ešte niečo na doplnenie do programu dnešného mestského
zastupiteľstva?
Pán poslanec Zdenko Račko: vzhľadom k aktuálnej situácii a k množstvu bodov, navrhujem
vynechať body č. 28, 29, 30, a vymeniť poradie bodov č. 13. a 15. Takže bod č. 15 bude 13 a
bod č. 13 bude 15.
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Pani primátorka: zmenu v zložení dozornej rady Technické služby Poltár, s.r.o. má byť bod
č. 15? Nechcete rokovať o informatívnych správach? Informatívnu správu o schválených
dotáciách a zrealizovaných projektov mesta Poltár, o Dňoch mesta Poltár a informatívnu
správu o úspešných projektoch mesta Poltár presunieme na ďalšie zastupiteľstvo, ktoré bude
16. 12. 2021?
Pán poslanec Ing. Žilák: 3 správy - bod č. 28, 29, 30.
Hlasovanie za pôvodný návrh programu MsZ:
Hlasovanie:
10 - za

2 – proti
Marián Korimčák
Zdenko Račko

1 - zdržal sa hlasovania
Pavel Gavalec

Pani primátorka dala hlasovať o návrhu pána poslanca Bc. Skýpalu, kde poslanec navrhuje,
aby do programu rokovania dnešného mestského zastupiteľstva bol zaradený bod „Schválenie spolufinancovania projektu Eurá z eura, projekt na dobudovanie amatérskej
futbalovej infraštruktúry na vybudovanie a rekonštrukciu športového zázemia v areáli TJ
Sklotatran Poltár“ vo výške 12.000,- EUR. Tento bod žiada zaradiť pred bod interpelácie
poslancov.
Hlasovanie:
13 - za

0 – proti

0 - zdržal sa hlasovania

Pani primátorka dala hlasovať o návrhu pána poslanca Račka, kde navrhol vymeniť poradie
bodov č.15 a č.13, a aby sa o 3 bodoch, informatívnych správach nerokovalo dnes, ale na
najbližšom zasadnutí MsZ, ktoré bude 16.12.2021.
Poslanec Zdenko Račko: nepovedal som tam, že to má byť na ďalšom zasadnutí.
Pani primátorka: keď sa o bodoch nerokuje, musia sa posunúť.
Poslanec Zdenko Račko: dobre.
Pani primátorka: treba potom povedať, že na ktoré zastupiteľstvo.
Hlasovanie:
7 - za

1 – proti
Bc. Martina Tóčiková

3 - zdržal sa hlasovania
Mgr. Pavel Jánošík
Mgr. Lenka Sojková
Ján Kromholc

Neprítomní: Marián Korimčák, Bc. Ján Skýpala
4. Menovanie zástupcu primátorky mesta Poltár
Pani primátorka: tento materiál predkladám do MsZ na základe doručenej žiadosti zo dňa
8. 10. 2021, keď sa poslankyňa MsZ v Poltári JUDr. Bronislava Garajová vzdala mandátu
poslankyne MsZ s čím súvisí aj zánik mandátu - zástupkyne primátorky. V tejto súvislosti
primátor mesta navrhuje ďalšieho zástupcu primátorky. Ja som navrhla ako svojho zástupcu
pána poslanca Jána Kromholca.
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Pán poslanec Ing. Žilák: je to náročná úloha, keď tu pani primátorka nie je, máva
zasadnutia Národnej rady a pod. Janko, nie si človek, ktorý dáva pozmeňujúce návrhy, ktorý
stále na niečo pripomína. Môj názor je, že sú tu skúsenejší, ktorí sú tu minimálne druhé
volebné obdobie. Je to pre mňa prekvapenie.
Viceprimátor pán Kromholc: beriem na vedomie, je to náročná úloha. Pani primátorka
oslovila aj druhých, sú zaneprázdnení viac ako ja. Čo sa týka pozmeňujúcich návrhov, myslím
si, že nemusím predkladať pozmeňujúce návrhy nakoľko som v mestskej rade tam
diskutujeme. Niektoré pripomienky prejednám s pani primátorkou alebo s poslancami. Mám
rešpekt k tejto funkcii. Viem, že ako zástupca primátorky by som mal hájiť záujmy mesta a
pokiaľ je odcestovaná, čo najviac pomáhať.
Pani primátorka: zástupcu vyberá primátor mesta. Je to jeho kompetencia z poslancov MsZ.
Je možné, že sa to niekomu nepáči. MsZ nemôže nejakým výrazným spôsobom ovplyvniť
túto voľbu. Pán Kromholc bude dobrým zástupcom mňa ako primátorky, má moju plnú
dôveru a ja som veľmi rada, že túto funkciu prijal, takže tiež mu prajem veľa osobných a
hlavne pracovných úspechov, aby sa mu v tejto pozícii darilo.
Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie predseda návrhovej komisie predniesol návrh na
uznesenie
UZNESENIE č. 118 /2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE
poverenie poslanca MsZ Jána Kromholca do funkcie zástupcu primátorky mesta Poltár

Hlasovanie:
12 - za

0 – proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Mgr. Pavel Jánošík
5. Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti v podmienkach škôl a školských
zariadení za školský rok 2020/ 2021
Pani primátorka: k dispozícii je päť správ všetkých škôl. Školy musia predložiť správy
zriaďovateľovi do 31.10.2021. Správy schvaľuje MsZ a oni majú následne povinnosť
zverejniť tieto správy do 31.12. 2021. K predstaveniu jednotlivých správ sú pozvaní riaditelia
príslušných škôl, ktorí odpovedia aj na prípadné otázky poslancov. Z rokovania dnešného
MsZ sa ospravedlnila pani riaditeľka Materskej školy Kanadská v Poltári. Riaditelia škôl
čakajú vonku z dôvodu epidemických opatrení, sú prítomní a budú sem prichádzať, môžete sa
v prípade potreby opýtať otázku, ktorá súvisí s predkladanou správou.
Pán poslanec Ing. Žilák: je potrebné, aby sme diskutovali o tomto bode programu alebo ho
odhlasujeme ako jeden celok?
Pani primátorka: máte otázky na riaditeľov? Riaditelia škôl osobne predkladajú správy na
zasadnutí MsZ .
Pán poslanec Ing. Žilík: bude prístup k nahliadnutiu do týchto správ?
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Pani primátorka: pre mesto je povinnosť zverejňovať tieto správy, čiže správy budú
dostupné verejne a budú tiež k nahliadnutiu. Je to zakotvené v legislatíve.
Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie predseda návrhovej komisie predniesol návrh na
uznesenie.
UZNESENIE č. 119/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
Správy o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti v podmienkach škôl a školských
zariadení za školský rok 2020/2021:
Materská škola, Sklárska 34, Poltár
Materská škola, Kanadská 19, Poltár
Základná škola, Slobody 2, Poltár
Základná škola, Školská 3, Poltár
Základná umelecká škola, Železničná 6, Poltár
Hlasovanie:
12 - za

0 – proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Bc. Ján Skýpala
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poltár č. 4/ 2021, ktorým sa mení
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č. 3 /2013 na vykonanie niektorých
ustanovení zákona o sociálnych službách a stanovení výšky úhrad za sociálne služby
poskytované mestom Poltár
Pani primátorka: predkladateľkou návrhu je riaditeľka Zariadenia sociálnych služieb v
Poltári Mgr. Alexandra Oboňová, ktorá návrh predstaví, povie základné veci týkajúce sa
všeobecne záväzného nariadenia a súčasne odpovie na otázky k predmetnému návrhu. VZN
sa prijíma trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov MsZ.
Mgr. Oboňová, riaditeľka ZSS Poltár: pripravila som prezentáciu k návrhu č. 4 /2021 o
stanovení novej výšky úhrady za ubytovanie, za racionálnu a dietetickú stravu, nakoľko sa
zmenili podmienky pri povinnej strave v počte na deň. Zmeny vo výške úhrad za upratovanie,
žehlenie a celkovo za služby súvisiace s opatrovaním. Výška priemernej úhrady na deň by sa
zvyšovala z 8,97 Eur na 10,04 Eur. čo v kalendárnom mesiaci predstavuje sumu 311,24 Eur,
je tam rozdiel mesačne 33,17 Eur. Spomeniem, že treba riešiť nové postele a kreslá pre
klientov nakoľko od roku 2013 tam neboli dokupované nové veci. Momentálna situácia je
taká, že sa nám pokazila sušička na prádlo, ktorej cena sa pohybuje od 3 000,- € do 5 000,- €.
V zariadení máme staršie práčky, ktoré boli niekoľkokrát opravované a dosluhujú. Chcem
poprosiť, aby ste sa venovali tejto otázke, lebo mi to prádlo perieme, sušíme a žehlíme každý
deň a využívanie tohto zariadenia je maximálne. Ďalším problémom je televízny prenos,
nakoľko je to zastaralé a nefunkčné.
Pán poslanec Dreisig: náklady na všetko rastú, zvyšovanie je nevyhnutnosťou. Viem, že
dôchodcovia sa mali možnosť dostať aj k 13. dôchodku, ale to nám vláda nejak neodobrila, a
bola by to určite veľká pomoc pre tých dôchodcov aj pri takomto zvyšovaní tých cien. Nie
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všetci dôchodcovia majú šťastie, že sa dostanú do takého domova ako máme my, ale sú doma
sami a na pokraji chudoby.
Pani primátorka: nie je to celkom tak o tom 13. dôchodku, pretože nejaka časť sa
dôchodcom poslala v rámci dofinancovania ich dôchodkov. Som veľmi rada, že Zariadenie
sociálnych služieb v Poltári máme, je to síce inštitucionálna starostlivosť, ale pre nás veľmi
dôležitá. Poskytujeme v našom zariadení sociálnych služieb naozaj štandardnú starostlivosť
pre ľudí, ktorí v tomto zariadení sú a prežívajú obdobie jesene svojho života u nás.
Pani poslankyňa Bc.Tóčiková: zisťovali ste ceny aj za televíziu digitálnu alebo internetovú.
Aké sú vstupné náklady a mesačná réžia?
Mgr. Oboňová, riaditeľka ZSS Poltár: v podstate od konca októbra do 31. 12. 2021 je
možné žiadať o dotáciu z Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny. Na základe tohto som
si dala vypracovať projekt, čo by nás vyšla kabeláž resp. zavedenie optického kábla do nášho
zariadenia s tým, že už by to zahrňovalo aj zvonček do sesterskej izby + internet a televíziu.
Vychádza to približne na 20 000,- Eur. Ak by sa nám podarilo získať dotáciu, tak je tam
minimálne 10 % spoluúčasť. Je vypracovaný projekt a podaný na prerokovanie na budúce
MsZ.
Pani primátorka: 16. 12. 2021 bude súčasťou rokovania aj váš projekt.
Mgr. Oboňová, riaditeľka ZSS Poltár: projekt je prichystaný, ale jeho schválenie určitú
dobu potrvá. Situácia je taká, že na piatich izbách nefunguje televízia. Bola by možnosť to
riešiť nejakou dodatočnou anténou, ktorá nie je nákladná a pohybuje sa v sumách od 10,- € do
30,- €. My máme 44 izieb. Bolo by dobré to nejako riešiť.
Pani poslankyňa Bc.Tóčiková: schválenie určitý čas trvá a čakať, kým prejde projekt.
Mgr. Oboňová, riaditeľka ZSS Poltár: volám technika niekedy napr. 4 krát do mesiaca. On
si tiež niečo účtuje, niečo sa musí vymeniť - opraviť.
Pani poslankyňa Bc.Tóčiková: keby sa im zaviedlo do spoločenskej miestnosti viac
programov?
Mgr. Oboňová, riaditeľka ZSS Poltár: spoločenskú izbu majú na chodbe kde majú
momentálne Magio, ale oni tam nepôjdu. Niektorí sú imobilní, nemôžu sa premiestňovať. Pre
nich je to veľmi zložité, veľmi ťažká situácia. V pondelok má prísť technik s návrhom, čo by
sa s tým mohlo robiť.
Pani poslankyňa Bc.Tóčiková: čo sa týka sušičky, finančných prostriedkov. Ideme to riešiť
teraz alebo čakať na ďalšie zastupiteľstvo?
Pani primátorka: zariadenie sociálnych služieb je financované z ministerstva práce
sociálnych vecí a rodiny, mesto nevyčleňuje finančné prostriedky na jeho dofinancovanie.
Teraz riešime dve veci, jedno je podanie projektu dotácie, ktoré predložíme na ďalšie
zastupiteľstvo, tak, aby rozhodli poslanci o dofinancovaní projektu. Samozrejme, že chceme
skvalitniť život v zariadení sociálnych služieb ľuďom, ktorí tam bývajú. A ďalšia vec je, že
majú pokazenú sušičku, oni na to financie nemajú, čiže budeme musieť, ak sa na tom
zhodneme, hľadať v rozpočte finančné prostriedky rozpočtovým opatrením, aby si to do
konca roka mohli kúpiť alebo potom hľadať nové mimorozpočtové zdroje na zabezpečenie
sušičky. ZSS tie práčky a priemyselné sušičky potrebuje, sú tam ľudia, ktorí sú imobilní,
ktorí majú problémy s tým, že majú plienky. Bude to veľmi dôležitý problém o ktorom
budeme hovoriť na nasledujúcom zasadnutí MsZ, keď tieto veci zosumarizujeme, dáme na
papier a predložíme poslaneckému zboru.
Keďže sa do diskusie nikto neprihlásil predseda návrhovej komisie predniesol návrh na
uznesenie.
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UZNESENIE č. 120/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č. 4/2021, ktorým sa mení Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Poltár č. 3/2013 na vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnych
službách a stanovení výšky úhrad za sociálne služby poskytované mestom Poltár
Hlasovanie:
13 - za

0 – proti

0 - zdržal sa hlasovania

7. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok spoločnosti Bytherm s. r. o.,
Mestský bytový podnik, Sklárska 593 /43 Poltár, IČO: 31601685
Pani primátorka: v návrhu sú pohľadávky z rokov 2002 - 2007 na nájomnom a službách
spojených s užívaním bytov za nájomné byty mesta Poltár. Vymáhané to bolo
prostredníctvom exekúcie. Exekútorom sa nepodarilo vymôcť ani časť pohľadávok, nakoľko
sú to ľudia nemajetní a ich príjmom sú dávky v hmotnej núdzi, ktoré sú samotnou exekúciou
nepostihnuteľné. Títo nájomníci v týchto bytoch už nebývajú, boli vysťahovaní v rokoch 2005
– 2007. Trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok je v celkovej sume viac ako 10.000,EUR a nemá priamy ekonomický dopad na rozpočet, ale má dopad na zníženie hodnoty
majetku na účtoch mesta Poltár.
Pán poslanec Gavalec: viacerí občania mesta mi píšu, že sa nevysiela priamy prenos?
Pani primátorka: nie je to síce k tomuto bodu, ale odpoviem o čo ide. Viete, že je obdobie
pandémie, a ja nemám k dispozícii ani technické ani personálne možnosti robiť priamy
prenos. Chýbajú nám zamestnanci, ktorí nie sú prítomní. Z dôvodu toho, že sú lekársky
ošetrení alebo sú doma. My to nahrávame, lebo technicky to nevieme celé obslúžiť, zvuk,
hlasovanie a ešte aj priamy prenos. MsZ sa nahráva a bude zverejnené na oficiálnej
internetovej stránke mesta.
Pani primátorka: môžeme zavolať pána riaditeľa spoločnosti Bytherm, aby bližšie vysvetlil
k návrhu?
Pán poslanec Ing. Žilák: mali sme toto na ekonomickej komisii. Pán riaditeľ Bythermu to
veľmi dobre popísal. Cesty späť v týchto pohľadávkach nie je. Neviem, či je potrebné to
vysvetľovať. Prešlo to ekonomickou komisiou a aj komisiou na vyradenie majetku. Sú to tak
jasné veci, poďme ďalej.
Pani primátorka: je potrebné, aby pán riaditeľ prišiel bližšie odpovedať na otázky poslancov
k daným predkladaným materiálom?
Pán poslanec Mgr.Jánošík: môj názor, treba si ho vypočuť. Ekonomická komisia je
odporúčací orgán pre MsZ. Ja som bol v Dozornej rade Bytherm, keď vznikali tieto
pohľadávky tam pravdepodobne nebola vôľa, potom pohľadávky ostali nedobytné.
Pán poslanec Kurák: podľa môjho názoru je zbytočné, aby pán riaditeľ Mgr. Matuška prišiel
vysvetľovať k návrhu. Všetci sme oboznámení s návrhom.
Pani primátorka: vzhľadom k názorovým rozdielom dávam hlasovať, či má pán riaditeľ
vystúpiť na mestskom zasadnutí k bodom č. 7 a č. 8.
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Hlasovanie:
3 - za

5 – proti
Boris Dreisig
Marián Korimčák
Mário Kurák
Zdenko Račko
Ing. Peter Žilák

4 - zdržal sa hlasovania
Pavel Gavalec
Ján Kromholc
Ing. Miroslav Macove
Bc. Ján Skýpala

Neprítomná: Bc. Tóčiková Martina
UZNESENIE č. 121/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok spoločnosti BYTHERM s. r. o. ,
Mestský bytový podnik, Sklárska 593/43, Poltár, IČO: 31601685:
1.Pohľadávku voči Ingrid Ďurčovej, Slobody 296/6, 987 01 Poltár vo výške 4.600,-eur
z dôvodu ukončeného exekučného konania. Pohľadávka vznikla v súvislosti užívania
nájomného bytu č. 42 na ul. Sklárska 580/28 v Poltári v rokoch 2002 a 2005.

2. Pohľadávku voči Miroslavovi Berkymu a Lucii Valentýniovej, Slobody 296/5, 987 01
Poltár vo výške 4.629,97 eur z dôvodu ukončeného exekučného konania. Pohľadávka vznikla
v súvislosti užívania nájomného bytu č. 14 na ul. Slobody 296/5, v Poltári v rokoch 2002
a 2007.

2. Pohľadávku voči Petrovi Kanálošovi a Erike Kanálošovej, Slobody 296/5, 987 01 Poltár
vo výške 1.284,99 eur z dôvodu ukončeného exekučného konania. Pohľadávka vznikla
v súvislosti užívania nájomného bytu č. 12 na ul. Slobody 296/5, v Poltári v rokoch 2002
a 2005.
Hlasovanie:
12 - za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Mgr. Pavel Jánošík
8. Návrh na vyradenie prebytočného majetku spoločnosti Bytherm s.r.o. mestský bytový
podnik Sklárska 593 /43, Poltár,IČO:31601685
Pani primátorka: na základe vykonanej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku
k 31. 12. 2020 spoločnosti Bytherm s.r.o bola vypracovaná správa o výsledku inventarizácie.
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Čiastkové inventarizačné komisie navrhli na vyradenie majetku motorové vozidlo Škoda
Fabia a kopírku Canon iR 2520. Celkové vyradenie majetku je vo výške takmer 13.000,- Eur.
Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie predseda návrhovej komisie predniesol návrh na
uznesenie.
UZNESENIE č. 122/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
návrh na vyradenie prebytočného majetku (v OC nad 300,-€) spoločnosti BYTHERM, s. r. o.
Mestský bytový podnik, Sklárska 593/43, Poltár, IČO: 31601685
schvaľuje vyradenie majetku :
1. Automobil Škoda Fabia, inv. číslo 96000043, dátum zaradenia 28.3.2001,
v obstarávacej hodnote 12 152,46 eur, zostatkovej hodnote 0,-eur, z dôvodu, že
automobil je nepojazdný skorodovaný
2. Kopírka Canon iR2520, inv. číslo 990029, dátum zaradenia 30.9.2010,
v obstarávacej hodnote 698,20 eur, zostatkovej hodnote 0,-eur, z dôvodu, že
kopírka je nefunkčná

Hlasovanie:
12 - za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Mgr. Pavel Jánošík

9. Udelenie najvyšších samosprávnych ocenení. Ceny mesta a Cena primátorky mesta
Poltár
Pani primátorka: návrhy na tieto ocenenia boli schválené MsZ. Dňa 17. 9. 2021 bolo aj
zvolané slávnostné MsZ. Poslanci sa však v tento termín nezišli, a preto tento bod rokovania
MsZ je presunutý na dnešné MsZ. Celý ceremoniál nakoniec vykonal Zbor pre občianske
záležitosti.
Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie predseda návrhovej komisie predniesol návrh na
uznesenie
UZNESENIE č. 123/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE
I. udelenie Ceny mesta Poltár
1. Darine Kapcovej
2. TJ Sklotatranu Poltár
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3. Petrovi Herbačekovi in memoriam
II. udelenie Ceny primátorky mesta Poltár
1. Viere Brezinovej
2. Jane Telekovej
3. Mgr. Jozefovi Haľkovi
4. MUDr. Jane Gasperovej
5. Triu heligonkárov Veselí starci

Hlasovanie:
13 - za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

10. Zmena v zložení Mestskej rady v Poltári
Pani primátorka: dňa 8.10.2021 bola mestu Poltár doručená žiadosť, v ktorej sa poslankyňa
MsZ JUDr. Bronislava Garajová vzdala mandátu poslankyne MsZ. Keďže vykonávala aj
funkciu členky mestskej rady, je potrebné ju z mestskej rady odvolať, pretože členom
mestskej rady môže byť iba poslanec MsZ a zvoliť iného poslanca MsZ do mestskej rady,
pretože mestská rada je štvorčlenná. S prihliadnutím na zastúpenie politických strán a hnutí v
MsZ, odporúčame do mestskej rady zvoliť poslanca MsZ Ing. Jozefa Žilíka. Ide o to, že v
súčasnosti má zastúpenie v mestskej rade Slovenská národná strana, je tam jeden nezávislý
poslanec, jeden zástupca za hnutie OĽaNO, a v súčasnosti sú v MsZ dvaja poslanci za Smer
SD, preto jedného z nich navrhujeme do mestskej rady.
Pán poslanec Ing. Žilák: mám pozmeňujúci poslanecký návrh k tomuto bodu.
MsZ v Poltári po prvé odvoláva členov mestskej rady Mgr. Pavla Jánošíka, Bc. Martinu
Tóčikovú ,JUDr. Bronislavu Garajovú a volí za členov mestskej rady Pavla Gavalca , Mária
Kuráka a Zdenka Račka.
Pani primátorka: ďakujem pekne za prednesenie návrhu na uznesenie.
Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie predseda návrhovej komisie predniesol návrh na
uznesenie.
Pán poslanec Ing. Žilák: ideme hlasovať o pôvodnom, alebo o predloženom poslaneckom
návrhu?
Pani primátorka: o pozmeňujúcom návrhu.
UZNESENIE č. 124/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

I.

ODVOLÁVA

členov mestskej rady: Mgr. Pavla Jánošíka
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Bc. Martinu Tóčikovú
JUDr. Bronislavu Garajovú
II.

