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Zápisnica
napísaná na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Poltári
konaného dňa 04. 03. 2020

Prítomní: Boris Dreisig, JUDr. Bronislava Garajová, Pavel Gavalec, Mgr. Pavel Jánošík,
Ing. Miroslav Macove, Zdenko Račko, Bc. Ján Skýpala, Mgr. Lenka Sojková, Karol Švingál,
Bc. Martina Tóčiková, Ján Kromholc, Ing. Peter Žilák,
Neprítomní: Mário Kurák
Primátorka: Mgr. Martina BRISUDOVÁ,
Hlavný kontrolór: Ing. Tomáš ŠKRABÁK
Zapisovateľka: Mária Šnúriková

Rokovanie mestského zastupiteľstva otvorila a viedla primátorka mesta Mgr. Martina
Brisudová, ktorá privítala všetkých prítomných. Konštatovala, že na zasadnutí je prítomných
11 poslancov, MsZ je uznášaniaschopné

OVEROVATELIA ZÁPISNICE: 1. Ing. Peter Žilák, 2. Bc. Ján Skýpala
Hlasovanie: Kto je za to, aby overovateľmi zápisnice boli Ing. Peter Žilák a Bc. Ján Skýpala?
10 za

0 - zdržal sa hlasovania

0 - proti

1 neprítomný: Mário Kurák, Boris Dreisig, Bc. Ján Skýpala
NÁVRHOVÁ KOMISIA: 1. Zdenko Račko - predseda
2. Karol Švingál
3. Mgr. Pavel Jánošík
Hlasovanie: Kto je za to, aby návrhová komisia pracovala v tomto zložení?
9 za

0 - zdržal sa hlasovania

0 - proti

1 neprítomný: Mário Kurák, Pavel Gavalec, Bc. Ján Skýpala, Ing. Peter Žilák
PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3. Schválenie programu zasadnutia
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4. Informatívna správa o stave projektu ,,Zníženie energetickej náročnosti KD“

5. Zásady participatívneho rozpočtu
6. Informatívna správa MOPS
7. Schválenie zápisu do kroniky mesta Poltár rok 2015 - 2018
8. Správa o činnosti komisií a ZPOZ
9. Zmeny v členstve v ZPOZ
10. Zmeny v zložení komisie pre likvidáciu majetku
11. Návrh na vyradenie majetku MsPS Poltár
12. Zriadenie vecného bremena pre stavbu 11333 – Poltár, Ul. 13. januára, rozšírenie NNK
pre radové garáže
13. Zriadenie vecného bremena – kanalizácia Podhorská
Odmeňovanie bezpríspevkových darcov krvi
Informatívna správa o stave projektu ELWIS
Vyjadrenie stanoviska k spoluúčasti financovania projektu ZŠ Slobody, Poltár
Prerozdelenie finančných prostriedkov z rozpočtových položiek správy školských
budov ZŠ Školská
18. Úprava rozpisu finančných prostriedkov prevádzkových nákladov na rok 2020
19. Zaradenie poslancov MsZ do obvodov
14.
15.
16.
17.

20. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poltár č. 1/2020, ktorým sa mení
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č. 1/2019 o určení výšky finančných
prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej
školy a žiaka školy a školského zariadenia, zriadených na území mesta Poltár v znení
VZN mesta Poltár č. 6/2019
21. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poltár č. 2/2020, ktorým sa mení
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č. 3/2019 o určení príspevkov od zákonných
zástupcov detí, žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských
školách, v základnej umeleckej škole, v centre voľného času, v školskom klube detí,
v školských jedálňach pri materských školách a pri základných školách
22. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poltár č. 3/2020, Prevádzkový poriadok
pohrebísk na území mesta Poltár
23. Zásady hospodárenia s majetkom mesta Poltár
24. Návrh na zmenu rozpočtu RO č. 88, RO č.1 – 6
25. Schvaľovanie nájomných zmlúv
26. Správa o výsledkoch kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Poltári za I.
27.
28.

29.
30.
31.

polrok 2019
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Poltár za rok 2019
Správa o výsledkoch kontroly evidencie a výberu príspevkov zákonných zástupcov na
čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ Kanadská 19, Poltár za šk. rok
2018/2019 a I. polrok šk. roka 2019/2020
Interpelácie poslancov
Diskusia
Záver
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Pani primátorka: program dnešného Mestského zastupiteľstva má 31 bodov. Má niekto niečo
na doplnenie programu?
Poslanec Bc. Ján Skýpala: ja by som mal návrh dať na doplnenie za bod číslo 24 doplniť
rozpočtové opatrenie číslo 7, ktoré sa bude týkať neuhradených faktúr za autodopravu pánovi
Jackuliakovi, Ktoré má neuhradené za Sklotatran Poltár z roku 2019.
Ak to môže byť súčasťou toho 24 bodu ako rozpočtové opatrenia č. 7 alebo sa to vsunie ako
nový bod č. 25.
Pán poslanec Mgr. Pavel Jánošík: pani primátorka, dovoľ aby som Ti zablahoželal. Je to
veľký úspech, že si sa stala poslankyňou Národnej rady Slovenskej republiky a prvou
občiankou mesta Poltár, ktorá sa stala poslankyňou v rámci samostatnej Slovenskej republiky.
Pani primátorka: ďakujem pekne za blahoželanie. Verím, že mandát, ktorý som dostala od
občanov Slovenskej republiky budem vykonávať tak, aby som pomohla nášmu mestu, nášmu
regiónu a samozrejme celému Slovensku.
V tejto chvíli teda môžeme pokračovať v rokovaní Mestského zastupiteľstva. Budeme
schvaľovať program. Najprv budeme hlasovať o pôvodnom programe zasadnutia Mestského
zastupiteľstva a potom o doplnení rozpočtového opatrenia číslo 7 do bodu číslo 24 návrh na
zmenu rozpočtu rozpočtovými opatreniami.
Hlasovanie:
12 za

0 - zdržal sa hlasovania

0 - proti

1 neprítomný: Mário Kurák
Pani primátorka: teraz budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Jána Skýpalu ohľadne
doplnenia rozpočtového opatrenia číslo 7 do bodu číslo 24 návrh na zmenu rozpočtu
rozpočtovými opatreniami.
Hlasovanie:
12 za

0 - zdržal sa hlasovania

0 - proti

1 neprítomný: Mário Kurák
4. Informatívna správa o stave projektu "Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho
domu".
Pani primátorka: informatívnu správu predkladáme mestskému zastupiteľstvu na základe
monitorovania aktuálneho stavu projektu rekonštrukcie budovy kultúrneho domu. Kultúrny
dom bol postavený v roku 1961 a celkovou rekonštrukciou doteraz neprešiel. Celkový rozpočet
projektu podľa materiálov, ktoré máte k dispozícii viac ako 2,5 milióna EUR. Nenávratný
finančný príspevok je viac ako 1,8 milióna EUR. Mesto sa má podieľať na spolufinancovaní
projektu piatimi percentami, čo je takmer 100.000 EUR a neoprávnené výdavky sú viac ako
628.000 EUR. Práve neoprávnené výdavky by mali byť riešené prostredníctvom úveru, ktorý v
prípade potreby schvaľuje mestské zastupiteľstvo. Na tento projekt bol získaný finančný
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príspevok v minulom volebnom období v rámci operačného programu Kvalita životného
prostredia. Mesto Poltár za vypracovanie projektu už zaplatilo 45.000 EUR spoločnosti
ESTING Zvolen. Verejné obstarávanie na projekt bolo niekoľkokrát opakované a v súčasnosti
sa realizuje v poradí tretie verejné obstarávanie, pretože v rozpočte projektu sa nachádzajú
duplicitné položky. Tiež sa zmenili kvalitatívne ukazovatele a normy. Firmy, ktoré sa zapojili
do verejného obstarávania položili množstvo otázok na ktoré bolo treba fundovane odpovedať
. Rozpočet projektu bolo preto potrebné upraviť s tým, že následne sa aj predĺži termín
verejného obstarávania, ktorý bol pôvodne stanovený na 6. februára 2020. Termín ukončenia
verejného obstarávania môže byť cca v marci alebo v apríli a následne bude kontrola verejného
obstarávania. Predpokladáme, že v júni by sme mohli v prípade podpísania zmluvy s víťaznou
firmou realizovať vonkajšie stavebné práce, pričom termín ukončenia stavby je február 2021 a
celkový termín ukončenia projektu je máj 2021. Vzhľadom k týmto okolnostiam je potrebné,
aby sa k samotnej realizácii tohto diela vyjadrilo mestské zastupiteľstvo. Rovnako na zasadnutí
dnešného Mestského zastupiteľstva vítam aj zástupcov spoločnosti Ultima ratio s.r.o., ktorá
spracovala žiadosť na projekt realizuje verejné obstarávanie a zrealizovala aj potrebnú úpravu
rozpočtu. Pôvodne sme zaslali iný návrh na uznesenie s inými sumami alebo úprave rozpočtu
ste dostali nový návrh na uznesenie, kde spolufinancovanie mesta Poltár je ešte vyššie ako v
pôvodnom návrhu. Mestská rada na svojom zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo 12. februára
odporučila mestskému zastupiteľstvu vziať informatívnu správu na vedomie a súčasne schváliť
realizáciu tohto projektu. Viem, že sú k dispozícii dve powerpointové prezentácie, ktoré sa
vlastne týkajú tohto projektu. Poprosila by som, aby sme najprv spustili prezentáciu mesta a
následne by som dala slovo zástupcom spoločnosti Ultima Ratio s.r.o., takže poprosím o
spustenie prezentácie. V podstate tu je budova kultúrneho domu ešte v tom pôvodnom stave a
jeho výstavba. V súčasnosti v kultúrnom dome je takýto technický stav, čiže do kultúrneho
domu nám zateká. Narušená statika je na balkóne, poškodené sú múry a kultúrny dom má
vysoké energetické nároky. Cieľom tohto projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy,
ktorá pozostáva z nasledovných prác a to je zateplenie obvodového plášťa strechy, výmena
otvorových konštrukcií teda okien dverí opatrenia proti vlhkosti rekonštrukcia, modernizácia
vykurovania a ohrevu teplej úžitkovej vody atď. ako aj rekonštrukcia osvetlenia. Ďalej je to
samotná realizácia projektu a sumy, ktoré budeme na realizáciu projektu potrebovať. Celkový
rozpočet je teda viac ako 2.600.000 EUR, oprávnené výdavky viac ako 1.900.000 EUR,
nenávratný finančný príspevok, ktorý by sme mohli získať je viac ako 1.800.000 EUR. Naše
spolufinancovanie vo výške 5 % je takmer 97.000 EUR. Túto položku máme v rozpočte a
potom sú to neoprávnené výdavky, ktoré sú takmer 700.000 EUR. Tieto finančné zdroje v
rozpočte zatiaľ nemáme. Projektová dokumentácia bola nesúrodá so samotným rozpočtom,
pretože projekt bol riešený a vypracovaný v roku 2015 ako som už hovorila celková suma, ktorá
bola vyplatená za vypracovanie projektovej dokumentácie bola 45.000 EUR. V roku 2016 došlo
k úprave teplo technickej normy o zatepľovaní budov a toto má výrazný vplyv na celkové
riešenie projektu. Počas súťaže počas verejného obstarávania vzniklo množstvo otázok zo
strany firiem a my sme mali na tieto otázky odpovedať na niektoré sme samozrejme odpovedali,
ale na niektoré, ktoré sa týkali toho, že projekt bol nesúrodý so samotným rozpočtom sa
odpovedať nedalo, a preto sme pristúpili k úprave rozpočtu, čo realizovala spoločnosť Ultima
Ratio s.r.o. Verejné obstarávanie bolo realizované niekoľko krát a práve tu v prezentácii je
napísané, prečo bolo zrušené prvý krát, pretože bola predložená len 1 ponuka a to bolo dôvodom
na zrušenie súťaže. Prvé verejné obstarávanie bolo zrušené v roku 2017. Druhýkrát sa verejné
obstarávanie zrušilo, pretože bolo potrebné v procese verejného obstarávania prepracovať
podklady k zákazke. Toto verejné obstarávanie bolo zrušené 2. apríla minulého roku. Po
prepracovaní a odoslaní potrebných podkladov bolo vyhlásené verejné obstarávanie tretíkrát.
Aktuálne prebieha verejné obstarávanie, bolo vyhlásené a doba na predkladanie ponúk bola
stanovená na 26. novembra minulého roku, ale z dôvodu množstva otázok v rámci procesu
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verejného obstarávania sa lehota na predkladanie ponúk predĺžila do 6. februára tohto roku. Po
zapracovaní vznesených otázok do rozpočtu a podkladov verejného obstarávania sa bude v
treťom kole verejného obstarávania ďalej pokračovať, ale o tom vám už viac povedia
zástupcovia Ultima Ratio s.r.o. Uskutočnilo sa pracovné stretnutie s touto spoločnosťou, kde
bolo dohodnuté, že verejné obstarávanie nebudeme rušiť a budeme a v ňom pokračovať, iba sa
predĺži jeho termín. Predpokladaný termín ukončenia verejného obstarávania odhadom je v
mesiaci marec 2020 a v mesiaci apríl by sa mala uskutočniť prvá ex ante kontrola.
Predpokladáme, že v prípade, že všetko pôjde tak ako má v júni alebo v júli 2020 by sa mohlo
začať s vonkajšími prácami na budove kultúrneho domu. Termín na ukončenie realizácie
projektu je stanovený na február budúceho roka. Celkovo projekt vlastne by mal byť
skolaudovaný do 31. 5. 2021. Vzhľadom k tomu , že proces verejného obstarávania môže byť
problematický je potrebné zvážiť či vzhľadom na rozsah stavebných prác je reálne možné túto
stavbu dokončiť v stanovenom termíne a to do februára budúceho roka. V prípade
nedokončenia stavebných prác v stanovenom termíne mesto Poltár bude znášať tieto náklady
zo svojho vlastného rozpočtu. To je suma nenávratného finančného príspevku, ktorý mesto
získa v prípade realizácie projektu. Zase sme zopakovali tú sumu spolufinancovania to je tá
suma 5 % a okrem toho sú to potom tie ďalšie finančné prostriedky, ktoré sú neoprávnené a
ktoré naše mesto bude potrebovať pri samotnej rekonštrukcii kultúrneho domu. Jednou z vecí,
ktoré patria medzi neoprávnené výdavky je aj zasúvacie hľadisko. Suma zasúvacieho hľadiska
v súčasnej dobe je 180.000 EUR . Momentálny počet sedadiel, ktoré sú v kultúrnom dome je
360 a počíta sa, že sedadiel aj s balkónom bude približne 200, čiže bude ich podstatne menej v
tomto návrhu. Čiže toto je prezentácia, ktorú sme vlastne pripravili preto, aby ste mali
komplexnejší pohľad na rekonštrukciu kultúrneho domu. Vzhľadom k tomu, že sme ďalej
spolupracovali so spoločnosťou Ultima Ratio s.r.o. mohli ďalej upravovať rozpočet na také
sumy, ktoré sú v súčasnosti v návrhu uznesenia.
Ultima Ratio s.r.o., Ing. Branislav Zigo: rád by som odprezentoval aktuálny stav verejného
obstarávania a odprezentoval výsledky našej práce v tomto verejnom obstarávaní a naše návrhy
riešenia problémov, ktoré v obstarávaní vznikli. Tu sú stručné informácie o projekte väčšina z
nich bola už predchádzajúcej prezentácií. Len teda dodám možno drobný detail, že vlastne vy
ako mesto spolufinancuje 5 % z oprávnených výdavkov a všetky výdavky, ktoré sú vlastne nad
rámec oprávnených sú neoprávnené výdavky. To, čo sa mení najviac budú v skutočnosti
neoprávnené výdavky. Pre ukončenie projektu z hľadiska jeho financovania z fondov Európskej
únie je dôležitá realizácia aktivít na oprávnených výdavkoch, tzn. dôležité je skolaudovať
prioritne oprávnené výdavky tie, ktoré sú financované z externých zdrojov. Máme nejaké
informácie o tom verejnom obstarávaní, ktoré aktuálne beží. Počas tohto obstarávania sme
dostali od značného množstvo uchádzačov veľa otázok, ktoré smerovali k rozporom medzi
výkresovou časťou projektovej dokumentácie a technickými správami v projektovej
dokumentácii a rozpočtom, ktorý bol súčasťou súťažných podkladov. To množstvo rozporov
bolo už také veľké, že jednoducho sme nemohli ďalej bez nejakého technického zásahu
pokračovať verejné obstarávanie a neboli sme schopní jasne vysvetľovať tieto rozpory. Tzn.
bolo potrebné prepracovať rozpočet tak, aby bol v súlade s dnešnými cenovými hladinami,
ktoré sú na trhu. Tak, aby obsahoval trhové ceny, opravili sa chyby, napr. duplicitné niektoré
hárky a pod. a bolo potrebné aktualizovať niektoré normy, ktoré boli v projektovej
dokumentácii. Toto všetko sme zrealizovali, pripravili sme aktualizovaný rozpočet. Následne z
tejto aktualizácie nám vyšli niektoré nové čísla. Oprávnené výdavky sú nastavené v pôvodnom
rozpočte projektu to znamená v zmluve o nenávratnom finančnom príspevku. Vzhľadom na
infláciu cien dnešná trhová cena týchto oprávnených výdavkov sa posunula oproti výdavkom z
roku 2015, tzn. tam vidíme posun trhových cien opravnených výdavkov podľa oceňovaných
programov. Cena neoprávnených výdavkov nám stúpla na hodnotu, ktorú vidíte 682 000,- eur
a spolu teraz vidíme výsledok súčtu týchto dvoch hodnôt. Budeme aktualizovať dokumentáciu
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a obstarávanie bude ďalej prebiehať. Zatiaľ sme nastavili lehotu na 01.04. Je možné, že v
závislosti ako bude prebiehať schvaľovanie a otázky táto lehota sa ešte o pár dní posunie, ale
rozhodne by sme chceli do prvej polovici apríla zabezpečiť predkladanie ponúk aby sme
ponuky mohli vyhodnotiť a čím skôr verejné obstarávanie ukončiť a predložiť na kontrolu,
pretože ten čas, ktorý máme na realizáciu projektu sa nám skracuje. Máme fixný termín
ukončenia projektu realizácie stavby ako takej, takže v podstate potrebujeme, čím skôr ukončiť
verejné obstarávanie, ukončiť kontrolu verejného obstarávania a realizovať projekt. To, čo by
mala byť správa pre vás je, že sa nám nejakým spôsobom zvyšujú predpokladané výdavky, aké
veľké nakoniec budú to vyplynie zo súťaže, pretože cena bude zrejme trošku nižšia ako
predpokladaná hodnota zákazky, ale vzhľadom na situáciu na stavebnom trhu sa nedajú
očakávať radikálne zmeny. Neočakávam zásadný pokles cien oproti predpokladanej hodnote
zákazky a to z toho dôvodu, že nám za posledných dva a pol roka ceny stavebných prác
kontinuálne rastú to znamená predlžovaním súťaže v skutočnosti len necháme infláciu pracovať
na zvyšovaní cien. Tu sú niektoré aktivity, ktoré bolo treba nejakým spôsobom preceniť. Výplne
stavebných otvorov kvôli vyššiemu tepelnému odporu, vzduchotechnika bol asi najväčší
problém celej stavby. Tu teda bolo potrebné pristúpiť k zásadným zmenám hlavne preto, že
niektoré zariadenia, ktoré boli pôvodne projektované sa už nevyrábajú to znamená, že sa nedajú
obstarať. Tu bola potrebné umožniť tým uchádzačom, aby dodávali iné zariadenia alebo
modernejšie zariadenia. Pri elektroinštalácii a osvetlení sú normy a tam sme opravili
identifikované chyby a chyby identifikovali samotní záujemcovia súťaže, tzn. tým, že sa pýtali
na niektoré nejasné položky, tak sme boli schopní ich identifikovať a následne sme opravili a
aktualizovali sme cenové hladiny pre rok 2022.
JUDr. Garajová: poprosila by som o ozrejmenie zo stavebného hľadiska, čo sa zaplatí v
oprávnených a neoprávnených výdavkoch, z toho stavebného hľadiska, aby občania vedeli, čo
sa presne ide robiť.
Ultima Ratio s.r.o., Ing. Branislav Zigo: predmetom žiadosti o nenávratný finančný príspevok
mohli byť len a činnosti, ktoré súvisia so znížením energetickej náročnosti budovy, tzn.
oprávnené výdavky sú len tie, ktoré znižujú energetickú náročnosť, všetky ostatné výdavky, aj
keď slúžia na rekonštrukciu sú neoprávnené. To znamená v kategórii oprávnených výdavkov
sú zateplenie obvodového plášťa a strechy, súvisí aj s rekonštrukciou strechy. Výplne
stavebných otvorov, tzn. okná a dvere externé, vykurovanie objektu a vzduchotechnika to
znamená všetko, čo súvisí s dodávkou energie do budovy, spadajú tam aj kotolne a potom
osvetlenie, pokiaľ redukujeme spotrebu energie na osvetlenie. Toto všetko sú oprávnené
výdavky, nič iné nie je oprávneným výdavkom, tzn. akákoľvek rekonštrukcia napríklad
rekonštrukcia kanalizácie a kanalizačnej prípojky to je neoprávnený výdavok. Všetky vnútorné
priestory, zdravotechnika v budove a vnútorné omietky atď. to všetko sú neoprávnené výdavky.
Samotná rekonštrukcia budovy z hľadiska jej použitia nie je oprávnený výdavok . Oprávnený
výdavok je len to, čo súvisí so znižovaním spotreby energie. Zjednodušene povedané toto je
pravidlo, ktoré treba uplatniť a podľa toho sa delili aj výdavky na oprávnené a neoprávnené.
Preto napríklad výdavky na tribúnu a sedadlá s hľadiskom sú kompletne neoprávnenými
výdavkami.
JUDr. Bronislava Garajová: aký je postup stavebných prác a čo ostane z pôvodnej stavby a
budovy kultúrneho domu
Ultima Ratio s.r.o., Ing. Branislav Zigo: stavba ako taká ostane celá a zvonku sa
zrekonštruuje, vnútri sa bude rekonštruovať zdravotechnika, hľadisko, budú sa rekonštruovať
všetky priestory a budú sa robiť opravy trhlín, opravy fasády zvnútra a zvonka. Budova bude
slúžiť pôvodnému účelu. Ona nejakým zásadným spôsobom nemení svoj účel, stavba proste
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ostane taká aká je, ale modernizuje sa. Vyriešia sa jej problémy, ktoré má. To sú funkčné a
prevádzkové. Je naprojektované hľadisko, upraví sa jeho funkcia, ale sama o sebe stavba bude
stále slúžiť svojmu účelu na kultúrne potreby.
JUDr. Bronislava Garajová: takže, aby tomu občania rozumeli, vyberieme komplet javisko,
vyberieme hľadisko a vstupný priestor sa úplne vybúra.
Ultima Ratio s.r.o., Ing. Branislav Zigo: upraví sa podľa projektovej dokumentácie, podľa
výkresov. Môžeme pozrieť situačný nákres, ale principiálne my nemeníme nejakým zásadným
spôsobom, využitie budovy, tzn. nevytvárame nejaké zásadné nové priestory ani neredukuje
priestor z hľadiska návštevníkov budovy. Väčšina tej ceny svojim spôsobom súvisí s veľkosťou
samotnej budovy. Keďže budova je veľmi veľká , tak náklady na rekonštrukciu metra
štvorcového alebo metra kubického nie sú extrémne, ale kvôli veľkosti budovy sa táto suma
posunie do takéhoto rozsahu.
Pán poslanec Ing. Miroslav Macove: pokiaľ sa budú realizovať iba oprávnené výdavky
stavebných prác, teda stavebné práce týchto oprávnených nákladov - zníženie energetickej
náročnosti. Musia byť zrealizované aj tie ďalšie stavebné práce, ktoré ste spomínal vodoinštalácia, sanita, sála?
Ultima Ratio s.r.o., Ing. Branislav Zigo: v súčasnej dobe je zmluva postavená tak, že sa to
zrealizovať musí. Je možné povedať, že sa to môže riešiť dodatkom k zmluve, že neoprávnené
výdavky by sa nerealizovali. To znamená, že SIEI by preplatila len oprávnené výdavky a
neoprávnené výdavky by sa nerealizovali, ale pokiaľ sa nebudú realizovať neoprávnené
výdavky, tak budovu nebude možné využívať, pretože medzi neoprávnenými výdavkami je
napríklad aj oprava kanalizácie. Nevedeli by ste zrekonštruovať vnútornú zdravotechniku.
Nevedeli by ste vnútri zrekonštruovať praskliny stien, pretože toto všetko sú neoprávnené
výdavky a nesúvisia s energetickou spotrebou. Dalo by sa nejakým spôsobom zredukovať
neoprávnené výdavky, ale tá budova nebude použiteľná v mnohých ohľadoch pokiaľ sa
nerealizovali neoprávnené výdavky, pretože neoprávnené výdavky síce nesúvisia s
energetickou efektívnosťou, ale súvisia s používaním budovy a jej prevádzkou. Neoprávnené
náklady sa nazývajú len pre to, že z hľadiska SIEI vám ich nepreplatia. Ale objektívne z
technického hľadiska ich zrealizovať treba.
Pán poslanec Ing.Miroslav Macove: podľa mňa pokiaľ nemáme na to peniaze lebo pre mesto
Poltár je 680 000,- € plus 96 000,- € to je približne 780 000,- €. Je to veľká položka, čiže podľa
mňa sála pokiaľ by sa dala používať nebude nejakým spôsobom znemožnené užívanie. Čo sa
týka sanity, sú tam jedny toalety vo vstupnom priestore a to nie až tak veľa, aby to muselo stáť
taký obrovský balík peňazí.
Ultima Ratio s.r.o., Ing. Branislav Zigo: takto to bolo ocenené povedzme projektantom
pôvodne, teraz rozpočtárom v tom je aj samotné hľadisko, ktoré má tiež nejakú cenu,
rekonštrukcia priestorov hľadiska, javiska. Náklady sú značné, či sa napr. bude redukovať tá
suma alebo ju chcete redukovať je na vás. Pokiaľ vo verejnom obstarávaní môžete upraviť
zmluvu dodatkom o plus alebo mínus 15% na stavebné práce. Z celej tej sumy ak ju znížite o
15 % v podstate to urobiť môžete, ak si poviete, že chcete zredukovať práce v nejakom rozsahu.
Možné to je. Je na vás čoho sa vzdáte. Našou prácou je verejné obstarávanie, tzn. my
obstarávame podľa projektovej dokumentácie, ktorú sme dostali. Keď sme zistili, že sú tam
rozpory, opravili sme.
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Pán poslanec Ing.Peter Žilák: táto vec bola už v roku 2017 alebo angažovalo sa v roku 2016.
V jednom texte sa spomínalo, že máme rôzne problémy a jeden s tých problémov je aj statika
kultúrneho domu. Statická správa bola pripravená asi už dosť dávno, teraz sú tu nové veci, ktoré
chceme robiť. Je všetko v súlade so správou statika?
Ultima Ratio s.r.o., Ing. Branislav Zigo: od statika zatiaľ nám neboli indikované žiadne
problémy, ktoré by tam boli. Tie statické poruchy neboli takého druhu, že by nám tá budova
išla spadnúť. Ono išlo o to, že niektoré statické priečky majú trhliny potenciálne nebezpečné a
treba ich opraviť. Toto sú veci, ktoré boli, ale neboli tam také statické veci, ktoré by priamo
ohrozovali konštrukciu budovy ako takej, tej nosnej časti .Všetky tie veci sú opraviteľné a sú v
rozpočte nacenené. Nemáme ani hlásené nové veci ani nám to žiadna obhliadka neindikovala,
že by sa statické problémy nejako zásadne prehlbovali.
Pán poslanec Bc. Ján Skýpala: tento projekt bol už podaný dávno. Možno aj 4 roky dozadu.
Projekt bol pripravený, spoluúčasť sa schválila, tá je v rozpočte, projekt bol schválený. Čo sa
týka neoprávnených výdavkov, tiež ma zaujímalo to, že sú to veľké výdavky, a či ich musíme
zrealizovať. Keď budeme realizovať len tie oprávnené výdavky teda to, čo dostaneme peniaze,
vieme sa spolupodieľať 5 %. Najpodstatnejšia vec je tá, že ide sa energeticky zhodnotiť budova.
To neznamená len plášť strechu. Vyberie sa komplet hľadisko, komplet javisko, čiže teda pre
predstavu ľudí tam ostane holá plocha. Nebude jednej sedačky, tam nebude javisko, nič. Ide sa
izolovať alebo zatepľovať aj spodok. Čiže v týchto 2 000 000,- € oprávnených výdavkov je to,
že sa zateplí, ale s tým, že sa energeticky zhodnocuje tá budova sa ide vyberať všetko proste
preto vznikli neoprávnené výdavky, ktoré musíme zaplatiť, aby sme vedeli potom kultúrny
dom ďalej využívať. Dnešná debata naša je o tom, že ideme v tom pokračovať alebo nejdeme.
Začať sa to začalo 3 - 4 roky dozadu. Vtedy bola vôľa, že áno ideme do toho. Aj vtedy sme
vedeli o neoprávnených výdavkoch, ale vidíme tam boli o zanedbateľnú čiastku menšie, 60
000 - 100 000,- €. Myslím, že pri tejto sume je to nepodstatná, nie je to zásadná zmena, tam
ide len o to, že tie neoprávnené výdavky, aby bol ten kultúrny dom využívateľný sa musia
realizovať. Nie je tam veľký priestor na to, aby sa tie výdavky nejako rapídne znížili, lebo tak
ako som spomínal na začiatku v podstate ostane holá budova my ju musíme nakomplet vybaviť,
čo sa týka funkčnosti plus neoprávnené výdavky, kanalizácia aj rozvody vody.
Ultima Ratio s.r.o., Ing. Branislav Zigo: samotná voda je neoprávnený výdavok, rozvody
vykurovacie tie sú práve oprávnené, ale už napr. zdravotechnika samotná umývadlá atď., to už
je neoprávnený výdavok.
Pán poslanec Bc. Ján Skýpala: keď vysekajú na radiátor do steny ryhu, osadia tam rúru, dajú
to naspäť a oni nevystierkujú celú stenu. V oprávnených je len to, že to zahodia lepidlom a
koniec. Toto je ten problém, všetky obklady idú dole, čo sú v kine, zo stropu, proste holá
budova. Čo sa týka projektovej dokumentácie, to je skôr otázka na projektanta. Tento projekt
bol schválený jedným zastupiteľstvom, druhým zastupiteľstvom bol odobrený, teraz je na nás
či do toho ideme alebo nie. Ak si povieme, že nejdeme do toho tak neviem, či sa nám to v
blízkej dobe v rámci nášho rozpočtu podarí nejako zveľadiť.
Pán poslanec Dreisig: vy budete mať na starosti výberové konanie zhotoviteľov. Kedy by to
malo byť ukončené?
Ultima Ratio s.r.o., Ing. Branislav Zigo: lehota na prekladanie ponúk je dnes nastavená na
01.apríla. Tú lehotu od závislosti vášho uznesenia nakoniec o pár dní posunieme. Keď sa
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predložia ponuky nasleduje vyhodnocovanie ponúk. Pokiaľ nebudeme musieť vylučovať
uchádzačov kvôli zlým ponukám a pod. tak by sme to dokázali vyhodnotiť niekedy do polovice
mája. Potom bude verejné obstarávanie predložené na druhu takzvanú ex ante kontrolu na
SIEU. Keď to vyhodnotia bez zásadných pripomienok, tak potom je možné pristúpiť k
podpísaniu zmluvy s úspešným uchádzačom, a začať realizáciu. To je najkratší veľmi
optimistický variant, ktorý nepočíta s tým, že by sme vylučovali uchádzača alebo by nám dal
niekto námietku voči vylúčeniu.
Pán poslanec Dreisig: keby bola nejaká námietka, o koľko by sa to mohlo posunúť?
Ultima Ratio s.r.o., Ing. Branislav Zigo: o mesiac.
Pán poslanec Dreisig: v siedmom mesiaci by sme teoreticky mohli tohto roku mať vybratého
zhotoviteľa. Máme nejakých 8 mesiacov na realizáciu. Na ten rozsah prác nie som
informovaný o projektovej dokumentácie, ale nemám pocit, že sa to stihne. Čo v prípade, ak sa
to do toho februára nestihne? Peniaze, ktoré mesto dostalo 1 800 000,- € bude musieť vrátiť?
Pretože sme to nestihli alebo čo.
Ultima Ratio s.r.o., Ing. Branislav Zigo: v prvom rade my upravíme súťažné podklady teraz
nielen z hľadiska rozpočtu my upravíme aj termín realizácie. Upravíme niektoré pokuty
ohľadne realizácie projektu, tzn. navýšime pokuty voči zhotoviteľovi tak, aby bol motivovaný
to stíhať. Samozrejme aj platby tomu zhotoviteľovi tak, aby teda sa nejakým spôsobom
redukovali. Je tam samozrejme riziko toho, že sa nestihnú zrealizovať oprávnené výdavky
všetky a SIEA, by vám nepreplatila niektoré výdavky. Treba si uvedomiť, že SIEA vám bude
platiť viac menej pozadu. Bude platiť pred financovaním, len na základe faktúr, ktoré jej budete
posielať od zhotoviteľa. Môže sa stať, že vám SIEA niektoré faktúry vám nepreplatí. Nedošlo
by asi k vracaniu peňazí od vás, ale jednoducho by Vám SIEA niektoré faktúry, ktoré by ste
dostali od zhotoviteľa nepreplatila. Riziko tam je, preto je dôležité vybrať firmu, ktorá bude
dostatočne veľká, silná, a bude schopná nasadiť všetky svoje kapacity. Pokiaľ bude výstup z
uznesenia taký, že pokračuje v projekte s týmto rozpočtom ktorý teraz máme, tak my
samozrejme musíme zmeniť nielen rozpočet a položky v ňom, ale musíme zmeniť aj ostatné
súťažné podmienky. Zmeníme ich tak, aby sme sledovali stav a lehotu realizácie. Toto je súčasť
našej práce. Riziko oneskorenia výstavbe je tam vždy. Tzn. toto tam vždy môže byť.
Pán poslanec Dreisig: vyššia moc, to je ďalšia vec. Riešime tie neoprávnené výdavky.
pochopil som, že aj zateplením podlahy sa rieši znižovanie, tzn., že celé javisko preč. Je to
obrovský balík práce, ktorú treba urobiť a aby sa to aj reálne stihlo. Aby nenastalo, že môžu
zaplatiť, nemusia. Musíme si byť 100 % istí, pretože už teraz ak máme riešiť neoprávnené
výdavky vo výške nejakých 700 000,- €, ktoré nás pravdepodobne ako mesto budú stáť. Môže
sa stať situácia, že 1 800 000,- €, ktoré máme dostať nám SIEA zaplatí 1 600 000,- € a
200 000,- € treba zase niekde zohnať. Takže na toto chcem poukázať, aby sa veľmi dobre
vybrala firma, nastaviť tie pracovné postupy a všetky veci čo k tomu treba.
Ultima Ratio s.r.o., Ing. Branislav Zigo: výber firmy je naša zodpovednosť, tzn. nastavenie
niektorých zmluvných podmienok tak, aby firma bola motivovaná to naozaj zrealizovať včas.
Druhá vec je tá, že niektoré riziká, ako počasie atď. sa dajú čiastočne kompenzovať, už
podmienkami zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku. Tam sú nadstavená tzv. okolnosti
vylučujúce zodpovednosť, také tie vyššie moci sú vylúčené, tzn. úplne katastrofálne počasie,
štrajk, krach dodávateľa je okolnosť vylučujúca zodpovednosť, tam nie je problém, že by nám
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to nepreplatili. Riešili sme aj takéto situácie, riešili sme dokonca aj odstúpenie od zmluvy z
dôvodu toho napr. dodávateľ nebol schopný dodávať, toto je niečo vám SIEA bude akceptovať.
Veci typu konkurz na dodávateľa alebo nejaké fatálne problémy sú okolnosti vylučujúce
zodpovednosť.
Pán poslanec Dreisig: stalo sa to už aj mne , že šiesty, siedmy mesiac bude vrchol stavebnej
sezóny a napr. ideme zatepľovať budovu sú obrovské problémy práve v strede sezóny
zabezpečiť materiál, že tam 2 týždne nie je problém natiahnuť čas. Na to treba si dať veľký
pozor.
Pán poslanec Bc. Ján Skýpala: predmetom dnešného zastupiteľstva nie je to, že dnes ideme
podpisovať zmluvu. Dnes ide o to, aby sme povedali pokračovať vo verejnom obstarávaní,
vysúťaží sa , niekto bude výherca, príde ku dňu podpisu. My sa potom môžeme rozhodnúť na
základe toho, že kedy to bude. Môže sa stať, že to budeme podpisovať v septembri. A my sa
vtedy môžeme rozhodnúť. Podpísať? Nepodpísať? Dnes nepodpisujeme zmluvu. Uvidíme,
kedy sa ukončí súťaž, možno sa budú musieť vylúčiť dvaja uchádzači, predĺži sa to, zistíme, že
nakoniec budeme vedieť podpísať zmluvu septembri, alebo v októbri a povieme si tak, bohužiaľ
nie je to možné stihnúť, tak vtedy to môžeme ukončiť. Teraz by to bolo nelogické ukončiť. Nič
nás to nestojí. Môj návrh je pokračujme ďalej a potom, keď už bude mať prísť k podpisu
zmluvy, tak potom sa môžeme sami rozhodnúť. Je aj taká možnosť, že pri podpise zmluvy
povieme nie. To nám nezyšuje náklady zbytočne. Na margo toho, že firma, čo sa týka
personálneho obsadenia materiálu, je to 2 000 000,- € zákazka myslím, že firma so 6 chlapmi
sa do toho nepustí. Je tam aj nejaká zábezpeka alebo výkonová záruka. Je to 10 %, čiže
200 000,- € tiež asi len tak nejaká firma nezloží. Pokračujme v tom uvidíme, kedy príde k
podpisu zmluvy a potom sa rozhodneme, či sa v tom bude pokračovať alebo nie.
Pán poslanec Dreisig: nechcem nikoho strašiť, ale dneska sú firmy eseročka - 1 zamestnanec
a prihlási sa do takejto súťaže. Je to vo vašej kompetencii, aby ste na to dobre dohliadli.
Ultima Ratio s.r.o., Ing. Branislav Zigo: v prvom rade je tam 3 % zábezpeka ponuky, tzn. s
predložením ponuky je viazané zloženie 3 % z predkladanou hodnotou zákazky na váš účet
alebo s bankovou garanciou. Pri podpise zmluvy je potrebné, aby úspešný uchádzač zložil 10%
výkonovú záruku, buď v hotovosti na účet mesta alebo bankovou garanciou a tu mu zadržíte v
prípade, že by ju nerealizoval. To samo o sebe jednoosobové s.r.o. zlikviduje. Ďalšie veci ako
fakturácia je nadstavená tak, že hocikto to neurobí. Budeme požadovať referencie a súčasťou
ponuky uchádzača musí byť časový harmonogram spracovaný veľmi detailne. Požadujeme
harmonogram doslova spracovaný na pracovné dni a spracovaný tak, aby bolo jasne vidieť,
ktoré pracovné čaty a mechanizmy sú nasadené na tej stavbe. Ten kto nemá realistický časový
harmonogram, tak tú ponuku vôbec nepredloží platnú. Podľa toho harmonogramu ktokoľvek
to urobí, tak si spočíta, či je to možné alebo nemožné urobiť. Toto sme oprávnení aj podľa
metodiky Úradu pre verejné obstarávanie a toto požadovať aj môžeme a aj to požadujeme.
Pán poslanec Ing. Peter Žilák: my momentálne realizáciu projektu schvaľujeme, nikde nie je
napísané, že sa ideme k tomu vrátiť. Ak sa ideme k tomu vrátiť pred podpisom zmluvy znova,
tak dobre. Nikde nie je napísané, že ešte raz do toho vstúpime. Ak sa ideme k tomu vrátiť, tak
blokovať terajší ďalší proces nemá význam. Z tohto textu vyplýva, že schvaľujem len realizáciu
projektu.
JUDr. Bronislava Garajová: po právnej stránke by sme sa k tomu vracať nemuseli. Keďže
ide o tak významnú investíciu, tak závažný zásah do veľkej budovy, obrovské množstvo peňazí,
tak my práve chceme, aby poslanci a občania boli informovaní a rozhodli, že ako to bude robiť
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a či to vôbec budeme robiť. Keď vyberieme hľadisko teraz šikmé, potom už nebude šikmé,
bude to rovná sála. Musíme urobiť konštrukciu zasúvaciu, ktorá sa bude dať odstrániť a ten
priestor bude použiteľný ako tanečná sála. Možno je to aj niečo také čo Poltár vôbec
nepotrebuje. Aj nad tým by bolo možné sa zamyslieť, že či to až tak potrebujeme takéto náročné
technické riešenie.
Pani poslankyňa Bc. Martina Tóčiková: Mirko sa pýtal takú vec, čo k tomu Skýpala niečo
povedal, tak isto som tu už kšeftovala, že čo by sme nemuseli, len aby sme ušetrili. Strhajú nám
akustické dosky a to sú neoprávnené náklady. Mne sa osobne sa nepáči počet sedadiel, ktorý
nám vzniknutým zasúvaním. Síce nám z toho vznikne multifunkčná sála, ale bude menej
sedadiel. že iba vystierkujeme, ale ktovie .
Pani primátorka: ešte vás poprosím, aby ste si v návrhu na uznesenie opravili oprávnené
výdavky suma je 1.939.834,72 € a neoprávnené výdavky 707 411,94 €.
Pán poslanec Zdenko Račko: nebolo by možné, že zastupiteľstvo schvaľuje pokračovanie
projektu? Nie realizáciu, ale pokračovanie projektu
JUDr. Bronislava Garajová: hovorili sme o predĺžení termínu. Aký je úplne krajný termín po
ktorý môžeme ísť, aj keď sme zobrali do úvahy, že bude zlé počasie na zatepľovanie strecha.
Aký je úplne hraničný termín?
Ultima Ratio s.r.o., Ing. Branislav Zigo: sú 2 termíny, jeden termín je 24 mesiacov od
účinnosti zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku, ten čo máme na budúci rok a úplne
krajný termín je keby sme boli akékoľvek okolnosti vylučujúce zodpovednosť tak je rok 2023.
To je koniec programového obdobia, to je keby sa akákoľvek katastrofa stala, tak to je koniec.
Všetky projekty, ktoré boli v tomto programovom období musia byť ukončená do roku 2003.
O čom sa bavíme reálne je rok 2021 a vlastne tých 24 mesiacov od účinnosti zmluvy o
nenávratnom finančnom príspevku a to je máj 2021. Musí byť podaná žiadosť o kolaudáciu.
Podaná žiadosť stačí.
Pán poslanec Ing. Miroslav Macove: nemám problém s tým, aby sa stavba realizovala, je to
vynikajúci nápad a to kino to jednoznačne potrebuje. Iba mňa straší výška toho úveru, lebo tečú
nám strechy na škole, Krištáľ je v katastrofálnom stave. Samozrejme bolo by zlé nechať toto
ubehnúť.
Pán poslanec Mgr. Pavel Jánošík: aj mňa zaujíma hlavne ten termín, či sa stihne. Na základe
toto že sa začína neskoršie my sme to schvaľovali v roku 2015, ešte staré zastupiteľstvo, aby sa
to naozaj opravilo aj zateplilo. Mohli by sme my schvaľovať zmluvu mestské zastupiteľstvo?
Na základe toho by sa podpísala. Určite tých peňazí je dosť, zvážme, my sa rozhodneme či
pôjdeme do toho. Ak sa pôjde do toho potom nikto nikomu nebude nič vyčítať lebo sme
schválili všetci alebo už ako sa rozhodne každý poslanec.
Pán poslanec Bc. Ján Skýpala: doplňme iba do uznesenia, že podpis zmluvy bude
podmienený schválením zastupiteľstva. Nemusíme zbytočne tu riešiť, nech sa pokračuje a
potom zasadneme. Budeme vidieť aký je termín a potom sa rozhodne.
Pani poslankyňa Bc. Tóčiková: musíme si povedať, že tých 707 000 ,- € nemáme. Ak teraz si
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povieme, že ďalej pokračujeme, musíme si zobrať úver, nie je to v našich silách nahromaždiť,
aby bolo toľko peňazí. Prídeme k podpisu zmluvy, a potom si povieme, že nesúhlasíme s
úverom, tak to my sme skončili. Diskusia je teraz o tom, že mesto sa musí zadĺžiť minimálne v
tejto výške, aby sme to mohli zrealizovať. Darmo my teraz dáme súhlas, chceme pokračovať,
prejde verejné obstarávanie, podpíšeme zmluvu s víťazom a potom si sadneme a budeme tu
prerokúvať zmluvu a druhý bod po podpise zmluvy bude, že schvaľujeme úver vo výške 710
000,- € a potom sa povie, ale toto nie. Tak potom to nemá význam.
Pán poslanec Pavel Gavalec: v roku 2019 sa schvaľoval záverečný účet, tzn. tam bolo 427 000,€ v kapitálkach, 237 000,- € prešlo z roku 2018 do roku 2019, tzn. dokopy je 664 000,- € . Tieto
peniaze sa niekde použili alebo kde sa dali alebo sa rozpustili alebo sme ich prejedli?
Pani primátorka: finančné prostriedky, ktoré prechádzajú z jedného roka do druhého sa
dostávajú do jedného balíka finančných prostriedkov a o tých rozhoduje mestské zastupiteľstvo,
čiže tie finančné prostriedky, ktoré prešli z jedného roku do druhého sa nachádzajú v rozpočte.
Ja som sa pozrela na základe toho, že som vedela, že táto otázka padne, tak som sa pozrela do
rozpočtov. V tom období keď ty si bol primátor pán poslanec a zistila som, že si mal aj ty v
rozpočte iba 5 % spolufinancovanie tohto projektu. Tzn., že v súčasnej situácii sme tak, že
dokonca mi máme v rámci investičných výdavkov 96.000,- € iba na cesty. Budeme musieť
ešte tu zháňať finančné prostriedky, čiže ani ty v rozpočte si nemal pán ex primátor 700.000,€. Nebolo to tam, veď je tu Evka Oravcová, rozprávali sme sa o tom. Dala som pozrieť rozpočty
smerom dozadu a tu sa počítalo s 5 % spolufinancovaním kultúrneho domu, tak, ako to je v
súčasnom rozpočte, že tie projekty prechádzali. Takže 700.000,- € mať v rozpočte iba tak to
podľa mňa nebolo a ani teraz to tak nie je.
Pán poslanec Ing. Peter Žilák: bude treba schvaľovať úver, ale vzhľadom na tie časové
problémy, ktoré sú, ešte uvidíme. Mohli by sme sa teraz dohodnúť na tejto veci, že schvaľujeme.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje pokračovanie projektu zníženie energetickej náročnosti po
termín podpisu zmluvy so zhotoviteľom verejného obstarávania. Dovtedy presne budeme
vedieť, ak budeme podpisovať, že či už termín nie je taký, že ohrozujeme tie peniaze, ktoré by
nám nedošli alebo by nám ich už nezaplatili. Môžeme tomu dať šancu aspoň na určitý čas, ale
tam už presne uvidíme, že či áno alebo nie.
Pán poslanec Bc. Ján Skýpala: už teraz vieme, že ten úver budeme brať. Už teraz musíme
vedieť či to podporíme či nie.
Pán poslanec Ing. Peter Žilák: ak ten termín bude úplne ideálny, tak sa vôbec nemáme o čom
baviť. Nechajme firmu pracovať do toho termínu, uvidíme ak to bude nereálne zhotovenie aj
na ten záverečný termín a aj na ten najvzdialenejší, vtedy si povieme, ani úver a ani to
jednoducho neodsúhlasíme, lebo to bude zbytočné.
JUDr. Bronislava Garajová: k tomu rezervného fondu, finančné prostriedky, ktoré laicky
nestrovíme, prepadnú do rezervného fondu na ďalší rok, budeme schvaľovať záverečný účet.
Tam budeme vidieť, koľko máme v rezervnom fonde a tieto prostriedky potom budeme
rozhodovať o tom načo ich minieme. Môžeme ich minúť len na kapitálové výdavky, lenže my
máme viacero budov v havarijnom stave, Krištáľ, telocvičňu, škola atď. Nemôžeme sa
spoliehať na tie finančné prostriedky, ktoré máme v rezervnom fonde, asi ten úver bude nutný.