VOLÍ

členov mestskej rady: Pavla Gavalca
Mária Kuráka
Zdenka Račka

Hlasovanie:
7- za

4 - proti
Ján Kromholc
Bc. Ján Skýpala
Mgr. Lenka Sojková
Ing. Jozef Žilík

2- zdržal sa hlasovania
Mgr. Pavel Jánošík
Bc. Martina Tóčiková

Odôvodnenie využitia sistačného práva: Primátor môže v zmysle § 13 ods. 6 zákona SNR
č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva,
ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné tak, že ho
nepodpíše v lehote do 10 dní od schválenia mestským zastupiteľstvom.
Mestské zastupiteľstvo v Poltári na svojom zasadnutí dňa 3. decembra 2021 prijalo Uznesenie
č. 124/2021, v ktorom na základe pozmeňujúceho návrhu poslanca Ing. Petra Žiláka odvolalo
z mestskej rady Mgr. Pavla Jánošíka (OĽANO), Bc. Martinu Tóčikovú (nezávislá) a JUDr.
Bronislavu Garajovú (SPOLU – Občianska demokracia) a zvolilo za členov mestskej rady
Pavla Gavalca (SNS), Mária Kuráka (SNS) a Zdenka Račka (SNS).
Podľa § 14 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení platí: „ ... V zložení
obecnej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán, politických hnutí a poslancov bez
politickej príslušnosti v obecnom zastupiteľstve. Mestská rada má predstavovať zrkadlo
politického spektra v mestskom zastupiteľstve, keďže má okrem iného operatívne rokovať
o záležitostiach mesta. Tie majú byť následne predmetom rokovania mestského
zastupiteľstva. Preto zákon o obecnom zriadení vyžaduje, aby zloženie mestskej rady bolo
reprezentatívnou vzorkou mestského zastupiteľstva, v ktorom majú svoje zastúpenie politické
strany, hnutia aj nezávislí poslanci. Všetci traja navrhnutí poslanci – Pavel Gavalec, Mário
Kurák a Zdenko Račko kandidovali v roku 2018 vo voľbách do orgánov samosprávy obcí za
politickú stranu SNS. V aktuálne platnom zložení mestskej rady – Mgr. Pavel Jánošík
(OĽANO), Bc. Martina Tóčiková (nezávislá) a Ján Kromholc (SNS) sa na zastúpenie
politických strán, politických hnutí a poslancov prihliada. V súčasnom mestskom
zastupiteľstve majú zastúpenie – SNS, SMER-SD, OĽANO, SPOLU – Občianska
demokracia, SME RODINA a nezávislý poslanec.
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Rovnako v Rokovacom poriadku Mestského zastupiteľstva v Poltári, tretia časť, článok 3, bod
7 je uvedené: „ ... V zložení mestskej rady (ďalej len MR)sa prihliada na zastúpenie
politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v mestskom zastupiteľstve.
V prípade podpísania uznesenia, v ktorom mestské zastupiteľstvo volí za členov mestskej
rady Pavla Gavalca, Mária Kuráka a Zdenka Račka by zastúpenie v mestskej rade mali
výlučne poslanci kandidujúci za politickú stranu SNS. Tiež doposiaľ nebolo v mestskom
zastupiteľstve zaznamenané oficiálne neuspokojivé stanovisko poslaneckého zboru s prácou
súčasných členov mestskej rady a odôvodnenie predloženého návrhu nebolo prednesené ani
zo strany predkladateľa Ing. Petra Žiláka. Z uvedených dôvodov som sa rozhodla využiť svoje
sistačné právo v súlade s § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a predmetné
uznesenie v zákonnej lehote nepodpísať.
11. Zmeny v zložení komisií MsZ
Pani primátorka: JUDr. Bronislava Garajová a Karol Švingál sa vzdali poslaneckého
mandátu. Boli členmi, respektive predsedami viacerých komisií a bude potrebné ich v
komisiách nahradiť novými poslancami, ktorí boli zvolení do MsZ, tzn. že pánom
Korimčákom a Ing. Žilíkom.
Pán poslanec Kurák: predkladám pozmeňujúci návrh.
Poslanec Mário Kurák prečítal celé znenie pozmeňujúceho návrhu a odovzdal ho predsedovi
návrhovej komisie.
Pani primátorka: odporúčam, aby sa hlasovalo postupne o jednotlivých komisiách, nie ako
o celku, aby v prípade nejakých podmienok by mohli komisie začať pracovať.
Pán poslanec Bc. Skýpala: nedajme komisie, dajme menovite. Tak, aby bolo po mene.
Pani primátorka: takže hlasujte po jednom.
Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie predseda návrhovej komisie predniesol návrh na
uznesenie
Pani primátorka: čiže budeme hlasovať po komisii a ešte aj po menách, tak, aby ste mohli
vyjadriť svoj názor.
Pán poslanec Račko: to odvolanie môžeme aj spojiť.
Pani primátorka: nie, tam máte aj nové. Tam odvolávate aj Mgr. Sojkovú.
Pán poslanec Ing. Žilák: ideme postupne.
Pani primátorka: postupne, aby sme v tom mali jasno.
Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie, predseda návrhovej komisie postupne prečítal návrhy
na uznesenie, a o každom sa individuálne hlasovalo.
UZNESENIE č. 125/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
ODVOLÁVA
z komisie pre kultúru, mestskú kroniku a ZPOZ jej predsedníčku: JUDr. Bronislavu Garajovú
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Hlasovanie:
13 - za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Poslanec Bc. Skýpala: tí, čo sa vzdali mandátu, to by sme mohli spojiť odvolanie z komisií
JUDr. Garajovú a Karola Švingála.
UZNESENIE č. 126/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
ODVOLÁVA z komisií mestského zastupiteľstva
•

z komisie pre zdravie a sociálnu starostlivosť jej členku: JUDr. Bronislavu
Garajovú

•

z komisie pre školstvo jej predsedu: Karola Švingála

•

z komisie pre šport jej člena: Karola Švingála

•

z komisie priestupkovej jej predsedu: Karola Švingála

•

z komisie pre ochranu verejného záujmu jej predsedníčku: JUDr. Bronislavu
Garajovú

•

z dotačnej komisie jej členov: JUDr. Bronislavu Garajovú, Karola Švingála

Hlasovanie:
12 - za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Ján Kromholc

UZNESENIE č. 127/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
ODVOLÁVA
z komisie pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta jej člena: Mgr. Lenku
Sojkovú

Hlasovanie:
7- za

4 - proti
Ján Kromholc
Bc. Ján Skýpala
Bc. Martina Tóčiková
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1 - zdržal sa hlasovania
Mgr. Lenka Sojková

Ing. Jozef Žilík
Neprítomný: Mgr. Pavel Jánošík
Odôvodnenie využitia sistačného práva: Primátor môže v zmysle § 13 ods. 6 zákona SNR
č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva,
ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné tak, že ho
nepodpíše v lehote do 10 dní od schválenia mestským zastupiteľstvom.
Mestské zastupiteľstvo v Poltári na svojom zasadnutí dňa 3. decembra 2021 prijalo Uznesenie
č. 127/2021, v ktorom na základe pozmeňujúceho návrhu poslanca Mária Kuráka odvolalo
z komisie pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta jej člena: Mgr. Lenku
Sojkovú.
Podľa § 15 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení „Komisie sú zložené
z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom“. V zmysle Rokovacieho
poriadku komisií mestského zastupiteľstva § 4 písm. g) Predseda komisie navrhuje odvolanie
člena komisie, ak sa trikrát po sebe bez ospravedlnenia nezúčastní zasadnutia komisie, alebo
ak sa po dobu dlhšiu ako ½ roka nezúčastňuje na činnosti komisie. Pani Mgr. Lenka Sojková
bola zvolená za členku komisie pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta
uznesením mestského zastupiteľstva a prejavila záujem v nej pracovať. Zo strany predsedu
tejto komisie Ing. Petra Žiláka som nezaznamenala žiadne pripomienky k činnosti pani
poslankyne Mgr. Lenky Sojkovej ako členky komisie pre financie, správu a hospodárenie
s majetkom mesta. Rovnako jej odvolanie nebolo predmetom rokovania predmetnej komisie.
Mám za to, že ak poslankyňa mestského zastupiteľstva prejavila záujem o prácu v komisii,
bola mestským zastupiteľstvom zvolená ako jej členka a plní si povinnosti, nemalo by jej byť
upierané právo byť členom uvedenej komisie. Členmi komisie pre financie, správu
a hospodárenie s majetkom mesta sú v súčasnosti: Predseda: Ing. Peter Žilák, Členovia: Bc.
Martina Tóčiková, Pavel Gavalec, Mgr. Lenka Sojková, Edita Klembasová a zapisovateľka:
Mgr. Nina Kuráková. Poslankyňa Mgr. Lenka Sojková je platnou členkou komisie pre
financie, správu a hospodárenie mesta, pozná ekonomiku a financovanie mestskej samosprávy
a svojimi návrhmi a pripomienkami podnetne prispieva k rozvoju mesta Poltár v tejto oblasti.
Z uvedených dôvodov som sa rozhodla využiť svoje sistačné právo v súlade s § 13 ods. 6
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a predmetné uznesenie v zákonnej lehote
nepodpísať.
UZNESENIE č. 128/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
VOLÍ
do komisie pre kultúru, mestskú kroniku a ZPOZ za predsedu: Jána Kromholca
Hlasovanie:
12 - za

0 - proti
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1 - zdržal sa hlasovania
Mgr. Lenka Sojková

UZNESENIE č. 129/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
VOLÍ
do komisie pre zdravie a sociálnu starostlivosť: Ing. Jozefa Žilíka
Hlasovanie:
11- za

0 - proti

2 - zdržal sa hlasovania
Mgr. Lenka Sojková
Ing. Jozef Žilík

UZNESENIE č. 130/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
VOLÍ
do komisie pre školstvo za predsedu Ing. Miroslava Macove
Hlasovanie:
11- za

0 - proti

2 - zdržal sa hlasovania
Mgr. Lenka Sojková
Ing. Jozef Žilík

UZNESENIE č. 131/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
VOLÍ
do komisie pre školstvo za člena: Mariána Korimčáka
Hlasovanie:
12 - za

0 - proti

1 - zdržal sa hlasovania
Marián Korimčák

UZNESENIE č. 132/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
VOLÍ
do komisie pre šport: Ing. Jozefa Žilíka
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Hlasovanie:
12 - za

0 - proti

1 - zdržal sa hlasovania
Ing. Jozef Žilík

UZNESENIE č. 133/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
VOLÍ
do komisie priestupkovej za predsedu: Mariána Korimčáka
Hlasovanie:
12 - za

0 - proti

1 - zdržal sa hlasovania
Marián Korimčák

Pán poslanec Ing. Žilák: do komisie pre ochranu verejného záujmu za predsedu Mgr. Pavla
Jánošíka.
Poslanec Mgr. Jánošík: som predsedom dvoch komisií, treba sa pozrieť medzi seba, kto
nemá funkciu predsedu, aby túto komisiu zobral. Ja som robil aktivity v septembri, ale ste
neprišli páni poslanci, a teraz mám byť predseda? Bolo to nedôstojné z vašej strany, nenašli
ste si čas, neboli ste ochotní.
Pani primátorka: musia tam byť zástupcovia politických strán.
Pán poslanec Zdenko Račko: mysleli sme, že keď si vyvíjal takú iniciatívu, že budeš chcieť
byť predsedom tej komisie.
Poslanec Mgr. Jánošík: škoda, že ste tieto veci nekomunikovali. A tiež na miesto pani JUDr.
Garajovej treba niekoho zvoliť.
Pani primátorka: tam je navrhnutá Mgr. Sojková, pretože JUDr. Garajová kandidovala za
SPOLU a Lenka tiež. Takže Lenka by mala byť ďalší člen podľa legislatívy. Mali by tam byť
zastúpené politické strany.
Pán poslanec Ing. Žilák: môžem dať návrh? Napadol ma Ing. Žilík.
Pani primátorka: musí s tým súhlasiť.
Poslanec Ing. Žilík: myslím si, že nie je vhodné teraz vstupovať do tejto komisie. Tie veci,
ktoré ste mali rozpracované, bolo by dobré ich dotiahnuť.
Pán poslanec Zdenko Račko: tam nie je nič rozpracované. Tam je len kontrola majetkových
priznaní.
Pán poslanec Ing. Žilák: kontrola odovzdaných majetkových priznaní, alebo povinnosti
odovzdania majetkových priznaní.
Poslanec Mgr. Jánošík: pravdepodobne bude zvolená Mgr. Sojková, tak spomedzi týchto
členov vybrať za predsedu.
Pán poslanec Ing. Žilák: ale sme všetci predsedovia komisií. Tak jedine Ing. Žilík.
Pán poslanec Ing. Žilík: no dobre, súhlasím.
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Pani primátorka: ale mal by tam byť iba jeden zástupca politickej strany, nie dvaja.
Pán poslanec Ing. Žilák: to je pravda.
Pani primátorka: to takto nejde. skúste si to naformulovať tak, aby to bolo správne.
Pán poslanec Ing. Žilák: takže dám dva pozmeňujúce návrhy, odvolania mňa z komisie pre
ochranu verejného záujmu.
UZNESENIE č. 134/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
ODVOLÁVA
z komisie pre ochranu verejného záujmu jej člena Ing. Petra Žiláka

Hlasovanie:
11- za

0 - proti

2 - zdržal sa hlasovania
Bc. Ján Skýpala
Ing. Jozef Žilík

UZNESENIE č. 135/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
VOLÍ
do komisie pre ochranu verejného záujmu za predsedu: Ing. Jozefa Žilíka

Hlasovanie:
12 - za

0 - proti

1 - zdržal sa hlasovania
Ing. Jozef Žilík

UZNESENIE č. 136/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
VOLÍ
do komisie pre ochranu verejného záujmu za člena: Mgr. Lenku Sojkovú
Hlasovanie:
12 - za

0 - proti

1 - zdržal sa hlasovania
Mgr. Lenka Sojková

UZNESENIE č. 137/2021
19

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
VOLÍ
do dotačnej komisie za jej člena Mariána Korimčáka
Hlasovanie:
12 za

0 - proti

1 - zdržal sa hlasovania
Marián Korimčák

UZNESENIE č. 138/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
VOLÍ
do dotačnej komisie za jej člena Jána Kromholca
Hlasovanie:
12 - za

0 - proti

1 - zdržal sa hlasovania
Ján Kromholc

UZNESENIE č. 139/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
VOLÍ
do komisie pre financie, správu a hospod. s majetkom mesta za člena Ing. Miroslava Macove
Hlasovanie:
11 za

0 - proti

2 - zdržal sa hlasovania
Ján Kromholc
Mgr. Lenka Sojková

UZNESENIE č. 140/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
VOLÍ
do komisie pre financie, správu a hospod. s majetkom mesta za člena MUDr. Radovana
Baníka
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Hlasovanie:
7 - za

3 - proti
Ján Kromholc
Mgr. Lenka Sojková
Ing. Jozef Žilík

3 - zdržal sa hlasovania
Mgr. Pavel Jánošík
Bc. Ján Skýpala
Bc. Martina Tóčiková

Odôvodnenie využitia sistačného práva: Primátor môže v zmysle § 13 ods. 6 zákona SNR
č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva,
ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné tak, že ho
nepodpíše v lehote do 10 dní od schválenia mestským zastupiteľstvom.
Mestské zastupiteľstvo v Poltári prijalo dňa 03.12.2021 uznesenie č. 140/2021, v ktorom na
základe pozmeňujúceho návrhu poslanca Mária Kuráka zvolilo do komisie pre financie,
správu a hospodárenie s majetkom mesta za člena MUDr. Radovana Baníka.
Keďže Uznesením č. 51/2019 zo dňa 23. 05. 2019 mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie,
že poslanec Mestského zastupiteľstva v Poltári, MUDr. Radovan Baník v zmysle § 25 ods. 2
písm. d) zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňa 16.
04. 2019 stratil mandát poslanca mestského zastupiteľstva, domnievam sa, že existuje
dôvodná pochybnosť či bude vykonávať funkciu člena komisie s odbornou starostlivosťou a v
súlade s oprávneným záujmami mesta Poltár.
Vzhľadom k uvedenému využívam vo vzťahu k predmetnému uzneseniu sistačné právo podľa
§ 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Pán poslanec Ing. Žiláka: ešte doložím ďalší návrh na uznesenie. Do dotačnej komisie za
člena zvoliť Ing. Jozefa Žilíka.
UZNESENIE č. 141/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
VOLÍ
do dotačnej komisie za jej člena Ing. Jozefa Žilíka

Hlasovanie:
11 za

0 - proti

1 - zdržal sa hlasovania
Ing. Jozef Žilík

Neprítomný: Boris Dreisig
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12. Zmeny v zložení rád škôl
Pani primátorka: mesto Poltár podľa zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve deleguje do rád škôl, delegovanie je v právomoci MsZ. Poslanecký
mandát zanikol dvom poslancom dňom 8. 10.2021. Vzdali sa dvaja poslanci JUDr. Garajová
a Karol Švingál, ktorí boli členmi v Rade školy pri ZŠ na ulici Slobody č. 2 a v Rade školy pri
Základnej umeleckej škole v Poltári. Podľa § 24 ods. 16 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, funkčné
obdobie orgánov školskej samosprávy je štyri roky. V radách škôl MŠ Sklárskej uplynulo
funkčné obdobie, z daného dôvodu je nutné delegovať zástupcov zriaďovateľa do Rady školy.
Tiež uplynulo funkčné obdobie aj RŠ pre ZŠ Slobody a tiež aj ZUŠ. K tomu chcem povedať,
že funkčné obdobie RŠ nie je totožné s funkčným obdobím poslancov MsZ. Pripravili sme
návrh, v ktorom buď sa potvrdia, tí istí poslanci, ktorí boli členmi rád škôl doteraz v
jednotlivých radách škôl alebo príde iný návrh.
Pán poslanec Dreisig: k tomuto bodu programu mám návrh na uznesenie.
Poslanec Boris Dreisig prečítal návrh na uznesenie a odovzdal ho predsedovi návrhovej
komisie.
Pani primátorka: návrh sa týka Rady školy. Odvolanie v návrhu je totožné s pôvodným
návrhom. Toho sa netýka pozmeňujúci návrh. Pozmeňujúci návrh sa týka len delegovania.
Poslanec Ing. Žilák: áno len delegovania, a to len ZŠ Slobody.
Pani primátorka: takže pozmeňujúci návrh sa týka len Rady školy na ZŠ Slobody.
Poslanec Ing. Žilák: v podstate áno.
Pani primátorka: každý poslanec je v nejakej rade školy? Tak by to malo byť. Aj po týchto
zmenách? Tým, že sa niektorí poslanci odvolali, aby sme to zachovali. Navrhujem hlasovať o
odvolaní ako celku, a potom o tom pozmeňujúcom návrhu.
Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie, predseda návrhovej komisie predniesol návrh na
uznesenie
UZNESENIE č. 142/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
ODVOLÁVA
RŠ pri ZUŠ Poltár: JUDr. Bronislava Garajová, Karol Švingál, Mgr. Lenka Sojková, Bc.
Martina Tóčiková
RŠ pri ZŠ Slobody Poltár: JUDr. Bronislava Garajová, Mgr. Pavel Jánošík, Mgr. Lenka
Sojková, Bc. Martina Tóčiková
RŠ pri MŠ Sklárska: Ing. Miroslav Macove, Zdenko Račko, Bc. Ján Skýpala, Mário Kurák
Hlasovanie:
12 - za

0 - proti
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1 - zdržal sa hlasovania

Mgr. Lenka Sojková
Nakoľko sú zmeny v návrhoch na uznesenie, hlasovalo sa postupne za každý návrh zvlásť.

UZNESENIE č. 143/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
DELEGUJE zástupcov zriaďovateľa do rady školy:
RŠ pri ZUŠ Poltár: Marián Korimčák, Bc. Ján Skýpala , Mgr. Lenka Sojková,
Bc. Martina Tóčiková
Hlasovanie:
11- za

0 - proti

2 - zdržal sa hlasovania
Marián Korimčák
Mgr. Lenka Sojková

UZNESENIE č. 144/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
DELEGUJE zástupcov zriaďovateľa do rady školy:
RŠ pri ZŠ Slobody Poltár: Boris Dreisig, Marián Korimčák, Bc. Martina Tóčiková,
Mário Kurák

Hlasovanie:
9 - za

0 - proti

4 - zdržal sa hlasovania
Mgr. Pavel Jánošík
Ján Kromholc
Mgr. Lenka Sojková
Ing. Jozef Žilík

UZNESENIE č. 145/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
DELEGUJE zástupcov zriaďovateľa do rady školy:
RŠ pri MŠ Sklárska: Ing. Miroslav Macove, Zdenko Račko, Bc. Ján Skýpala, Ing. Jozef
Žilík
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Hlasovanie:
9 - za

0 - proti

4 - zdržal sa hlasovania
Mgr.Pavel Jánošík
Ing. Miroslav Macove
Mgr. Lenka Sojková
Ing. Jozef Žilík

13. Zmena v zložení Dozornej rady spoločnosti Bytherm s. r. o., Mestský bytový podnik,
Sklárska 593 /4, Poltár, IČO: 31601685
Pani primátorka: materiál sa predkladá na základe rozhodnutia jediného spoločníka Bytherm
s. r. o., Mestský bytový podnik, ktorý rozhodol o odvolaní z funkcie člena dozornej rady. Ak
má spoločnosť jediného spoločníka, vykonáva tento spoločník pôsobnosť valného
zhromaždenia. Valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti. Členov
dozornej rady obchodnej spoločnosti volí a odvoláva valné zhromaždenie. V zmysle
ustanovenia § 132 ods. 1 Občianskeho zákonníka a § 125 ods. 1 písm. g) Občianskeho
zákonníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia odvoláva jediný spoločník obchodnej
spoločnosti Bytherm s. r. o., Mestský bytový podnik Poltár z funkcie dozornej rady Karola
Švingála a tiež odporúča zvoliť nového člena dozornej rady spoločnosti Bytherm s. r. o.,
Mestský bytový podnik. Za nového člena dozornej rady je navrhovaná pani poslankyňa Mgr.
Lenka Sojková.
Pán poslanec Gavalec: v roku 2015 za Bytherm bol takýto podobný cirkus, to robili pán
Jánošík, Tóčiková a Brisudová a niektorí ďalší. Čudujem sa, že takéto cirkusy robíme. Prečo
by nemohli robiť tí ľudia, čo robia teraz. Aký dôvod je na odvolávanie niektorých ľudí.
Nemám v tom jasno a s týmto nebudem absolútne súhlasiť. Myslím si, že pani primátorka
zabudla, že od roku 2015, čo sa dialo. My sme sa tu súdili. Viete, že som ako konateľ ostal
jediný Bythermu, bolo celé zastupiteľstvo a ostal tam aj pán Jánošík. Beriem, rešpektujem ako
rozhodol súd, ale toto nie je to v poriadku, čo sa deje, pretože pani primátorka si robí čo chce.
Pani primátorka: celkom som tomu nerozumela. Od roku 2015 sme sa súdili? A s kým sme
sa súdili?
Pán poslanec Gavalec: vy ste ma dali na súd, či sme už zabudli?
Pani primátorka: hovoríme o dozornej rade Bythermu?
Pán poslanec Gavalec: áno
Pani primátorka: a v akej súvislosti sme ťa dali na súd?
Pán poslanec Gavalec: veď Bystrica rozhodovala.
Pani primátorka: to bolo vykonávanie funkcie Valného zhromaždenia. To nebolo klasické
súdne konanie. To bol zápis do Obchodného registra spoločnosti. Teraz máme dvoch
poslancov, ktorým sa mandát skončil, my sme ich odvolávali zo všetkých komisií, nemôžu
robiť v ZPOZ-e, pretože stratili mandát poslanca, a namiesto týchto poslancov, by tam mali
ísť súčasní poslanci, ktorí sedia v MsZ, pretože sa jedná o obchodnú spoločnosť mesta.
Pán poslanec Gavalec: samozrejme, ale v dozornej rade môže byť hocikto. Myslím si, že
v dozornej rade by mali byť ľudia zo sídliska, aspoň sme to vtedy presadzovali.
Pani primátorka: my, keď pripravujeme materiály, tak dávame návrh. Tým, že dvaja
poslanci MsZ stratili mandát poslanca a boli odvolaní z dozorných rád, a MsZ buď príjme
tento návrh alebo si dá vlastný návrh do dozornej rady. Teraz miesto nich majú prísť dvaja
poslanci alebo môže to byť aj človek, ktorého si zvolí MsZ. Toto, čo máte pred sebou, je
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návrh, pretože dostávate odo mňa materiály s návrhom. My sme navrhli na mestskej rade, aby
členkou tejto dozornej rady bola Mgr. Lenka Sojková. Ako sa to tu predtým stalo, že sa menili
členovia komisií, mali ste nové návrhy, takto môžete urobiť aj teraz, veď o tomto rozhoduje
MsZ, kto bude reprezentovať mesto v dozornej rade obchodnej spoločnosti, kde je mesto
jediný spoločník.
Pán poslanec Mgr. Jánošík: chcel by som reagovať na pána poslanca Gavalca. Presne tak
ako dnes siedmi poslanci zvolili nových členov do dozornej rady po voľbách. Ty si to ako
primátor mesta a jediný spoločník spoločnosti Bytherm nepodpísal. My sme sa s tým obrátili
na krajský súd, aby to rešpektoval a zapísal nás troch do obchodného registra spoločnosti
Bytherm. To sa nestalo. Súd rozhodol tak, že tá pôvodná zostava zostala. Ty si nepodpísal
platné uznesenie ako Valné zhromaždenie spoločnosti Bytherm, a potom si rozhodol tak, ako
si rozhodol. Na základe toho tam vznikli určité nejasnosti a súd potvrdil zloženie starej rady.
Neakceptoval si zvolenie a potom sa muselo zmeniť, a nakoniec rozhodol súd v Banskej
Bystrici. Potvrdil rozhodnutie a platnosť starej Dozornej rady.
Pán poslanec Dreisig: valné zhromaždenie odvolalo členov rady a my to už len máme zobrať
na vedomie? A niečo obdobné bude aj s Technickými službami. Je tu ešte jeden bod kde
ideme hlasovať za firmu, čo sa týka teplárenskej spoločnosti. V cudzej firme môžeme
schváliť a vo firme, kde máme 100 % účasť tam iba berieme na vedomie? Nerozumiem
tomuto.
Pani primátorka: presne tak to je. Je rozdiel, že kto vykonáva funkciu valného
zhromaždenia. Toto je pre nás cudzia spoločnosť a toto je naša spoločnosť, čiže valné
zhromaždenie odvolá členov, a môže to byť ktorýkoľvek člen, ale volí už MsZ. To je
legislatívna vec, ktorá sa teraz tu udiala. Prvá poltárska, tam sa bude voliť, pretože v minulosti
prijalo MsZ zásadu, že tam má byť primátor a zástupca primátora, toto uznesenie je stále
platné. Dobre viete, že ja som sa vzdala tohto, pretože som v Národnej rade SR, ale ďalší
primátor podľa toho uznesenia, môže byť, a aj by mal byť členom Dozornej rady spoločnosti
Poltárska energetická. To je rozdiel, my nemôžme spájať spoločnosti, ktoré nie sú naše, v
ktorých nemáme účasť a tie, kde je stopercentná účasť mesta.
Pán poslanec Račko dal pozmeňujúci návrh a odovzdal ho predsedovi návrhovej komisie.
Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie, predseda návrhovej komisii predniesol pozmeňujúci
návrh na uznesenie.
UZNESENIE č. 146/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
ODVOLÁVA
Karola Švingála z dozornej rady BYTHERM s. r. o., Mestský bytový podnik, Sklárska
593/43, Poltár, IČO: 31601685 z funkcie člena dozornej rady
Hlasovanie:
13 - za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania
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UZNESENIE č. 147/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
Ing. Petra Žiláka do funkcie člena dozornej rady spoločnosti BYTHERM s. r. o., Mestský
bytový podnik, Sklárska 593/43, Poltár, IČO: 31601685

Hlasovanie:
9 - za

0 - proti

4 - zdržal sa hlasovania
Mgr. Pavel Jánošík
Ján Kromholc
Mgr. Lenka Sojková
Ing. Jozef Žilík

Odôvodnenie využitia sistačného práva: Primátor môže v zmysle § 13 ods. 6 zákona SNR
č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva,
ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné tak, že ho
nepodpíše v lehote do 10 dní od schválenia mestským zastupiteľstvom.
Rozhodnutím jediného spoločníka spoločnosti BYTHERM s. r. o., Mestský bytový podnik,
Sklárska 593/43, Poltár, IČO: 31 601 685 (ďalej aj ako „Spoločnosť“), zo dňa 09.12.2021,
došlo k zníženiu počtu členov dozornej rady Spoločnosti zo štyroch na troch. Vzhľadom
k tomu, že dozorná rada spoločnosti má v súčasnosti troch členov, nemôže dôjsť
k vymenovaniu ďalšieho člena.
Vzhľadom k uvedenému využívam vo vzťahu k uzneseniu Mestského zastupiteľstva v Poltári
č. 147/2021 zo dňa 03.12.2021 sistačné právo podľa § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení.

UZNESENIE č. 148/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE
rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti BYTHERM s.r.o., Mestský bytový podnik,
Sklárska 593/43, Poltár, IČO:31601685 o odvolaní Karola Švingála z funkcie člena dozornej
rady
Hlasovanie:
10 - za

0 - proti

3 - zdržal sa hlasovania
Mário Kurák
Zdenko Račko
Ing. Peter Žilák
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14. Zmena v zložení dozornej rady Poltárska energetická s. r. o., so sídlom Ulica 13.
januára 19, Poltár, IČO 36854441
Pani primátorka: podľa § 11 ods. 4 písm. 1) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené
zriaďovať, zrušovať, kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce, a na návrh
starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich, zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a
iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do týchto štatutárnych a kontrolných
orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe. Dňa 8. 10. 2021 mesto
Poltár prijalo vzdanie sa poslaneckého mandátu JUDr. Bronislavy Garajovej, ktorá
vykonávala funkciu členky dozornej rady Poltárskej energetickej s. r. o. Vzhľadom na to, že
JUDr. Garajová sa vzdala mandátu poslankyne a súčasne aj zástupkyne primátorky, a na
základe uznesenia č. 8/2010 zo dňa 27.05.2010, podľa ktorého členmi dozornej rady
obchodnej spoločnosti Poltárska energetická s. r. o., sú za členov dozornej rady delegovaní
primátor a zástupca primátora, je potrebné zvoliť nového člena dozornej rady do obchodnej
spoločnosti Poltárska energetická, s. r. o. Týmto by mal byť zástupca primátorky pán Ján
Kromholc. Taktiež bolo mestu Poltár doručené dňa 19. 11. 2021 poslankyňou Bc. Martinou
Tóčikovou oznámenie o vzdaní sa členstva v dozornej rade obchodnej spoločnosti Poltárska
energetická s. r. o . Na základe tohto oznámenia navrhujeme vziať na vedomie vzdanie sa
funkcie, odvolať poslankyňu Bc. Martinu Tóčikovú z dozornej rady obchodnej spoločnosti
Poltárska energetická a zvoliť do funkcie člena dozornej rady poslanca MsZ pána Ing. Jozefa
Žilíka.
Pán poslanec Dreisig: môžete mi vysvetliť na základe čoho my môžeme do súkromnej s.r.o
schvaľovať a odvolávať členov dozornej rady.
Pani primátorka: tento návrh im pošleme a zápis vykoná spoločnosť Prvá Poltárska
energetická. Je to na základe dohody s touto spoločnosťou, na základe uznesenia z roku 2010,
odvtedy na tom MsZ nič nezmenilo. Dohoda bola taká, primátor a zástupca primátora.
Viceprimátor sa mení na základe personálnych zmien. Ja ako primátor som sa vzdala
a navrhla som Bc. Tóčikovú, ale nakoľko sa ona vzdala, ja navrhujem na túto pozíciu Ing.
Žilíka. Toto uznesenie sa následne pošle vedeniu Prvej poltárskej energetickej a tá vykoná
zápis.
Pán poslanec Gavalec: áno, v roku 2010 sa to urobilo tak, že ktokoľvek bude primátorom,
ten automaticky pôjde, preto sa nepísali mená na viceprimátora, lebo aj to sa môže meniť.
Taká bola dohoda.
Pán poslanec Bc. Skýpala: áno, ak si pozrieme obchodný register od roku 2010.
Pán poslanec Ing. Žilák: v tej dobe, keď sa o tom rozhodlo, mali sme tam majetkový podiel?
Akonáhle sme nestratili akýkoľvek majetkový podiel v spoločnosti, myslím si, že toto stráca
význam, ak sme kompletne odpredali podiel Prvej poltárskej energetickej. Sme niečoho
vlastníci?
Pán poslanec Ing. Žilík: je vysoko pravdepodobné, že sme odpredali všetko, pretože vtedy
som bol poslancom a bol som proti tomu. Bola tu prezentácia ako to bude dobre, a že budeme
mať teplo dobre, že nie zadarmo. Vysvitlo z toho, že teplo máme jedno z najdrahších na
Slovensku. Je potrebné, aby sme mali zástupcov v dozornej rade, nakoľko dozorná rada
kontroluje spoločnosť. Na to sme my tu, aby sme sa postarali o to, aby sme mali teplo pre ľudí
čo najlacnejšie.
Pán poslanec Gavalec: keď sa to predávalo, tiež som bol zásadne proti tomu, ale poslanci
prehlasovali. Celá budova patrila mestu a nakoniec aj tú budovu dali komplet energetickej
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spoločnosti, ale s tým, že po 18 rokoch by to mali vrátiť naspäť. Zase by sa malo rozhodovať
ako ďalej. Keď to bolo pod Bythermom, mali sme najlacnejšie teplo.
Pán poslanec Mgr. Jánošík: ja som si pozrel zápisnice, kedy došlo k zápisu do obchodného
registra. Rokovalo sa o tom za pána Rončáka a pán poslanec Gavalec bol vtedy poslancom.
Ing. Žilík tam si nebol vtedy.
Pani primátorka: mesto by malo mať svoje zastúpenie v Prvej poltárskej energetickej,
pretože spoločnosť dodáva teplo na celé sídlisko, takže mali by sme mať základné informácie
o činnosti tejto spoločnosti.
Pán poslanec Ing. Žilák: je dobré vedieť o spoločnosti a mať informácie. S našim návrhom
môžu aj nemusia súhlasiť. Pošleme im ho a uvidíme.
Pani primátorka: zatiaľ stále akceptovali návrh, ktorý bol MsZ navrhnutý.
Pán poslanec Ing. Žilák: návrh na uznesenie môžem predniesť v celosti?
Poslanci MsZ súhlasili, aby predseda návrhovej komisie predniesol návrh v celosti.
Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie predseda návrhovej komisie predniesol návrh na
uznesenie
UZNESENIE č. 149/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
I. BERIE NA VEDOMIE
vzdanie sa poslankyni Bc. Martiny Tóčikovej funkcie členky dozornej rady obchodnej
spoločnosti Poltárska energetická, s. r. o. , IČO 36854441, so sídlom Ul. 13. januára 19, 987
01 Poltár

II. SCHVAĽUJE

1.

odvolanie členky dozornej rady JUDr. Bronislavy Garajovej, nar.
, r. č.
, trvale bytom Zelené 39, 987 01 Poltár z obchodnej spoločnosti
Poltárskej energetickej s.r.o., IČO 36854441, so sídlom Ul. 13. januára 19, 987 01
Poltár

2.

Jána Kromholca za člena dozornej rady obchodnej spoločnosti Poltárska energetická,
s.r.o., IČO 36854441, so sídlom Ul. 13. januára 19, 987 01 Poltár

3.

odvolanie členky dozornej rady Bc. Martiny Tóčikovej, nar.
trvale bytom
Fučíkova 628/20, 987 01 Poltár z obchodnej spoločnosti Poltárskej energetickej s.r.o.,
IČO 36854441, so sídlom Ul. 13. januára 19, 987 01 Poltár

4.

Ing. Jozefa Žilíka za člena dozornej rady obchodnej spoločnosti Poltárska energetická,
s.r.o., IČO 36854441, so sídlom Ul. 13. januára 19, 987 01 Poltár
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Hlasovanie:
10 - za

0 - proti

3 - zdržal sa hlasovania
Mário Kurák
Zdenko Račko
Ing. Peter Žilák

15. Zmena v zložení dozornej rady Technické služby Poltár, s.r.o , IČO 52830586 so
sídlom ul. Železničná 489/1 , 987 01 Poltár
Pani primátorka: jediný spoločník obchodnej spoločnosti Technické služby Poltár rozhodol
o odvolaní JUDr. Bronislavy Garajovej z funkcie člena dozornej rady v obchodnej spoločnosti
Technické služby Poltár s. r. o. v zmysle ustanovenia § 132 ods. 1 Občianskeho zákonníka
§ 125 ods. 1 písm. g) Občianskeho zákonníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia
odvoláva jediný spoločník obchodnej spoločnosti Technické služby z funkcie člena dozornej
rady a odporúča zvoliť nového člena dozornej rady obchodnej spoločnosti Technické služby
Poltár s. r. o. Za nového člena dozornej rady obchodnej spoločnosti Technické služby Poltár s.
r. o. navrhujeme poslanca Mgr. Pavla Jánošíka.
Pán poslanec Ing. Macove predložil poslanecký návrh na zmenu.
Pán poslanec Mgr. Jánošík: ľudia, ktorých navrhol poslanec Ing. Macove už boli v Dozornej
rade Technických služieb, a vieme ako to tam bolo, že nakoniec museli byť riaditelia
odvolávaní. Ja tam nemusím byť, ja sa toho vzdávam, ja tam nemusím byť. Dôležité je, aby sa
tam robilo, aby sa tam chodilo a kontrolovalo. Neakceptujem návrh, aby som pracoval v tejto
dozornej rade, aj tak som sa chcel vzdať. Je to zbytočné tam meniť, aby aspoň tá časť ostala
v dozornej rade. Potom o 3 mesiace budeme odvolávať, aby sme si robili prieky, lebo vy ste
schopní len prieky robiť. Potom sa ťa spýtam Ing. Žilák, prečo športová komisia nezasadla ani
rok a pol, a si jej predsedom. Bola aj storočnica futbalu, o tom treba hovoriť, čo robím a čo
nerobím, a toto je nepodstatné, čo robíš. Pre občanov treba robiť.
Pán poslanec Bc. Skýpala: mám obavy, či tam nebude konflikt záujmov, JUDr. Garajová
a Karol? To je niečo podobné ako Mgr. Jánošík v dozor. rade Bytherm. A ďalej je tam aj
ďalšia osoba, vieme, že tam boli nejaké rozhodnutia súdu za nie zrovna najpopulárnejšie veci
a jednalo sa o závažnú trestnú činnosť, že či je to zrovna človek, ktorý by mal byť MsZ
schválený do dozornej rady. Nemenujem, konštatujem. Teraz ste rýchlo kontrolu zvolávali na
Technické služby, všetci sme za to zahlasovali. Je to náš podnik, dajme kontrolu, aby sme sa
zase nenamočili do nejakej veci, ktorá nás potom bude tlačiť na päte.
Pán poslanec Mgr. Jánošík: ja som bol vyzvaný, aby som sa vzdal, že je tam konflikt
záujmov. Pán Žilák ty si ma vyzval, aby som sa vzdal, ja som to rešpektoval. Vzdal som sa
písomne a včas, tak ako to vyžaduje zákon. Na jednej strane to vytýkame a na druhej
zabúdame. Ja by som tam navrhol pána poslanca Gavalca a poslancov. Dozorné rady sú na to,
aby kontrovali činnosť Technických služieb a vedenia. Zvoľme poslancov, ktorí tu sedia, aby
sme od nich mohli žiadať o vysvetlenie, a nie od niekoho žiadať písomne a možno sa na to ani
nebude reagovať.
Pán poslanec Ing. Macove: nie sú tu určité osoby o ktorých sa rozpráva. De facto bolo
povedané, že to nie sú dôveryhodné osoby. Toto sa mi osobne nepáči. Sú tam poslanci: pán
Gavalec, Zdenko Račko a Boris Dreisig, nemyslím si, že sú to zlí kandidáti.
Pán poslanec Ing. Žilák: som prekvapený, že začíname sem vnášať nejaké vzťahy medzi
niekým. Ten vzťah, ani neviem, ktorý to je. To je prvý deň dneska alebo mesiac, rok, dva?
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Predtým to nebol konflikt záujmov? Teraz je. Rozoberáme podľa mňa už úzke veci, ktoré sem
nepatria, tak to už trvá podstatne dlhšie. Keď to nevadilo vtedy, teraz to začína vadiť?
Pani primátorka: vzhľadom k tomu, aká sa tu rozpútala diskusia, navrhujem, aby sme zase
po jednom hlasovali o tých členoch, aby mohli aj ostatní poslanci vyjadriť svoj názor. Môžu
byť za, zdržať sa alebo byť proti. Budeme ako o prvom hlasovať o pozmeňujúcom návrhu,
ktorý bol predložený.
Poslanec Ing. Žilák: ideme po jednom odvolávať?
Pani primátorka: ideme o pozmeňujúcom návrhu hlasovať.
Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie predseda návrhovej komisie predniesol návrh na
uznesenie
UZNESENIE č. 150/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
ODVOLÁVA
člena dozornej rady JUDr. Bronislavu Garajovú z obchodnej spoločnosti Technické služby
Poltár, s. r. o., IČO: 52 830 586, so sídlom Železničná 489/1, 987 01 Poltár

Hlasovanie:
11 - za

0 - proti

1 - zdržal sa hlasovania
Pavel Gavalec

Neprítomný: Ing. Jozef Žilík

UZNESENIE č. 151/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
ODVOLÁVA
člena dozornej rady Bc. Martinu Tóčikovú z obchodnej spoločnosti Technické služby Poltár,
s. r. o., IČO: 52 830 586, so sídlom Železničná 489/1, 987 01 Poltár
Hlasovanie:
7 - za

3 - proti
Mgr. Pavel Jánošík
Bc. Ján Skýpala
Mgr. Lenka Sojková

Neprítomný: Ing. Jozef Žilík
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2 - zdržal sa hlasovania
Ján Kromholc
Bc. Martina Tóčiková

Odôvodnenie využitia sistačného práva: Primátor môže v zmysle § 13 ods. 6 zákona SNR
č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva,
ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné tak, že ho
nepodpíše v lehote do 10 dní od schválenia mestským zastupiteľstvom.
Odvolaný člen dozornej rady spoločnosti Technické služby Poltár, s. r. o., IČO: 52 830 586,
so sídlom Železničná 489/1, 987 01 Poltár (ďalej aj ako „Spoločnosť“), svojou odbornou
kvalifikáciou a životnými skúsenosťami prispieva k plneniu zverených úloh.
Vzhľadom k uvedenému využívam vo vzťahu k uzneseniu Mestského zastupiteľstva v Poltári
č. 151/2021 zo dňa 03.12.2021 sistačné právo podľa § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení.

UZNESENIE č. 152/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
ODVOLÁVA
člena dozornej rady Zdenka Račka z obchodnej spoločnosti Technické služby Poltár, s. r. o.,
IČO: 52 830 586, so sídlom Železničná 489/1, 987 01 Poltár

Hlasovanie:
10 - za

0 - proti

2 - zdržal sa hlasovania
Mgr. Pavel Jánošík
Mgr. Lenka Sojková

Neprítomný: Ing. Jozef Žilík

UZNESENIE č. 153/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
ODVOLÁVA

člena dozornej rady Borisa Dreisiga z obchodnej spoločnosti Technické služby Poltár, s. r. o.,
IČO: 52 830 586, so sídlom Železničná 489/1, 987 01 Poltár

Hlasovanie:
10 - za

0 - proti

2 - zdržal sa hlasovania
Mgr. Pavel Jánošík
Pavel Gavalec

Neprítomný: Ing. Jozef Žilík
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Odôvodnenie využitia sistačného práva: Primátor môže v zmysle § 13 ods. 6 zákona SNR
č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva,
ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné tak, že ho
nepodpíše v lehote do 10 dní od schválenia mestským zastupiteľstvom.
Odvolaný člen dozornej rady spoločnosti Technické služby Poltár, s. r. o., IČO: 52 830 586,
so sídlom Železničná 489/1, 987 01 Poltár (ďalej aj ako „Spoločnosť“), svojou odbornou
kvalifikáciou a životnými skúsenosťami môže prispieť k plneniu zverených úloh.
Vzhľadom k uvedenému využívam vo vzťahu k uzneseniu Mestského zastupiteľstva v Poltári
č. 153/2021 zo dňa 03.12.2021 sistačné právo podľa § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení.
UZNESENIE č. 154/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
ODVOLÁVA
člena dozornej rady Antona Oboňu z obchodnej spoločnosti Technické služby Poltár, s. r. o.,
IČO: 52 830 586, so sídlom Železničná 489/1, 987 01 Poltár
Hlasovanie:
8 - za

1 - proti
Mgr. Lenka Sojková

2 - zdržal sa hlasovania
Mgr. Pavel Jánošík
Ján Kromholc

Neprítomní: Bc. Ján Skýpala, Ing. Jozef Žilík
UZNESENIE č. 155/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE

za člena dozornej rady JUDr. Bronislavu Garajovú do obchodnej spoločnosti Technické
služby Poltár, s. r. o., IČO: 52 830 586, so sídlom Železničná 489/1, 987 01 Poltár

Hlasovanie:
7 - za

0 - proti

5 - zdržal sa hlasovania
Mgr. Pavel Jánošík
Ján Kromholc
Bc. Ján Skýpala
Mgr. Lenka Sojková
Bc.Martina Tóčiková
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Neprítomný: Ing. Jozef Žilík
Odôvodnenie využitia sistačného práva: Primátor môže v zmysle § 13 ods. 6 zákona SNR
č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva,
ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné tak, že ho
nepodpíše v lehote do 10 dní od schválenia mestským zastupiteľstvom.
Rozhodnutím jediného spoločníka spoločnosti Technické služby Poltár, s. r. o., IČO:
52 830 586, so sídlom Železničná 489/1, 987 01 Poltár (ďalej aj ako „Spoločnosť“), zo dňa
09.12.2021, došlo k zníženiu počtu členov dozornej rady Spoločnosti z piatich na troch.
Vzhľadom k tomu, že dozorná rada Spoločnosti má v súčasnosti troch členov, nemôže dôjsť
k vymenovaniu ďalšieho člena.
Vzhľadom k uvedenému využívam vo vzťahu k uzneseniu Mestského zastupiteľstva v Poltári
č. 155/2021 zo dňa 03.12.2021 sistačné právo podľa § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení.
UZNESENIE č. 156/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
za člena dozornej rady Pavla Gavalca do obchodnej spoločnosti Technické služby Poltár, s. r.
o., IČO: 52 830 586, so sídlom Železničná 489/1, 987 01 Poltár
Hlasovanie:
10 - za

0 - proti

2 - zdržal sa hlasovania
Ján Kromholc
Bc. Martina Tóčiková

Neprítomný: Ing. Jozef Žilík
Odôvodnenie využitia sistačného práva: Primátor môže v zmysle § 13 ods. 6 zákona SNR
č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva,
ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné tak, že ho
nepodpíše v lehote do 10 dní od schválenia mestským zastupiteľstvom.
Nakoľko primátorka mesta Poltár využila svoje sistačné právo a nepodpísala uznesenia
Mestského zastupiteľstva v Poltári č. 151/2021 zo dňa 03.12.2021, č. 153/2021 zo dňa
03.12.2021 a č. 154/2021 zo dňa 03.12.2021, nemôže dôjsť k účinnému schváleniu
a vymenovaniu nových členov dozornej rady spoločnosti Technické služby Poltár, s. r. o.,
IČO: 52 830 586, so sídlom Železničná 489/1, 987 01 Poltár.
Vzhľadom k uvedenému využívam vo vzťahu k uzneseniu MsZ v Poltári č. 156/2021 zo dňa
03.12.2021 sistačné právo podľa § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
UZNESENIE č. 157/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
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za člena dozornej rady Zdenka Račka do obchodnej spoločnosti Technické služby Poltár, s. r.
o., IČO: 52 830 586, so sídlom Železničná 489/1, 987 01 Poltár
Hlasovanie:
11 - za

0 - proti

1 - zdržal sa hlasovania
Bc. Martina Tóčiková

Neprítomný: Ing. Jozef Žilík
Odôvodnenie využitia sistačného práva: Primátor môže v zmysle § 13 ods. 6 zákona SNR
č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva,
ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné tak, že ho
nepodpíše v lehote do 10 dní od schválenia mestským zastupiteľstvom.
Rozhodnutím jediného spoločníka spoločnosti Technické služby Poltár, s. r. o., IČO:
52 830 586, so sídlom Železničná 489/1, 987 01 Poltár (ďalej aj ako „Spoločnosť“), zo dňa
09.12.2021, došlo k zníženiu počtu členov dozornej rady Spoločnosti z piatich na troch.
Vzhľadom k tomu, že dozorná rada Spoločnosti má v súčasnosti troch členov, nemôže dôjsť
k vymenovaniu ďalšieho člena.
Vzhľadom k uvedenému využívam vo vzťahu k uzneseniu Mestského zastupiteľstva v Poltári
č. 157/2021 zo dňa 03.12.2021 sistačné právo podľa § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení.