Pani poslankyňa Bc. Martina Tóčiková: poďme pokračujme a uvidíme ako bude , ale úver
neberieme. Zbytočne budeme strácať čas, všetko bude zbytočné. Tak teraz ak si povieme ideme
pokračovať potom musí ísť ruka hore za schválenie projektu. Tým dáme zelenú tomu to
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projektu
JUDr..Bronislava Garajová: navrhujem, aby sme doplnili tento text uznesenia takto:
schvaľujeme realizáciu projektu zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Poltár v
sume takej a takej s DPH s termínom ukončenia realizácie do 02/ 2020 za podmienky, že podpis
zmluvy o dielo podlieha schváleniu mestským zastupiteľstvom.
Pán poslanec Boris Dreisig: budem reagovať pani viceprimátorku, či je nutné aj pódium aj
hľadisko rúcať, lebo predpokladám, že to sú asi úplne najväčšie položky s tých neoprávnených
položiek a to zníženie energetických nákladov budovy zvonka a aj budovu dať do fajnového
stavu, aby to vyzeralo. Nechať hľadisko aj s tým javiskom na nejaké lepšie časy ekonomické
mesta, že posúdime tie naše, lebo to je na nás, kedy sa rozhodneme tie neoprávnené vytiahnuť
či teraz alebo potom napr. čo sa týka toho sedenia aj toho javiska. O rok sa nadýchneme, budeme
silnejší ako mesto a bez problémov zoberieme úver a spravíme to aj potom.
JUDr. Bronislava Garajová: len je nepoužiteľný ten kultúrny dom potom.
Pán poslanec Bc. Ján Skýpala: zateplenie je v oprávnených výdavkoch, ten spodok musíme
vybrať.
Pani poslankyňa Bc. Martina Tóčiková: aby to spĺňalo energetickú úspornosť tak musíme
celý plášť kompletne od podlahy zatepliť. Musíme tam dať nejaké parkety alebo podlahu. Bol
aj variant taký, že by sa tie sedadlá aj vymontovali a dali by sa pohodlnejšie, novšie. Keby sme
nemuseli zatepľovať podlahu dávať tam nie jaky polystyrén. Ďalej projektant navrhol krytinu
titán, zinok. Strecha za 300 000,-, nestačila by nám lacnejšia krytina za 130 000,- € - 150
0000,- € a 150 000,- € by sme si presunuli niekde inde. Aj teraz sme upravovali ten projekt
kvôli cenám. Čo nám teraz vybehol rozdiel na oprávnených nákladov 70 000,- € - 80 000,- €
je rozdiel? Takže, či by sme nevedeli, že dáme lacnejšiu strechu, dáme nejaký iný materiál a
tých 80 000,- € , keď ich už máme schválených použijeme do toho, čo je teraz rozdiel kvôli
cene práce a cenu materiálu, čo sa navýšila za tie roky. Nedá sa ani toto, lebo je to oprávnený
výdavok. Strecha je oprávnený výdavok.
JUDr. Bronislava Garajová: môže sa stať pri takejto obrovskej stavbe, že počas toho procesu
vzniknú také práce alebo potreba takých prác alebo výrobkov, materiálov, ktoré v tom rozpočte
nie sú? Stáva sa to reálne.
Ultima Ratio s.r.o., Ing. Branislav Zigo: na to má zákon o verejnom obstarávaní inštitút
dodatkov k zmluve a do 15 % vysúťaženej sumy, vy môžete uzavrieť dodatok,+- 15 % .tak isto
viete mať aj nižšiu cenu o 15%, do 15% vy ju viete znížiť napr. vynecháte niektoré práce. To
ide urobiť. Pokiaľ by to bolo viacej už narážame na rôzne problémy, ale tých 15 % niečo cez
300 000,- € bez DPH.
JUDr. Bronislava Garajová: na 15 % viac peňazí nikto nedá. To si už musím zaplatiť sama.
Ultima Ratio s.r.o., Ing. Branislav Zigo: viac peňazí vám nedajú vôbec. Vo všeobecnosti SIEA
aj iné orgány takéto, poskytovatelia sú drakonické v tomto smere, tzn. nedostanete viac peňazí,
ak začnete veci meniť tak sa budeme všetci báť, aby vám vôbec preplatili všetky tie zmenené
veci. Budú vám nabiehať neoprávnené výdavky.
Poslankyňa Bc. Martina Tóčiková: uzatváranie zmlúv s dodávateľom. Existuje niečo také
ako konečná cena. Keď sa uzatvorí zmluva o dielo, kde bude uvedené, že cena je konečná a
keby vybehlo aj neviem čo, že to musia robiť s tými stenami, už to všetko znáša dodávateľ,
pretože si prebral dielo, prebral si stavbu, oboznámil sa s tým. Dá sa to aj u nás použiť, že by
sa to dalo do zmluvy, že cena je konečná?
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Ultima Ratio s.r.o., Ing. Branislav Zigo: dá sa to použiť obmedzene. Nemôžeme to použiť
napr. zistí sa, že v stenách je nejaký materiál napr. azbest a pod .ktorý bude treba odstrániť a vy
nebudete môcť tvrdiť, že tá cena je konečná. Vo verejnom obstarávaní tieto veci sú namietateľné
a táto námietka by asi tomu uchádzačovi prešla. Nie je to také ako v súkromnej sfére, kde to
môžete uzavrieť takým to spôsobom, že jednoducho máte konečnú cenu tá sa napr. používa,
keď robíte novú stavbu. Všetko je pod kontrolou toho dodávateľa.
Keďže sa nikto ďalší neprihlásil do diskusie uzatváram diskusiu a poprosím predsedu návrhovej
komisie o prednesenie návrhu na uznesenie.
UZNESENIE č. 1/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
I. BERIE NA VEDOMIE
Informatívnu správu o stave realizácie projektu „Zníženie energetickej náročnosti KD Poltár“
Hlasovanie:
12 za

0 - zdržal sa hlasovania

0 - proti

1 neprítomný: Mário Kurák

II. SCHVAĽUJE
realizáciu projektu „Zníženie energetickej náročnosti KD Poltár“ v sume 2 647 246,66 EUR
(s DPH), s termínom ukončenia realizácie do 02/2021 za podmienky, že podpis zmluvy o dielo
podlieha schváleniu mestským zastupiteľstvom
a)
b)
c)
d)
e)

celkový rozpočet 2 647 246,66 EUR (s DPH),
oprávnené výdavky 1 939 834,72 EUR (s DPH)
nenávratný finančný príspevok 1 842 842,98 EUR (s DPH)
spolufinancovanie vo výške 5 % 96 991,74 EUR (s DPH)
neoprávnené výdavky 707 411,94 EUR (s DPH) aj so zásuvnou tribúnou
(Tribúna je ocenená na 180 000,- EUR)

Hlasovanie:
11 za

1 - zdržal sa hlasovania
Ing. Miroslav Macove

0 - proti

1 neprítomný: Mário Kurák
5. Zásady participatívneho rozpočtu
Pani primátorka: v rámci participatívneho rozpočtu občania spolurozhodujú o využití
mestského rozpočtu a tým zlepšujeme kvalitu života v meste. Celková suma participatívneho
rozpočtu v súčasnom rozpočte je 10.000,- €, maximálna suma na podporu jedného projektu je
navrhovaná 2.000,- €. V predchádzajúcom období to bolo 2 500,- , čiže o niečo sme to znížili
s tým, aby mohlo byť realizovaných viacero projektov. Projekty je možné podávať v rámci
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návrhu zásad do konca marca tohto roka. Zásady participatívneho rozpočtu prejednala aj
komisia pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a mestská rada, ktoré obidve
odporučili poslancom mestského zastupiteľstva Zásady participatívneho rozpočtu schváliť.
Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie prosím predsedu návrhovej komisie o prednesenie
návrhu na uznesenie.
UZNESENIE č. 2/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
Zásady participatívneho rozpočtu mesta Poltár na rok 2020

Hlasovanie:
12 za

0 - zdržal sa hlasovania

0 - proti

1 neprítomný: Mário Kurák
6. Informatívna správa MOPS
Pani primátorka: predkladaná informatívna správa detailne pojednáva o činnosti miestnej
občianskej poriadkovej služby, ktorú realizujeme na základe výzvy Ministerstva vnútra pre časť
operačného programu ľudské zdroje. Táto správa je od 1. 8. 2019 do konca minulého roka. My
MOPS realizujeme na základe schváleného projektu, celková suma tohto projektu je 98.762, 94
pričom mesto z tejto sumy uhrádza alebo spolufinancuje 5 %. Pracovníci miestnej občianskej
poriadkovej služby sú štyria je to jedna dáma pani Blažena Brandová pán Milan Klement
Ľubomír Radič a Karol Benedikt. Túto informatívnu správu berie mestské zastupiteľstvo na
vedomie. Mestská rada prejednávala túto správu a odporučila poslancom mestského
zastupiteľstva informatívnu správu vziať na vedomie.
Keďže sa nikto neprihlásil prosím predsedu návrhovej komisie o prednesenie návrhu na
uznesenie.

UZNESENIE č. 3/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE
informatívnu správu o činnosti MOPS

Hlasovanie:
12 za

0 - zdržal sa hlasovania

0 - proti

1 neprítomný: Mário Kurák
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7. Schválenie zápisu do kroniky mesta Poltár za roky 2015-2018
Pani primátorka: komisia pre kultúru mestskú kroniku a ZPOS prerokovala schválila návrh
zápisu do kroniky mesta Poltár na roky 2015, 2016, 2017, 2018, ktorý spracovala doktorka
Zuzana Bokorová. Odmena kronikára, ktorá bola schválená uznesením Mestského
zastupiteľstva v Poltári ešte v roku 2008 je stanovená vo výške 400,- € za príslušný rok pričom
zapísané do kroniky budú spomínané 4 roky. Kultúrna komisia a mestská rada odporučili
príslušné zápisy do kroniky nášho mesta schváliť.
Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie prosím predsedu návrhovej komisie o prednesenie
návrhu na uznesenie.
UZNESENIE č. 4/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
vykonanie navrhovaného zápisu do Kroniky mesta Poltár za roky 2015 - 2018

Hlasovanie:
12 za

0 - zdržal sa hlasovania

0 - proti

1 neprítomný: Mário Kurák
8. Správa o činnosti komisií a ZPOZ
Pani primátorka: každoročne sú na zasadnutia mestského zastupiteľstva predkladané správy
o činnosti komisií za predchádzajúci rok. Správy o činnosti komisií sa predkladajú mestskému
zastupiteľstvu na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva z roku 2015 a na základe
rokovacieho poriadku komisií. Predkladané správy berie mestské zastupiteľstvo svojím
hlasovaním na vedomie. Mestská rada odporučila mestskému zastupiteľstvu tieto správy vziať
na vedomie svojím uznesením.
JUDr. Bronislava Garajová: chcem len apelovať na kolegov z hľadiska komisie na ochranu
verejného záujmu zase prichádza tá povinnosť, že budeme podávať majetkové priznania, aby
ste ich dodali aj so všetkými prílohami. Mali sme minulý rok s tým problém myslím si, že ani
všetci nedodali všetko. Tak už tento rok, aby sme to mali v poriadku.
Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie prosím predsedu návrhovej komisie o prednesenie
návrhu na uznesenie.
UZNESENIE č. 5/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE
správy o činnosti komisií a ZPOZ
Hlasovanie:
11 za

0 - zdržal sa hlasovania

0 - proti
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2 neprítomní: JUDr. Bronislava Garajová
Mário Kurák
9. Zmeny v členstve zboru pre občianske záležitosti
Pani primátorka: do komisie pre kultúru, mestskú kroniku a ZPOZ bola ešte v januári
doručená žiadosť pani Kataríny Kačániovej o uvoľnenie členstva zo ZPOZ z rodinných a
zdravotných dôvodov. V prílohe majú poslanci mestského zastupiteľstva konkrétnu žiadosť
pani Kačániovej. Mestská rada odporučila mestskému zastupiteľstvu vziať na vedomie žiadosť
o uvoľnenie členstva ZPOZ a schváliť ukončenie členstva ZPOZ na základe žiadosti pani
Kataríny Kačániovej.
Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie. Prosím predsedu návrhovej komisie o prednesenie
návrhov na uznesenie.
UZNESENIE č. 6/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
I. BERIE NA VEDOMIE
žiadosť pani Kataríny Kačániovej o uvoľnenie z členstva v ZPOZ
Hlasovanie:
12 za

0 - zdržal sa hlasovania

0 - proti

1 neprítomný: Mário Kurák
II. SCHVAĽUJE
ukončenie členstva v ZPOZ na základe žiadosti p. Kataríny Kačániovej
Hlasovanie:
10 za

0 - zdržal sa hlasovania

0 - proti

3 neprítomní: Mário Kurák
Zdenko Račko
Bc. Ján Skýpala
10. Zmeny v zložení komisie pre likvidáciu majetku
Pani primátorka: dňa 31. 12. minulého roka bolo doručené poslancom pánom Miroslavom
Macove oznámenie o ukončení členstva v komisii pre likvidáciu majetku. Návrh uznesenia na
odvolanie člena komisie z dôvodu jeho rezignácie a návrh nového člena komisie predkladá
predseda komisie na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré nasleduje po
doručení písomného vzdania sa. V rámci predloženého materiálu navrhujeme odvolať z pozície
člena komisie pre likvidáciu majetku na jeho vlastnú žiadosť pána poslanca Miroslava Macove
a na základe návrhu predsedu tejto komisie pána Borisa Dreisiga zvoliť člena komisie pre
likvidáciu majetku a to pána poslanca Zdenka Račka. Mestská rada odporúča mestskému
zastupiteľstvu vziať na vedomie vzdanie sa členstva v tejto komisii u poslanca pána Miroslava
Macove odvolať pána poslanca Macove z členstva v likvidačnej komisií a zvolíť do funkcie
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člena likvidačnej komisii pána poslanca Zdenka Račka.
Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie. Prosím predsedu návrhovej komisie o prednesenie
návrhov na uznesenie.
UZNESENIE č. 7/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
I. BERIE NA VEDOMIE
vzdanie sa členstva poslanca Ing. Miroslava Macove v komisii pre likvidáciu majetku
Hlasovanie:
12 za