UZNESENIE č. 158/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
za člena dozornej rady Borisa Dreisiga do obchodnej spoločnosti Technické služby Poltár, s.
r. o., IČO: 52 830 586, so sídlom Železničná 489/1, 987 01 Poltár
Hlasovanie:
10 - za

0 - proti

2 - zdržal sa hlasovania
Boris Dreisig
Bc. Martina Tóčiková

Neprítomný: Ing. Jozef Žilík

UZNESENIE č. 159/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
za člena dozornej rady MUDr. Radovana Baníka do obchodnej spoločnosti Technické služby
Poltár, s. r. o., IČO: 52 830 586, so sídlom Železničná 489/1, 987 01 Poltár
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Hlasovanie:
7 - za

2 - proti
Bc. Ján Skýpala
Mgr. Lenka Sojková

3 - zdržal sa hlasovania
Mgr. Pavel Jánošík
Ján Kromholc
Bc. Martina Tóčiková

Neprítomný: Ing. Jozef Žilík
Odôvodnenie využitia sistačného práva: Primátor môže v zmysle § 13 ods. 6 zákona SNR
č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva,
ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné tak, že ho
nepodpíše v lehote do 10 dní od schválenia mestským zastupiteľstvom.
Mestské zastupiteľstvo v Poltári prijalo dňa 03.12.2021 uznesenie č. 159/2021, v ktorom na
základe pozmeňujúceho návrhu poslanca Ing. Miroslava Macove schválilo za člena dozornej
rady spoločnosti Technické služby Poltár, s.r.o, IČO: 52 830 586, so sídlom Železničná 489/1,
987 01 Poltár, MUDr. Radovana Baníka.
Keďže Uznesením č. 51/2019 zo dňa 23. 05. 2019 mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie,
že poslanec Mestského zastupiteľstva v Poltári, MUDr. Radovan Baník v zmysle § 25 ods. 2
písm. d) zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňa 16.
04. 2019 stratil mandát poslanca mestského zastupiteľstva, domnievam sa, že existuje
dôvodná pochybnosť či bude vykonávať funkciu člena rady s odbornou starostlivosťou a v
súlade s oprávneným záujmami spoločnosti Technické služby Poltár, s.r.o. a mesta Poltár.
Vzhľadom k uvedenému využívam vo vzťahu k predmetnému uzneseniu sistačné právo podľa
§ 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
UZNESENIE č. 160/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE
rozhodnutie jediného spoločníka obchodnej spoločnosti Technické služby s.r.o. Poltár IČO:
52 830 586, so sídlom Železničná 489/1, 987 01 Poltár o odvolaní JUDr. Bronislavy
Garajovej z funkcie členky dozornej rady
Hlasovanie:
6 - za

0 - proti

5 - zdržal sa hlasovania
Boris Dreisig
Pavel Gavalec
Marián Korimčák
Zdenko Račko
Ing. Peter Žilák

Neprítomní: Bc. Ján Skýpala, Ing. Jozef Žilík
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UZNESENIE č. /2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
za člena dozornej rady Mgr. Pavla Jánošíka do obchodnej spoločnosti Technické služby
Poltár, s.r.o IČO: 52 830 586, so sídlom Železničná 489/1, 987 01 Poltár
Hlasovanie:
2 - za
Bc. Ján Skýpala
Bc. Martina Tóčiková

0 - proti

7 - zdržal sa hlasovania
Boris Dreisig
Pavel Gavalec
Marián Korimčák
Ján Kromholc
Mário Kurák
Zdenko Račko
Mgr. Lenka Sojková

Neprítomní: Ing. Peter Žilák, Ing. Jozef Žilík, Mgr. Pavel Jánošík, Ing. Miroslav Macove

Uznesenie nebolo prijaté!
Pani poslankyňa Bc. Tóčiková: chcela som sa opýtať siedmich poslancov, ktorí ma odvolali
z dozornej rady na dôvod, prečo neboli spokojní s mojou prácou v dozornej rade, konkrétne,
keď aj za minulého vedenia som bola jedna z tých, ktorí poukazovali na to, že riaditeľ
Technických služieb prebral faktúry a zmluvy o dodávke boli stanovené zlé percentuálne
sankcie za omeškanie platby faktúr. Vtedajší dodávateľ materiálu sa vyhrážal, že nás bude
ťahať na súd. Neviem, či je to všetko ukončené. Všetci vieme, že tam bol preklep z 0,05 % na
0,5 %. Ďalej som poukazovala na to, keď zmizli predmety alebo nejaké materiály z
Technických služieb bez akéhokoľvek dôvodu. Nebudem to tu všetko rozoberať, lebo to boli
staré témy, preto sa pýtam týchto siedmych, ktorí ma odvolali, aký mali dôvod na to, že si
myslia, že moja práca na Technických službách nebola dostatočná.
Pani primátorka: nakoľko sa nikto nechce vyjadriť k pripomienke pani poslankyne Bc.
Tóčikovej, ja iba poviem, že ja som s prácou pani poslankyne Tóčikovej bola spokojná, a
ďakujem jej za vykonanú prácu aj v Technických službách aj v prospech nášho mesta.
Rovnako aj ostatným poslancom, ktorí si svoju prácu vykonávajú zodpovedne.
16. Súhlas s podaním žiadosti a so spolufinancovaním projektu "Zvýšenie
infraštruktúry Materskej školy Kanadská v meste Poltár"
Pani primátorka: materiál predkladám MsZ na základe vyhlásenej výzvy Ministerstva
investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku zameranej na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských
škôl. Mesto Poltár žiada o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu "Zvýšenie
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infraštruktúry MŠ Kanadská v meste Poltár". Oprávnenou aktivitou projektu je obnova a
zvýšenie infraštruktúry v tejto materskej škole. Naplánovaná je rekonštrukcia a modernizácia
existujúcej prístavby pozostávajúca z vybudovania novej špeciálnej triedy. Celkovo dôjde k
zvýšeniu kapacity MŠ o 10 detí, z toho 6 detí so zvýšenými špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, by sa malo zaradiť do novej špeciálnej triedy v novovzniknutých
priestoroch. Po konzultácii s pani riaditeľkou príslušnej MŠ je možné ďalšie deti rozdeliť do
existujúcich tried. V týchto triedach sú v rámci projektu navrhnuté klimatizačné jednotky,
ktoré sú zahrnuté v rozpočte. V MŠ Kanadská sa aktuálne nachádzajú 3 triedy. Navrhovaným
projektom by sme chceli zriadiť novú špeciálnu triedu, v ktorej pribudnú aj nové hygienické
zariadenia a šatňa. Predpokladaná doba výstavby sú 3 mesiace. V prípade schválenia žiadosti
o nenávratný finančný príspevok sa mesto Poltár bude podieľať na spolufinancovaní projektu
vo výške minimálne 5 %, a to je suma 2 755,39 Eur. V tomto prípade ide o to, že sa nám
zvyšuje počet detí, ktoré potrebujú špeciálny výchovno-vzdelávací prístup, sú to deti, ktoré sú
hendikepované. Deti, ktoré majú ochorenia pohybového ústrojenstva. Deti, ktoré sú
onkologicky choré. Máme problém s týmito deťmi umiestniť ich do triedy, ktorá by bola pre
nich aj prístupná. Potrebujú špeciálny výchovno-vzdelávací prístup, preto je toto absolútnou
novinkou pre mesto Poltár, aby sa špeciálni pedagógovia venovali týmto deťom. Vytypovali
sme si na to materskú školu rodinného typu, a to MŠ Kanadská aj preto, aby nemuseli tieto
deti prekonávať bariéry a prekážky v podobe schodov. Navrhli sme, že by sme
zrekonštruovali pre nich prístavbu, ktorá sa nachádza v tejto MŠ tak, aby sme aj týmto deťom
zabezpečili výchovu a vzdelávanie. Od septembra tohto roku je povinná predškolská výchova,
tzn. každé dieťa, ktoré dovŕšilo vek 5 alebo 6 rokov, musí byť prijaté do príslušnej MŠ. My
by sme v poskytovaní výchovno-vzdelávacej činnosti chceli ísť zase o nejaký schodík
dopredu, a urobiť niečo aj pre deti, ktoré majú akýkoľvek hendikep. V súčasnosti tieto deti
zaraďujeme, ak majú 5 alebo 6 rokov do bežných tried. Stretávame sa s názormi pedagógov,
že takéto dieťa potrebuje mať pri sebe ešte jednu osobu, ktorá mu pomáha s obslužnými
činnosťami a potrebuje sa mu pedagóg veľmi individuálne venovať. Aj preto sme sa rozhodli
navrhnúť takýto projekt, ktorý samozrejme ešte nie je schválený, ale boli by sme veľmi radi,
keby sme boli úspešní a poskytovali by sme výchovu a vzdelávanie, deťom so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami.
Pán poslanec Dreisig: vynikajúca vec, vítam takúto iniciatívu stavebného oddelenia, iba viac
informácií ohľadom tohto projektu by som chcel vedieť. Kedy mal byť odovzdaný tento
projekt, či bol odovzdaný?
Ing. Hájičková - projektový manager: projekt bol podaný pred 2 týždňami v druhom
kole. V prvom kole vyšli v MŠ zlé energetické hodnoty, museli sme robiť certifikát, takže
v prvom kole sme to stiahli.
Pán poslanec Dreisig: na internete nás dosť pranierovali, že sme zamedzili tomuto projektu,
čo podľa tohto, nie je pravda. Bolo by fajn, aby si ľudia najprv zistili veci ohľadom
projektov, či sme o tie projekty prišli, či sme na zastupiteľstve boli alebo neboli. Tento projekt
je tu už dosť dávno, asi od 6-teho mesiaca a bolo dosť času ho dostať tam kde chceme, a nie
na poslednú chvíľu.
Pani primátorka: kedy je uzatváranie 2. výzvy?
Ing. Hájičková - projektový manager: druhá výzva je uzatvorená.
Pani primátorka: takže tak pán poslanec. My sme išli do druhého kola.
Ing. Hájičková - projektový manager: MsZ už schválilo toto uznesenie na podanie . V
tomto projekte je potrebné zmeniť sumu. Prišla výzva na doplnenie, a keď to bude dnes
schválené, tak to dodám do doplnenia a bude to v poriadku.
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Pani primátorka: ty si asi myslel na iný projekt, a to projekt kultúrneho domu, ktorý mal
byť odovzdaný do 25.11.2021.
Pán poslanec Dreisig: nie
Pani primátorka: čo sa týka tohto projektu, tam sme išli do druhého kola, na základe toho je
potrebné, aby to schválilo MsZ, je to súčasť podávaného projektu. My následne na základe
schválenia alebo neschválenia uznesenia, môžeme k tomuto projektu zaslať.
Pán poslanec Dreisig: áno, len čítam na internete, že kvôli siedmym poslancom sme prišli
o možnosť ísť do tejto výzvy, a ako vidím, všetko je v najlepšom poriadku. O nič neprídeme,
dnes odhlasujeme, a všetko funguje ďalej.
Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie predseda návrhovej komisie predniesol návrh na
uznesenie.
UZNESENIE č. 161/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
RUŠÍ
Uznesenie č. 103/2021 schválené na zasadnutí MsZ v Poltári dňa 30.08.2021, ktorého
predmetom bolo schválenie predloženia ŽoNFP a spolufinancovania pre projekt „Zvýšenie
infraštruktúry Materskej školy Kanadská v meste Poltár“

Hlasovanie:
11 - za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomní: Ing. Peter Žilák, Ing. Jozef Žilík
UZNESENIE č. 162/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
1. predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu s názvom „Zvýšenie
infraštruktúry Materskej školy Kanadská v meste Poltár“ realizovaného v rámci
výzvy s kódom IROP-PO2-SC221-2021-67, ktorého ciele sú v súlade s platným
územným plánom obce a platným programom rozvoja obce
2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške 2 755,39 €
4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta
Hlasovanie:
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12 - za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Ing. Jozef Žilík
17. Súhlas s podaním žiadosti a so spolufinancovaním projektu "Zvýšenie kvality
poskytovaných služieb Kultúrneho domu v Poltári"
Pani primátorka: Mesto Poltár žiada o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu
„Zvýšenie kvality poskytovania služieb KD v Poltári“. Mesto Poltár sa rozhodlo zapojiť do
výzvy vyhlásenej MK SR o finančný príspevok zameraný na podporu udržateľnosti a
odolnosti kultúrnych inštitúcií. V tomto projekte plánujeme žiadať o financie na zariadenie
sály v KD, ako je ozvučenie, premietacie zariadenie, rad sedadiel a opona. Veríme, že budeme
vo výzve úspešní, a budeme môcť potešiť obyvateľov mesta Poltár aj okolitých obcí
sfunkčnením premietania a lepším technickým a estetickým vybavením nášho KD. Materiál
predkladáme na základe vyhlásenej výzvy MK SR ako sprostredkovateľského orgánu pre
integrovaný regionálny operačný program na predkladanie žiadostí o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku zameraného na poskytovanie a podporu udržateľnosti a
odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou Covid 19. Investičnou prioritou je
podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie a príprava zelenej digitálnej a odolnej
obnovy hospodárstva. V prípade schválenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok sa
mesto Poltár bude podieľať na spolufinancovaní projektu vo výške minimálne 5 %, to je
10.000,- EUR s DPH. Realizáciou projektu renovácie KD, táto sa netýkala vnútorného
zariadenia, ale týkala sa plášťa budovy. Bola vyhlásená výzva, na základe ktorej boli dané
presné podmienky, čo si môžeme zabezpečiť do KD. Veľmi často sa stretávam s názormi,
prečo sa v kine nepremieta. V kine sa nepremieta už dlhú dobu, pretože záujem o premietanie
bol veľmi nízky. My sme sa zapojili aj do výzvy audiovizuálneho fondu, kde sme neboli
úspešní, pretože sme nevedeli zabezpečiť premietanie 2 alebo 3× týždenne. Tam bola
spoluúčasť vysoká, približne 50 %, mali sme záujem o 2D, ale bolo nám odporučené 3D,
kde to spolufinancovanie bolo pomerne vysoké. V súčasnej dobe máme možnosť získať
premietacie zariadenie bez toho, aby sme mali vykazovať návštevnosť kina, a samozrejme už
to nejde cez audiovizuálny fond, ale možnosťou je získať finančné prostriedky priamo z MK
SR. Ja som sa osobne informovala na ministerstve, aký je záujem o túto výzvu. Záujem 100 %
prekračuje objem finančných prostriedkov, ktoré sú vyčlenené na realizáciu tejto výzvy.
Uzávierka tejto výzvy bola 25.10.2021. Projekt sme poslali, ale zatiaľ nemáme k projektu
schválenie poslancami MsZ, čo je vec, ktorá je potrebná, aby sme vôbec mohli tento projekt
realizovať. Ak chceme zariadiť KD a máme záujem sfunkčniť aj premietanie v KD, okrem
ozvučenia, opony a ďalších veci, je možnosťou získať nenávratný finančný príspevok práve z
MK SR.
Poslanec Ing. Žilák: opäť chcem vyzdvihnúť projektovú manažérku za aktivity. Mám pár
otázok. Jedná sa o nenávratný fin. príspevok? Ja som si tiež stiahol tú výzvu, a ja tam vidím
v tabuľke, vstupné, nájomné. Ovplyvňuje to, keď sa nám niečo nepodarí, musíme vracať?
Pani primátorka: a ktorú výzvu máš stiahnutú? Audiovizuálny fond? To ti JUDr. Garajová
povedala zle.
Poslanec Ing. Žilák: toto je moje. My už dlhšie o tom debatujeme.
Pani primátorka: máš zlé podklady. Treba si stiahnuť podklady z MK SR. Toto je úplne
niečo iné, s audiovizuálnym fondom sme skončili. Pri tomto projekte to nie je.
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Poslanec Ing. Žilák: ja som si to zle naštudovať, stiahol som si audiovizuálny fond. Takže
potom to je v poriadku, keď sa nič nevracia.
Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie predseda návrhovej komisie predniesol návrh na
uznesenie
UZNESENIE č. 163/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
1. predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu s názvom „Zvýšenie kvality
poskytovaných služieb a zlepšovanie hygienických štandardov kultúrneho domu
Poltár“ realizovaného v rámci výzvy s kódom IROP-PO7-SC77-2021-75, ktorého
ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja
obce
2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške 10 526,32 €
4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z vlastného rozpočtu

Hlasovanie:
11- za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomní: Zdenko Račko, Ing. Jozef Žilík
18. Žiadosť o finančnú dotáciu na mzdy a prevádzku školského zariadenia - centrum
voľného času Nemšová. Na školský rok 2021 /2022
Pani primátorka: v tomto centre máme jedno dieťa s trvalým pobytom v meste Poltár, ide o
schválenie sumy, pre toto centrum voľného času. Suma sme dali rovnaká, akú dávame na
dieťa v našom centre voľného času 101,- Eur.
Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie predseda návrhovej komisie predniesol návrh na
uznesenie.
UZNESENIE č.164/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
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finančnú dotáciu na mzdy a prevádzku pre školské zariadenie – Centrum voľného času
Nemšová na školský rok 2021/2022 vo výške 101,00 €

Hlasovanie:
12 - za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Ing. Jozef Žilík

19. Schválenie sobášiacich
Pani primátorka: materiál sa predkladá na základe nízkeho počtu schválených sobášiacich z
radov poslancov MsZ. Obrad manželstva môže vykonávať iba poslanec MsZ, ktorý je
schválený MsZ. V súčasnosti je schválená poslankyňa Mgr. Lenka Sojková, a preto
navrhujeme, aby všetci ostatní poslanci, v prípade potreby, mali možnosť zastúpenia sa na
slávnostných obradoch uzavretia manželstva. Navrhujem doplniť sobášiacich o všetkých
poslancov MsZ, aby v prípade potreby sme boli pripravení vykonať obrad uzatvorenia
manželstva.
Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie predseda návrhovej komisie predniesol návrh na
uznesenie.
UZNESENIE č. 165/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
sobášiacich poslancov mestského zastupiteľstva: Boris Dreisig, Pavel Gavalec, Mgr. Pavel
Jánošík, Marián Korimčák, Ján Kromholc, Mário Kurák, Ing. Miroslav Macove, Zdenko
Račko, Bc. Ján Skýpala, Bc. Martina Tóčiková, Ing. Peter Žilák, Ing. Jozef Žilík
Hlasovanie:
9 - za

0 - proti

2 - zdržal sa hlasovania
Pavel Gavalec
Mgr. Pavol Jánošík

Neprítomní: Marián Korimčák, Ing. Jozef Žilík
20. Uvoľnenie členov z členstva v ZPOZ pri MsZ v Poltári a prijatie nových členov do
ZPOZ
Pani primátorka: materiál sa predkladá na základe žiadosti dvoch členov Mgr. Zuzany
Gregorovej a Martina Šálku, ktorý požiadali o uvoľnenie z členstva v ZPOZ pri MsZ
v Poltári, a tiež na základe zrušenia členstva v ZPOZ-e bývalých poslancov MsZ, JUDr.
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Bronislavy Garajovej a Karola Švingála. O prijatie do ZPOZ-u prejavili záujem PaeDr.
Zuzana Bokorová, Mgr. Stanislava Čepková, Ing. Adela Palíková, Martina Vráblová,
Gabriela Gaberová a Milan Fulerčík. Legislatíva Zboru pre občianske záležitosti vykonáva
svoju činnosť na základe Zásad zabezpečovanie občianskych obradoch v meste Poltár
schválených MsZ zo dňa 2. marca 2015. V týchto zásadách nie je presne stanovené prijímanie
nových a uvoľňovanie odchádzajúcich členov ZPOZ, preto túto legislatívu riešim na
zasadnutí MsZ s poslancami MsZ. V súčasnosti máme v ZPOZ-e málo členov, pociťujeme to
predovšetkým pri smútočných obradoch. Chcem požiadať poslancov MsZ o vykonávanie
smútočných obradov. V najbližšom Poltárskom občasníku vydáme výzvu na prijatie nových
členov. Ak niekoho poznáte, kto by chcel pracovať v ZPOZ-e, či už ako rečník, recitátor
alebo spevák, radi ho privítame.
Pán poslanec Ing. Žilák: toto je veľmi psychicky náročná práca. Tie smútočné obrady sa
musia robiť na vysokej úrovni, a keby sa jednalo o blízkeho človeka, nie som o sebe
presvedčený, že to dokážem. Obrovská poklona všetkým rečníkom, všetkým členom ZPOZ,
ktorí sa venujú pohrebom, ktorá je tá najťažšia vec. Nie je toľko peňazí, aby sa táto vec dala
oceniť a odmeniť.
Pani primátorka: je dobré mať skúsenosť s rôznymi obradmi. Mám skúsenosť aj so
smútočnými obradmi, je to aj psychicky náročné. Treba niekde začať, poslanec je aj preto
poslanec, nielen preto, aby hlasoval na MsZ, ale aj tak, ako vítame deti, aby sa vedel s
našimi občanmi aj dôstojne rozlúčiť. Chcem Vás poprosiť, aby ste nám pomohli robiť
občianske obrady, pretože v súčasnosti máme iba dve skupiny, ktoré sa striedajú. Pre nás je
dôležité, aby sme mali dostatok smútočných rečníkov, aby tá posledná rozlúčka bola dôstojná.
Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie predseda návrhovej komisie predniesol návrh na
uznesenie.
Pán poslanec Mgr. Jánošík: malo by sa hlasovať o každom zvlásť.
Pani primátorka: takže predseda návrhovej komisie to rozdelí.
Poslanec Ing. Žilák: áno.
UZNESENIE č. 166/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE
žiadosť Mgr. Zuzany Gregorovej, Martina Šálku o uvoľnenie z členstva v ZPOZ
Hlasovanie:
12 - za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Ing. Jozef Žilík
UZNESENIE č. 167/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
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ukončenie členstva v ZPOZ na základe žiadostí Mgr. Zuzany Gregorovej a Martina Šálku
Hlasovanie:
12 - za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Ing. Jozef Žilík

UZNESENIE č. 168/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
ukončenie členstva v ZPOZ JUDr. Bronislavy Garajovej a Karola Švingála

Hlasovanie:
11 - za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomní: Boris Dreisig, Ing. Jozef Žilík

UZNESENIE č. 169/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
prijatie nových členov do ZPOZ PaedDr. Zuzany Bokorovej, Mgr. Stanislavy Čepkovej, Ing.
Adely Palíkovej, Martiny Vrábľovej, Milana Fulerčíka, Gabriely Gaberovej
Hlasovanie:
12 - za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Ing. Jozef Žilík

21. Zvýšenie odmien pre účinkujúcich na občianskych obradoch
Pani primátorka: materiál predkladáme na základe nízkeho záujmu pracovať v ZPOZ-e.
Navrhujeme upraviť výšku odmien účinkujúcich na občianskych obradoch a motivovať
záujemcov o činnosť v ZPOZ-e. Na každý obrad je potrebné sa zodpovedne pripraviť podľa
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funkcie účinkujúceho na tomto obrade. Členovia ZPOZ vykonávajú svoju činnosť tak, aby
svojím správaním, vystupovaním a úpravou zovňajšku pozitívne reprezentovali ZPOZ, ale aj
mesto Poltár. Odmeny pre účinkujúcich v ZPOZ sú v súčasnosti upravené Zásadami
zabezpečovania občianskych obradov v meste Poltár od 2.3.2015 znení dodatku č. 1 z 23.5.
2019, tiež je potrebné upraviť aj odmeňovanie poslancov účinkujúcich na občianskych
obradoch. Týmto je potrebné upraviť dodatok č. 1 k Zásadám zabezpečovania občianskych
obradov v meste Poltár a dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov MsZ v Poltári a
členov komisií MsZ z radov neposlancov. Uvedené zmeny v odmeňovaní navrhujeme s
účinnosťou odo dňa schválenia MsZ.
Jedná sa o navýšenie odmien za obrady:
Rečník z 25.- € na 40.- €