0 - zdržal sa hlasovania

0 - proti

1 neprítomný: Mário Kurák

II. ODVOLÁVA
poslanca Ing. Miroslava Macove z funkcie člena komisie pre likvidáciu majetku

Hlasovanie:
10 za

2 - zdržal sa hlasovania
Pavel Gavalec
Bc. Ján Skýpala

0 - proti

1 neprítomný: Mário Kurák
III. VOLÍ
poslanca pána Zdenka Račka do funkcie člena komisie pre likvidáciu majetku
Hlasovanie:
12 za

0 - zdržal sa hlasovania

0 - proti

1 neprítomný: Mário Kurák
11. Návrh na vyradenie majetku mestského podniku služieb Poltár
Pani primátorka: na základe vykonanej mimoriadnej inventarizácie majetku, záväzkov a
rozdielu majetku a záväzkov dňa 4. decembra 2019 v Mestskom podniku služieb v Poltári,
čiastková inventarizačná komisia navrhla na vyradenie majetok, ktorý je nefunkčný a
nepotrebný a tvorí prílohu návrhu na uznesenie. Vyradenie majetku Mestského podniku služieb
v Poltári nemá priamy ekonomický dopad na rozpočet, ale má dopad na zníženie hodnoty
majetku mesta Poltár viac ako 60 140,84 € a majetok vedený na podsúvahových účtoch je v
hodnote 11 398,09 € . Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu predložený návrh
schváliť.
Pán poslanec Ing. Peter Žilák: tu je zoznam, ktorý inventarizačná komisia navrhla, ale
predpokladám, že je tu aj nejaké zdôvodnenie. Nejaký odborník sa na to pozrie a posúdi, že je
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to za hranicou opraviteľnosti, je to pre nás stratová vec, vyradíme ju - aj nejaké zdôvodnenie.
Je tu nejaký návrh, ktorým sa bude zaoberať likvidačná komisia.
Pán poslanec Karol Švingál: tam sú aj ročníky, že kedy boli tie kosačky kúpené. Takže pozri
si to, či 10 ročnú kosačku budeme opravovať. Niekedy treba zvážiť či takúto kosačku dáme
opraviť alebo treba kúpiť novú.
Pán poslanec Ing. Peter Žilák: ja sa pýtam, či postupujeme ďalej.
Pán poslanec Karol Švingál: postupujeme ďalej lebo likvidačná komisia to preberie a
rozhodne o tom.
Pán poslanec Ing. Peter Žilák: vidím ročníky, sú tu aj z roku 2005.
Pán poslanec Zdenko Račko: vieme, že keď sa niečo vyraďovalo bola ku tomu potrebná
nejakú správu. Výrobok sa nedal opraviť alebo oprava je nákladná a radšej treba kúpiť nový,
bolo potrebné stále nejaké potvrdenie o tom jeho stave.
Pani primátorka: likvidačná komisia je zložená z poslancov mestského zastupiteľstva teda vy
sa na to pôjdete pozrieť či naozaj je to už neopraviteľné, ale predpokladám, že to čo sa vyradilo,
už nie je používateľné. A tiež stanoviť nejakú hodnotu. My to budeme odpredávať za nejakú
hodnotu a to, čo sa neodpredá budeme musieť vyviesť. Ak poslanci majú záujem, choďte sa to
pozrieť. Veci sú na mestskom podniku služieb, choďte, posúďte, či sa dajú tie veci ešte
používať.
Pán poslanec Mgr. Pavel Jánošík: z tých vecí, ktoré sú tam, sú naozaj niektoré v dezolátnom
stave. Musí to posúdiť odborník, aké budú náklady a či vôbec sa oplatí dať do toho nejaké eurá.
Sme tu traja poslanci, pán Dreisig je predseda, pán Račko je doplnený do komisie, mali by sme
sa my na to pozrieť. Ak by sa niečo z toho dalo predať alebo rozobrať a šrot tiež odpredať.
Urobiť tam poriadok, pretože myslím si, že veľa vecí je tam takých, ktoré sa už nepoužívajú.
Takže na základe toho urobme tam prehliadku my ako likvidačná komisia.
JUDr. Bronislava Garajová: likvidačnú komisiu máme naozaj na to, aby sme do tohto procesu
zapojili poslancov, aby vedeli s akými pracovnými nástrojmi, náradiami sa tam pracuje a tieto
odborné stanoviská, ktoré spomínal kolega Račko by si mala zabezpečiť práve tá likvidačná
komisia, aby povedala, čo s tými vecami ideme robiť ďalej.
Pán poslanec Boris Dreisig: sú tam veci, ktoré zrejme ako bežní ľudia, ktorí bývame v dome
vieme posúdiť, ale sú tam veci, ktoré hodnotovo budú niekde inde a veľmi nerád by som, aby
moje meno bolo spájané s tým, že Dreisig so svojou partiou si to nejako odsúhlasili a
vylikvidovali a teraz sa to ide predávať niekam za nejakú ich dohodnutú cenu. Bol by som rád,
aby sme našli odborníkov, aby niekto fundovaný sa k tomu vyjadril. Ak sa bude jednať o
stavebné stroje nemám s tým problém. Som v odbore, takže viem o čo ide. Ak sa jedná o niečo
iné, tak si určite nechám poradiť.
Pán poslanec Bc. Ján Skýpala: v minulosti sme mali tie potvrdenia, nemusí byť znalecký
posudok. Viem, že sme mali napr. kosačky, dával nám pán Kubaliak a hore bola pečiatka,
hlavičkový papier a iba napísané - tieto stroje nie sú rentabilné na opravu a podpis. Nemusí byť
nič iné, len aby my ostatní sme neboli spochybňovaní.
Primátorka mesta: pán poslanec zavolajte si koho budete potrebovať a spoločnými silami
prídete nato či to vyradiť alebo predať.
Keďže sa nikto ďalší neprihlásil do diskusie prosím predsedu návrhovej komisie o prednesenie
návrhu na uznesenie.
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UZNESENIE č. 8/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
návrh na vyradenie majetku MsPS Poltár

Hlasovanie:
12 za

0 - zdržal sa hlasovania

0 - proti

1 neprítomný: Mário Kurák
12. Zriadenie vecného bremena pre stavbu 11333 Poltár 13. januára rozšírenie NNK pre
radové garáže
Pani primátorka: je to rozšírenie NNK pod radové garáže. Stredoslovenská distribučná
požiadala o zriadenie vecného bremena umiestnenie a uloženie inžinierskych sietí a k nim
prislúchajúcich ochranným pásmam na pozemok pre radové garáže na Ul. 13. januára.
Predmetný pozemok je evidovaný v prospech mesta v 1/1 ako povinného z vecného bremena.
Opísané vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú bezodplatne. Mesto podpísalo zmluvu o
budúcej zmluve so Stredoslovenskou distribučnou o zriadení vecného bremena 24. 5. 2019, v
ktorej je uvedené, že vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú a to bezodplatne a vo
verejnom záujme. Mestská rada na svojom zasadnutí odporúča mestskému zastupiteľstvu
schváliť zriadenie časovo neobmedzeného vecného bremena v prospech vlastníka stavby.
Najpodstatnejší na tomto je povedať to, že toto vecné bremeno sa zriadi, a že sa zato nebude
platiť a toto môže vlastne schváliť iba mestské zastupiteľstvo.
Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie prosím predsedu návrhovej komisie o prednesenie
návrhu na uznesenie.

UZNESENIE č. 9/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
zriadenie časovo neobmedzeného vecného bremena v prospech vlastníka stavby „11333 - Poltár
– Ul. 13. januára rozšírenie NNK pre radové garáže“ pre Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri
Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, na základe zmluvy o zriadení vecného bremena, ktorá tvorí
prílohu uznesenia, na uložené NN káble na pozemkoch vo vlastníctve mesta.
Predmetom zmluvy je zriadenie vecného bremena v prospech Stredoslovenská
distribučná, a. s. Žilina ako oprávneným z vecného bremena spočívajúce v práve umiestnenia a
uloženia inžinierskych sietí a k nim prislúchajúcim ochranným pásmam v zmysle platných
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právnych predpisov, za účelom prevádzky, údržby a rekonštrukcie so vstupom v ktoromkoľvek
čase a ročnom období na pozemok,
• parcela KN E č. 1040/9, orná pôda o výmere 12262 m2 v rozsahu dielu č. 1 o výmere
345 m2 vyznačenom geometrickým plánom č. 33547564-48/2019, vypracovaným Ján
Brozman Rimavská Sobota dňa 17.07.2019 a overeným Okresným úradom Poltár – katastrálnym odborom dňa 30.07.2019, pod číslom 111/2019.
Predmetný pozemok je evidovaný na liste vlastníctva č. 1, katastrálne územie Poltár, v prospech
výlučného vlastníka: mesto Poltár v podiele 1/1 – na, ako povinného z vecného bremena. Vecné
bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú bezodplatne.
Hlasovanie:
11 za

0 - zdržal sa hlasovania

0 - proti

2 neprítomní: Mário Kurák
Ing. Peter Žilák
13.

Zriadenie vecného bremena – kanalizácia Podhorská

Pani primátorka: z hľadiska verejného záujmu na výstavbe kanalizácií mesta Poltár na ulici
Podhorskej mesto Poltár opätovne oslovilo vlastníkov pozemkov, ktorí v minulosti nesúhlasili
s návrhom na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na
kanalizáciu. Nakoľko aj po poslednom pokuse stále máme vlastníkov, ktorí dobrovoľne
neposkytli súhlas so zriadením vecného bremena, mesto Poltár pristúpilo k príprave
vyvlastňovacieho konania. Podmienkou začatia konania je zaslanie návrhu na uzatvorenie
dohody v súlade so znaleckým posudkom vyvlastňovanému a neuzavretie dohody v lehote do
90 dní. Mesto Poltár dalo vypracovať znalecký posudok spolu s doplnením kde boli znalcom
stanovené jednorazové odplaty na zriadenie vecného bremena. Toto už bolo zo znaleckého
posudku, ktorý vypracoval pán Ing. Kubaliak. Dve vlastníčky pozemkov a to pani Petrovič a
pani Antalíková po zvážení všetkých okolností súhlasili so zriadením vecného bremena na
kanalizáciu, ktorá bude vedená cez ich pozemky. Vlastníčkam bude vyplatená jednorazová
odplata v súlade so znaleckým posudkom vo výške 663,06 € a 997,02 €. Nakoľko sú ešte stále
vlastníci, ktorí nesúhlasili so zriadením vecného bremena ohľadne kanalizácie mesto Poltár
pristúpi prostredníctvom Okresného úradu v Banskej Bystrici k začatiu vyvlastňovacieho
konania. Mestská rada odporučila schváliť uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena v
prospech mesta Poltár a jednorazovú finančnú náhradu na zriadenie vecného bremena pre Mgr.
Máriu Petrovič a pani Andreu Antalíkovú. Na základe tohto, ak to schválite, nepristúpime k
vyvlastňovaciemu konaniu.
Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie prosím predsedu návrhovej komisie o prednesenie
návrhu na uznesenie.
UZNESENIE č. 10/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena, ktoré bude zriadené v prospech mesta Poltár
ako oprávneného z vecného bremena na ťarchu nehnuteľností, v k. ú. Poltár, na liste vlastníctva
č. 2194 a č. 2769 a bude spočívať v práve umiestnenia a uloženia inžinierskych sietí – verejnej
kanalizácie a jej prevádzky – vykonávanie povolenej činnosti (verejná kanalizácia) a k nej
prislúchajúcim ochranným pásmam v zmysle platných právnych predpisov, za účelom
prevádzky, údržby a rekonštrukcie so vstupom v ktoromkoľvek čase a ročnom období v zmysle
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zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v prospech mesta
Poltár, IČO: 00316342, Železničná 489/1, Poltár ako aj ďalších vlastníkov stavby kanalizácie
na ťarchu
1) EKN p. č. 1164/2, orná pôda, o výmere 165 m2, EKN p. č. 1165/2, orná pôda, o výmere
624 m2, EKN p. č. 1167, orná pôda, o výmere 496 m2, EKN p. č. 1177, orná pôda, 126 m2,
EKN p. č. 1166, orná pôda, o výmere 747 m2, EKN p. č. 1168/1, orná pôda, o výmere 481
m2, EKN p. č. 1168/2, orná pôda, o výmere 423 m2, v podiele 1/2 -ica k celku.
Na podiel 1/2 – ica k celku pripadá jednorázová finančná náhrada za vecné bremeno vo
výške 997,02,- € pre:
Mgr. Máriu Petrović, rod. Šálkovú, nar.: 12.08.1956,
trvale bytom Rúbanisko I 2146/9, 984 01 Lučenec
2) EKN p. č. 1164/2, orná pôda, o výmere 165 m2, EKN p. č. 1165/2, orná pôda, o výmere
624 m2, EKN p. č. 1167, orná pôda, o výmere 496 m2, EKN p. č. 1177, orná pôda, 126 m2,
EKN p. č. 1168/1, orná pôda, o výmere 481 m2, EKN p. č. 1168/2, orná pôda, o výmere
423 m2, v podiele 1/2 -ica k celku.
Na podiel 1/2 – ica k celku pripadá jednorázová finančná náhrada za vecné bremeno vo
výške 663,06,- € pre:
Andreu Antalíkovú, rod. Šálkovú, nar.: 09.10.1977
trvale bytom Nová 538/22, 987 01 Poltár

Hlasovanie:
11 za

0 - zdržal sa hlasovania

0 - proti

2 neprítomní: Mário Kurák
Bc. Ján Skýpala

14. Odmeňovanie bezpríspevkových darcov krvi
Pani primátorka: materiál predkladá mestskému zastupiteľstvu na základe zoznamu
bezpríspevkových darcov krvi, ktorým bola v minulom roku udelená plaketa doktora Jána
Janského. Jedná sa o 12 obyvateľov mesta Poltár podľa zoznamu ocenených darcov, ktorý máte
v prílohe materiálu, ktorý ste dostali. Celková suma, ktorá je určená na oceňovanie je 330,- . Za
zlatú plaketu je navrhnutých 35,- € za striebornú plaketu 25,- € za bronzovú plaketu 15,- € za
medailu doktora Kňazovického 35,- €. Za humanitu obetavosť a dobrovoľnosť druhého stupňa
35,- €. Odmeňovanie navrhujeme uskutočniť na aprílovom zasadnutí mestského zastupiteľstva.
Mestská rada odporučila mestskému zastupiteľstvu predložené uznesenie schváliť a odmeniť
bezpríspevkových darcov krvi.

UZNESENIE č. 11/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
I.

ODMENENIE

bezpríspevkových darcov krvi, ktorí sú obyvateľmi mesta Poltár a v roku 2019 získali Jánskeho
plaketu nasledovne:
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Zlatá plaketa - 35 €
Strieborná plaketa - 25 €
Bronzová plaketa - 15 €
Medaila MUDr. Kňazovického - 35 €
Za humanitu, obetavosť a dobrovoľnosť II. st. - 35 €

Hlasovanie:
12 za

0 - zdržal sa hlasovania

0 - proti

1 neprítomný: Mário Kurák

II.

OCENENIE

bezpríspevkových darcov krvi na zasadnutí MsZ dňa 23. apríla 2020
Hlasovanie:
12 za

0 - zdržal sa hlasovania

0 - proti

1 neprítomný: Mário Kurák
15. Informatívna správa o stave projektu Elwis.
Pani primátorka: tento materiál je predkladaný z dôvodu potreby informovať občanov nášho
mesta poslancov mestského zastupiteľstva v akej fáze sa nachádza plánovali zámer zaviesť
evidenčný systém monitorovania odpadov Elwis v našom meste. So systémom evidencie
odpadov Elwis sa už mestské zastupiteľstvo oboznámilo na minuloročnom zasadnutí kde
vystúpila regionálna manažérka Jana Nékyová. Dôvodom pre zavedenie systému Elwis v starej
časti mesta v rodinných domoch je najmä potreba zmeniť súčasný systém poplatkov za
nakladanie s komunálnym odpadom a tým vytvoriť spôsob ako motivovať občanov k zníženiu
produkcie odpadov a vyššiemu triedeniu vzniknutých odpadov. V súčasnosti je v Poltári pre
obyvateľov zriadený kontajnerový zber komunálnych odpadov za ktorý si platia obyvatelia
ročný poplatok. Ten je stanovený pre všetkých občanov nášho mesta ročne rovnaký, aby pokryl
všetky náklady mesta na vývoz a zneškodňovanie odpadov a neberie sa tu zreteľ nato kto koľko
odpadu triedi a kto koľko odpadu vyprodukuje. Cieľom tohto projektu je monitorovanie
odpadov z domácnosti rodinných domov, ktorý poskytne ucelený obraz o tom, koľko odpadu
rodina má, koľko z neho vytriedi a koľko je zmesný komunálny odpad. Výhodou je, že tí, ktorí
odpad triedia, tým by sme mohli znížiť po monitorovaní tento poplatok a viac motivovať
ostatných k separovaniu odpadu. Predkladateľkou tohto materiálu je viceprimátorka pani
Bronislava Garajová, ktorá sa súčasne zúčastnila na Valnom zhromaždení združenia a mohla
by nás ešte detailnejšie informovať o tom, akým spôsobom bude ďalej pokračovať tento projekt
Elwis v našom meste.
JUDr. Bronislava Garajová: na tomto Valnom zhromaždení sa zúčastnila aj pani Nékyová.
Vysvetlila pánom starostom a pani starostkám princíp fungovania systému. Veľmi názorne
odpovedala na ich otázky, pripomienky. Zatiaľ voči tomuto systému panuje určitá nedôvera.
Bolo prijaté uznesenie v tom zmysle, že o 2 týždne sa bude uskutočňovať takáto forma zberu v
Haliči, kde to už funguje. Pán Račko sa zúčastní tohto zberu, aby si to pozrel ako to funguje,
24

pretože vlastne tou najzásadnejšou námietkou bolo, že skenovanie tých čiarových kódov na
kontajneroch bude pracovníkov zdržovať. Pani Nékyová povedala, že oni to už majú
odskúšané, že to denné zdržanie je asi 20 minút. Takže toto by malo byť predmetom takého
preskúšania v Haliči a potom na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré je 19. 3.
už by malo byť nejaké rozhodnutie.
Občan pán Štefančík: mal som možnosť hovoriť s pani Nékyovou na túto tému a nelichotivo
sa vyjadrila na adresu niektorých starostov, ktorí s nedôverou prijímajú tento systém. Pramení
to z toho nepochopenia a neochoty združenia pristúpiť k tomuto monitorovaniu. Dávali sa tam
dohromady obce s mestom Poltár, okolité obce, ktoré nemajú s tým nič spoločné. Mesto Poltár
je samostatné tak ako každá obec je samostatná. Jej dojem je taký, že pán poslanec Račko s
konateľom združenia, starostom Uhorského úmyselne brzdia tento systém, aby sa rozbehol v
Poltári.
Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie prosím predsedu návrhovej komisie o prednesenie
návrhu na uznesenie.
UZNESENIE č. 12/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE
informatívnu správu o stave projektu ELWIS
Hlasovanie:
12 za

0 - zdržal sa hlasovania

0 - proti

1 neprítomný: Mário Kurák
16. Vyjadrenie stanoviska k spoluúčasti financovania projektu Základnej školy na Ulici
slobody v Poltári
Pani primátorka: materiál je predložený na základe žiadosti Základnej školy na Ulici slobody,
a to ide o vyjadrenie k spolufinancovaniu projektu z nórskych fondov. Jeho cieľom je
zvyšovanie povedomia o zmierňovaní súčasne prispôsobovaní sa zmene klímy. Ide
predovšetkým o každodennú prípravu detí v rámci environmentálnej výchovy vzdelávania
žiakov, ale takisto aj osveta pre širokú verejnosť. Dnes ešte nevieme celkovú alebo konkrétnu
hodnotu projektu, preto hodnota projektu je stanovená od 20 000,- € do 50 000,- €. Spoluúčasť
mesta Poltár by mala byť vo výške 5 % a mala by byť cca sa od 1 000,- € do 2 500,- €. Komisia
pre školstvo a mestská rada odporučili mestskému zastupiteľstvu schváliť účasť na projekte,
zatiaľ tú konkrétnu sumu nevieme uviesť, ale viem, že už Základná škola potrebuje vyjadrenie
mestského zastupiteľstva k tomu, či sa budeme 5 % podieľať na spolufinancovaní tohto
projektu alebo nie.
Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie prosím predsedu návrhovej komisie o prednesenie
návrhu na uznesenie.
UZNESENIE č. 13/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
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spolufinancovanie projektu vo výške 5 % pre ZŠ Slobody 2 v Poltári v rámci výzvy ACC03
program : Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy

Hlasovanie:
12 za

0 - zdržal sa hlasovania

0 - proti

1 neprítomný: Mário Kurák
17. Prerozdelenie finančných prostriedkov z rozpočtových položiek správy školských
budov pre Základnú školu na Ulici školskej
Pani primátorka: materiál predkladáme na základe žiadosti tejto Základnej školy o pridelenie
financií určených na správu školských budov v rámci odstránenia havarijného stavu, rozmrvené
obrubníky, rozrytá dráha a to z dôvodu, že Základná škola Školská nemá vlastnú telocvičňu.
Táto škola žiada o pridelenie financií v objeme 39 500,- € určených na správu školských budov,
konkrétne na rekonštrukciu bežeckej dráhy z rozpočtu na rok 2020. Navrhujeme, aby na
rekonštrukciu bežeckej dráhy z rozpočtovej položky na správu školských budov s tým, že
stavebné práce, skrývku zeminy, dodania a osadenie obrubníkov, návez kameniva a hutnenie
budú realizovať naše Technické služby. Školská komisia navrhla uznesením vyčleniť pre
Základnú školu na Ulici školskej nižšiu sumu a to sumu 30 000,- €. Mestská rada odporučila
vyčleniť sumu 39 500,- €. Komisia pre financie, správu, hospodárenie s majetkom mesta
odporúča mestskému zastupiteľstvu určiť termín na podanie žiadosti z položky rozpočtu správa
školských budov.
Pán poslanec Bc. Ján Skýpala: chcel by som poupraviť uznesenie finančnej komisie. My sme
odporučili mestskému zastupiteľstvu určiť termín, do ktorého by všetky subjekty, ktoré majú
záujem, plánujú nejaké úpravy a chcú čerpať túto položku zo správ školských budov, aby bol
nejaký termín dokedy by všetky predložili žiadosti, môžu byť aj dva termíny. Niečo by
realizovali na jar, v lete, v jeseni, aby tam boli nejaké termíny, dokedy sa budú tieto žiadosti
predkladať a potom keby sme ich mali všetky pokope, aby sme to komplexne posúdili podľa
rozsahu prác, podľa havarijného stavu atď. Navrhovali sme to z toho dôvodu, aby sa nestalo,
že o 2 týždne teraz niekto príde, že má havarijný stav alebo niekto donesie o 2 dni nato, že má
havarijný stav nejakej časti, v niektorej škole alebo škôlke a bude problém, že sme vyčlenili
peniaze na realizáciu. Ide o to, aby sme mali rozumne nastavené termíny. Ak je nejaká urgentná
vec v havarijnom stave, ktorá si vyžaduje okamžité riešenie, to sa bude riešiť promptne, ale na
takéto žiadosti by sme mali mať nejaké termíny, aby aj ostatné školy, škôlky, zariadenia dali
požiadavku a posúdili by sme ich spoločne. To bolo odporúčanie komisie.
Pán poslanec Švingál: budem reagovať na Jana, lebo už jednu havarijnú riešime. Na Novej
škole máme od hygieny povolenie používať kuchyňu iba do konca júna. Na druhý mesiac si
kuchyňa musí prejsť rekonštrukciou, aby mohli variť pre obidve školy .
Pán poslanec Boris Dreisig: už sme niekedy v minulosti neodsúhlasovali na bežeckú dráhu
nejaké peniaze?
Pani primátorka: nie. Táto škola je tým ochudobnená, že telocvičňu nemá, toto je ten najväčší
problém tejto školy.
Pán poslanec Boris Dreisig: ale majú k dispozícii športovú halu.
Pán poslanec Mgr. Pavel Jánošík: chcem sa spýtať či je tam syntetický asfalt hrúbka 3 cm a
potom na to pôjde korok?
Pán poslanec Bc. Ján Skýpala: chcel dať návrh na základe toho, čo som spomínal teda aký
bol výstup z komisie a na základe toho čo mi aj teraz Karol povedal, aby sme tento bod presunuli
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na ďalšie zastupiteľstvo a najprv sa zaoberali komplexne všetkými žiadosťami čo sú a rozumne
rozhodli. Neviem si predstaviť, že ak budeme do tej kuchyne tisíce až 10-tisíce investovať tak,
aby sme to vedeli vykryť nejako rozumne. Môj návrh je taký, že sme tento bod presunuli.
JUDr. Bronislava Garajová: máme tu pána riaditeľa ZŠ. Koľko odhadujete?
Pán poslanec Švingál: bolo to nacenené na 35 000,- € - 40 000,- €. Z toho 30 000,- sme dali
v prípade nejakej havárie, takže rátajme s 80 000,- €.
Pani primátorka: škôlky máme poriešené, po 25 000,- € majú.
Pán poslanec Švingál: 30 000,- € sme dali odložiť, rátajme iba s 80 000,- €
Pán poslanec Mgr. Pavel Jánošík: je začiatok roka, zatiaľ peniaze máme, treba nechať na
havárie. Navrhoval by som, aby sme túto čiastku schválili. Bol by som rád, keby aj pán riaditeľ
Slavkovský zvažoval urobiť dráhu na Ulici slobody.
Pán poslanec Zdenko Račko: ak to teraz neschválime a odložíme to ako to navrhuje Skýpala.
tam sme hovorili, že za tých 15 500,- € urobíme svojpomocne, potom tam mala ostať suma 24
000,- €. Pani primátorka povedala si, že 30 000,- € ostáva. Tam je tých 15 500,- € nato, čiže 24
000,- € ostalo na asfalt a na povrch.
Pán poslanec Švingál: 30 000,- € odporučila školská komisia. Áno ponížilo sa to, že tam bola
iba jedna ponuka od firmy.
Pán poslanec Ján Kromholc: ja by som bol tiež zato, aby sa to schválilo.
JUDr. Bronislava Garajová: ja tiež súhlasím, aby sa to schválilo, keď to budeme odkladať,
tá realizácia tiež bude trvať, aby to tie deti vôbec mali v septembri. Do septembra by sa to malo
zrealizovať, aby sa cez prázdniny mohlo začať robiť. Potom výber firmy, stavebné práce atď.,
aby sme dali nejaký termín na ďalšie žiadosti, tak môžeme schváliť. Nech si dajú do konca
marca už ďalšie žiadosti.
Pán poslanec Bc. Ján Skýpala: keď povedali, že chcú to realizovať pravdepodobne teraz
niekedy.
Pán poslanec Zdenko Račko: opravím pána poslanca Kromholca, ja som nepovedal, že o rok.
Ale o ten nie jaky termín, že sa zozbierajú viac tých vecí ,ktoré treba robiť škola a škôlka a
potom rozhodneme, čiže na ďalšom zastupiteľstve.
Pán poslanec Ing. Peter Žilák: súhlasím s tým, vlani to bolo navrhnuté, nebolo to. Teraz by
to bolo schváliť. Kedy sa začne s prácami?
Pán poslanec Karol Švingál: keď sa vyberie firma s ktorou sa potom dohodneme, určite cez
prázdniny, keď tam nebudú deti.
Ak sa už sa nikto neprihlásil do diskusie, prosím predsedu návrhovej komisie, aby predniesol
návrh na uznesenie.
UZNESENIE č. 14/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
sumu 39 500,- € pre ZŠ Školská na rekonštrukciu bežeckej dráhy z rozpočtovej položky na
správu školských budov s tým, že stavebné práce t.j. skrývka zeminy, dodanie a osadenie
obrubníkov, návoz kameniva a hutnenia budú realizovať Technické služby s.r.o., Poltár
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Hlasovanie:
12 za

- zdržal sa hlasovania

- proti

1 neprítomný: Mário Kurák

18. Úprava rozpisu finančných prostriedkov prevádzkových nákladov na rok 2020
Pani primátorka: Základná škola na Ulici slobody v Poltári žiadosťou požiadala o úpravu
rozpisu finančných prostriedkov prevádzkových nákladov na rok 2020 zriaďovateľa, išlo o
presun sumy 6 000,- €, to je 7 % na prevádzkové náklady finančných prostriedkov Základnej
školy na Ulici školská. Podľa vyjadrenia Základnej školy Školská, riaditeľstvo nesúhlasí so
žiadosťou riaditeľstva Základnej školy Slobody o presun finančných prostriedkov. Konkrétne
dôvody uvádza pani riaditeľka vo vyjadrení, ktoré majú poslanci k dispozícii. Mestská rada na
základe obidvoch stanovísk Základnej školy na Ulici slobody a Základnej školy na Ulici
školská odporučila mestskému zastupiteľstvu, aby zriaďovateľ vyvolal dohodovacie konanie a
v tomto zmysle je vlastne koncipovaný aj návrh na uznesenie pre mestské zastupiteľstvo.
Pán poslanec Ing. Miroslav Macove: chcem sa opýtať, to sú zvýšené náklady na energie?
Energiu berie Základná škola Slobody od Prvej poltárskej? My tam nemáme nikoho v Dozornej
rade?
Pani primátorka: v dozornej rade Prvej poltárskej je primátor a zástupca primátora, ale v
konateľ zvoláva túto dozornú radu, zatiaľ nebola zvolaná.
Pán poslanec Ing. Miroslav Macove: či by sme v tej dozornej rade nevedeli vylobovať lepšiu
cenu na to, ale podľa toho čo hovoríš, asi nie.
Pani primátorka: to by sme museli pre všetkých vylobovať, nielen pre základnú školu. Taký
problém. Pán riaditeľ, chceš k tomu niečo povedať?
Riaditeľ ZŠ Mgr. Július Slavkovský: cena v podstate sa nedá vyrokovať, tú cenu určuje Úrad
pre reguláciu sieťových odvetví a oni nemôžu zmeniť. Akú odsúhlasí Úrad pre reguláciu
sieťových odvetví čo sa týka fixných nákladov aj variabilných nákladov, tak oni musia za tú
cenu predávať. Vyrokovať sa lepšia cena nedá. Máličko len k tomu vyjadreniu pani riaditeľky,
naposledy v roku 2017, kedy bol takýto presun urobený, takže nie každoročne.
JUDr. Bronislava Garajová: chcem Vás poinformovať o tej možnosti vyvolať dohodovacie
konanie. Kedy my môžeme ako zriaďovateľ požiadať o navýšenie finančných prostriedkov na
tieto výdaje. Môže nám byť vyhovené, nemusí. my sme o tom rozprávali s pani Oravcovou.
Mohla by nás poinformovať.
Eva Oravcová, ekonomické oddelenie: bolo poslaná žiadosť, hovorila som s metodičkou.
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Dajú nám vedieť, zbierali tieto dohodovacie konanie aj z iných škôl. Takže môže to byť a
nemusí. Uvidíme, zatiaľ sa neozvali, pred 2 týždňami to odišlo.
Pani primátorka: keby to konanie vyšlo, tak by to bolo pre nás efektívnejšie ako brať finančné
prostriedky školám.
Ak sa už sa nikto neprihlásil do diskusie, prosím predsedu návrhovej komisie, aby predniesol
návrh na uznesenie.

UZNESENIE č. 15/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
zriaďovateľovi ZŠ Slobody vyvolať dohodovacie konanie na základe § 8c zákona č. 597/2003
Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších
predpisov prostredníctvom zriaďovateľa, z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na
prevádzkové náklady
Hlasovanie:
11 za

0 - zdržal sa hlasovania

0 - proti

2 neprítomní: Mário Kurák
Bc. Ján Skýpala
19. Zaradenie poslancov mestského zastupiteľstva do obvodov.
Pani primátorka: predkladateľom tohto materiálu je pán poslanec Pavel Jánošík. Mestská
rada odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť zaradenie poslancov do obvodov podľa
volebných okrskov. V prípade, že mestské zastupiteľstvo tento návrh schváli mesto zverejní
jednotlivých poslancov do schválených obvodov na internetovej stránke mesta na
informačných tabuliach. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o poslanecký návrh a predkladateľom
je poslanec mestského zastupiteľstva pán Pavel Jánošík, tak mu odovzdávam slovo k tomu.
Pán poslanec Mgr. Pavel Jánošík: bolo zvykom, že poslanci boli rozdelení do odvodov.
Prispôsobil som to k tomu kde bývajú, aby mali občania k nim blízko.
Pán poslanec Pavol Gavalec: v rámci Slovenska už takéto niečo bolo a Ústavný súd to zrušil.
Tzn., že žiadne odvody by nemali byť, lebo poslanec má byť pre každého občana, nie po
uliciach.
Pán poslanec Zdenko Račko: obvod č.1, neviem kto v týchto uliciach by mal byť, keď nie ja,
všetky ulice okolo mňa, neviem kto to navrhoval. A nie niekde, ako Ulica sklárska, Ul. 13.
januára.
Pán poslanec Mgr. Pavel Jánošík: je to na diskusiu tento návrh. O tom aj zastupiteľstvá sú,
nie je všetko jednoduché. Na teba som zabudol. Urobil som 5 obvodov a 10 mien a ty si chýbal
. Ja som to len pripravil, lebo sa občania dotazovali na koho sa majú obrátiť. Urobíme taký
zoznam a sami sa zapíšete ku časti ku ktorej ako by ste mali podľa trvalého pobytu patriť. Zase
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jeden poslanec povie, že s tým návrhom súhlasí, druhý zasa nie.
Pán poslanec Karol Švingál: Zdeno, kľudne sa s tebou vymením, sme tu pre všetkých.
Pán poslanec Ing. Peter Žilák: som poslanec pre všetkých občanov tohto mesta nielen pre
dané ulice a tak aj s občanmi, keď sa stretávam, postupujem. Ja som poslanec pre všetkých
voličov, s týmto návrhom nie som stotožnený.
Pán poslanec Bc. Ján Skýpala: nestotožňujem sa v momentálnom stave sa nestotožňujem s
týmto návrhom, pretože máme 1 volebný obvod. Keď budeme mať 5 volebných obvodov, tak
môžeme. Keď budeme schvaľovať o 3 roky pred voľbami schvaľovať počet volebných
obvodov, keď sa dohodneme, že si spravíme 5 volebných obvodov, tak potom si schválime,
teda budú poslanci za zaradený podľa tých volebných obvodov automaticky, ale pokiaľ máme
1 volebný obvod, tak sa s tým až tak nestotožňujem. Každý zahlasuje ako uzná za vhodné, ale
myslím si, že pri jednom volebnom obvode to nejakú opodstatnenosť nemá.
Pán poslanec Mgr. Pavel Jánošík: je to návrh, nebudem sa na nikoho hnevať ako sa
rozhodnete. Prosím pani primátorku, aby dala o tomto návrhu hlasovať.
Pán poslanec Boris Dreisig: nesúhlasím s týmto návrhom už iba z toho dôvodu, že chodia za
mnou ľudia z družstva alebo zo Šarampova, Ktorí sa so mnou poznajú a je im ku mne bližšia
cesta ako k niekomu inému. Snažím sa tým ľuďom vyhovieť a vypočuť si ich, s tými návrhmi
potom sem prísť.
Pán poslanec Ing.Miroslav Macove: teraz sa obrátili na mňa občania s Prievrany. Som na
Fučíkovej, niekto nemá dobré vzťahy napr. na Zelenom, tak prečo by nemohli prísť za
kýmkoľvek z nás. Myšlienka to nie je zlá , ale tiež nie som s tým stotožnený.
Pani poslankyňa Bc. Martina Točíková: kolegovia, viete, že mám dar reči, rada sa
rozprávam, hovorím ľudom, keď budete niečo potrebovať, zavolajte, prídem, vybavím.
Ak teda sa nikto ďalší neprihlásil do diskusie, prosím predsedu návrhovej komisie o
prednesenie návrhu na uznesenie.
UZNESENIE č. 16/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
NESCHVAĽUJE
v zmysle Zákona č. 369/1990 Zb. zákona SNR o obecnom zriadení zaradenie poslancov
do nasledovných obvodov podľa volebných okrskov:
Obvod č. 1 - poslanci Karol Švingál, JUDr. Garajová Bronislava
pre občanov bývajúcich na Uliciach:
• Jarmočná,
• Kvetná,
• Obrancov mieru,
• Poľná,
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•
•
•
•
•
•
•

Pionierska,
Partizánska,
Družby,
Revolučná,
Kanadská,
Lúčna,
Nová

Obvod č. 2 - poslanci
Ing. Peter Žilák, Bc. Ján Skýpala
občanov bývajúcich na Uliciach:
• Sklárska 580/25-33 bl. P
• 9.mája
• Podhorská
• Továrenská
• Železničná
• Záhradná
• Prievrana
• Hájiky – Maky
• občania s trvalým pobytom na obci

pre

•

Obvod č. 3 - poslanci Mgr. Pavel Jánošík, Ing. Miroslav Macove
občanov bývajúcich na Uliciach:
• Školská
• Fučíkova 612/01 - 05 bl. J
• Fučíkova 618/11 - 12 bl. L
• Fučíkova 619/09 - 10 bl. M
• Fučíkova 620/07 - 08 bl. N
• Fučíkova 626/13 - 18 bl. R
• Fučíkova 628/19 - 21 bl. S
• Fučíkova 636/22 - 24 bl. T
•

pre

Fučíkova 649/25 - 27 bl. U

Obvod č. 4 - poslanci Pavel Gavalec, Bc. Martina Tóčiková
bývajúcich na Uliciach:
• 13. januára
• Sklárska 507/12
• Sklárska 503/13 - 15 bl. A
• Sklárska 504/16 - 18 bl. B
• Sklárska 505/19 - 21 bl. C
• Sklárska 506/22 - 24 bl. D
• Sklárska 508/10 - 11 20 b.j.
• Sklárska 574/01 - 09 bl. E
• Sklárska 579/36 - 40 bl. O
• Sklárska 593/41 - 49 bl. K

pre občanov

Obvod č. 5 - poslanci
Mgr. Lenka Sojková, Boris Dreisig, Zdenko Račko
občanov bývajúcich na Uliciach:
• Slobody rodinné domy a bloky 720, 730
• Sklárska 594/56 - 62 bl. I
• Sklárska 592/53
bl. F
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pre

•
•
•

Sklárska 577/54
Sklárska 608/55
Sklárska 576/52

bl. H
bl. Z
bl. G

Obvod č. 6 - poslanec Mário Kurák
pre občanov bývajúcich v mestskej časti Zelené
Obvod č. 7 - poslanec Ján Kromholc
pre občanov bývajúcich mestskej časti Slaná Lehota

Hlasovanie:
2 za

5 - proti
Boris Dreisig
Pavel Gavalec
Ing. Miroslav Macove
Zdenko Račko
Ing. Peter Žilák

5 - zdržal sa hlasovania
Ján Kromholc
Bc. Ján Skýpala
Mgr. Lenka Sojková
Karol Švingál
Bc. Martina Tóčiková

1 neprítomný: Mário Kurák
Pani primátorka: návrh uznesenia nebol schválený.

20. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poltár č. 1/2020, ktorým sa mení
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č. 1/2019 o určení výšky finančných
prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej
školy a žiaka školy a školského zariadenia, zriadených na území mesta Poltár v znení VZN
mesta Poltár č. 6/2019

Pani primátorka: toto Všeobecne záväzné nariadenie predložené na prerokovanie v zmysle
zákona č. 597 z roku 2003 o financovaní základných škôl stredných škôl školských zariadení v
znení neskorších predpisov. Uvedený návrh na zmeny v poskytovaní finančných dotácií vzišli
z výšky schváleného rozpočtu na príslušný rok a normatívnych finančných prostriedkov, jedná
sa o originálne kompetencie. Komisia pre školstvo, komisia pre financie a mestská rada
odporučili mestskému zastupiteľstvu príslušné Všeobecne záväzné nariadenie schváliť. V
predkladanom materiáli navrhujeme percentuálny podiel nasledovne, materské školy na dieťa
materskej školy Kanadská a Sklárska, je to suma 2 602,- € a je to 100 %, ktoré tieto základné
školy dostali, ďalej základná umelecká škola tam sú 2 formy, individuálna a skupinová forma.
Tieto základné školy v individuálnej forme na dieťa 1 401,- € na skupinovú formu 458,- €. Je
to 100 % pre základnú umeleckú školu. Teraz sú to ŠKD , ŠKD na Základnej škole na Ulici
slobody je to 100 % , 572,- € . V Základnej škole na Ulici školskej 89 % , 510,- €. Ďalej je to
Centrum voľného času tam je 129,- € , to je 123 % ,teda viac finančných prostriedkov ako 100.
Ďalej je to školská jedáleň tam sme dali tiež 100 %. A potom je Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva, kde sme dali tak ako je to uvedené v zákone 88 %. V správe
školských budov nám zvýšilo 91 %, čiže nemáme tam celých 100 % na financovanie. K tomuto
Všeobecne záväznému nariadeniu v prípade schválenia sa potom následne viažu rozpočtové
32

opatrenia, ktoré budeme ďalej schvaľovať, čiže závisí od toho to či schválime toto Všeobecne
záväzné nariadenie. Iba dodám, že Všeobecne záväzné nariadenie schvaľujeme dvojtretinovou
väčšinou prítomných poslancov, cca 8 hlasov.
Ak sa nikto neprihlásil do diskusie prosím predsedu návrhovej komisie o prednesenie návrhu
na uznesenie.
UZNESENIE č. 17/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č. 1/2020 o určení výšky finančných prostriedkov
na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školy
a školského zariadenia, zriadených na území mesta Poltár, ktorým sa mení Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Poltár č. 1/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku
na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školy a školského zariadenia,
zriadených na území mesta Poltár v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poltár č.
6/2019
Hlasovanie:
12 za

0 - zdržal sa hlasovania

0 - proti

1 neprítomný: Mário Kurák
21. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poltár č. 2/2020, ktorým sa mení
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č. 3/2019 o určení príspevkov od zákonných
zástupcov detí, žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách,
v základnej umeleckej škole, v centre voľného času, v školskom klube detí, v školských
jedálňach pri materských školách a pri základných školách
Pani primátorka: ide o príspevky od žiakov a zákonných zástupcov teda rodičov v zmysle
zákona č. 597 z roku 2003 o financovaní škôl. Predložený návrh na zmenu o určení príspevkov
od zákonných zástupcov detí, žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov, tieto
požiadavky vzišli po prerokovania požiadaviek zástupcov škôl a zriaďovateľa, a to na základe
nedostatočného finančného krytia režijných nákladov školských stravovacích zariadení a
školského klubu detí na rozpočtovaný rok 2020. Ide tam teda o navýšenie režijných nákladov,
pretože tieto sa môžu poplatky využívať aj na mzdy a odvody zamestnancov a tiež tam ide o
navýšenie poplatku rodiča v školských kluboch detí. Schválenie predkladaného materiálu
predpokladá navýšenie príjmovej časti rozpočtu v ekonomickej klasifikácii 223 poplatky platby
a vlastné príjmy. Zvyšovanie týchto poplatkov sa týka školských klubov detí, tam sa zvyšuje
suma pre rodiča zo 7 EUR na 10 EUR. A potom sa to týka režijných nákladov školských
jedálňach, tie máme dve, je to školská jedáleň v Základnej škole na Ulici slobody a školská
jedáleň pri materskej škole na Ulici sklárskej tam v školských jedálňach z 1 eura na 2 eurá sa
zvyšuje a z 2 eur na 4 eurá. Takto sa upraví následne aj cena pre dospelého stravníka. Komisia
odporučila tento návrh schváliť, čiže, ak si otvoríte tabuľku príslušnú, pri Všeobecne záväznom
nariadení tam je to v tej prvej tabuľke, kde sa jedná o dieťa v školskom klube detí, to sú družiny.
V obidvoch základných školách, v starej aj v novej tam by bol poplatok 10 EUR pôvodne bol
7 EUR. Potom je to paušálny príplatok, ktorý sa týka režijných nákladov a ten sa zvyšoval z 1
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eura na 2 eurá ,v tej tabuľke to máte 3× a z 2 eur na 4 eurá.
Riaditeľka ZŠ Školská, Mgr. Eva: chcela by som sa opýtať nakoľko my sme hneď podali
návrh. Kto dáva tento návrh na tieto príjmy ? Čo sa týka mesačného príspevku za pobyt dieťaťa
v ŠKD do strany rodičov a prečo dieťa v hmotnej núdzi nemá žiadnu úľavu zo strany, ktoré
dávalo toto mesto rozhodnutie.
Pani primátorka: pripravili sme tento návrh na základe konzultácie s riaditeľstvom Základnej
školy na Ulici slobody. A potom tým, že máme v tabuľke mesačný príspevok na pobyt dieťaťa
v ŠKD tam sa už nerozlišuje o akú základnú školu ide, tzn., že je to rovnaký poplatok pre
obidve základné školy.
Ak sa teda nikto neprihlásil do diskusie, prosím predsedu návrhovej komisie o prednesenie
návrhu na uznesenie.
UZNESENIE č. 18/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č. 2/2020 o určení príspevkov od zákonných
zástupcov detí, žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, v
základnej umeleckej škole, v centre voľného času, v školskom klube detí, v školských
jedálňach pri materských školách a pri základných školách, ktorým sa mení Všeobecne
záväzné nariadenie mesta Poltár č. 3/2019 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí,
žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, v základnej
umeleckej škole, v centre voľného času, v školskom klube detí, v školských jedálňach pri
materských školách a pri základných školách
Hlasovanie:
12 za

0 - zdržal sa hlasovania

0 - proti

1 neprítomný: Mário Kurák
22. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Poltár číslo 3 / 2020 Prevádzkový
poriadok pohrebísk na území mesta Poltár
Pani primátorka: pôsobnosť obce práva povinnosti fyzických osôb podnikateľov v súvislosti
so zaobchádzaním s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami s prevádzkovaním pohrebnej
služby pohrebiska je upravená v zákone č. 131 z roku 2010 o pohrebiskách. Zákon č. 131 z
roku 2010 o pohrebiskách nadobudol účinnosť 1. 1. 2011. Od 1. januára 2011 bolo povinnosťou
mesta Poltár schváliť prevádzkový poriadok pohrebísk formou Všeobecne záväzného
nariadenia. Mesto Poltár v rozpore s legislatívou nemalo od roku 2011 do roku 2020 prijaté
Všeobecne záväzné nariadenie. Prevádzkový poriadok pohrebiska bol schválený len formou
uznesenia č. 4 z roku 2014. Zákon č. 131 v roku 2010 bol novelizovaný zákonom č. 398 z roku
2019 s účinnosťou od 1. 1. 2020 a obci ako prevádzkovateľovi pohrebiska pohrebnej služby
pribudli viaceré povinnosti. Povinnosťou obce je napr. určiť najneskôr do 31. marca tohto roka
Všeobecne záväzným nariadením ochranné pásmo pohrebiska, ak obec ochranné pásmo
Všeobecne záväzným nariadením stanovenom termíne neurčí toto ochranné pásmo zaniká.
Ochranné pásmo pohrebiská v rozsahu 50 m je určené od jeho hranice. K uvedenému bodu
programu zasadnutia dnešného mestského zastupiteľstva sme pripravili aj prezentáciu. Komisia
34

pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a mestská rada odporúča mestskému
zastupiteľstvu príslušné Všeobecne záväzné nariadenie schváliť, zrušiť uznesenie číslo 4 z roku
2014 dňa 5. 6. 2014. Spracovateľom príslušného Všeobecne záväzného nariadenia je pán
poslanec Karol Švingál a predkladateľom je pani viceprimátorka Bronislava Garajová. V
súčasnosti máme v cintoríne evidovaných približne ešte 60 voľných hrobových miest kde sa
môže pochovávať. Územné rozhodnutie na tú novú časť cintorína v podstate nebolo vydané.
Naším problémom aktuálnym je nedostatok hrobových miest. V rámci toho, že máme
nedostatok hrobových miest navrhujeme rozšírenie cintorína smerom na Skalicu. Čo sa týka
rozšírenia cintorína informovali sme sa o tom, či je potrebný hydrogeologický posudok a začali
sme naceňovať nejaké financie, ktoré by sme potrebovali na to, aby sme vytvorili nové hrobové
miesta, čiže technické práce by nás vyšli cca 85,- € a práce, vrty odber vzorky 39,- € laboratórne
práce, základný hydrogeologický rozbor 193,- € a geologické práce, sondy suma je cca 675,€. Chceme to síce robiť, ale v súčasnosti nemáme vyčlenené finančné prostriedky na to, aby
sme rozširovali cintorín smerom na Skalicu. Hydrogeologický posudok, to sa jedná o to, či
tam bude alebo nebude spodná voda. S týmto máme problém v novej časti cintorína. Ďalším
problémom pre nás je urnový háj. Urnový háj máme v havarijnom stave, rozpadáva sa nám
horný veniec urnového hája, sú tam odchýlené platne, čo je ohrozujúce predovšetkým pre
návštevníkov a pre deti. Veľkým problémom urnového hája je, že v urnovom háji alebo
kolumbáriách sme my predávali tieto hrobové miesta. Na základe toho teraz je veľmi
problematické opravovať kolumbária, lebo základné opravy na hrobových miestach si robia
rodinný príslušníci, ale keďže toto sa jedná o kolumbária, tak ak to chceme mi opraviť, tak v
takom prípade musíme požiadať o súhlas. S tým, aby sme tieto urny, ktoré sú tam mohli odtiaľ
vyňať a dať ich Domu smútku, aby sme mohli urnový háj, kolumbária opravovať, budeme
musieť nájsť niekde v rozpočte, aby sme aj tieto veci dali do poriadku. K tomu, aby sme mohli
rozšíriť cintorín je potrebné územné konanie, aby sme mali projektovú dokumentáciu, o to sa
teraz snažíme, aby sme k tomu mali stanoviská orgánov štátnej správy, miestnej samosprávy a
inžinierskych sieti. Stanovisko k tomu dáva mesto Poltár, Krajský pamiatkový úrad v Banskej
Bystrici, Okresný úrad v Lučenci, pozemkový odbor, Okresný úrad v Poltári, odbor ochrany
prírody krajiny, ktorý posudzuje vplyvy na životné prostredie, odpadové hospodárstvo atď. a
tiež regionálny úrad verejného zdravotníctva, tiež Okresné riaditeľstvo hasičského zboru,
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru atď. Finančné prostriedky na to, aby sme niečo takéto
urobili sa pokúsime nejakým spôsobom ešte získať do rozpočtu. Čo sa týka Domu smútku zistili
sme, že chýba teplá voda. Lavice pre smútiacich sú v zlom technickom stave, je potrebná
výmena zariadenia na prehrávanie smútočnej hudby. No a mnohokrát si pozostalí želajú
spustenie powerpointovej prezentácie, čiže by sme chceli zakúpiť nejakú obrazovku, aby sme
im týmto spôsobom mohli vyjsť v ústrety. V predchádzajúcom období sa za jedno hrobové
miesto platilo 23,50 € a nesprávne sa vyberalo za 2 hrobové miesta, vždy tá istá suma. Príjem
za hrobové miesta mal byť príjmom mesta Poltár, ale tento príjem bol príjmom Technických
služieb. Mesto Poltár vynakladá finančné prostriedky na cintorínske služby, ale žiadny príjem
z toho nie je, preto je potrebné nájsť finančné prostriedky na rozšírenie cintorína, na opravenie
urnového hája ako aj kolumbária. Zmluvy na nájom hrobového miesta boli uzatvárané zo
strany technických služieb. To, čo je nevyhnutné urobiť v súčasnosti na našom cintoríne je
šírenie cintorína smerom na Skalicu, kde by teda mohli byť 2 rady hrobových miest,
rekonštrukcia urnového hája kolumbária, zabezpečenie teplej vody, zakúpenie technického
vybavenia predovšetkým do Domu smútku, čo sa týka ozvučenia. Prečalúnenie lavíc v dome
smútku a doplnenie smútočnej dekorácie v interiéri Domu smútku. Tam sme už nejaké finančné
prostriedky našli a chceli by sme nejaké dekorácie kúpiť, pretože sme boli niekoľkokrát na to
upozornení už vlastne smútiacou rodinou.
Pán poslanec Ing. Peter Žilák: pozeral som si kompletne návrh, absolútne nemám problém s
textovou formou návrhu. Je tu jeden problém. Viem , potrebujeme peniaze, ale ceny, ktoré sú v
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tomto Všeobecne záväznom nariadení pre mňa ako pre občana veľmi premrštené. Dakedy bol
hrob 23,50 € potom 24,- € k 1.4.2019 . My ideme viac ako 100 % prekročením na 50,- €. Mne
to nedalo tak som sa pozrel na porovnateľné mestá v regióne, Hriňová 26,56 €, Detva 27,- €,
Lučenec 30,- €, Brezno 34,- €, v krajských mestách Nitra, 30,- €. Dvojhrob, nie každý ma
dvojhrob zverejnený, Hriňová 53,84 €, Nitra 50,- € my 70,- €. To je tá čiastka nájmu za 10
rokov pre klasický hrob. Zaujímavé je ,že my máme poplatky aj ďalšie vyššie, napr. chladenie,
my si chceme dať do cenníka za 24 hod 10,- € , Nitra 6,- € za 48 hodín. Za nájom a ozvučenie
my máme 50,- €, ďalej my máme tam ďalšie položky, za dezinfekciu, vykopanie hrobu a za
dohľad 15,- € nad výkopovými prácami. Pri tak smutnej udalosti ako je pohreb sa dostávame
na sumu 114,- €. Hovorím textová časť je super, ceny sú prehnané, obrovský zdvihnuté. Troška
je tam jedna veta tvrdá, že ak tu nemá trvalý pobyt rozhoduje o tom primátorka.
Pani primátorka: kvôli tomu nakoľko je málo hrobových miest.
Pán poslanec Boris Dreisig: chýbajú mi mapy hrobových miest na cintorínoch. Ďalej platba
za jednohroby a za dvojhroby, niektoré hroby sú natiahnuté, veľké, dlhé, či by nebolo aj od
metrov štvorcových riešiť platbu za tie hrobové miesta, pretože medzi niektorými napr. viem,
že je tam jedna časť oplotená, je tam nejaká záhradka, je tam 5 hrobov, zaberajú plochu 3540 m² a platí sa len za 5 hrobov a niekde tých 5 hrobov je na oveľa menšom priestore. K detským
hrobom veľmi opatrne s tým treba. Detským hrobom by som navrhol, aby bola 0 EUR platba
za detský hrob. Ako sú spoplatnené hroby v Zelenom a na Slanej Lehote, tiež by ma zaujímalo,
či sú tie isté sumy pretože patria pod mestskú časť. Hrob bez príbuzných, môže sa stať, že niekto
už vymrie rodina, hrob je tu existujúci. Aká doba je na to, aby sa hrob po nejakom čase
zlikvidoval? Máme tu nejaké osobnosti bývalé, farári, zakladatelia fabriky, tehelne. Aj keď po
nich už zrejme nikto tu nie je, či to sú tie hroby, ktoré by sa mali nejakým spôsobom zlikvidovať
alebo brať na to ohľad, že to boli nejaké významnejšie osobnosti tohto mesta.
Pán poslanec Karol Švingál: na vojenské hroby a hroby významných osobností sa vzťahuje
úplne iný zákon. Tie hroby sa nemôžu likvidovať zatiaľ musia ostať. Čo sa týka detských
hroboch je to ošemetná situácia, ale platiť by sa malo aj za taký hrob. Čo sa týka mapy teraz sa
robí digitalizácia celého cintorína aj Zelené aj v Slanej Lehote. Pred každým cintorínom bude
informačná tabuľa, bude tam fotka, hrob, bude urobená mapka. Každý bude vedieť ako sa k
hrobu dostane. Teraz sa na tom robí bude to trvať asi 2 mesiace. Čo sa týka vyberania
nájomného za hrobové miesta, išli sme hore. Tento cenník 23,50 € je z roku 2005. To je pred
15 rokmi 5,- € za 10 rokov podľa mňa nie je veľa. Keď si už zoberieš dvojhrob tak sme tam
navýšili cenu o 10,- € alebo 20,- €. Môžem povedať, že nie je prevaha jednohrobov v Poltári,
je prevaha dvojhrobov a trojhrobov. Starí Poltárčania si vždy dopredu kupovali hrobové miesta,
buď dva alebo tri. Takže je tu prevaha dvojhrobov a trojhrobov. Čo sa týka poskytovania
obradnej sieni napr. aktuálny cenník, ktorý sa používal 2019 roku, keď to spočítam všetko,
použitie katafalku, použitie obradnej siene, výstavnej siene, ozvučenie pred obradom spolu
dokopy tých 50,- €. Teraz smútočné prejavy sme účtovali doteraz nejakých 15,- €. Teraz mesto
platí recitátorkám 50,- €. Ty hovoríš to, že sme nasadili ceny, ty si videl náš starý cenník a
spočítal si to? Tam je to jasné napísané, to nie je iba to, že otvoríme obradnú sieň a vojdu dnu
a za to zaplatia.
Pán poslanec Ing. Peter Žilák: ty hovoríš, že z 24,- na 50,- € nie je problém alebo z 24,- €
na 70,- € za dvojhrob.
Pán poslanec Karol Švingál: nechápeš, že sa zle vyberalo? Namiesto 50,- € čo malo byť za
dvojhrob sa vybralo 24,- €.
Pán poslanec Ing. Peter Žilák: to je 100%. Keď budem mať 7 hrobov a budem mať zaplatiť
350,- € , je jedno, že na 10 rokov. To sú také skoky, nepovedal by som ani slovo, keby z 24,- €
na 32,- €, ale nie hneď na 50,- €.
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Pán poslanec Karol Švingál: mohli sme ísť zase o 5 rokov. Teraz zvyšujeme o 15 rokov. Po
15 rokoch zvyšujeme cenu.
Pán poslanec Ing. Peter Žilák: ja som
poplatníkov ako je tu na Poltári.