Recitátor z 15.- € na 30.- €

Hudobník z 15,- € na 30,- €
Matrikárka a zahájenie z 15.- € na 30.- €

Spev z 15.- € na 30.-€

Smútočný rečník - hlavný prejav, recitácii 1 báseň zo 40 EUR na 60 EUR.
Prejav nad hrobom alebo pri aute recitovanie dvoch básní z 30 EUR na 40 EUR s tým, že
pokiaľ sa občianske obrady smútočné robia v sobotu v nedeľu a vo sviatky pracovného
pokoja, tak navýšenie je 120.- €. Ešte sa navyšuje paušálny príspevok na úhradu zvýšených
výdavkov na ošatenie a na úpravu zovňajšku vo výške 20 EUR na 1 kalendárny deň
účinkovania bez ohľadu na počet obradov.
Pán poslanec Kurák predložil pozmeňujúci návrh – Zvýšenie odmien pre účinkujúcich na
občianskych obradoch.
Pani primátorka: ak má mať recitátor vyššiu odmenu ako hlavný rečník, kto bude robiť
obrady? Budeme Vás pán poslanec Kurák volať na každý obrad ako rečníka. Hlavný rečník si
pripravuje prejav, môže to byť aj zo ZPOZ-u. Čo je to za prístup, že hlavnému rečníkovi si
dovolíte znížiť odmenu. ktorý sa musí doma pripravovať zo 40,- € na 25,- €? Nikdy ste to pán
poslanec nerobili. Úloha rečníka je najzložitejšia. Ja preto nerozumiem vášmu návrhu, nemá
absolútne logiku. Ako sa pozriete tým ľudom do očí, že oni budú mať znížené odmeny
a ostatní vyššie. Buď ten návrh predložte tak, aby bol racionálny alebo radšej nič
nepredkladajte.
Pán poslanec Mgr. Jánošík: myslím si, že ten návrh je dobrý, ale ja by som to neznižoval,
lebo je tam aj tá príprava. Oni tomu dávajú tú úctu, obrady sa robia na úrovni. Je to spoločný
návrh komisie a členov ZPOZ-u, ktorí predložili MsZ, ktorý bol prečítaný pani primátorkou.
Treba dať slovo pani Šálkovej.
Pani primátorka: ospravedlňujem sa, že som takto vystúpila na zasadnutí MsZ, ale ja
poprosím každého poslanca, nech si váži prácu ľudí v ZPOZ a každého z nich, ktorý to robí,
lebo je to práca ťažká, a s výnimkou pár poslancov, to nerobil nikto.
Pán poslanec Kurák: zvýšili ste hlas len pri jednej položke, kde som zobral len 15,- Eur
a zvýšil som len smútočnému rečníkovi a prejav nad hrobom, všetko ostatné ostalo
nezmenené. Takže meníme to na sumu 40,- Eur ako bolo pre rečníka.
Pani poslankyňa Bc. Tóčiková: nečudujem sa, že pani primátorka reagovala, Mário. Ja by
som ti dopriala postaviť pred 80 ľudí a mať súvislú reč, že aká je to robota. Koľko trvá
príprava, to ani nehovorím. Mnohí poslanci máte problém súvisle rozprávať na MsZ. Ty
nemáš skúsenosti s obradmi.
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pán poslanec Mgr. Jánošík: iba pripomínam, že je prítomná aj pani Šálková, aby bola
pozvaná na MsZ.
Pani primátorka: súhlasím, ale až po diskusii.
Pani poslankyňa Bc. Tóčiková: ľudia si zaslúžia slušnú sumu, aby prišli, aby mali ochotu a
motiváciu, aby prišli robiť obrady.
Pán poslanec Kromholc: z čoho si pán poslanec Kurák vychádzal pri tvorbe cien?
Pán poslanec Kurák: vieš, koľko pohrebov bolo za rok vykonaných?
Pán poslanec Kromholc: z čoho si vychádzal?
Pán poslanec Kurák: znížil som len o 15,- €
Pani poverená prednostka Mgr. Čepková: nemáš dôvod na zníženie? Na základe čoho si to
znížil?
Pán poslanec Kurák: lebo svadby sú také príjemné ako toto. Koľko ľudí ste navrhli do
ZPOZ-u?
Pani poverená prednostka Mgr. Čepková: osobne som navrhla troch.
Pán poslanec Kurák: ja som navrhol pána Fulerčíka. Kebyže neoslovím Gaberovú, tak ju
neoslovíte. Mne záleží na tom, aby tam boli tí ľudia napísaní.
Pani poverená prednostka Mgr. Čepková: ak si si pozeral materiál, sú tam obidvaja
uvedení.
Pán poslanec Dreisig: ja musím čakať, keď sa chcem prihlásiť, pani prednostka. Nie.
Pani poverená prednostka Mgr. Čepková: nemám hlasovacie zariadenie.
Pán poslanec Dreisig: hlasovaním o členstve v ZPOZ-e pre nás poslancov sme potvrdili, že
sa budeme snažiť pomôcť tejto situácii svojim pričinením.
Pani primátorka: toto sa týka len obradov uzatvorenia manželstva, kde musí byť iba
poslanec, ale je kopec ďalších obradov, kde sú rečníci, a ten rečník nemusí byť poslanec,
môže byť tá istá pani Šálková, Pribilincová a Kojnoková alebo môže to byť ktokoľvek,
ktorým sa navrhlo zníženie. Možno ste to nedomysleli do konca, takže pán Kurák to
nedomyslel do konca, lebo on to nikdy nerobil. Ja robím v ZPOZ od 18. rokov, je to práca
náročná na prípravu, a aj na samotný prejav a robila som to za málo peňazí. Prepáč, ale uráža
ma, keď predkladá niekto návrh a nemá o tom, ale ani páru.
Pán poslanec Gavalec: som za prejav pani Šálkovej, a potom by sme hlasovali.
Pani Šálková: ZPOZ - možno niekto nevie, čo to je, ale tí, čo to robia, je to ich srdcovou
záležitosťou, a ja si myslím, že doposiaľ sme to robili vždy emotívne a snažili sme sa to robiť
vždy, čo najlepšie bez akéhokoľvek hádania sa o peniaze. Návrh na zvýšenie odmien som
vypracovala v dôsledku toho, že nám chýbajú hlavne smútoční rečníci. Po preskúmaní ceny
práce za uvedené činnosti na iných MsÚ som zistila, že máme rovnaké odmeny, a v mnohých
prípadoch ešte vyššie ako niektoré mestá. Napriek uvedenej skutočnosti sme zistili, bolo
navrhnuté a doporučené zvýšiť odmeny pre účinkujúcich na občianskych obradoch aj členom
ZPOZ aj poslancov. Návrh vám bol predložený, bol odporučený komisiou kultúry, a tiež som
ho prejednala s pani primátorkou. S príchodom pandémie, stúpol aj počet úmrtí. Je to náročné,
pretože smútočné obrady v súčasnosti vykonávame len dve členky ZPOZ-u, aj počas práce,
musíme si brať súkromné voľno. Keď sa vrátim z jedného smútočného obradu, už ma čakajú
v práci klienti a ďalšiu hodinu opäť idem na ďalší smútočný obrad. V tomto týždni je to už
tretí pohreb, nejde mi tu o peniaze. V tomto náročnom období, keď je ohrozené aj zdravie nás
účinkujúcich na občianskych obradoch, nakoľko pochovávame aj covidových zomrelých
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občanov, si to málokto uvedomuje. Súčasne som musela prijať aj fakt a ľudsky súhlasiť s tým,
že staršie členky ZPOZ v prvej vlne covid pandémie odmietali vykonať občiansky pohreb,
kým neboli zaočkované, chránili si svoje zdravie. Je to náročná práca, ktorá si vyžaduje určité
schopnosti. Človek nemôže len tak prísť a robiť občiansky pohreb alebo nejaký obrad. Pre
účinkujúcich na pohreboch je to časovo náročné, po spísaní dotazníka s pozostalými, ktorý je
veľmi stručný, nastupuje práca hlavného rečníka. Príprava hlavného rečníka trvá 4-5 hodín,
prejav je na 4-5 strán. Nikdy sa nesnažíme skracovať pohreb, aj keď je to vonku pred Domom
smútku, každému rovnako so všetkou úctou a pietou. Celý priebeh obradu robíme
s pracovníkmi Technických služieb. Občianska rozlúčka trvá takmer hodinu. Vykonávame ju
na vysokej úrovni a mnohokrát sa nám stáva, že ľudia z iných veľkých miest nás pochvália. Je
našou povinnosťou a pre mňa cťou rozlúčiť sa s každým občanom dôstojne a s úctou. Ja som
predložila návrh na zvýšenie odmien pre účinkujúcich nie z môjho osobného záujmu, či
prospechu. Nechcem a neprajem si, aby niekto hovoril, že si robíme biznis na občianskych
pohreboch, vôbec nie. Môj názor je taký, že každého jedného občana je našou ľudskou
povinnosťou v týchto ťažkých chvíľach si uctiť a pomôcť mu. Žiaľ úmrtí a rozlúčok rokmi
pribúda, a aj ja som vyčerpaná a nevládzem. Mnohokrát sa mi nedá ani z práce odísť, alebo
v sobotu sú súčasne aj sobáše a aj pohreb. Je na vás ako rozhodnete, ale hovorím vám, že
mojím zámerom nie je enormné zvyšovanie, je podstatné získať nových ľudí, ktorí sú ochotní
túto prácu vykonávať dôstojne a aspoň na takej úrovni, ako to robíme doposiaľ. Nie som na
tej alebo onej strane poslaneckého klubu, ani sa nechcem hádať o peniazoch. Svoju prácu sa
snažím robiť zodpovedne a kvalitne, hlavne k spokojnosti občanov. Pre každého z vás
poslancov by mala byť česť sa rozlúčiť s občanom mesta Poltár, vzdať mu poslednú úctu,
ktorú si každý jeden zaslúži, a tým aj úctu pozostalej rodine. Chcem sa poďakovať Ing.
Pribilincovej, že keď som aj ja bola doma s covidom, nikdy neodmietla vykonať občiansku
rozlúčku. Ďakujem však aj ďalším členkám ZPOZ, ktoré vykonávajú túto náročnú prácu,
hlavne občianske pohreby, pani Edite Klembasovej, Mgr. Koróniovej, Vlaste Kojnokovej
a Mgr. Ridzoňovej. Aj Mgr. Gregorovej, hoci bola krátko v ZPOZ-e, svoju prácu robila
dôstojne a zodpovedne. Vďaka týmto ženám, som nikdy neriešila sťažnosti a pozostalí boli
vždy spokojní s prevedením obradu.
Pani primátorka: chcem sa poďakovať Ľubke Šálkovej, pretože ona vykonáva všetky druhy
obradov v rámci ZPOZ, a ďakujem každému členovi ZPOZ za vykonávanie tejto činnosti,
hoci tie smútočné sú najzložitejšie.
Pán poslanec Kurák: hlavne tu chýbali smútoční rečníci, mojím návrhom som chcel tých
smútočných rečníkov motivovať aj tých ostatných. Získali sme aj nových ľudí, ktorí sú
ochotní tam ísť. Ja som tam nechcel nikomu brať peniaze, práveže som im chcel pridať.
Pán poslanec Kromholc: Mário, chcel si pridať, pridal si. 15,- Eur si tam zobral, nedozvedeli
sme sa na základe čoho sa to stalo. Dostal si to napísané, je to tak. Ja budem veľmi rád, že si
tam doniesol tých dvoch ľudí. Dúfam, že to budú robiť, nie je to jednoduché, ja som to videl
a počul aká je práca okolo toho, hlavne tá príprava. Na to jednoducho nemá každý človek.
Pán poslanec Kurák: stále reaguješ iba na mňa a hľadáš iba chyby.
Pán poslanec Račko: Mário to myslel dobre, bolo to hlúpe, že to znížil. Urobil to trošku
nešťastne, že toho rečníka trošku zdegradoval.
Pán poslanec Mgr. Jánošík: komisia predložila návrh, ktorý by sme mali rešpektovať.
Pani primátorka: my rešpektujeme návrh, ktorý dala pani Šálková, dokonca sme navýšili
odmeny, ktoré majú poslanci MsZ k dispozícii. Problém bol v tom, že pán Kurák znížil
odmenu pre hlavného rečníka zo 40,- Eur na 25,- Eur.
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Hlavný kontrolór Ing. Škrabák: treba hlasovať najprv za pozmeňujúci návrh a potom za
návrh ako celok.
Pani poverená prednostka Mgr. Čepková: problém nie je v pohreboch ale aj v obradoch.
Pán poslanec Kurák neviem, či by si sa chcel za cca 15,- Eur po zdanení chystať na obrad, a
robiť si deň vopred prípravu.
Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie predseda návrhovej komisie predniesol návrh na
uznesenie
Hlasovanie za pozmeňujúci návrh poslanca Mária Kuráka.
UZNESENIE č. 170/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
a) Dodatok č. 1 k Zásadám zabezpečovania občianskych obradov v meste Poltár,
v ktorom
1. V prílohe 1 v bode 3 sa pôvodný text vypúšťa a nahrádza sa nasledovným znením:
Pre jednotlivých účinkujúcich na obradoch sa určuje nasledovná odmena za jeden
obrad:
f) smútočný rečník/ hlavný prejav + recitácia 1 báseň
120 €, za každý
obrad
g) prejav nad hrobom alebo pri aute + recitácia 2 básne 60 €, za každý obrad
V prípade konania občianskych pohrebov v sobotu, v nedeľu a sviatky patrí
účinkujúcim odmena 100 % príplatku. Smútočný rečník, recitácia 240 € a prejav nad
hrobom/ pri aute a recitácia 120 €.
2. V prílohe č. 2 v bode 1 sa pôvodný text vypúšťa a nahrádza nasledovným znením:
Osobám povereným zastupovaním mesta Poltár, ktorí organizačne a výkonne
zabezpečujú občianske obrady poskytuje mesto Poltár zo svojho rozpočtu paušálny
príspevok na úhradu zvýšených výdavkov na ošatenie a na úpravu zovňajšku vo výške
20,00 € na jeden kalendárny deň účinkovania bez ohľadu na počet obradov.

Hlasovanie:
10 - za

0 - proti

2 - zdržal sa hlasovania
Mgr. Pavel Jánošík
Mgr. Lenka Sojková

Neprítomný: Ing. Jozef Žilík

UZNESENIE č. 171/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
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a) Dodatok č. 1 k Zásadám zabezpečovania občianskych obradov v meste Poltár,
v ktorom
1. V prílohe 1 v bode 3 sa pôvodný text vypúšťa a nahrádza sa nasledovným znením:
Pre jednotlivých účinkujúcich na obradoch sa určuje nasledovná odmena za jeden
obrad:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

rečník ........................................................................... 40 €, za každý obrad
matrikárka a zahájenie ................................................ 30 €, za každý obrad
recitátorka ................................................................... 30 €, za každý obrad
hudobník ..................................................................... 30 €, za každý obrad
spev ............................................................................. 30 €, za každý obrad
smútočný rečník/ hlavný prejav + recitácia 1 báseň
120 €, za každý obrad
prejav nad hrobom alebo pri aute + recitácia 2 básne 60 €, za každý obrad

V prípade konania občianskych pohrebov v sobotu, v nedeľu a sviatky patrí
účinkujúcim odmena 100 % príplatku. Smútočný rečník, recitácia 240 € a prejav nad
hrobom/ pri aute a recitácia 120 €.
2. V prílohe č. 2 v bode 1 sa pôvodný text vypúšťa a nahrádza nasledovným znením:
Osobám povereným zastupovaním mesta Poltár, ktorí organizačne a výkonne
zabezpečujú občianske obrady poskytuje mesto Poltár zo svojho rozpočtu paušálny
príspevok na úhradu zvýšených výdavkov na ošatenie a na úpravu zovňajšku vo výške
20,00 € na jeden kalendárny deň účinkovania bez ohľadu na počet obradov.

b) Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Poltári
a členov komisií mestského zastupiteľstva - neposlancov
Článok 10 sa pôvodný text vypúšťa a nahrádza sa nasledovným znením
1. Poslancovi MsZ Poltár, ktorý je poverený vykonávať občianske obrady a slávnosti
patrí:
a) odmena za účasť pri občianskych obradoch a slávnostiach v sobášnej sieni mesta
Poltár vo výške 40,00 € za 1 obrad.
b) odmena za účasť pri občianskych obradoch a slávnostiach mimo sobášnej siene
mesta Poltár – výjazd vo výške 50,00 € za 1 obrad.
c) paušálny príspevok na úhradu zvýšených výdavkov na ošatenie a na úpravu
zovňajšku vo výške 20,00 € na jeden kalendárny deň.
d) účasť poslanca pri gratulácii - životné jubileá občanov (80, 85, 90, 95 rokov) odmena 20,00 € na jeden kalendárny deň.
Uvedené zmeny v odmeňovaní sú účinné odo dňa schválenia MsZ.
Hlasovanie:
12 - za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Ing. Jozef Žilík
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22. Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky " Primátorský punč 2021 "a ustanovenie jej
podmienok
Pani primátorka: tradičný primátorský punč organizujeme každý rok a snažíme sa vždy
pomôcť rodine, ktorá sa ocitla v ťažkej životnej situácii. Aj tento rok chceme organizovať
primátorský punč, samozrejme za dodržania epidemických podmienok. Žiadame sociálnu
komisiu, aby nám odporúčala, komu by mala byť táto pomoc určená. Komisia pre zdravie a
sociálnu starostlivosť odporučila, aby sme v tomto roku finančné prostriedky, ktoré
vyberieme, použili na pomôcku pre dieťa, ktoré sa volá Barborka Rechtoríková. Boli jej
diagnostikované problémy s pohybovým ústrojenstvom. Ak vyzbieraná suma bude vyššia ako
suma, ktorá je potrebná na túto pomôcku, tak všetky ďalšie vyzbierané finančné prostriedky
odovzdáme zákonným zástupcom dieťaťa spolu s pomôckou na ďalšom zasadnutí MsZ.
Zbierka je od 6.12.2021 do 13.12.2021, organizačne ju budeme zabezpečovať na MsÚ s
pracovníkmi MsÚ tak, aby sme dodržali všetky pravidlá, ktoré súvisia s aktuálnou
epidemickou situáciou. O výsledkoch zbierky vás budem podrobne informovať.
Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie predseda návrhovej komisie predniesol návrh na
uznesenie.

UZNESENIE č. 172/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
VYHLASUJE
dobrovoľnú zbierku „Primátorský punč 2021“
Hlasovanie:
11- za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomní: Mgr. Pavol Jánošík, Ing. Jozef Žilík

UZNESENIE č. 173/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
USTANOVUJE
podmienky dobrovoľnej zbierky, ktoré sú uvedené v prílohe tohto uznesenia.
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Hlasovanie:
11 - za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomní: Mgr. Pavol Jánošík, Ing. Jozef Žilík

23. Dotácie z rozpočtu mesta Poltár na rok 2022 – návrh
Pani primátorka: materiál predkladáme na základe doručených žiadostí od jednotlivých
subjektov, ktoré požadujú poskytnúť dotáciu z rozpočtu mesta na budúci rok. Na zasadnutí
dotačnej komisie bol vypracovaný návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta.
Rozdeľovanie dotácií je v kompetencii MsZ. Viem, že niekto si podal žiadosť o dotáciu a
nesplnil podmienky, ktoré sú dané v Zásadách o poskytovaní dotácií. Chcem požiadať
predsedu návrhovej komisie, aby individuálne dal hlasovať o poskytovaní dotácií jednotlivým
subjektom. Mesto Poltár každoročne vyčleňuje finančnú čiastku zo svojho rozpočtu z
predchádzajúceho roka vo výške 2,1 % , v súčasnej ekonomickej situácii je to vo výške 52
500,- Eur, ktoré môžeme poskytnúť na dotáciu rôznym organizáciám, či už cirkevným,
kultúrnym, športovým a umeleckým.
Pán poslanec Dreisig: mám vlastný návrh na uznesenie. V podstate sa tam jedná len o
športový klub stolného tenisu, ktoré som aj ja členom. Nastala tam nie celkom dobrá
komunikácia medzi členmi klubu. Suma, ktorá je tu predbežne odsúhlasená je pre tento klub
likvidačná, preto navrhujem, aby sa toto uznesenie zmenilo. Je tu prítomný aj Mgr. Sabó, je to
človek ktorý je kompetentný, čo sa týka stolného tenisu, a trochu by nám ozrejmil tú situáciu.
Zo sumy 200,- Eur chceme navýšiť na 2 500,- Eur, tak ako to bývalo po iné roky. Vzhľadom
k úprave sumy v dotácii športového klubu stolného tenisu sa upravuje aj výška dotácie
futbalovému klubu TJ Sklotatran Poltár.
Pán poslanec Mgr. Jánošík: športový klub stolného tenisu ma zarazil, pretože som tam videl
len 200,- Eur dotáciu. Našiel som tam tel.číslo štatutára p. Sarvaša, tak som mu volal
ohľadom výšky dotácie, povedal, že to postačuje, ale ďalšie veci sme už nevedeli. Je tu pán
Sabó, ktorý všetkým poslancom avizoval, že na činnosť 200,- Eur nebude stačiť. Našou
úlohou teraz bude, aby sme niekde niečo zobrali, a samozrejme na ten stolný tenis pridali, to
je môj návrh. Je podstatné a dôležité, aby jednotlivé kluby fungovali, ale zároveň sa musia
štatutári zamyslieť nad tým, ktoré činnosti budú alebo nebudú v budúcom roku. Niektoré sa
neuskutočnia v priebehu polroka, tým pádom vedia ušetriť alebo môžu ísť na polovičnú
dotáciu.
Pán poslanec Bc. Skýpala: my vychádzame z predložených žiadostí, až potom prišiel e-mail
od Peťa. V minulom roku bolo v podobnej situácii viacero žiadateľov o dotáciu, ktorí
neskoršie požiadali, a našlo sa riešenie. Verím, že aj teraz sa nájde riešenie a prejde to. Ešte
tam bola žiadosť Urbi Dance, tá nemohla byť zaradená do tohto dotačného systému, nakoľko
nemá v registri občianskych združení zapísaného štatutára, a kto nemá zverejneného štatutára
zapísaného v registri, nemôže byť prijímateľom verejných financií. A ďalšia vec, oni žiadali
dotáciu na rôznorodé činnosti.
Poslanec Zdenko Račko: pán predseda Mgr. Jánošík, Boris hovoril, že navýšime športovému
klubu stolného tenisu o 2 300,- Eur, a o túto čiastku znížime dotáciu futbalistom.
Pán poslanec Kromholc: Janko Skýpala si uzrozumený s uznesením?
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Pán poslanec Bc. Skýpala: záleží, ako sa schváli rozpočet, a s tým budeme musieť fungovať
ako futbalový klub.
Pán poslanec Ing. Žilák: ja chcem iba poprosiť, aby vystúpil pán Mgr. Sabó.
Pani primátorka: kto je teraz v tomto klube štatutár? Mgr. Sabó?
Pán poslanec Ing. Žilák: nie, je tam pán Sarvaš ešte do konca roka.
Mgr. Sabó: som tu, aby MsZ prehodnotilo výšku dotácie pre náš klub, schválené bolo 200,Eur. Na základe informácií, ktoré som vám poskytol v e-maile došlo k názorovým nezhodám
členov klubu na finančné transakcie nášho prezidenta klubu. Prezident klubu pán Sarvaš ml.,
ktorý pred dvomi mesiacmi odstúpil z funkcie, viacerí sme sa s ním v klube nepohodli,
aktuálne je ešte štatutárom klubu. Do 15. 10. bolo potrebné podať požiadavku na mestskú
dotáciu pre športový klub. Dostal ju odo mňa včas, s tým, že som ho požiadal, aby túto
požiadavku posunul na mesto. Až po dvoch týždňoch som sa dozvedel, že klub žiadal o
dotáciu vo výške 200,- Eur. Prišiel som kvôli tomu, aby tá dotácia bola vyššia.
Hlavný kontrolór Ing. Škrabák: dávala sa dodatočná žiadosť?
Mgr. Sabó: pán Sarvaš to prerobil a poslal to na sumu 200,- Eur, následne som poslal e-mail
poslancom a pani primátorke s tým, že či by sa to nedalo prehodnotiť, a tú dotáciu zvýšiť. Pán
Sarvaš už nie je prezident, a ani člen klubu, ale štatutár stále je pre rok 2021. Finančné
vyhodnotenie za tento rok bude pravdepodobne podávať on, už sme to nechceli riešiť
výmenou štatutára ku koncu tohto roku kvôli tomu, že prišiel lockdown, súťaže boli
pozastavené.
Hlavný kontrolór Ing. Škrabák: je to na vás poslanci, ale toto je taká ošemetná záležitosť.
Ide o to, že my tu máme žiadosť na sumu 200,- Eur, a teraz sa to mení na sumu 2 500,- Eur.
Mgr. Sabó: ja tomu rozumiem, ide tam o 15 hráčov. Jeden človek tam urobil jeden neslušný
krok.
Pán poslanec Ing. Žilák: treba klubu pomôcť, aby športový klub nezanikol.
Poslanec Mgr. Jánošík: sme tu na to, aby sme to riešili. Ak im chceme pomôcť, tak im
pomôžme.
Pani primátorka: najprv budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu, a tom o návrhu ako o
celku, alebo po jednotlivých návrhoch osobitne?
Pán poslanec Ing. Žilák: poďme po jednotlivých návrhoch osobitne.
Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie predseda návrhovej komisie predniesol návrh na
uznesenie.
UZNESENIE č. 174/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Poltár na rok 2022 pre Športový klub stolného tenisu
Poltár vo výške 2 500,00 Eur

Hlasovanie:
12 - za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania
51

Neprítomný: Ing. Jozef Žilík

UZNESENIE č. 175/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Poltár na rok 2022 pre Slovenský červený kríž Poltár vo
výške 400,00 Eur
Hlasovanie:
12 - za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Ing. Jozef Žilík

UZNESENIE č. 176/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Poltár na rok 2022 pre SZPB Poltár vo výške 600,00 Eur
Hlasovanie:
12 - za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Ing. Jozef Žilík

UZNESENIE č. 177/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Poltár na rok 2022 pre Jednotu dôchodcov Poltár vo
výške 1 100,00 Eur
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Hlasovanie:
12 - za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Ing. Jozef Žilík