porovnal to s mestami kde je viac daňových

JUDr. Bronislava Garajová: dostávajú lepšie podielové dane, majú viac peňazí.
Pán poslanec Mgr. Pavel Jánošík: tento návrh cenovo je zaujímavý aj vyšší aj nižší. Dlhé
roky sa nezvyšovalo, vieme, že nejaký poriadok mal byť už dávno. Na drobné to premeňme.
Jednohrob 50,- €, na hrob 5 euro, na deň je to 0,013 centov, 5 centov nezdvihne nikto. Keby sa
to vyberalo každý rok tak 7,- € každý dá, ale 70,- € je veľa. My budeme rozhodovať, my
môžeme o tomto podebatovať. Ja si myslím, že sa budeme tým musieť zaoberať, vidíte koľko
je hrobových miest a musíme nájsť miesto, dáke pozemky nato, aby sa vykúpili. A nato tiež
bude peniaze treba . Ďalej urnový háj, ak sú vlastníci, tiež by si to mali dať do poriadku. Mali
by sme to skutočne zvážiť, či toto budeme hradiť. Pán ex primátor ani za teba sa nezvyšovali
ceny za hrobové miesta ani za bývalého primátora, ostalo to tak.
JUDr. Bronislava Garajová: čo sa týka toho chladenia. My máme spotrebu elektriny v Dome
smútku ročne 6 000,- €, to chladenie nás niečo stojí. Čiže ty si porovnal nejaké ceny iných, ale
ty nevieš, aké oni majú chladničky z akého roku. My máme chladničky aj 20 ročné, majú
obrovské odbery, máme tam gamatky. My máme obrovskú spotrebu elektriky, toto musíme do
toho premietnuť alebo si kúpme nové chladničky. A koľkých hrobov sa tieto nové ceny dotknú?
60-tich hrobov, tie sú neobsadené. 60× 50 EUR na najbližších 10 rokov. To je to mizivá suma,
čo z toho vyberieme.
Pán poslanec Ing. Peter Žilák: niekomu končí zmluva o 3 roky, tak toho tiež sa to dotkne.
Zmluvy majú popodpisované.
JUDr. Bronislava Garajová: a my máme nejakú evidenciu o tom? Nemáme. Mestské časti sa
nevyberali, evidenciu my nemáme, za ktoré hroby je zaplatené, dokedy je zaplatené, nevieme
nič . Chceme začať s vyberaním, ale nestrašme ľudí, že od ľudí teraz vyberieme 30 000,- €. za
tie hroby. My vyberieme 3 000,- € na najbližších 10 rokov. Toto treba riešiť, toto treba povedať
ľuďom, aby sme, že paniku ideme robiť, ideme vás zodrať, ale kdeže, lebo takto si to poňal, že
ich ideme zodrať.
Pán poslanec Boris Dreisig: k tej sume idem reagovať na teba Paľko, že je to veľa za 10 rokov.
Tak spravme zmenu, pretože 100 % zvýšiť je veľa. Spravme to na 5 rokov alebo na 4 roky a už
tú sumu znížime raz za 4 roky, ľudia nájdu menšiu sumu. Pani primátorka ty rozhoduješ o tom,
keď niekto cudzí chce požiadať, aby bol umiestnený v našom cintoríne. Ja si myslím, že
Potláčania by mali mať prednostné právo a tí cudzí aj na Zelenom je dosť veľký cintorín, že tí
cudzí by sa pomestili aj tam.
Pani primátorka: teraz je to dané kvôli tomu, že je tu málo hrobových miest. Prioritne by mali
byť pochovávaní Potláčania, naši vlastní. Čo sa týka ostatných cintorínov, na tých cintorínoch
v Slanej lehote v Zelenom nič nie je, žiadna evidencia.
Pán poslanec Karol Švingál: výber za hrobové miesta nebude príjem Technických služieb, ale
príjmom mesta Poltár.
Pán poslanec Ing. Peter Žilák: ja som menoval Poltársky cintorín a tu je evidencia o tom,
kto aké zmluvy má.
Pani poslankyňa Bc. Martina Točíková: ja sa vrátim ešte k tým chladničkám. Chcela by som
sa vrátiť k tomu zdražovaniu. Bohužiaľ Peťo sme v takej pozícii že nás poslancov dobieha
všetko, veci, ktoré sú zastaralé, staré. Cesty nemáme podokončované, všetky budovy musíme
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pomaly opravovať, cintorín je v dezolátnom stave, chodníky sú rozsypané. Odkiaľ máme na to
všetko zobrať peniaze? Čo sa týka cintorína, my nemáme kde pochovávať, bude treba zasa
kúpiť, ľudia nepredajú lacno pozemky.
Pán poslanec Ing.Miroslav Macove: čl. 15 bod 3 písmeno D, tam je napísane, prístup ku
Domu smútku chladiace zariadenia atď. bez DPH, za úkon. Čo je to 20,- € za jeden úkon?
Pán poslanec Karol Švingál: to znamená, že príde pracovník pred pohrebom napr. 2×krát
otvári Dom smútku na dve hodinky, vystaví zomrelého, je tam s nimi a potom pozatvára.
Pán poslanec Ing.Miroslav Macove: čiže dovezú ho, uložia do chladničky 20,- €. Prídu na
druhý deň zasa 20,- € , v deň pohrebu ďalších 20,- €?
Pán poslanec Karol Švingál: v deň pohrebu už nie.
Pán poslanec Mgr. Pavel Jánošík: ide o to, aby ten balík peňazí mestu postačilo na prevádzku.
Pán poslanec Bc. Ján Skýpala: bola možnosť určite pripomienkovať toto VZN-ko. Našiel som
tam pripomienky kontrolóra. Keď sa predloží nejaký návrh alebo konkrétne VZN kde sa
pojednáva o navyšovaní, čo je najnepopulárnejšie navyšovanie nejakých položiek a
nepripomienkuje sa to v rámci pripomienkového konania, kedy sa to môže ešte zapracovať do
VZN-ka, aby sme tu nerozprávali 6 hodín o VZNku, ktoré mohlo byť už prejednané so všetkými
pripomienkami. Mohli tam byť už zahrnuté pozmeňujúce sumy. V pripomienkach nevidím nič
sa ceny týka. Je to vďačná téma takto sa trošku vyšvihnúť medzi ľuďmi. Mohol si dať
pripomienku v rámci pripomienky. Prečo ste nedali pripomienku v pripomienkovom konaní,
kontrolór dal, keď mal výhrady. Nedal nikto výhradu, nikto sa neozval, že toto sa mi nepáči a
teraz na zastupiteľstve budeme 6 hodín riešiť. Neriešili by sme toto VZN- ko takým radikálnym
spôsobom, keby sme sa 15 rokov netvárili na mŕtveho chrobáka a keby sme niečo robili.
Pravidelne zvyšovali po menších čiastkach, keby sa viedla normálna evidencia, lebo nemáme
poriadnu evidenciu, nevieme kto platil, koľko platil, či zaplatil, dokedy má zaplatené. To nie
je pravda, že je evidencia, ty možno máš zmluvu doma, ale mesto nemá, nemá sa o čo oprieť,
nie je evidencia poriadna. Od niektorých hrobov sú zmluvy od niektorých nie sú. Ako to
budeme kontrolovať tieto veci? To je ten problém, že roky sa s tým nič nerobilo. Je to citlivá
téma, sú to nepopulárne riešenia, ale poriadok v tom sa musí spraviť. Možno zase to budeme
tlačiť pred sebou a zase bude Dom smútku vyzerať tak, ako vyzerá alebo sa priebežne budú
vyberať peniaze a treba to poriadne spraviť. nejaký zoznam. Je rok 2020 a my nemáme zoznam
toho pohrebiska kto kde je pochovaný, to sme mali mať sprístupnené na internete už 10 rokov.
Čo sa týka urnového hája, ďalšie výdavky budeme pravdepodobne musieť platiť my, oni si tie
pohrebné miesta kúpili. To nie je ako pri klasickom hrobe, že platia na 10 rokov nájom, proste
oni si ho kúpili a koniec. Je to v našej správe, pôjde tam iné dieťa odpadne tam kameň z toho,
budeme sa tváriť, že to nie je naše, ale my sme správcovia. V každom normálnom meste to
funguje tak, že sa to nepredáva. Bohužiaľ u nás sa to riešilo takto. Možno aj tí, čo vtedy kreovali,
nedomysleli, že to až do takéhoto extrému dôjde, ale bohužiaľ je to tak, my sa s tým musíme
vysporiadať. Nikto to nepripomienkoval, ja som to považoval, že tak asi sa stotožnili všetci s
tým.
JUDr. Bronislava Garajová: ohľadom rušenia hrobových miest. Rušenie hrobových miest je
celý proces, čiže hrobové miesto za ktoré nikto neplatí sa nezruší zo dňa na deň vždy sa tam
buď vyzýva ten príbuzný, ktorý má šancu zaplatiť na ďalších 10 rokov a pokiaľ nie je dokonca
známy ten človek tak to trvá asi 3 roky tento proces zrušenia hrobového miesta preto nebudeme
zatiaľ k tomu pristupovať. Platby za použitie Domu smútku, my musíme tých zamestnancov
tam vyslať, väčšinou je to po pracovnej dobe, resp. sobota, nedeľa, čiže to je práca nadčas alebo
vo sviatok, tzn., dostávajú vyššiu mzdu a to treba platiť z niečoho. My to všetko financujeme,
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ZPOZ, tie dámy, ktoré vedú tie pohreby dostávajú od nás odmenu, omnoho vyššiu ako my sme
doteraz vyberali. Myslím, že ten poplatok nepokryje tie platby čo im platíme za prejavy, takže
tie peniaze sa musia z niekadiaľ zobrať.
Pani primátorka: je to problematické, lebo boli by sme radi, keby sa našlo viacej ľudí, ktorí
robili obrady pohrebné. Ak sa tí ľudia nenájdu, v súčasnosti máme 3 skupiny, ktoré sa striedajú,
pretože im platíme viac, lebo v podstate nedostatok, Tak potom tieto pohrebné obrady by robili
poslanci, ak tých ľudí nebudeme mať. Zatiaľ to vieme pokrývať preto im dávame viacej peňazí
ako potom platia za konkrétny obrat pozostalí.
Pán poslanec Bc. Ján Skýpala: mám taký návrh na kompromis, ak by bola podpora väčšiny,
že toto VZN-ko, keby sa schválilo čiste v sume za hrobové miesta s tým, že zostala by
momentálne pôvodná suma a do budúceho zastupiteľstva by sme si nejako dohody rozumnú
sumu, ktorá by sa na ďalšom zastupiteľstve zmenila, aby sme tu na nelicitovali. Vidím tam
problém hlavne v tých poplatkoch za hrobové miesta, kompromis by sa dal nájsť, bola by tu
nejaká schodná cesta, tak by sme sa dohodli, aby sme tu neriešili či 30, 32, 40, 50 €. Možno
by to bolo aj taká taký odkaz tých ľudí, ktorí nemajú tie hrobové miesta vyplatené a o tie 2
mesiace by sme to potom zvýšili na tú. Sumu, ktorú by sme sa už dohodli interne, aby sme tu
nerobili zbytočné rozpravy. To je môj návrh, že iba čiste poplatok za hrobové za jednohrob,
dvojhrob, že by ostali v pôvodných sumách v akých sú a do ďalšieho zastupiteľstva by sme sa
dohodli na sume. Tiež chceme riešiť aj pohreby, čo sa týka detského hrobu, jednohrob,
dvojhrob, trojhrob, čo sa týka výberu za tie hrobové miesta, tá vec by ostala v pôvodných
sumách.
Pán poslanec Karol Švingál: ale my sme nemali nikdy cenník.
JUDr. Bronislava Garajová: ak chcete, tak to zmeňte teraz. Keď chceš dať za jednohrob 42,€ , tak daj.
Pán poslanec Bc. Ján Skýpala: snažím sa nájsť kompromis, aby bolo na VZN-ko 8 hlasov.
Pani primátorka: tam ide o ochranné pásmo, to musí byť schválené do 31.03.
JUDr. Bronislava Garajová: ak chcete meniť, tak to meňte teraz.
Pán poslanec Ing. Peter Žilák: hovorí sa tu o urne. Urna je tiež to je tu zacenená s
povinnosťou poplatku.
Pán poslanec Bc. Ján Skýpala: odteraz, ale doteraz to nebolo.
Pán poslanec Ing. Peter Žilák: aj ten bude platiť čo ju vlastní.
JUDr. Bronislava Garajová: nie. Tam už nedostaneme nikdy, nič.
Pán poslanec Ing. Peter Žilák: tak som za kompromis, keď nedvíhať, tak za jednohrob 40,€, za dvojhrob 60,- € a trojhrob za 80,- €.
JUDr. Bronislava Garajová: súhlasíme? 40, 60, 80 €, hrobka 50 ,- € ,urnový háj 40,- € a
detský hrob 1 euro?
Ak sa už nikto ďalší neprihlásil do diskusie. Prosím predsedu návrhovej komisie o prednesenie
návrhu na uznesenie s týmito zmenami, ktoré boli teraz navrhnuté.
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UZNESENIE č. 19/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
I.
SCHVAĽUJE
všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č. 3/2020, prevádzkový poriadok pohrebísk
na území mesta Poltár
Hlasovanie:
8 za

4 - zdržal sa hlasovania
Boris Dreisig
Pavel Gavalec
Ing. Miroslav Macove
Zdenko Račko

0 - proti

1 neprítomný: Mário Kurák

II.

RUŠÍ

uznesenie č. 4/2014 zo dňa 5.6.2014
Hlasovanie:
8 za

4 - zdržal sa hlasovania
Boris Dreisig
Pavel Gavalec
Ing. Miroslav Macove
Zdenko Račko

0 - proti

1 neprítomný: Mário Kurák

23. Zásady hospodárenia s majetkom mesta Poltár
Pani primátorka: tieto určujú podrobnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom mesta
Poltár, určujú hlavne zverenie majetku organizáciám zriadeným alebo založeným mestom
Poltár, vklad, predaj, zámenu, prenájom, výpožičku majetku, upustenie od vymáhania
pohľadávky nakladanie s cennými papiermi a nakladanie s majetkovými právami. Mestská rada
odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť príslušný materiál. Konkrétny návrh cien nájdete
na konci tohto celého materiálu.
Pán poslanec Bc. Ján Skýpala: predaj majetku s osobitným zreteľom, možno je to otázka na
kontrolóra. Keď my sme predali aj v minulosti nejaký majetok, pozemok, budovu s osobitným
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zreteľom s tým, že ten záujemca deklaroval osobitný zreteľ, či už vytvorením pracovných
miest, nejakým verejnoprospešným prvkom. My máme nejaký inštitút, je to možné vôbec
odkontrolovať či v skutočnosti ten dôvod osobitného zreteľa aj dodržal, resp. či to, čo
deklaroval aj v skutočnosti splnil? Kontroluje sa to vôbec? Je nejaký právny titul, že to
odkontrolovať a v prípade, že ten osobitný zreteľ nebol dodržaný je tam nejaká možnosť, že sa
tá nehnuteľnosti získa späť?
Hlavný kontrolór Ing. Škrabák: zákon hovorí iba o tom, že keď sa ten osobitný zreteľ, ktorý
schvaľuje, musí byť zdôvodnený. Zdôvodňuje ho ten, kto ho navrhuje, v tomto prípade mesto.
Určite nie je nikde upravené, toto je extrémny prípad. Čo sa týka správy majetku mesta zákon
na to určite nie je.
JUDr. Bronislava Garajová: jedna vec je , že zastupiteľstvo schváli predaj, to je už na
rozhodnutí poslancov čo oni považujú za tak závažné, aby to predali pod cenu, ale v kúpnej
zmluve, keď to mesto predáva sa dá stanoviť, že ak ty tie pracovné miesta do nejakého obdobia
nevytvoríš od zmluvy môžeme odstúpiť a majetok sa vráti mestu .Už potom sekundárne v tom
kroku v kúpnej zmluve sa to už dá ošetriť a môže to byť aj v rámci toho hlasovania pokiaľ
poslanci schvaľujú ten predaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa to môžu podmieňovať
týmto, už v tej zmluve bude takáto podmienka.
Hlavný kontrolór Ing. Škrabák: mali sme to tak nastavené, riešili sme to na zastupiteľstve
kvôli priestoru.
Pán poslanec Bc. Ján Skýpala: viem, že bolo niekoľko tých osobitným zreteľom.
Hlavný kontrolór Ing. Škrabák: tam naozaj závisí potom zmluvu.
Pán poslanec Bc. Ján Skýpala: nie je to zavádzanie, keď povie osobitný zreteľ, že poslanci to
v dobrej viere schvaľujú s tým, že on deklaruje nejaký dôvod osobitného zreteľa, ktorý
nedodrží. Ja si myslím si, že je to uvedenie do omylu.
JUDr. Bronislava Garajová: tam už musíme byť predvídaví a zaviazať ho na to. Keď to
nesplní tak potom vráť to, takto by to malo byť v praxi.
Hlavný kontrolór Ing. Škrabák: v zásadách to máme nastavené v súlade so zákonom. A toto
zákon nerieši.
Pán poslanec Bc. Ján Skýpala: len zmluvu, aj tie čo boli v minulosti bolo by dobré sa na to
pozrieť.
Hlavný kontrolór Ing. Škrabák: pokiaľ to nebudete mať v zmluve poriešené , tak s tým
neurobíme nič.
Pán poslanec Mgr. Pavel Jánošík: mali by sme tieto veci rozlišovať. Je to chybou zákona ako
je to tak stanovené, dostane to pod cenu alebo za nízku cenu budovu, čo sľúbil to neurobí.
Zámer by mal byť tam jednoznačne zmluve. Zmluva padá, tzn. mal by vrátiť aj s tým čo zobral.
Pán poslanec Ing. Macove: občania sa ma pýtali, tá tabuľka, príloha č. 8. Akou šablónou to
bolo tvorené. HHZ 50 m - 200,- € , potom je tam nejakých 150 m - 40,- €.
Pani primátorka: tie sumy, ktoré sú tam uvedené sú symbolické nájmy pre poberateľov
dotácií.
Pán poslanec Ing. Macove: napr. 49 m² - 200,- €.
Pani primátorka: toto je nájom, ale k tomu ešte energie, ktoré tam platí mesto. To je určenie
symbolického nájmu pre poberateľov dotácií.
Pán poslanec Ing. Macove: rozumiem, ale na základe čoho sa to určilo. Kto to určil?
Pani primátorka: určilo sa to tak, že sa s nimi podpísali zmluvy tak, že všetci poberatelia
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dotácií tie zmluvy najprv podpísali a ja ich môžem podpísať za mesto Poltár až potom, keď to
bude schválené mestským zastupiteľstvom. Takže poberatelia dotácií s týmito sumami, ktoré
sú tam už súhlasili.
Pán poslanec Ing. Peter Žilák: chcem sa spýtať na článok 6 - obchodná verejná súťaž. Čítam
,že tam bude komisia. Kto bude tvoriť tú komisiu a koľko členov bude mať?
Pani primátorka: komisia je zložená aspoň z troch. Tvoria ju poslanci mestského
zastupiteľstva. Činnosť komisie riadi predseda, ktorého volia členovia komisie. Predseda
komisie musí byť poslanec mestského zastupiteľstva, čiže podľa tohto minimálne dvaja
členovia komisie budú poslanci.
Vystúpenie občana MUDr. Baník: dovoľte, aby som sa dotkol niektorých bodov, Zásad o
hospodári. V pozvánke v bode 23 sú tieto zásady, ale v materiáloch verejne dostupných tieto
zásady nie sú zverejnené. Musel som si ich vyžiadať od niektorých poslancov, dodnes nie sú
zverejnené na mestskej stránke. Ďalšia vec je Poliklinika Poltár, máme skúsenosti s tým, že
odchádzajú lekári. V priebehu minulého roka 2 ambulancie sú uzavreté a nájom, ktorý navrhuje
mestské zastupiteľstvo sa zvyšuje nájom za meter štvorcový na rok na 58,- €. Predošlý nájom
podpísaný, posledná zmluva v roku 2019 je 38,- € za meter štvorcový. Zvyšujeme lekárom,
ktorým nechceme, aby od nás odchádzali a chceme im vytvoriť podmienky, aby ostali u nás.
Tento nájom je mimo réžie a nákladov, ktoré sú s tým spojené. V predošlých obdobiach sme
mali problém s rozúčtovaním priestorov a hlavne chodbovým priestorom s čím niektorí
nájomcovia neboli spokojní a z tohto dôvodu aj túto polikliniku v predošlom období opustili.
Chceme týmto lekárom pomôcť, aby ostali, pretože platia ako je v predošlých zmluva bez
ohľadu nato, koľko dní v tej ambulancii v týždni strávia. Zisťoval som si, priemerný nájom v
takomto zariadení sa pohybuje od 43 - 45 € za meter štvorcový a rok. Ďalšia vec, čo sa týka
zásad čl. 9 ods. 9.2. Konečne nám bude jasné, kto vykonáva pôsobnosť Valného zhromaždenia,
lebo doteraz sa vždy hádali, kto je Valné zhromaždenie, lebo keď to bol minulý primátor, tak
nemohol byť Valné zhromaždenie. V týchto zásadách je jasne povedané čl. 9 ods. 2 pôsobnosť
Valného zhromaždenia vykonáva primátor mesta ako štatutár mesta, čiže doteraz to nebolo
dobré, keď to vykonával primátor mesta. Od tohto je to v poriadku, keď to vykonáva primátor
mesta.
JUDr. Bronislava Garajová: čo sa týka zvýšenia nájmu. Súčasní lekári majú nájomné zmluvy
platné, do tých sa nebude zasahovať, zostanú im tak ako doteraz s tým, že nájomné zmluvy sú
uzatvorené na dlhé roky, minimálne na 10 rokov a viac, takže pre súčasných nájomcov sa nič
nemení, takže taká demagógia, že niekomu chceme zvyšovať nie je na mieste. Toto sa bude
vzťahovať len na prípadných budúcich nájomcov, ktorí prišli do Polikliniky, nám už prišiel,
LSPP je nový nájomca, ktorý už bez problémov s týmto návrhom súhlasil, takže pre tých
lekárov to nie je problém zaplatiť. Druhá námietka bola teda, že nejakých nových lekárov by
sme mali hľadať. My by sme chceli, ale lekárov je všeobecne nedostatok, takže toto sa bude
vzťahovať len na nových nájomcov, nie na súčasných, tí zostávajú za takých podmienok, aké
majú.
Pán poslanec Mgr. Pavel Jánošík: posledné Valné zhromaždenia, posledné tri roky vykonával
podľa zákona a vysvetlenia súdu pán bývalý primátor a teraz poslanec pán Gavalec. Jedine
primátor vykonáva v mestských spoločnostiach, ale po prerokovaní mestským zastupiteľstvom.

JUDr. Bronislava Garajová: kompetenciu Valného zhromaždenia vykonáva primátor, bolo to
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aj za pána primátora Gavalca. Ak ma pamäť neklame, tak ešte pán primátor prijímal potom aj
novelu zakladateľské listiny Bythermu, kde toto sa upravovalo, že on je Valné zhromaždenie.
Je to tak, je to v zmysle zákona, ale niektoré najzávažnejšie rozhodnutia Valného zhromaždenia
potom sa podmieňuje schválením zastupiteľstva, ale to len v niektorých prípadoch. Takže
bolo to tak aj za pána primátor Gavalca. Nejde o nejakú zmenu.

Ak sa teda už nikto nehlási do diskusie, poprosím predseda návrhovej komisie o prednesenie
návrhu na uznesenie.

UZNESENIE č. 20/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Poltár
Hlasovanie:
7 za

3 - proti
Boris Dreisig
Ing. Miroslav Macove
Zdenko Račko

2 - zdržal sa hlasovania
Pavel Gavalec
Ing. Peter Žilák

1 neprítomný: Mário Kurák
24. návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovými opatreniami číslo 88 rozpočtovými
opatreniami číslo 1-7.
Pani primátorka: takže budeme to schvaľovať po jednom tie rozpočtové opatrenia.
Rozpočtové opatrenie č. 88. To sú tie rozpočtové opatrenia, ktoré priamo nadväzujú na
schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020. Rozpočtové opatrenie č. 88, týmto
rozpočtovým opatrením sa upravuje rozpis finančných prostriedkov v rámci schváleného
rozpočtu na rok 2019. Jedná sa o presuny medzi strediskami, pretože je nutné dofinancovať
nasledovné strediská, bytovú politiku, Dom služieb, Klub dôchodcov a energie na TJ Sklotatran
Poltár. Nasledovné strediská budú dofinancované zo strediska opatrovateľky. Na stredisku
opatrovateľky bol vyšší rozpočet ako bolo skutočné čerpanie, ide konkrétne o sumu takmer 2
000,- €, ďalej o sumu 3 040,92 €. Týmto rozpočtovým opatrením sa upraví rozpis finančných
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu v roku 2019. Jedná sa o presuny medzi strediskami,
pretože nutné dofinancovať stredisko školské jedálne pri Materskej škole Sklárskej. Stredisko
bude dofinancované zo strediska opatrovateľky. Toto rozpočtové opatrenie je rozpočtové
opatrenie primátorky, ktoré mestské zastupiteľstvo hlasovaním berie na vedomie. Ide o to, že
sme presúvali finančné prostriedky kvôli tomu, aby nám nevznikli nejaké záporné položky v
rozpočte. V minulom roku, t.j. 2019. Keďže sme to sa o tom dozvedeli po zasadnutí mestského
zastupiteľstva, takže sme využili tento inštitút primátorky na presun týchto finančných
prostriedkov.
Ak sa teda nikto neprihlásil do diskusie k uvedenému rozpočtovému opatreniu, prosím predsedu
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návrhovej komisie o prednesenie návrhu na uznesenie.