UZNESENIE č. 178/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Poltár na rok 2022 pre MUAI THAI Carnage Club
Poltár vo výške 3 000,00 Eur
Hlasovanie:
12 - za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Ing. Jozef Žilík
UZNESENIE č. 179/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Poltár na rok 2022 pre Slovenský zväz zdravotne
postihnutých vo výške 1 000,00 Eur

Hlasovanie:
12 - za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Ing. Jozef Žilík

UZNESENIE č. 180/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
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poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Poltár na rok 2022 pre Mestský volejbalový klub Poltár
vo výške 7 200,00 Eur

Hlasovanie:
12 - za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Ing. Jozef Žilík

UZNESENIE č. 181/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Poltár na rok 2022 pre TJ Sklotatran Poltár
vo výške 36 700,00 Eur

Hlasovanie:
12 - za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Ing. Jozef Žilík
24. Súhlas so zabezpečením pohľadávky vo forme vlastnej blankozmenky k projektu"
Zberný dvor v meste Poltár"
Pani primátorka: Zberný dvor v meste Poltár je vlastný projekt, ktorý vznikol ešte za
bývalého vedenia mesta Poltár, kedy sa v roku 2018 podala žiadosť, a prijalo sa uznesenie č.
244/2018 kde sa schválilo predloženie tejto žiadosti ešte bývalým MsZ, výška
spolufinancovania a celkové oprávnené výdavky. V tom čase všetkých 9 poslancov hlasovalo
za to, aby projekt zberný dvor sa uskutočnil. V súčasnosti sme v situácii, že zberný dvor ako
taký, je ukončený a súčasťou zmluvy pre Slovenskú agentúru životného prostredia je aj to, že
po dobu 5 rokov má byť tento projekt udržateľný. Udržateľnosť projektu chcú, aby bola istým
spôsobom zabezpečená. Tieto spôsoby môžu byť dva, môže to byť formou vlastnej
blankozmenky alebo to môže byť formou ručenia nehnuteľnosťou. Tento zberný dvor bude k
dispozícii občanom mesta Poltár, ktorí môžu prísť na zberný dvor a priniesť tam odpad, ktorý
bude separovaný a triedený. Potom ako tento projekt ukončíme, mali by sme pristúpiť buď k
ručeniu nehnuteľnosťou alebo formou blankozmenky, pričom na agentúre život. prostredia mi
povedali, že obce a mestá nehnuteľnosťami neručia, preto sme pre vás pripravili tento návrh
týkajúci sa blankozmenky. Verím, že tento zberný dvor bude k dispozícii aspoň po dobu 5
rokov pre občanov, a potom táto blankozmenka padne.
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Pán poslanec Dreisig: mám skúsenosť s blankozmenkou, a nie som s tým veľmi stotožnený.
Bližšie vysvetlenie k tomu poprosím hlavného kontrolóra.
Ing.Škrabák, hlavný kontrolór: pre mňa je to tiež nová záležitosť. Ja som si zisťoval bližšie
informácie ohľadom tejto veci a všetky blankozmenky sa týkali projektov cez Ministerstvo
životného prostredia, to všetko boli zberné dvory. Neviem k tomu bližšie povedať, aké sú
výhody, nevýhody. Podľa môjho názoru je to ten istý princíp, len sa neručí nehnuteľnosťou,
ale sa ručí finančnými prostriedkami.
Ing. Hájičková, projektový manažér: rozdiel pri tomto projekte medzi blankozmenkou a
záložným právom je v tom, že vieme sumu, ktorou budeme ručiť. Je to celá dotácia, ktorú
dostaneme z agentúry životného prostredia, t. j. suma 350 000,- € a zároveň budeme ručiť
našou sumou, teda celkovou sumou, ktorá išla do projektu, len nie je tá suma napísaná, lebo,
ak by sme porušili podmienky zmluvy, ktorú máme podpísanú s agentúrou životného
prostredia, napr. tým, že predáme nejaké zariadenia alebo zmizne z tadiaľ nejaké zariadenie,
oni sa vtedy môžu rozhodnúť, že nám nejakú časť dotácie, ktorú nám poskytli, budeme
musieť vrátiť. Pri záložnom práve je to iba v tom iné, že ručíme hnuteľným a nehnuteľným
majetkom. Na majetok a stroje je potrebné vypracovať znalecké posudky, tie posudky bolo
potrebné vypracovať od začiatku a stoja nejaké peniaze, čiže by sme do toho išli ešte s
vyššou sumou, a keďže tie zariadenia máme napr. aj rok, už nemajú kúpnu hodnotu, museli
by sme ručiť ešte s niečim z mesta, a tým sa nám to vôbec neoplatí. Tam nám už môžu
siahnuť na niečo, čo patrí mestu. Zatiaľ je zberný dvor náš, ale 5 rokov musíme dodržiavať
zmluvné podmienky, po tomto období si môžeme robiť so zariadeniami, s celkovým
pozemkom, čo chceme.
Pán poslanec Bc. Skýpala: blankozmenka je odstrašujúca, keď nepoznáme tú druhú stranu,
keď druhou stranou je nejaká pofidérna firma. Tu máme schváliť blankozmenku pre
ministerstvo ŽP,v centrálnom registri zmlúv vidíme, že tento systém funguje, že nie sme prví,
obce to bežne podpisujú, ktoré boli úspešné v týchto projektoch.
Pani primátorka: už na začiatku sme vedeli, že toto bude forma ručenia za zberný dvor a
teraz musíme podmienky nejakým spôsobom splniť. V centrálnom registri zmlúv vidíme, že
obce a mestá týmto spôsobom ručia. Tá blankozmenka znie tak zvláštne, ale na druhej strane
budeme mať Ministerstvo ŽP, a ak udržíme projekt "Zberný dvor" 5 rokov, tak po 5 rokoch
to bude v poriadku.
Pán poslanec Dreisig: výhodnejšie je pre Ministerstvo ŽP,
prostriedkami.

aby sa ručilo finančnými

Pán poslanec Račko: máme tam určené konkrétne termíny?
Ing.Hájičková, projektový manager: áno, tu ide o termín, kedy sme zistili, keď prišla
požiadavka, a tá prišla koncom augusta. Externý management mi posunul, že nemáme ešte
zazmluvnenú túto časť, ja som to okamžite riešila. Ešte v ten deň som sa rozprávala s bývalou
viceprimátorkou, ktorá si preštudovala zmluvu, a bolo mi povedané, že to ideme riešiť formou
záložného práva. Riešili sme znalecké posudky, cenové ponuky na znalecké posudky, nejaký
čas to trvalo, kým nám znalci cenové ponuky poposielali. Potom sa zistilo, že to nie je vôbec
efektívne. Tiež som si to musela naštudovať, aký je rozdiel medzi záložným právom a
blankozmenkou, čo sa nám viac oplatí. My to potrebujeme hlavne na finančné ukončenie
projektu. Neviem, prečo sa teraz pýtate, od kedy to viem. Ja od kedy to viem, tak to riešim, a
dala som to už na dva termíny do zastupiteľstva.
Pani primátorka: doplním, že pre nás je dôležité ukončiť hlavné aktivity projektu, a tie boli
ukončené k termínu minulého mesiaca. Potom je potrebné pokračovať ďalej, buď v jednej
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alebo v druhej možnosti. Takže ukončiť projekt a rozhodnúť akou formou budeme za zberný
dvor ručiť.
Pán poslanec Dreisig: spomenula si Janka, že po tých 5 rokov si s tým môžeme robiť, čo
chceme. Je tam nejaké technické vybavenie, stroje, zariadenia, ktoré sú zahrnuté do tohto
projektu sa budú môcť využívať aj v rámci bežných aktivít mesta?
Pani primátorka: tieto stroje sa môžu využívať na verejnoprospešné práce v rámci mesta.
Pán poslanec Gavalec: Ministerstvo ŽP chce blokovať za 5 rokov, aby z tadiaľ nič nezmizlo,
a po 5 rokoch sa to má opäť otvoriť a blankozmenka by mala zaniknúť, a tým by malo všetko
ostať mestu.
Ing.Hájičková, projektový manažér: chcú si zabezpečiť, že neporušíme zmluvu. Je to pri
všetkých projektoch, len to nie je formou blankozmenky, ale sú to hnuteľné veci.
Pán poslanec Ing.Žilák: zisťoval som si ako to funguje, je to zhruba 50% blanko a 50%
ručenie majetkom. Funguje na tomto systéme asi 10 obcí a miest, ktoré viem. Keď to takto
štát dal, dobre, istia sa.
Pán poslanec Gavalec: mal by tam byť ešte niekto splnomocnený, kto tú blankozmenku
podpíše.
Pani primátorka: je to tam.
Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie predseda návrhovej komisie predniesol návrh na
uznesenie.
UZNESENIE č. 182/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
V súlade so zmluvou o poskytovaní nenávratného finančného príspevku č. OPKZP – PO1 –
SC 111 - 2017 – 32/16, zo dňa 25.09.2019 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“) a článkom
13 ods. 1 „Zabezpečenie pohľadávky, poistenie majetku a zmluvné pokuty“, prílohy č. 1
Zmluvy o poskytnutí NFP Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku, zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky
Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme vlastnej blankozmenky a vystavenie
vlastnej blankozmenky pre poskytovateľa Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľ.
Štúra 1, 812 35 Bratislava. IČO : 42 181 810 (ďalej len „Poskytovateľ“) v zastúpení
Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica, IČO : 00
626 031, poštová adresa – Slovenská agentúra životného prostredia, Sekcia fondov EÚ,
Karloveská 2, 841 04 Bratislava 4, pre projekt s názvom „Zberný dvor v meste Poltár“, Kód
projektu: 310011R573.
Hlasovanie:
12 - za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Ing. Jozef Žilík
UZNESENIE č. 183/2021
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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
POVERUJE
primátorku mesta Poltár podpísaním Zmluvy o vyplňujúcom práve k blankozmenke a
vlastnej blankozmenky na zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky voči Poskytovateľovi
podľa Zmluvy o poskytnutí NFP č. OPKZP – PO1 – SC 111 - 2017 – 32/16 zo dňa
25.09.2019.
Hlasovanie:
12 - za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Ing. Jozef Žilík
25. Rozpočtové opatrenia.
Pani primátorka: rozpočtovými opatreniami stabilne upravujeme mestský rozpočet na rok
2021, k dispozícii je okolo 29 - 30 rozpočtových opatrení, niektoré sa týkajú MsZ s tým, že
MsZ berie na vedomie, niektoré sa schvaľujú. Viem, že ste ich prechádzali aj na ekonomickej
komisii, budeme o nich hlasovať individuálne alebo je možnosť hlasovať sumárne o
rozpočtových opatreniach, ktoré sa berú na vedomie, a ktoré sa schvaľujú?
Pán poslanec Ing. Žilák: rozpočtové opatrenia na ekonomickej komisii sme prešli. Jedná sa
o rozpočtové opatrenia, ktoré berieme na vedomie a
rozpočtové opatrenia, ktoré
schvaľujeme, a jedno opatrenie primátorky, ktoré sa berie na vedomie. Navrhujem najprv
hlasovať naraz o tých, ktoré sa berú na vedomie a potom tie, ktorú sa schvaľujú.
Pán poslanec Ing. Macove: ja iba k Prievrane. V roku 2019 bola tu prezentácia o stave
komunikácie, a ten stav sa zhoršil. Uvedomme si, že tam žijú ľudia, a chcem apelovať na vás
poslancov, nejako upraviť stav tejto vozovky.
Pani primátorka: my samozrejme pracujeme na rekonštrukcii miestnych komunikácií.
Finančné prostriedky, ktoré boli vyčlenené z mestského rozpočtu pre túto cestu na Prievranu
boli vysúťažené, avšak je tam problém, že investor nám oznámil, že môže túto komunikáciu
urobiť až vtedy, keď budú plusové hodnoty, okolo +20 °C. Vysúťažil to STRABAG, čiže táto
cesta sa môže robiť, ale až v budúcom roku. MsZ chce riešiť túto situáciu, vyčlenil na túto
cestu finančné prostriedky, a my tú cestu budeme budúci rok realizovať, samozrejme, ak sa
schváli rozpočet. Jedná sa o cestu, ktorá bola schválená z rezervného fondu, preto je veľmi
kľúčové, aby bol schválený rozpočet na budúci rok, aj na realizáciu tejto komunikácie.
Pán poslanec Ing. Žilák: predpokladám, že tá Prievrana sa týkala rozpočtového opatrenia.
Takže ideme hlasovať o rozpočtových opatreniach, ktoré sa berú na vedomie.
Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie predseda návrhovej komisie predniesol návrh na
uznesenie.
UZNESENIE č. 184/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE
Rozpočtové opatrenie primátorky mesta č. 2/2021
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Na základe platných Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Poltár
Časť II. §8 Rozpočtové opatrenia bod 4. primátorka mesta Poltár schvaľuje nasledovné
zmeny rozpočtu do výšky 90.000,00 EUR vrátane v jednom kalendárnom roku:
Vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Poltár :
Programový rozpočet 7.3.2 – Miestne komunikácie
Funkčná klasifikácia služby 06.6.0 – Bývanie a občianska vybavenosť
Ekon. klasifikácia
717 002 – Rekonštrukcia a modernizácia MK časť Prievrana

Suma
- 11 392,00 €

Programový rozpočet 7.3.2 – Miestne komunikácie
služby 06.6.0 – Bývanie a občianska vybavenosť
Ekon. klasifikácia
717 002 – Rekonštrukcia a modernizácia miestne komunikácie

Suma
5 190,00 €

Programový rozpočet 14.3 – Realizácia stavieb
Funkčná klasifikácia služby 06.6.0 – Bývanie a občianska vybavenosť
Ekon. klasifikácia
Suma
6 202,00 €

717 002 –Vybudovanie MK staré garáže 13.januára

Vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Poltár :
Programový rozpočet 14.3 – Realizácia stavieb
Funkčná klasifikácia služby 06.6.0 – Bývanie a občianska vybavenosť
Ekon. klasifikácia
717 002 –Rekonštrukcia a modernizácia – kanalizácia Továrenská

Suma
- 7 143,35 €

Programový rozpočet 7.3.2 – Miestne komunikácie
služby 06.6.0 – Bývanie a občianska vybavenosť
Ekon. klasifikácia
717 002 – Rekonštrukcia a modernizácia miestne komunikácie

Suma
7 143,35 €

Hlasovanie:
12 - za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Ing. Jozef Žilík
UZNESENIE č. 185/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
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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 b) povolené prekročenie a viazanie
príjmov a c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov, 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 príjmovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Ekon. klasifikácia
312 – príjem – Fond na podporu umenia

Suma
1 000,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Programový rozpočet 9.1.2 – Mestská ľudová knižnica
Funkčná klasifikácia 08.2.0 – Kultúrne služby
Ekon. klasifikácia
Suma
1 000,00 €

633 – všeobecný materiál
Hlasovanie:
12 - za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Ing. Jozef Žilík
UZNESENIE č. 186/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
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 b) povolené prekročenie a viazanie
príjmov a c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov, 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 príjmovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Ekon. klasifikácia
312 – príjem –Banskobystrický samosprávny kraj

Suma
3 000,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Programový rozpočet 9.1.1 – Kultúrny dom
Funkčná klasifikácia 08.2.0 – Kultúrne služby
Ekon. klasifikácia
Suma
3 000,00 €

637 – kultúrne podujatia
Hlasovanie:
12 - za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania
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Neprítomný: Ing. Jozef Žilík
UZNESENIE č. 187/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
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 b) povolené prekročenie a viazanie
príjmov a c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov, 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 príjmovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Ekon. klasifikácia
312 – príjem – Fond na podporu kultúry národnostných menšín

Suma
6 000,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Programový rozpočet 9.1.1 – Kultúrny dom
Funkčná klasifikácia 08.2.0 – Kultúrne služby
Ekon. klasifikácia
Suma
6 000,00 €

637 – kultúrne podujatia
Hlasovanie:
12 - za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Ing. Jozef Žilík

UZNESENIE č. 188/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
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 b) povolené prekročenie a viazanie
príjmov a c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov, 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 príjmovej časti rozpočtu mesta Poltár:
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Ekon. klasifikácia
312 – príjem nenormatívne finančné prostriedky zo ŠR

Suma
10 000,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Programový rozpočet 8.1.1 – Materská škola Sklárska
Funkčná klasifikácia 09.1.1.1 – Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (MŠ
Sklárska)
Ekon. klasifikácia
Suma
633 – Všeobecný materiál
10 000,00 €
Hlasovanie:
12 - za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Ing. Jozef Žilík

UZNESENIE č. 189/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
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 b) povolené prekročenie a viazanie
príjmov a c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov, 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 príjmovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Ekon. klasifikácia
312 – príjem nenormatívne finančné prostriedky zo ŠR

Suma
307,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Programový rozpočet 8.1.1 – Materská škola Sklárska
Funkčná klasifikácia 09.1.1.1 – Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (MŠ
Sklárska)
Ekon. klasifikácia
Suma
633 – Všeobecný materiál
307,00 €
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Hlasovanie:
12 - za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Ing. Jozef Žilík
UZNESENIE č. 190/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
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 b) povolené prekročenie a viazanie
príjmov a c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov, 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 príjmovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Ekon. klasifikácia
312 – príjem – Nadácia Pontis – Nadačný fond Tesco

Suma
600,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Programový rozpočet 9.1.1 – Kultúrny dom
Funkčná klasifikácia 08.2.0 – Kultúrne služby
Ekon. klasifikácia
633 – nákup hlasovacích košov na cigaretové ohorky

Suma
600,00 €

Hlasovanie:
12 - za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Ing. Jozef Žilík

UZNESENIE č. 191/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
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 b) povolené prekročenie a viazanie
príjmov a c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
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583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
V príjmovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Ekon. klasifikácia
312 – príjem – Metodicko-pedagogické centrum – MŠ Kanadská

Suma
4 000,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Programový rozpočet 8.1.2 – Materská škola Kanadská
Funkčná klasifikácia 09.1.1.1 – Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (MŠ
Kanadská)
Ekon. klasifikácia
Suma
610 – Mzdový výdavky
2 332,00 €
620 – Odvody do poisťovní
1 268,00 €
637 – Služby
100,00 €
642 – Transfery pre jednotlivcov PN
300,00 €
SPOLU
4 000,00 €
Hlasovanie:
12 - za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Ing. Jozef Žilík
UZNESENIE č. 192/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
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 b) povolené prekročenie a viazanie
príjmov a c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov, 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 príjmovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Ekon. klasifikácia
312 – príjem nenormatívne finančné prostriedky zo ŠR

Suma
103,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Programový rozpočet 8.1.2 – Materská škola Kanadská
Funkčná klasifikácia 09.1.1.1 – Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (MŠ
Kanadská)
Ekon. klasifikácia
Suma
633 – Všeobecný materiál
103,00 €
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Hlasovanie:
12 - za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Ing. Jozef Žilík

UZNESENIE č. 193/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
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 b) povolené prekročenie a viazanie
príjmov a c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov, 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 príjmovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Ekon. klasifikácia
312 – príjem – MV SR dotácia Matrika

Suma
1532,86 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Programový rozpočet 4.2.2 – Matrika a overovanie
Funkčná klasifikácia 01.3.3 – Iné všeobecné služby
Ekon. klasifikácia
Suma
993,86 €
539,00 €
1 532,86 €

610 – Mzdový výdavky
620 – Odvody do poisťovní
SPOLU
Hlasovanie:
12 - za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Ing. Jozef Žilík

UZNESENIE č. 194/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
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 b) povolené prekročenie a viazanie
príjmov a c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
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583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
V príjmovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Ekon. klasifikácia
312 – príjem - Ministerstvo vnútra SR - screening

Suma
9 230,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Programový rozpočet 1.1 – Screening
Funkčná klasifikácia 01.1.1 – Výkonné a zákonodarne orgány
Ekon. klasifikácia
Suma
9 230,00 €

637 – všeobecné služby
Hlasovanie:
12 - za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Ing. Jozef Žilík

UZNESENIE č. 195/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
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 b) povolené prekročenie a viazanie
príjmov a c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov, 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 príjmovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Ekon. klasifikácia
311 – príjem –sponzorské príspevky na Dni mesta Poltár

Suma
1 450,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Programový rozpočet 9.1.1 – Kultúrny dom
Funkčná klasifikácia 08.2.0 – Kultúrne služby
Ekon. klasifikácia
Suma
1 450,00 €

633 – všeobecný materiál – Dni mesta Poltár
Hlasovanie:
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12 - za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Ing. Jozef Žilík

UZNESENIE č. 196/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
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 b) povolené prekročenie a viazanie
príjmov a c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov ,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 príjmovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Ekon. klasifikácia
312 – Príspevok na špecifiká

Suma
1 955,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu ZŠ Slobody:
Programový rozpočet 8.2.1 – Základná škola Slobody
Funkčná klasifikácia 09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou
starostlivosťou – príspevok na špecifiká – osobné ochranné pomôcky a dezinfekčné pomôcky
Ekon. klasifikácia
Suma
633 – všeobecný materiál

Suma
1 955,00 €

Hlasovanie:
12 - za

0 - proti

0- zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Ing. Jozef Žilík

UZNESENIE č. 197/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
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 b) povolené prekročenie a viazanie
príjmov a c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov ,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
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V príjmovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Ekon. klasifikácia
312 – príspevok na špecifiká – digitalizácia

Suma
2 000,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu ZŠ Slobody:
Programový rozpočet 8.2.1 – Základná škola Slobody
Funkčná klasifikácia 09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou
starostlivosťou – príspevok na špecifiká – digitálne technológie
Ekon. klasifikácia
Suma
633 – materiál

Suma
2 000,00 €

Hlasovanie:
12 - za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Ing. Jozef Žilík

UZNESENIE č. 198/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
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 b) povolené prekročenie
a viazanie príjmov a c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov ,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 príjmovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Ekon. klasifikácia
312 – rozvojový projekt „Spolu múdrejší“

Suma
3 150,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu ZŠ Slobody:
Programový rozpočet 8.2.1 – Základná škola Slobody
Funkčná klasifikácia 09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou
starostlivosťou – príspevok na rozvojový projekt „Spolu múdrejší“
Ekon. klasifikácia
610 – mzdové výdavky
620 – poistné a odvody do poisťovní
Spolu

Suma
2 335,00 €
815,00 €
3 150,00 €
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Hlasovanie:
12 - za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Ing. Jozef Žilík

UZNESENIE č. 199/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
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 b) povolené prekročenie a viazanie
príjmov a c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov ,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 príjmovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Ekon. klasifikácia
312 – rozvojový projekt „Letná škola“

Suma
4 800,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu:
Programový rozpočet 8.2.1 – Základná škola Slobody
Funkčná klasifikácia 09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou
starostlivosťou
Ekon. klasifikácia
610 – mzdové výdavky
620 – poistné a odvody do poisťovní
633 – všeobecný materiál
637 – všeobecné služby
Spolu

Suma
2 250,00 €
787,00 €
1 347,00 €
416,00 €
4 800,00 €

Hlasovanie:
12 - za

0 - proti

Neprítomný: Ing. Jozef Žilík

UZNESENIE č. 200/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
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0 - zdržal sa hlasovania

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 b) povolené prekročenie a viazanie
príjmov a c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov ,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 príjmovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Ekon. klasifikácia
312 – rozvojový projekt „Letná škola“

Suma
4 000,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu ZŠ Školská:
Programový rozpočet 8.2.2 – Základná škola Školská
Funkčná klasifikácia 09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou
starostlivosťou
Ekon. klasifikácia
610 – mzdové výdavky
633 – všeobecný materiál
637 – všeobecné služby
Spolu

Suma
1 640,00 €
1 353,20 €
1 006,80 €
4 000,00 €

Hlasovanie:
12 - za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Ing. Jozef Žilík
UZNESENIE č. 201/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
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 b) povolené prekročenie a viazanie
príjmov a c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov ,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 príjmovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Ekon. klasifikácia
312 – Príspevok na špecifiká

Suma
1 640,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu ZŠ Školská:
Programový rozpočet 8.2.2 – Základná škola Školská
Funkčná klasifikácia 09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou
starostlivosťou – príspevok na špecifiká – osobné ochranné pomôcky a dezinfekčné pomôcky
Ekon. klasifikácia
Suma

Suma
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633 – všeobecný materiál

1 640,00 €

Hlasovanie:
12 - za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Ing. Jozef Žilík
UZNESENIE č. 202/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
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 b) povolené prekročenie a viazanie
príjmov a c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov ,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 príjmovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Ekon. klasifikácia
312 – rozvojový projekt „Spolu múdrejší“

Suma
3 150,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu ZŠ Školská:
Programový rozpočet 8.2.2 – Základná škola Školská
Funkčná klasifikácia 09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou
starostlivosťou – príspevok na rozvojový projekt „Spolu múdrejší“
Ekon. klasifikácia
610 – mzdové výdavky

Suma
3 150,00 €

Hlasovanie:
12 - za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Ing. Jozef Žilík

UZNESENIE č. 203/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
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 b) povolené prekročenie a viazanie
príjmov a c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov ,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
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V príjmovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Ekon. klasifikácia
312 – Rozvojový projekt – „Čítame radi“

Suma
800,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu ZŠ Školská:
Programový rozpočet 8.2.2 – Základná škola Školská
Funkčná klasifikácia 09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou
starostlivosťou – rozvojový projekt – „Čítame radi“
Ekon. klasifikácia
Suma
633 – všeobecný materiál

Suma
800,00 €

Hlasovanie:
12 - za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Ing. Jozef Žilík

UZNESENIE č. 204/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE
ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
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 b) povolené prekročenie a viazanie
príjmov a c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov ,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 príjmovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Ekon. klasifikácia
312 – Transfery v rámci verejnej správy – ZŠ Školská - asistenti

Suma
23 165,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu ZŠ Školská:
Programový rozpočet 8.2.2 – Základná škola Školská
Funkčná klasifikácia 09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou
starostlivosťou – asistenti učiteľa
Ekon. klasifikácia
Suma
610 - mzdové výdavky
17 168,00 €
620 - poistné a odvody do poisťovní
5 997,00 €
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SPOLU

23 165,00 €

Hlasovanie:
12 - za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Ing. Jozef Žilík

Pán poslanec Ing.Žilák: hlasujeme za rozpočtové opatrenia, ktoré sa schvaľujú.
Pani primátorka: všetky rozpočtové opatrenia, ktoré sa schvaľujú, schvaľujeme jedným
hlasovaním.

UZNESENIE č. 205/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
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 c) povolené prekročenie a viazanie
výdavkov, 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
Vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Programový rozpočet 14.3. Realizácia stavieb
Funkčná klasifikácia 06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť
Ekon. klasifikácia
717 002 – Rekonštrukcia a modernizácia mestského kúpaliska
712 001 – Nákup budov, objektov alebo častí – sanitárny kontajner
718 004 – Nákup prevádzkových strojov – bazénový vysávač

Suma
- 12 439,00 €
8 940,00 €
3 499,00 €

Rozpočtovým opatrením sa v rámci schváleného rozpočtu v kapitálových výdavkov
schválených na mestské kúpalisko vo výške 100 000,00 EUR (ekonomická klasifikácia
717 002 rekonštrukcia a modernizácia) presúva 12 439,00 EUR na ekonomické položky:
1)
712 001 – nákup sanitárneho kontajnera suma vo výške 8 940,00 EUR
2)
718 004 – nákup bazénového vysávača vo výške 3 499,00 EUR

Hlasovanie:
12 - za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Ing. Jozef Žilík
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UZNESENIE č. 206/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
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 c) povolené prekročenie a viazanie
výdavkov, 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
Vo výdavkovej časti rozpočtu:
Programový rozpočet 1.4 – Kontrola – hlavný kontrolór
Funkčná klasifikácia 01.1.2 –Finančné a rozpočtové záležitosti
Ekon. klasifikácia
Suma
- 200,00 €
200,00 €

637 – všeobecné služby
642 – Transfery jednotlivcom a NO
Hlasovanie:
12 - za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Ing. Jozef Žilík

UZNESENIE č. 207/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
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 c) povolené prekročenie a viazanie
výdavkov, 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
Vo výdavkovej časti rozpočtu:
Programový rozpočet 8.1.2 – MŠ Kanadská
Funkčná klasifikácia 09.1.1.1 – Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou –
MŠ Kanadská
Ekonomická klasifikácia
Suma
631 – Cestovné náhrady
-100,00 €
632 – Energie, voda a komunikácie
-650,00 €
633 – Všeobecný materiál
-550,00 €
635 – Rutinná a štandardná údržba budov
-300,00 €
637 – Všeobecné služby
-650,00 €
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642 – Transfery jednotlivcom a NO
SPOLU

-50,00 €
-2 300,00 €

610 – mzdové výdavky
620 – Poistné a príspevok do poisťovní
SPOLU

1 491,00 €
809,00 €
2 300,00 €

Hlasovanie:
12 - za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Ing. Jozef Žilík

UZNESENIE č. 208/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
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 c) povolené prekročenie a viazanie
výdavkov, 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
Vo výdavkovej časti rozpočtu:
Programový rozpočet 8.3.2. – Školská jedáleň pri MŠ Sklárskej
Funkčná klasifikácia 09.6.0.1 – Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho
vzdelávania
Ekon. klasifikácia
Suma
610 – Mzdové výdavky
- 2 000,00 €
620 – Poistné a príspevok do poisťovní
- 500,00 €
635 – Rutinná a štandardná údržba budov
- 3 000,00 €
637 – Všeobecné služby
- 1 000,00 €
SPOLU
- 6 500,00 €
Vo výdavkovej časti rozpočtu:
Programový rozpočet 8.1.2 – MŠ Kanadská
Funkčná klasifikácia 09.1.1.1 – Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou –
MŠ Kanadská
Ekonomická klasifikácia
Suma
610 – mzdové výdavky
4 212,00 €
620 – Poistné a príspevok do poisťovní
2 288,00 €
SPOLU
6 500,00 €

Hlasovanie:
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12 - za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Ing. Jozef Žilík

UZNESENIE č. 209/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
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 b) povolené prekročenie a viazanie
príjmov a c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov, 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
Vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Programový rozpočet 8.1.1 – Materská škola Sklárska
Funkčná klasifikácia 09.1.1.1 – Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (MŠ
Sklárska)
Ekon. klasifikácia
Suma
632 – Energie, voda a komunikácie
- 2 500,00 €
642 – Transfery jednotlivcom a NO
2 500,00 €
Hlasovanie:
12 - za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Ing. Jozef Žilík
UZNESENIE č. 210/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
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 c) povolené prekročenie a viazanie
výdavkov, 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
Vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Programový rozpočet 1.2 – Strategické projektovanie
Funkčná klasifikácia 01.1.1 – Výkonné a zákonodarné orgány – mestská samospráva
Ekon. klasifikácia
Suma
610 – Mzdové výdavky
- 6 804,00 €
620 – Poistné a príspevok do poisťovní
- 3 696,00 €
SPOLU
- 10 500,00 €
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Programový rozpočet 3.2.1 – Nehnuteľný majetok mesta
Funkčná klasifikácia 01.1.1 – Výkonné a zákonodarné orgány – mestská samospráva
Ekon. klasifikácia
Suma
632 – Energie, voda a kúrenie
8 000,00 €
Programový rozpočet 3.2.2 – Hnuteľný majetok mesta
Funkčná klasifikácia 01.1.1 – Výkonné a zákonodarné orgány – mestská samospráva
Ekon. klasifikácia
Suma
636 – Nájomné za nájom pozemkov, budov a výpočtovej techniky
1 500,00 €
Programový rozpočet 1.1 – Manažment
Funkčná klasifikácia 01.1.1 – Výkonné a zákonodarné orgány – mestská samospráva
Ekon. klasifikácia
Suma
642 – Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
1 000,00 €
Hlasovanie:
12 - za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Ing. Jozef Žilík
UZNESENIE č. 211/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
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 c) povolené prekročenie a viazanie
výdavkov, 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
Vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Programový rozpočet 14.3. Realizácia stavieb
Funkčná klasifikácia 06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť
Ekon. klasifikácia
717 002 – Rekonštrukcia a modernizácia budovy Krištáľ
717 002 – Rekonštrukcia a modernizácia strechy Krištáľ

Suma
- 15 000,00 €
15 000,00 €

Hlasovanie:
12 - za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania
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Neprítomný: Ing. Jozef Žilík
UZNESENIE č. 212/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
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 b) povolené prekročenie a viazanie
príjmova c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov, 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
Vo výdavkovej časti rozpočtu Základná umelecká škola:
Programový rozpočet 8.7. Základná umelecká škola
Funkčná klasifikácia 09.5.0. Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (ZUŠ)
Ekon. klasifikácia
Suma
633 018 – Licencie
-123,00 €
633 001 – Interiérové vybavenie
- 1.070,00 €
631 001 – Cestovné
-162,00 €
SPOLU
- 1 355,00 €
Vo výdavkovej časti rozpočtu Základná umelecká škola:
Programový rozpočet 8.7. Základná umelecká škola
Funkčná klasifikácia 09.5.0. Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (ZUŠ)
Ekon. klasifikácia
Suma
632 004Komunikačná infraštruktúra (632 003-4)
123,00 €
633 006 Všeobecný materiál
600,00 €
637 001 Školenia
62,00 €
635 004 Údržba prevádzkových strojov
100,00 €
642 015 Nemocenské
470,00 €
SPOLU
1 355,00 €

Hlasovanie:
12 - za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Ing. Jozef Žilík

26. Návrh plánu činnosti MsR a MsZ na I. polrok 2022
Pani primátorka: návrh plánu činnosti MsR a MsZ na I. polrok budúceho roku sa predkladá
na základe rámcového plánu práce mestskej rady a mestského zastupiteľstva. Podľa zákona o
obecnom zriadení sa mestská rada a mestské zastupiteľstvo schádzajú podľa potreby,
najmenej však 1 krát za 3 mesiace. V zmysle návrhu by sa zasadnutia mestskej rady
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uskutočňovali 1 krát za 2 mesiace, a to cca týždeň pred zasadnutím MsZ a zasadnutia MsZ by
sa uskutočňovali 1 krát za 2 mesiace, a to približne týždeň po zasadnutí mestskej rady.
Pán poslanec Gavalec: mali by sme zasadať častejšie, a v tom prípade by MsZ netrvalo tak
dlho a nemalo toľko bodov programu. Navrhujem mestskému zastupiteľstvu, aby schválilo
návrh plánu činnosti mestskej rady na I. polrok 2022, a to 8.2., 8.3., 19.4., 7.5., a návrh plánu
činnosti mestského zastupiteľstva na I. polrok 2022, a to 16.2., 16.3., 27.4., 15.6.,
Pani primátorka: prečo sa zmenili dátumy MsZ a MsR? V tvojom návrhu je o jednu mestskú
radu viac a o jedno mestské zastupiteľstvo navyše. Takže to nezodpovedá jeden krát mesačne.
Prečo boli zmenené tie termíne, ktoré boli navrhované?
Pán poslanec Gavalec: boli zmenené preto, že si primátorka tohto mesta. Mala by si sa
prispôsobiť potrebám mesta a nie Národnej rade. Ako poslankyňa za 2 roky si nebola
prítomná 208 krát a nehlasovala si 121 krát. Nevidím dôvod, prečo by sme nemohli takto
zasadať ako navrhujeme.
Pani primátorka: prepáč, nerozumiem tým číslam, ktoré si povedal. Nehlasovala som, kde?
Pán poslanec Gavalec: v Národnej rade.
Pani primátorka: ja som nehlasovala v Národnej rade?
Pán poslanec Gavalec: z Národnej rady som si vytiahol papier, a tu je, že proti si hlasovala
190 krát, zdržala si sa 270 krát, nehlasovala si 121 krát a neprítomná si bola 208 krát. Tak,
prečo by si sa neprispôsobila mestu Poltár. Tu sú občania, tu ťa občania volili, tak sa
prispôsobme a nebude toľko bodov. Zasadajme častejšie a budeme mať menej bodov.
Pani primátorka: to, že poslanec nehlasuje, to neznamená, že nie je prítomný v Národnej
rade SR. Som primátorkou tohto mesta, ale ty si poslancom MsZ, a dnes preto máme 39
bodov, že si sa ty nezúčastnil mestského zastupiteľstva, nie ja, ale ty si sa nezúčastnil.
Pán poslanec Gavalec: ukázala si nám vzor ako si to robila pred rokmi s pani Tóčikovou,
Jánošíkom, pánom Skýpalom. A teraz čo, už sme zabudli, ako to bolo pred troma rokmi? Čo
sa čudujeme, tento cirkus ste robili vy. A teraz sa zato hanbíš? Ukázala si vzor, ako sa majú
poslanci správať.
Pani primátorka: a tebe sa to nepáčilo, preto to opakuješ.
Pán poslanec Gavalec: tak, ako si ty mne spríjemnila život pred tromi rokmi, tak prečo by
sme ti ho nemohli spríjemniť tebe, aby si vedela, o čom to je.
Pani primátorka: v tých návrhoch je to tak, pán poslanec, že MsZ zvoláva primátor mesta
Poltár.
Pán poslanec Gavalec: ja ako bývalý primátor, som tiež koľkokrát zvolával, a ste neprišli, a
dôležité body, ktoré bolo treba schváliť
Pani primátorka: ktoré to boli?
Pán poslanec Gavalec: ja ti to teraz nepoviem, tak isto ako sú teraz body. Si mi ukazovala
vzor, že takto je to v BB, takto to robí opozícia, a takto by sme to mali robiť my. Veď si mi to
do očí povedala v kancelárii, a teraz sa čuduješ?
Pani primátorka: vypočuli sme si tvoj návrh na uznesenie, a bude o tom hlasovať MsZ.
Pán poslanec Ing. Žilák: aj 15.-16. som bol v karanténe, a bol takýto identický program, či
sa niekto zúčastnil, či nie, tak nás to tam čakalo aj v jedenástom mesiaci.
Pani primátorka: v septembri ste dva krát neboli.
Pán poslanec Ing. Žilák: v septembri som bol tiež v karanténe, a to sme tuším neboli všetci.
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Pani primátorka: neboli ste ani na slávnostnom, ani na ďalšom zvolanom, nazbierali sa vám
body ,lebo niekoľkokrát ste neboli prítomní.
Pán poslanec Ing. Žilák: k tým termínom. Mne absolútne nevyhovuje pondelok, pre mňa je
neriešiteľný deň z hľadiska práce. To je porada, zamestnávateľ mi už naznačil, že mi to
nebude rešpetovať, aj keď je to zo zákona.
Pán poslanec Gavalec: nedostal som úplné body programu. Prečo nezverejňujeme MsZ,
program, pozvánka. Vždy to bolo na stránke mesta.
Pani primátorka: my neposielame pozvánku iba poslancom, ale pozvánka sa zverejňuje,
zverejňuje sa na našej stránke elektronickej tabuli, a zverejňuje sa aj na mestskej tabuli. Ak
takýto problém máš, pokojne nám zavolaj späť. Ty, keď si bol primátorom mesta,
nezverejňovali sa žiadne materiály. Teraz sú zverejnené aj materiály, ktoré sa budú na MsZ
preberať, a aj pozvánka. Na mestskej stránke je banner - mestské zastupiteľstvo a tam je
všetko, takže nerozumiem ani tvojej výčitke v tomto smere.
Pán poslanec Bc. Skýpala: pozerám stránku a pekne je to k nahliadnutiu, aj staršie
zastupiteľstvá. Možno myslíte, aby to bolo na titulnej stránka mesta, ale čo pozerám aj
stránky iných obcí a miest, majú to zložitejšie a ani také podrobné, ako my, myslím na
rozpočet mesta.
Pani primátorka: my to máme zverejnené, ale keď to bude v aktuálnych oznamoch, tak to
nebude každý deň ako aktuálny oznam, nakoľko pridávame stále nové oznamy. Chceme tam
mať pozvánku, ale to nie je pravda, že ju nezverejňujeme.
Pán poslanec Mgr. Jánošík: ja by som sa chcel tiež vyjadriť k plánu, nezhody boli aj v
predchádzajúcich rokoch, aj pán exprimátor p. Gavalec za tvojho pôsobenia. Tiež som vtedy
hovoril, aby sme sa schádzali častejšie, lebo bodov je veľa, nie, vy ste ho zvolávali presne v
tretí mesiac, ale potom ste ho zvolávali, že bolo treba niečo schváliť a prerokovať, a tak sa
zvolali na takzvané neplánované MsZ, to sme rešpektovali. Za tvojho pôsobenia pán Gavalec
bola mestská rada nefunkčná, lebo poslanci sa neschádzali. Vždy sme brali návrh komisie ešte
aj za pána Korša za definitívny, nie že teraz príde niekto a teraz vyskočíme, že ja som
najdôležitejší poslanec v Poltári, a ja budem robiť zmeny. Komisia je poradný orgán,
pripravujem materiály na ktorých by sa mali poslanci dohodnúť, a aj ich podporiť, že sa aj
schvália. Ja si myslím, že máme problém zosúladiť sa, či už kvôli zamestnaniu alebo z
rodinných dôvodov. Môj názor je, že keď pani primátorka má povinnosti v Národnej rade ,tak
si myslím, že prečo by sme jej nevyšli v ústrety. To, že nehlasovala, ešte neznamená, že nie je
prítomná v NR SR. Aj ja som asi dva krát nehlasoval, raz mi nešlo tlačítko, a druhý krát som
bol von, ale som bol prítomný na zasadnutí MsZ. Vieme, aké je zložité získať nejaké zdroje,
hlavne nenávratné finančné prostriedky a myslím si, že prečo by sme si nemali vychádzať v
ústrety. Nerozumiem tomu. Skúsme sa zamyslieť, či si budeme vychádzať v ústrety. Vďaka
pani primátorke máme rôzne projekty, ktoré sa realizujú v rámci mesta, a myslím si, že
občania budú spokojní s tým, že sa mesto buduje a vôbec, že sa podarilo niečo vybaviť pre
mesto. Každý starosta, či primátor, keď sedel aj v NR SR, určite pomáhal svojmu mestu, či
svojej obci.
Pani primátorka: ja by som veľmi rada informovala o dotáciách a projektoch, ktoré získalo
mesto Poltár, avšak poslanci všetky 3 správy vyradili z dnešného rokovania MsZ, takže to
nebude možné.
Pán poslanec Ing. Žilák: k zverejňovaniu na úradnú tabuľu, je to nekonečný príbeh, strašne
dlho to trvá. Ťažko sa tam prihlasuje. K zasadnutiu MsZ by som iba toľko, že teraz pri tejto
covidovej situácii, vznikajú neplánované karantény . A tiež by som chcel podotknúť neskoré
dodanie podkladov k tomu MsZ, ktoré sa neuskutočnilo, ja som sa dostal do karantény.
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Polovica podkladov prišla v noci z piatka na sobotu. V pondelok malo byť zastupiteľstvo.
Máme jasne v rokovacom poriadku, že všetky podkaldy budú min. 5 dní dopredu u poslancov,
nebolo to dodržané. Pamätám si doby, pozeral som zastupiteľstvá, keď sa 10 dní vyžadovalo
dopredu, aby boli podklady. Nehnevajte sa, aby 18 bodov prišlo v noci z piatka na sobotu, to
nie je bohviečo. Dodržiavajme veci, ktoré máme v rokovacom poriadku.
Pani primátorka: chcem sa opýtať, že kedy ste vy poslali podklady na MsZ, keď ste zvolali.
Pán poslanec Ing. Žilák: tam boli dva body. To nejde o to, toto sa deje často. Už dlhšiu dobu
dostávame podklady na MsZ opozdene, nie 5 dní pred, ale iba 3 dni dopredu. Toto ma už
prekvapilo tou nočnou hodinou.
Pani primátorka: myslím si, že sa iba doposielali podklady. Keď ste zvolávali MsZ vy,
podklady ste neposlali dopredu ani minútu. Treba si priznať aj vlastnú chybu.
Pán poslanec Mgr. Jánošík: v zákone o obecnom zriadení je 3 dni pred zvolaním MsZ.
Keby sme podklady nedostávali v elektronickej podobe, tak by sme museli všetko čítať a bolo
by toho veľa. Vidím, všetko podľa Vás je zle! Treba povedať, že aj my, čo sme tu zvolení, je
zle, lebo mohol tu byť niekto iný. Povedzte, kto má prísť, a ja Vám došikujem Janka Hraška a
bude Vám tlieskať. Čo mám robiť? Máš dneska slovo Peťo na tomto zastupiteľstve, ako keby
si tu bol tristo rokov.
Pán poslanec Račko: prestaňte, vôbec nerozprávate k veci.
Pani primátorka: pán poslanec Račko nemáš slovo.
Pán poslanec Ing. Žilák: prepáčte, pán Mgr. Jánošík, som navrhovateľ všetkých veci, tak
môžem mlčať.
Pán poslanec Mgr. Jánošík: 3 dni stačí, a je zle. Aj ja som bol prekvapený, že to prišlo
neskoro. Ja obdivujem tú ženu vedľa teba, že to vôbec stíha robiť. Keby sme sa boli zišli pred
dvoma týždňami, tak by tých bodov bolo oveľa menej, a neprišli ste, a potom znova v sobotu
a tiež ste neprišli.
Pani primátorka: dohodnime sa, že keď má niekto slovo, a keď sa chcú ďalší prihlásiť,
prihláste sa, máte na to možnosti.
Pani poslankyňa Bc. Tóčiková: v skratke podotknem, pán poslanec Ing. Žilák, že ak si
niekto myslí, že poslanec si príde iba posedieť na MsZ, tak je na omyle. Na MsZ si treba
podklady preštudovať, pripraviť, a je toho veľa, a bolo toho stále veľa. Naozaj treba venovať
dosť svojho voľného času na to, aby si si to mohol preštudovať. Musím sa ešte vyjadriť, či už
zdieľate alebo nie za akú politickú stranu pani primátorka sedí v parlamente, mali by sme byť
hrdí, že niekomu z takého malého mesta sa podarilo dosiahnuť až takýto cieľ. Buďme radi, že
je v Národnej rade a máme príležitosť takto pomôcť mestu, čo sa týka získania finančných
prostriedkov pre mesto.
Pani primátorka: každý poslanec, ktorý je v Národnej rade, má nejakú prioritnú oblasť,
ktorej sa venuje. Mojou prioritnou oblasťou je regionálny rozvoj, som členkou výboru pre
regionálny rozvoj a musím povedať, že mojou srdcovou záležitosťou je získať naozaj čo
najviac finančných zdrojov - mimorozpočtových zdrojov pre naše mesto. A myslím, že sa
nášmu mestu aj mimoriadne darí, pretože takmer 1.000.000 EUR sme získali za posledné 3
mesiace, myslím si, že je to mimoriadny úspech, nie pre mňa, ale je to mimoriadny úspech aj
pre ľudí, ktorí pripravujú tieto projekty, aj pre tých, ktorí žijú v našom meste. Myslím, že je
to mimoriadny úspech aj pre naše MsZ. Nepamätám si, že by sa nám bolo takto darilo, a
ďalšie projekty sú na ceste. Dúfam, že sa nám bude dariť, a aj napriek tomu, že si veľmi
neželáte, aby som sedela v Národnej rade, ale prioritou je nielen rozhodovať o osude
Slovenska, ale aj viesť spravodlivou cestou aj naše mesto.
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Pán poslanec Bc. Skýpala: možno sú očakávania niektorých občanov väčšie, že bude viacej
tých zdrojov získaných. Ja by som poukázal na to, že teraz je prelomové obdobie tých
eurofondových programov, teraz prichádza nové obdobie od 2021 až 2027, teraz budú nové
výzvy vychádzať, teraz z toho môže mesto ťažiť. Od budúceho roka budú tie výzvy
vychádzať. Vieme, že je plán obnovy. Aj vďaka pani primátorky môžu sem prísť, vidíme, že
už teraz sa podarilo nemalú čiastku behom pár mesiacov vybaviť. Mali by sme brať ohľad, že
je v Národnej rade. Keď sedí v Národnej rade tak neháji záujmy nás Poltárčanov, nevybavuje
peniaze? Veď sem vybavuje tie peniaze. Primátor zvoláva zastupiteľstvo. Aspoň čiastočne by
sme mali brať na ňu ohľad, vzhľadom k tomu, že nemalé finančné prostriedky do nášho
mesta môžu prísť v priebehu nasledujúcich rokov, hlavne vďaka pani primátorke.
UZNESENIE č. 213/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
Plán činnosti MsR na I. polrok 2022 v nasledovných termínoch: 08. 02. 2022
08. 03. 2022
19. 04. 2022
07. 06. 2022
Hlasovanie:
8 - za
1 - proti
3 - zdržal sa hlasovania
Mgr. Lenka Sojková
Mgr. Pavol Jánošík
Ján Kromholc
Bc. Ján Skýpala
Neprítomný: Ing. Jozef Žilík
Odôvodnenie využitia sistačného práva: Primátor môže v zmysle § 13 ods. 6 zákona SNR
č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva,
ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné tak, že ho
nepodpíše v lehote do 10 dní od schválenia mestským zastupiteľstvom.
Mestské zastupiteľstvo v Poltári na svojom zasadnutí dňa 3. decembra 2021 prijalo Uznesenie
č. 213/2021, v ktorom na základe pozmeňujúceho návrhu poslanca Pavla Gavalca schválilo
plán činnosti MsR na I. polrok 2022 s tým, že zasadnutia MsR by sa uskutočnili 4 krát sa
polrok v dňoch 08.02.2022, 08.03.2022, 19.04.2022, 07.06.2022.
Podľa § 14 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom a účinnom znení:
Obecná rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. Jej zasadnutie zvoláva a
vedie starosta alebo zástupca starostu, ak tak neurobí starosta.
Zákon o obecnom zriadení ani žiadny iný predpis neustanovuje podmienku schválenia
rámcového plánu či harmonogramu zasadnutí mestskej rady, pričom podľa zákona zasadnutia
zvoláva starosta, resp. primátor alebo jeho zástupca. Z uvedených dôvodov som sa rozhodla
využiť svoje sistačné právo v súlade s § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
a predmetné uznesenie v zákonnej lehote nepodpísať.
UZNESENIE č. 214/2021
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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
Plán činnosti MsZ na I. polrok 2022 v nasledovných termínoch: 16. 02. 2022
16. 03. 2022
27. 04. 2022
15. 06. 2022
Hlasovanie:
8 - za

0 - proti

4 - zdržal sa hlasovania
Mgr. Pavol Jánošík
Ján Kromholc
Bc. Ján Skýpala
Mgr. Lenka Sojková

Neprítomný: Ing. Jozef Žilík
Odôvodnenie využitia sistačného práva: Primátor môže v zmysle § 13 ods. 6 zákona SNR
č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva,
ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné tak, že ho
nepodpíše v lehote do 10 dní od schválenia mestským zastupiteľstvom.
Mestské zastupiteľstvo v Poltári na svojom zasadnutí dňa 3. decembra 2021 prijalo Uznesenie
č. 214/2021, v ktorom na základe pozmeňujúceho návrhu poslanca Pavla Gavalca schválilo
plán činnosti MsZ na I. polrok 2022 s tým, že zasadnutia MsZ by sa uskutočňovali
v nasledovných termínoch: 16. 02. 2022, 16.03. 2022, 27.04.2022, 15.06.2022.
Ustanovenie § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom a účinnom
znení stanovuje minimálnu periodicitu rokovania obecného zastupiteľstva, a to najmenej raz
za tri mesiace. Z § 5 ods. 2 a 8 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
v platnom znení vyplýva, že obec zverejňuje termíny schôdzí obecného zastupiteľstva.
Zákon o obecnom zriadení ani žiadny iný predpis neustanovuje podmienku schválenia
rámcového plánu či harmonogramu zasadnutí mestského zastupiteľstva. Z uvedených
dôvodov som sa rozhodla využiť svoje sistačné právo v súlade s § 13 ods. 6 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení a predmetné uznesenie v zákonnej lehote nepodpísať.
27. Informatívna správa o poskytovaní sociálnej starostlivosti a sociálnych služieb v
meste Poltár
Pani primátorka: materiál sa predkladá z toho dôvodu, aby poslanci MsZ boli informovaní o
poskytnutej sociálnej starostlivosti a sociálnych službách v našom meste. Sociálne služby a
sociálna starostlivosť sú vykonávané prostredníctvom komunitného centra, terénnej sociálnej
práce, prostredníctvom opatrovateľskej služby, prostredníctvom novinky, a to zriadením
"Sociálny šatník nášho mesta ", kde si môžu občania zdarma vziať oblečenie, obuv a iné
potreby, ale aj potravinovou pomocou, ktorú robíme ako nový projekt tým, že prinášame
potraviny ľuďom, ktorí sú v núdzi, ďalej charitatívnym punčom, ktorý ste schvaľovali MsZ
82

dnes. Sme zberným miestom akcie pod názvom "Koľko lásky sa zmestí do krabice od
topánok". Poskytujeme jednorazovú dávku v hmotnej núdzi, ktorú prejednáva sociálna
komisia, následne mi dáva svoje návrhy, a tak isto sme aj osobitným príjemcom dávky v
hmotnej núdzi pre rodiny, ktoré sú sociálne odkázané. Detailné informácie sme zverejnili v
informatívnej správe o poskytnutí sociálnej starostlivosti a sociálnych služieb v našom meste.
Sociálne služby sa zintenzívnili, poskytujeme ich oveľa viacej. Veľmi dobre si uvedomujeme,
v akom období žijeme, a preto chceme byť bližšie ako mestská samospráva k občanom.
Snažíme sa im sociálne služby naozaj intenzívne poskytovať.
Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie predseda návrhovej komisie predniesol návrh na
uznesenie.
UZNESENIE č. 215/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE
Informatívnu správu o poskytovaní sociálnej starostlivosti a sociálnych služieb v meste Poltár
Hlasovanie:
11- za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomní: Mário Kurák, Ing. Jozef Žilík

28. Správa o výsledkoch kontroly plnenia uznesení MsZ v Poltári za II. polrok 2020
Hlavný kontrolór Ing. Škrabák: kontrola bola vykonaná ešte v zmysle plánu kontrolnej
činnosti na II. polrok 2021 s tým, že v priebehu druhého polroka sa uskutočnilo 7 zasadnutí, 1
sa neuskutočnilo. Bolo prijatých 149 uznesení, kde prehľad vyhodnotenia, ich splnenia nesplnenia máte uverejnené tabuľkovou formou. Bol identifikovaný jeden nedostatok, ten sa
týkal nevyhotovenia a nezverejnenia piatich zápisníc zo zasadnutia MsZ, konaných v druhom
polroku 2020, v zmysle rokovacieho poriadku MsZ a Zákone o slobode informácií. Bolo
navrhované odporúčanie a to, zabezpečiť zverejňovanie aj údajov o dochádzke poslancov a
výpisoch o hlasovaní poslancov po jednotlivých zasadnutiach. Tiež bolo navrhnuté jedno
opatrenie, týkajúce sa preverenia stavu ohľadom jedného projektu.
Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie predseda návrhovej komisie predniesol návrh na
uznesenie.
UZNESENIE č. 216/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE
Správu o výsledkoch kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Poltári za
2. polrok 2020
Hlasovanie:
83

10 - za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomní: Mário Kurák, Zdenko Račko, Ing. Jozef Žilík
29. Správa o výsledkoch kontroly príjmov za správne poplatky podľa zákona č. 145
/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov za rok 2020
Ing. Škrabák, hlavný kontrolór: kontrola bola vykonaná na základe plánu kontrolnej
činnosti na II. polrok 2021. V kapitole 2 je uvedený popis overenia, čo sa týka
identifikovaných nedostatkov, bolo zistených päť. Z toho prvý nedostatok sa týkal nezverejnia
sadzobníka správnych poplatkov v zmysle Zákona o slobode informácií. Druhý nedostatok sa
týkal identifikovaných prípadov, nedostatočné vedenie evidencie správnych poplatkov.
Taktiež boli identifikované prípady nesprávneho zatriedenia príjmov podľa ekonomickej
klasifikácie. Štvrtý nedostatok, nevyberanie správnych poplatkov, vydávanie potvrdení o
pobyte osoby v zmysle Zákona o správnych poplatkoch, a potom nevykonávanie základnej
finančnej kontroly na príjmových pokladničných dokladoch. Bolo navrhnutých päť
samostatných odporúčaní, ktoré sú popísané v správe.
Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie predseda návrhovej komisie predniesol návrh na
uznesenie.
UZNESENIE č. 217/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE
Správu o výsledkoch kontroly príjmov za správne poplatky podľa zákona č. 145/1995
Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov za rok 2020
Hlasovanie:
11- za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomní: Mário Kurák, Ing. Jozef Žilík

30. Správa o výsledkoch kontroly vybraných investičných akcií mesta realizovaných v
roku 2020
Ing. Škrabák, hlavný kontrolór: táto kontrola bola vykonaná na základe plánu kontrolnej
činnosti na I. polrok 2021 s tým, že samotné vykonanie kontroly bolo ovplyvnené
skutočnosťou, že tam vznikol sklz z dôvodu karantény, a že som dostal ešte jednu kontrolu
navyše. Snažil som sa vybrať nejaký tovar do 5 000,- € , snažil som sa nejaké stavebné práce s
tým, že som sa zameral na to, aby to boli naše prostriedky, a chcel som vidieť aj čo sa týka
Technických služieb, ako to tam funguje. Bol identifikovaný jeden nedostatok v týchto troch
prípadoch. Jednou z investičných akcií bolo vybudovanie štyroch vstupov do mesta, pričom
bolo zistené, že súčasťou uzatvorenej Zmluvy o diele neboli prílohy, rozpočet - výkaz - výmer
a zjednodušená projektová dokumentácia v zmysle uvedenej zmluvy, a tiež prílohou faktúry
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nebol Protokol o odovzdaní a prevzatí diela. Boli navrhnuté odporúčania. Naše Technické
služby využívajú naše stroje bez zmluvného vzťahu, a tiež sme Technickým službám dávali
stavebné práce vykonávať za ceny, ktoré vychádzajú zo systému Cencross, pričom podľa
môjho názoru, by mali Technické služby s. r. o. robiť tie služby výhodnejšie, čo je priemerná
cena na trhu.
Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie predseda návrhovej komisie predniesol návrh na
uznesenie.
UZNESENIE č. 218/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE
Správu o výsledkoch kontroly vybraných investičných akcií mesta realizovaných v roku 2020
Hlasovanie:
11- za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomní: Mário Kurák, Ing. Jozef Žilík
31. Správa o výsledkoch kontroly, hospodárenia v Školskej jedálne, Slobody 2 Poltár za
rok 2020
Ing. Škrabák, hlavný kontrolór: kontrola bola vykonaná na základe plánu kontrolnej
činnosti na II. polrok 2021, kde v druhej kapitole popisujem, čo bolo všetko overené, akým
spôsobom s tým, že v tretej časti uvádzam konkrétne nedostatky. Prvý nedostatok sa týka
nedostatkov a nezrovnalosti identifikovaných v rámci príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu,
strediska školskej jedálne za rok 2020. Druhý prípad sa týkal nerozúčtovania spoločných
výdavkov za vodné - stočné tepelnú energiu zmysle prijatej smernice. Bližšie je to popísané v
predloženej správe z kontroly.
Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie predseda návrhovej komisie predniesol návrh na
uznesenie.
UZNESENIE č. 219/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE
Správu o výsledkoch kontroly hospodárenia Školskej jedálne, Slobody 2, Poltár za rok 2020
Hlasovanie:
11- za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomní: Mário Kurák, Ing. Jozef Žilík
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32. Informácia o stave kontroly vykonávanej v spoločnosti Technické služby Poltár s.r.o.
na základe žiadosti MsZ v Poltári
Ing. Škrabák, hlavný kontrolór: predmetná informácia bola poskytnutá v súvislosti s
okamžitou kontrolou Technických služieb v meste Poltár na predchádzajúcom zasadnutí MsZ,
ktorá sa uskutočnila s tým, že tak ako som upozorňoval, a aj popisujem tie záležitosti a
rozsah, tak to nebolo možné skončiť do toho obdobia. Túto informáciu som poskytoval k
16.11.2021. Včera som odovzdal návrh správy konateľovi s tým, že do 7.12.2021 má termín
na predloženie námietok.
Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie predseda návrhovej komisie predniesol návrh na
uznesenie.
UZNESENIE č. 220/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE
Informáciu o stave kontroly vykonávanej v spoločnosti Technické služby Poltár, s.r.o. na
základe žiadosti Mestského zastupiteľstva v Poltári
Hlasovanie:
10 - za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomní: Mário Kurák, Mgr. Lenka Sojková, Ing. Jozef Žilík

33. Informácia o nepodpísaní Uznesenia číslo 117 /2021 z MsZ v Poltári schváleného dňa
8. 11. 2021
Pani primátorka: primátor môže v zmysle § 13 odst.6 Zákona o obecnom zriadení
pozastaviť výkon uznesenia MsZ, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre mesto
zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote do 10 dní od schválenia MsZ. MsZ v Poltári
na svojom zasadnutí 8.11.2021 prijalo uznesenie číslo 117/2021 v ktorom splnomocňuje za
kataster Poltár časť Prievrana Hájiky - Maky na výkon práva poľovníctva v poľovnom revíri
Petrovec, poslanca Pavla Gavalca. K predmetnému uzneseniu MsZ nebol predložený
predkladateľom poslancom pánom Gavalcom materiál, z ktorého by bolo jasné, na akom
základe žiada MsZ v Poltári o splnomocnenie na výkon práva poľovníctva. Rovnako mesto
Poltár nebolo v tejto súvislosti kontaktované ohľadom zvolania zhromaždenia vlastníkov
poľovných pozemkov v predmetnom poľovnom revíri. Z uznesenia tiež nie je jasné, čo
konkrétne má obsahovať plná moc, a akými dokladmi sa má preukázať splnomocnenec.
Formulácia uznesenia tak nemôže byť podkladom na spísanie samotného splnomocnenia.
Podľa § 11 ods. 1 zákona č. 274/ 2009 o poľovníctve o využití práva poľovníctva v
spoločnom poľovnom revíre rozhodujú vlastníci poľovného revíru na zhromaždení vlastníkov
poľovných pozemkov. Prijaté uznesenie je v rozpore s § 11 ods. 1 Zákona o poľovníctve Vlastník poľovného pozemku v spoločnom poľovnom revíre nemôže niekoho splnomocniť na
výkon práva poľovníctva. O výkone práva poľovníctva v spoločnom poľovnom revíre
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rozhoduje zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov. Z dôvodu nejasnosti a
nezákonnosti prijatého uznesenia som sa rozhodla ho nepodpísať. Pozastavenie výkonu MsZ
nebolo prerokované v MsR, nakoľko MsR nebolo uznášaniaschopná.
Pán poslanec Gavalec: ak sú to obecné pozemky, musí splnomocniť MsZ, inak je neplatné.
Pokiaľ to neprejde zastupiteľstvom, tak to automaticky vyhodia. Je lockdown, nemôže byť
združenie vlastníkov a valné zhromaždenie, inak by to už bolo v piatok alebo v sobotu.
Pani primátorka: tu ide o to, ako to uznesenie bolo formulované. Z takto formulovaného
uznesenia nemôžeme spraviť spolnomocnenie. Skúste predtým, ako to predložíte, si to doma
pripraviť a prejsť si to s nejakým právnikom, aby sme to mohli urobiť. Teraz, čo si povedal,
to je pravda. MsZ má niekoho splnomocniť, ale v tomto prípade v tom uznesení
nevyhovovala forma. Toto bol problém. Treba si skôr pripraviť materiály, a potom si ich
prineste na zasadnutie MsZ.
Pán poslanec Gavalec: máš pravdu, iba som mal vypísať všetky parcely, ktoré do tohto
územia patria, aby to bolo zrejmé a jasné, koľko m2 je tam. Myslím,že na najbližšie MsZ to
vydokladujem a požiadam MsZ, aby sme sa k tomu opäť vrátili.
Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie predseda návrhovej komisie predniesol návrh na
uznesenie.

UZNESENIE č. 221/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE
informáciu o nepodpísaní Uznesenia č. 117/2021 Mestského zastupiteľstva v Poltári
schváleného dňa 08.11.2021
Hlasovanie:
8 - za

0 - proti

3 - zdržal sa hlasovania
Boris Dreisig
Pavel Gavalec
Ing. Miroslav Macove

Neprítomní: Mário Kurák, Ing. Jozef Žilík
34. Schválenie spolufinancovania projektu "Eurá z Eura"
Pán poslanec Bc. Skýpala: je to projekt na dobudovanie amatérskej futbalovej infraštruktúry
a vybudovanie a rekonštrukciu športového zázemia v areáli TJ Sklotatran Poltár vo výške
12.000,- EUR. Slovenský futbalový zväz zverejnil túto výzvu 29.11.2021. Vyhlásil výzvu na
predkladanie žiadostí o príspevok, minimum, čo sa dá žiadať je 10 000,- Eur max. 50 000,Eur. Termín predkladania žiadosti je do 10.1.2022. Minimálne spolufinancovanie je 25 %.
Chceli by sme žiadať vo výške 30 000,- Eur. Keďže sme my štvrťoligový musíme spĺňať
podmienky, teda hracia plocha, nejaké požiadavky na výmeru šatní, požiadavky hygienické 3 funkčné sprchy a 2 funkčné toalety na každú šatňu, musia mať rozhodcovia a delegáti svoje
šatne a toaletu, čo my nespĺňame. Na základe tohto by sme chceli žiadať túto dotáciu na
dobudovanie týchto minimálnych infraštrukturálnych podmienok, a v rámci toho by sme
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chceli zveľadiť aj iné veci. Podobný projekt sa riešil v roku 2017, tam nám MsZ tiež niečo
schválilo. Urobilo sa kúrenie, strecha, čiže my by sme len pokračovali v týchto veciach,
nejako by sme to zveľaďovali, a hľadali tieto mimorozpočtové zdroje. Toto je vhodná situácia
to využiť. Projekt ešte nemáme, nakoľko len teraz to vyšlo, potom sa budú riešiť technické
možnosti, určite Vás budeme informovať, čo konkrétne sa tam bude riešiť.
Pán poslanec Mgr. Jánošík: Slovenský futbalový zväz vyčlenil pre jednotlivé regióny
takmer 2,5 milióna EUR. Je dobré sa zapojiť do tejto výzvy a získať finančné prostriedky.
Pani primátorka: ja som tiež rada, že takýto poslanecký návrh prišiel, a určite každý projekt,
ktorý mesto získalo na rekonštrukciu budovy, bude pre mesto veľkým prínosom.
Pán poslanec Bc. Skýpala: prerozdeľovali to na základe regionálneho princípu, jedným
kritériom je výška spolufinancovania , potom počet mládežníckych družstiev prihlásených v
súťažiach. My máme 4 mládežnícke družstvá, tak je tam predpoklad úspechu projektu.
Pán poslanec Gavalec: každý projekt, ktorý sa podáva, pomôže tomuto mestu. Mali by sme
byť zato, aby sme takéto aktivity podporili.
Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie predseda návrhovej komisie predniesol návrh na
uznesenie.
UZNESENIE č. 222/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
1. spolufinancovanie projektu „EURÁ z EURA“ projekt na dobudovanie amatérskej
futbalovej infraštruktúry, na vybudovanie a rekonštrukciu športového zázemia v areáli
TJ Sklotatran Poltár vo výške 12 000 eur
2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
3.

zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške 12 000,00 €

4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z vlastného rozpočtu

Hlasovanie:
11- za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomní: Mário Kurák, Ing. Jozef Žilík
35. Interpelácia poslancov
Pán poslanec Bc. Skýpala: týka sa to Technických služieb. Pri chodníkoch, čo robia, aby
trošku vyrovnávali zem. Ostávajú tam kopce, a keď to zamrzne, tak si tam deti zuby vybijú.
Pani primátorka: budeme tlmočiť riaditeľovi Technických služieb.
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Pán poslanec Mgr. Jánošík: na Ul. slobody chýba malý chodník, od výškového činžiaku H,
až kde končí činžák 108 do Tesca, aby sa to dokončilo smerom od cesty ku škole. Volal som
s riaditeľom Technických služieb, že to nie je v rozpočte. Myslím si, že by to bolo vhodné
teraz to dokončiť, ak sa nejaký materiál zvýši. Chodia tam často ľudia krížom. Ak by sa našiel
materiál, aby to vedeli dokončiť, tú časť chodníka.
Pani primátorka: rovnako to budeme tlmočiť riaditeľovi Technických služieb.
Pán poslanec Račko: zamestnanci mi odmietajú chodiť vysýpať kukanádoby, je tam strašne
zarastené konármi. Poprosím upraviť cestu na Ulici podhorskej. Už som volal na Technické
služby, volal som aj cestárov, a tiež som to už aj tu hovoril, upraviť aspoň tie najhoršie časti
cesty na Ul. podhorskej.
Pani primátorka: tá cesta nie je majetkom mesta, je to urbárske. My sme urbár kontaktovali.
Pán poslanec Račko: ja som tiež kontaktoval aj pána Kostúra, ale musíme to nejako vyriešiť.
Tam si poškodzujeme autá, ľudia mi tam odmietajú vyvážať smeti.
Pani primátorka: kontaktovali sme pána Kostúra, s tým, že pošle pilčíka, a oni sami si to
vypília. Tam je potrebná participácia s urbárom. Budeme ho opäť kontaktovať, či si to vypília.
Keď to vypília, my to potom odvezieme.
Pán poslanec Dreisig: opäť sa vraciam k tej mláke, pri rampách. Donedávna to bola len
mláka, až taký problém to nebol. Teraz, ako sa tam zriadila MOM, tam každé ráno stoja autá
v tej mláke. Likviduje sa naša dobrá cesta smerom do cintorína. Robí sa blato, odlamujú sa
kusy asfaltu z dobrej cesty. Zničíme si tam tú dobrú cestu, neviem, či sa znovu nájdu nejaké
peniaze, aby sme tú cestu vedeli opraviť. Niekoľkokrát som túto tému otváram, treba tam
preraziť do šachty, aby mláka odtekala. Je tam hlavná kanalizácia, zboku od trate sa tam dá
napojiť na kanalizáciu, aby sme tú vodu z tade dostali.
Pani primátorka: viem, že si na to upozorňoval, stavebné oddelenie sa s tým zaoberalo.
Ing. Kančo, vedúci stavebného oddelenia: tam vedie splašková kanalizácia, kontaktovali
sme aj vodárne. Treba nato vypracovať projekt a tiež aj rozpočet. Musíme na to mať
vyčlenené finančné prostriedky, aby sme to mohli urobiť.
Pani primátorka: budeme sa tomu venovať, príde na to rozpočtové opatrenie na
zastupiteľstvo, v tom prípade, ak je naozaj takýto technický problém.
Poslanec Bc. Skýpala: v tej jame je kanalizácia? Tam, kde sa to prepadlo?
Pán poslanec Dreisig: tou cestou je robená kanalizácia, je to asi 1,5 m od krajnice. Aby sme
nepoškodili krajnicu, z boku sa určite dá dostať, aby sme sa napojili na kanalizáciu. Treba tam
spraviť šachtu na tej strane, kde sa tvorí mláka, nakoľko zle je naklonená cesta. Stále je to
podmyté, a tým, že sa voda dostáva pod asfalt, sa to vyplavuje. Keď príde auto na krajnicu, a
pod tým asfaltom nie je nič, z asfaltu sa stále odlupuje. Dávnejšie som Karola kontaktoval,
jeho chlapi doniesli asfalt vo fúriku a zaasfaltovali tú dieru, aby sa to viacej neničilo. Stále je
to nedoriešený problém.
36. Diskusia
Pán poslanec Račko: 2.12.2021 prebehlo Valné zhromaždenie Združenia obcí pre likvidáciu
odpadu Poltár v Brezničke. Zúčastnila sa ho prednostka mesta Poltár a vyšiel z tade výstup, že
mám ťa poprosiť o urýchlené stretnutie s konateľom, nakoľko tam vznikol nejaký vážny
problém. Dostal som túto úlohu od Valného zhromaždenia.
Pani primátorka: informáciu mi tlmočila pani prednostka. Ja samozrejme v súčasnej dobe
komunikujem. Jedná sa o rozšírenie skládky, nedali sme k tomu kladné stanovisko my ako
89

mesto, čiže ešte komunikujeme o tejto situácii s príslušnými štátnymi orgánmi, a potom hneď
následne sa stretnem s konateľom.
37. Záver
Pani primátorka sa poďakovala poslancom za účasť na MsZ a tiež oznámila, že ďalšie
zasadnutie MsZ sa uskutoční 16. decembra tohto roku. Prioritou MsZ bude rozpočet a ostatné
body, ktoré sa presunuli. Bude tam aj bod, o ktorom hovorila pani riaditeľka Zariadenia
sociálnych služieb, kde chce podať projekt. Ak bude mať aj mesto nejaký projekt,
samozrejme, že sa tam zaradí.

Martina Brisudová
primátorka mesta

Mgr. Stanislava Čepková
poverená prednostka MsÚ

Mgr. Pavel Jánošík
I. overovateľ

Marián Korimčák
II. overovateľ
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