UZNESENIE č. 21/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 88
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a
na základe zákona č. 426/2013 Z. z. § 14 ods. 2 písmena a) presun rozpočtovaných
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové
výdavky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
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 5.000,00 EUR vrátane v jednom kalendárnom mesiaci :
V výdavkovej časti bežného rozpočtu:
FK 10.2.0 – Opatrovateľky
- mzdy
Vo výdavkovej časti bežného rozpočtu:
FK 08.1.0 – Energie TJ Sklotatran
-bežné výdavky
Vo výdavkovej časti bežného rozpočtu:
FK 06.4.0 – Klub dôchodcov
-energie
Vo výdavkovej časti bežného rozpočtu:
FK 4.1.1 – Dom služieb
-bežné výdavky
Vo výdavkovej časti bežného rozpočtu:
FK 06.1.0 – Bytová politika
- mzdy, platy
-poistné a príspevok do poisťovní
- všeobecný materiál
SPOLU

EK
610

Suma v €
- 1.959,08

EK
600

Suma v €
44,00

EK
632

Suma v €
53,00

EK
600

Suma v €
779,11

EK
610
620
633

Suma v €
893,50
162,47
27,00
1.959,08

V výdavkovej časti bežného rozpočtu:
FK 10.2.0 – Opatrovateľky
EK
- mzdy
610
Vo výdavkovej časti bežného rozpočtu:
FK 09.6.0.1 – ŠJ pri MŠ Sklárskej
EK
-všeobecný materiál
633
-transfery jednotlivcom a nezisk. os.
642

Suma v €
2.794,92
246,00

SPOLU

3.040,92

Hlasovanie:
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Suma v €
- 3.040,92

11 za

0 - zdržal sa hlasovania

0 - proti

2 neprítomní: JUDr. Bronislava Garajová
Mário Kurák

Pani primátorka: prechádzame k rozpočtovým opatreniam z tohto roka, ktoré sa týkajú
schváleného všeobecne záväzného nariadenia č.1/2020, kde na základe toho, že sme to schválili
je potrebné upraviť finančné prostriedky pre školy, školské zariadenia, takže rozpočtové
opatrenie č.1 na základe schváleného koeficientu na prepočet originálnych kompetencií mesta
pre rok 2020 bol vypočítaný normatív na dieťa Materskej školy Sklárska vo výške 2 602,- € .
Po prerokovaní s riaditeľkou boli upravené jednotlivé nákladové položky rozpočtu Materskej
školy podľa uvedenej klasifikácie. finančné prostriedky vo výške 1.050 EUR boli presunuté do
položky správa školských objektov.
Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie prosím predsedu návrhovej komisie o prednesenie
návrhu na uznesenie.
UZNESENIE č. 22/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 1
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a na základe zákona č. 426/2013 Z. z. § 14 ods. 2 písmena a) presun rozpočtových
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové
výdavky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vo výdavkovej časti rozpočtu Materská škola Sklárska:
Funkčná klasifikácia 09.1.1. Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou
Ekon. klasifikácia
Suma
- 610 Mzdy
- 630,00 €
- 620 Odvody
- 220,00 €
- 632 Energie, voda a komunikácie
- 100,00 €
- 637 Ostatné tovary a služby
- 100,00 €
SPOLU
-1 050,00 €
Vo výdavkovej časti rozpočtu Správa školských objektov
Funkčná klasifikácia 01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány
Ekon. klasifikácia
-600 Bežné výdavky

Suma
1 050,00 €

Hlasovanie:
10 za

1 - zdržal sa hlasovania
Ing. Miroslav Macove

0 - proti
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2 neprítomní: Mário Kurák
JUDr. Bronislava Garajová

Pani primátorka: prechádzame k rozpočtovému opatrenia č. 2. Na základe schváleného
koeficientu na prepočet originálnych kompetencií mesta pre rok 2020 bol vypočítaný normatív
pre dieťa v Materskej škole Kanadská vo výške 2 602,- €. Po prerokovaní s poverenou
riaditeľkou boli upravené jednotlivé nákladové položky rozpočtu Materskej školy podľa
uvedenej klasifikácie v rozpočtovom opatrení. Finančné prostriedky vo výške 3 225,- € boli
presunuté do položky správa školských objektov.
Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie prosím predsedu návrhovej komisie o predloženie
návrhu na uznesenie.
UZNESENIE č. 23/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 2
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a na základe zákona č. 426/2013 Z. z. § 14 ods. 2 písmena a) presun rozpočtových
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové
výdavky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vo výdavkovej časti rozpočtu Materská škola Kanadská:
Funkčná klasifikácia 09.1.1. Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou
Ekon. klasifikácia
Suma
- 610 Mzdy
- 1 500,00 €
- 620 Odvody
- 525,00 €
- 632 Energie, voda a komunikácie
- 600,00 €
- 633 Materiál
- 300,00 €
- 637 Ostatné tovary a služby
- 300,00 €
SPOLU
-3 225,00 €
Vo výdavkovej časti rozpočtu Správa školských objektov
Suma
Funkčná klasifikácia 01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány
Ekon. klasifikácia
-600 Bežné výdavky
3 225,00 €

Hlasovanie:
12 za

0 - zdržal sa hlasovania

0 - proti

1 neprítomný: Mário Kurák

Pani primátorka: rozpočtové opatrenie č. 3. Na základe schváleného koeficientu na prepočet
originálnych kompetencií mesta pre rok 2020 bol vypočítaný normatív na dieťa v školskej
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jedálni v Materskej škole Sklárska. Po prerokovaní s riaditeľka boli upravené jednotlivé
nákladové položky rozpočtu podľa danej klasifikácie. Finančné prostriedky vo výške 5 921,- €
boli presunuté do položky správa školských objektov.
Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie prosím predsedu návrhovej komisie o prednesenie
návrhu na uznesenie.

UZNESENIE č. 24/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 3
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a na základe zákona č. 426/2013 Z. z. § 14 ods. 2 písmena a) presun rozpočtových
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové
výdavky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vo výdavkovej časti rozpočtu ŠJ pri MŠ Sklárskej:
Funkčná klasifikácia 09.6.0. Vedľajšie služby v školstve (Školská jedáleň MŠ Sklárska)
Ekon. klasifikácia
Suma
- 610 Mzdy
- 2 000,00 €
- 620 Odvody
- 699,00 €
- 632 Energie, voda a komunikácie
- 100,00 €
- 633 Materiál
- 2 879,00 €
- 637 Ostatné tovary a služby
- 243,00 €
SPOLU
-5 921,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu Správa školských objektov
Funkčná klasifikácia 01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány
Ekon. klasifikácia
-600 Bežné výdavky

Suma
5 921,00 €

Hlasovanie:
12 za

0 - zdržal sa hlasovania

0 - proti

1 neprítomný: Mário Kurák

Pani primátorka: rozpočtové opatrenie číslo 4. Na základe schváleného koeficientu na
prepočet originálnych kompetencií mesta pre rok 2020 bol vypočítaný normatív na žiaka
Základnej umeleckej školy, skupinová forma vo výške 458,- €. Po prerokovaní s riaditeľkou
boli upravené jednotlivé nákladové položky rozpočtu. Finančné prostriedky vo výške 4 264,- €
budú presunuté do výdavkovej časti.
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Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie prosím predsedu návrhovej komisie o prednesenie
návrhu na uznesenie.
UZNESENIE č. 25/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 4
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a na základe zákona č. 426/2013 Z. z. § 14 ods. 2 písmena a) presun rozpočtových
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové
výdavky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vo výdavkovej časti rozpočtu Základná umelecká škola:
Funkčná klasifikácia 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (ZUŠ)
Ekon. klasifikácia
Suma
- 610 Mzdy
- 3 243,00 €
- 620 Odvody
- 21,00 €
- 633 Materiál
- 1 000,00 €
SPOLU
- 4 264,00 €
Vo výdavkovej časti rozpočtu Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva:
Funkčná klasifikácia 09.6.0 Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávanie
nedefinované
Suma
Ekon. klasifikácia
-600 Bežné výdavky
3 048,00 €
Vo výdavkovej časti rozpočtu ŠKD Školská:
Suma
Funkčná klasifikácia 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (ŠKD Školská)
Ekon. klasifikácia
-632 Energie, voda a komunikácie
10,00 €
Vo výdavkovej časti rozpočtu Správa školských objektov
Funkčná klasifikácia 01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány
Ekon. klasifikácia
-600 Bežné výdavky
Hlasovanie:
12 za

Suma
1 206,00 €
0 - zdržal sa hlasovania

0 - proti

1 neprítomný: Mário Kurák
Pani primátorka: rozpočtové opatrenie č. 5. Na základe schváleného koeficientu na prepočet
originálnych kompetencií mesta pre rok 2020 bol vypočítaný normatív na dieťa. Po prerokovaní
s riaditeľom boli upravené jednotlivé nákladové položky rozpočtu Základnej školy na Ulici
slobody. Finančné prostriedky vo výške 59 941,- € presunuté do položky správa školských
objektov.
Keď sa nikto neprihlásil do diskusie prosím predsedu návrhovej komisie o prednesenie návrhu
na uznesenie.
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UZNESENIE č. 26/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 5
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a na základe zákona č. 426/2013 Z. z. § 14 ods. 2 písmena a) presun rozpočtových
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové
výdavky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vo výdavkovej časti rozpočtu ŠKD Slobody:
Funkčná klasifikácia 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (ŠKD Slobody)
Ekon. klasifikácia
Suma
- 610 Mzdy
- 4 600,00 €
- 620 Odvody
- 1 654,00 €
- 632 Energie, voda a komunikácie
- 2 036,00 €
SPOLU
- 8 290,00 €
Vo výdavkovej časti rozpočtu Školská jedáleň Slobody:
Funkčná klasifikácia 09.6.0 Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávanie
nedefinované
Suma
Ekon. klasifikácia
- 610 Mzdy
- 11 821,00 €
-620 Odvody
- 4 132,00 €
-632 Energie, voda a komunikácie
- 8 700,00 €
-633 Materiál
- 15 694,00 €
-642 Transféry jednotlivcom
40,00 €
SPOLU
- 40 307,00 €
Vo výdavkovej časti rozpočtu CVČ ZŠ Slobody:
Suma
Funkčná klasifikácia 09.8.0 Vzdelávanie inde neklasifikované (CVČ ZŠ Slobody)
Ekon. klasifikácia
- 610 Mzdy
- 1 923,00 €
-620 Odvody
- 671,00 €
-632 Energie, voda a komunikácie
- 4 200,00 €
-633 Materiál
- 1 500,00 €
-635 Rutinná a štandardná údržba
- 1 500,00 €
-637 Služby
- 1 500,00 €
-642 Transféry jednotlivcom
- 50,00 €
SPOLU
- 11 344,00 €
Vo výdavkovej časti rozpočtu Správa školských objektov
Funkčná klasifikácia 01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány
Ekon. klasifikácia
-600 Bežné výdavky
Hlasovanie:
12 za

Suma
59 941,00 €
0 - zdržal sa hlasovania

0 - proti
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1 neprítomný: Mário Kurák
Pani primátorka: prechádzame k rozpočtovému opatreniu číslo 6. Touto zmenou rozpočtu sa
mení rozpis kapitálových výdavkov v rámci schváleného rozpočtu, znižujú sa schválené
výdavky na revitalizáciu Sklárskej ulice o sumu 10 000,- € . Suma 10 000,- € sa použije na
rekonštrukciu prednádražia Železničnej stanice Poltár, a ak nám to vyjde, tak aj na nákup dvoch
autobusových zastávok. Prílohou k tomuto rozpočtovému opatreniu je štúdia ako by
prednádražie po vyasfaltovaní, ktoré by sa malo realizovať v apríli tohto roku malo vyzerať.
Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie prosím predsedu návrhovej komisie o prednesenie
návrhu na uznesenie.
UZNESENIE č. 27/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 6
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a na základe zákona č. 426/2013 Z. z. § 14 ods. 2 písmena a) presun rozpočtových
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové
výdavky 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:
FK
EK
Suma
06.6.0 – Revitalizácia sklárskej ulice
717
- 10.000,00 €
06.6.0 – Rekonštrukcia prednádražia Železničnej stanice Poltár
717
10.000,00 €
Uvedenou zmenou rozpočtu sa mení rozpis kapitálových výdavkov v rámci schváleného
rozpočtu a to: znižujú sa schválené výdavky na revitalizáciu Sklárskej ulice o sumu 10.000,00
€ a 10.000,00 € sa použije na rekonštrukciu prednádražia Železničnej stanice Poltár a nákup
dvoch autobusových zastávok.

Hlasovanie:
12 za

0 - zdržal sa hlasovania

0 - proti

1 neprítomný: Mário Kurák

Pani primátorka: rozpočtové opatrenie č. 7. Poprosím predsedu ekonomickej komisie pána
poslanca Skýpala, aby predniesol návrh.
Pán poslanec Bc. Ján Skýpala: nakoľko v 1. polroku 2019 neboli TJ Sklotatran Poltár
autodopravcovi pánovi Jackuliakovi uhradené faktúry za dopravu, je pre zabezpečenie riadneho
chodu klubu potrebné schváliť finančné prostriedky na úhradu predmetných faktúr nakoľko
úhrada týchto faktúr z rozpočtu TJ Sklotatran Poltár na rok 2020 by malo zásadný, ak nie
likvidačný dopad na riadne fungovanie klubu. Návrh na uznesenia teda znie: Mestské
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zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 7, kde vo výdavkovej časti rozpočtu mestská
samospráva sa táto položka znižuje o sumu 4 562 ,40 €. S uvedenou zmenou rozpočtu sa znižujú
schválené výdavky na mestskú samosprávu o sumu 4 562,40 € a použijú sa na úhradu
neuhradených faktúr za autodopravu TJ Sklotatran Poltár, ktoré vznikli počas 1. polroka 2019.
Hlavný kontrolór Ing. Škrabák: treba aj uviesť, že z akej kategórii resp. z akej položky, lebo
je tam mestská samospráva celkovo. Ešte toto sa bude musieť doriešiť. Toto nie je čisté riešenie,
to asi všetci vieme, ale v podstate čisté riešenie na vyriešenie situácie asi nie. Takže v zmysle
nášho VZN, on ani staré záväzky uhrádzať nemôže z dotácie 2020. Čiže toto je v podstate také
krízové riešenie, ktoré nie čisté, a je v podstate na to ako sa k nemu postavíte.
Pán poslanec Bc. Ján Skýpala: opravím v návrhu na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením
č. 7, vo výdavkovej časti rozpočtu - mestské zastupiteľstvo a položka hlavný kontrolór. Z tých
dvoch položiek 4562,40 €. Po následnom prepočítaní sa tie sumy z týchto dvoch položiek
odpočítajú, čo nám umožní rozpočet. My to schvaľujeme, tak my budeme vedieť čo sa
presunula a prečo. Nechajme mestskú samosprávu kde vieme mzdy, odvody, to je
najjednoduchšie, ak bude treba tak presunieš.
Pani primátorka: beriete pracovníkom mesta. Ak zoberiete z mestskej samosprávy tak beriete
im z miezd a odvodov a oni majú mizerné platy.
Pán poslanec Bc. Ján Skýpala: ty vieš presunúť od poslancov v rámci tejto položky pre
samosprávy a poslanci sú pod samosprávou.
Hlavný kontrolór Ing. Škrabák: nie, poslanci sú mimo, sú samostatne.
Pán poslanec Bc. Ján Skýpala: 1562, 40 € z položky 610-620 - hlavný kontrolór a 3 000,- €
610-620 - mestské zastupiteľstvo.
Pán poslanec Mgr. Pavel Jánošík: treba to dať dole zo stola a uhradiť. Mohli by vzniknúť z
toho problémy. Môžeme byť radi, že pán Jackuliak neberie žiadne penále. Ja by som bol zato,
aby sme to uhradili.
Keďže sa nikto neprihlásil do diskusie prosím Bc. Jána Skýpalu o prednesenie návrhu na
uznesenie.
UZNESENIE č. 28/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 7
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a na základe zákona č. 426/2013 Z. z. § 14 ods. 2 písmena a) presun rozpočtových
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové
výdavky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vo výdavkovej časti rozpočtu Kontrolná činnosť:
Funkčná klasifikácia 01.1.2 – Kontrolná činnosť
Ekon. klasifikácia
Suma
- 610 Mzdy
- 1 016,34 €
- 620 Odvody
- 546,06 €
SPOLU
- 1 562,40 €
Vo výdavkovej časti rozpočtu Mestské zastupiteľstvo + komisie
Suma
Funkčná klasifikácia 01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány
Ekon. klasifikácia
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-600 Výdavky Mestské zastupiteľstvo + komisie
SPOLU
Vo výdavkovej časti rozpočtu Výdavky dotácia TJ Sklotatran
Funkčná klasifikácia 08.1.0. Rekreačné a športové služby
Ekon. klasifikácia
-600 Výdavky dotácia TJ Sklotatran

-3 000,00 €
- 3000,00 €
Suma
4 562,40 €

Hlasovanie:
12 za

0 - zdržal sa hlasovania

0 - proti

1neprítomný: Mário Kurák
25. Schvaľovanie nájomných zmlúv
Pani primátorka: uzatváraní nájomných zmlúv je nevyhnutné, aby bolo využívanie mestského
majetku v súlade s predpismi uvedenými v bode 1 predkladanej dôvodovej správy. Vzhľadom
na výšku nákladov, ktoré mesto vynakladá na prevádzku budov je stanovené nájomné iba
symbolické. V prípade schválenia nájomných zmlúv bude nájomné za prenájom nebytových
priestoroch príjmom rozpočtu mesta v sume 2 330,- €. Mestská rada odporúča schváliť zmluvy
o nájme nebytových priestorov pre poberateľov dotácií z rozpočtu mesta Poltár. Tie nájmy sú
nasledovné: TJ Sklotatran Poltár ročný nájom je v sume 1 200,- €, mestský volejbalový klub
ročný nájom 200,- €, športový klub stolného tenisu 200,- €, MUAY THAI Poltár - 200,- €,
Dobrovoľný hasičský zbor 200 €, Slovenský zväz zdravotne postihnutých, ročný nájom 40,- €,
Slovenský červený kríž 40,- €, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov 80,- €, Jednota
dôchodcov 120,- €, Občianske združenie Opona ročný nájom 50,- €. Celková suma dotácií,
ktorú mesto poskytlo je to suma 56.450,- €. Výnos dane z príjmov poukázaných územnej
samospráve za rok 2018 je približne 2 500 000,- €. Poskytnutá suma dotácií z tejto sumy
predstavuje 2,34 %. Dotácia pre TJ Sklotatran Poltár je 34 300,- € nájom bol stanovený na 1
200,- €, náklady na prevádzku budov, ktoré zostávajú neuhradené zostávajú nášmu mestu a sú
1 730,- € aj po uhradení nájmu.
Pán poslanec Bc. Ján Skýpala: Je tam telocvičňa prezentovaná ako náklady TJ Sklotatranu,
ale zas tú telocvičňu ako klub využívame minimálne. Rekonštruovala sa . Pred príprava sa
absolvuje vonku, nie je to, že teraz len klub to využíva. Chodia tam aj iné subjekty. tieto energie
použité aj na vykurovanie iných subjektov, ktoré tam chodia, či už sú to fyzické osoby alebo
iné združenia, tiež možno dotované z rozpočtu. Tých 1730,- € nedopláca mesto len na TJ
Sklotatran.
Pani primátorka: aktuálne sme do rekonštrukcie tejto telocvične ako mesto investovali 30
000,- €, čiže aktuálne prebieha rekonštrukcia to je vlastne suma, ktorá tam ani nie spomenutá.
Tu je mestská športová hala kde v podstate pôsobí mestský volejbalový klub, ktorý má dotáciu
7 000,- € nájom 200,- € , športový klub stolného tenisu, ktorý ma dotáciu 2.000,- € nájom 200,€ MUAY THAI "Carnage Club" 2 000,- € dotácia 200,- € nájom. Sú tam aj celkové náklady
na prevádzku haly, ktoré sú viac ako 10 000,- € a nájomné, ktoré je ročné 600,- €. Mesto má
ďalšie náklady na prevádzku haly viac ako 9 500,- €. Mestskú športovú halu majú k dispozícii
aj žiaci, ktorí tam majú hodiny telesnej výchovy. Potom tu máme byt na Ulici sklárskej. Tam
pôsobí Jednota dôchodcov Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Slovenský zväz
protifašistických bojovníkov, Slovenský červený kríž, celkové náklady na prevádzku tohto bytu
zo 646,- € takmer. Nájomné vyberieme 200,- € . Náklady na prevádzku bytu je to, čo hradí
mesto zo svojho rozpočtu je takmer 450,- €. Ďalej kultúrny dom, zase celkové náklady na
52

prevádzku kultúrneho domu sú takmer 12 000,- €. Príjmy, ktoré máme predovšetkým z
predajných akcií, ktoré sa nachádzajú vo vestibule kultúrneho domu je niečo viac ako 4 000,€. Jednota dôchodcov, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Občianske združenie
Opona využívajú priestory kultúrneho domu. Tento nájom, ktorý majú 50,- € je za využívanie
celého kultúrneho domu. Jednota dôchodcov a Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
majú 40,- €, ale využívajú pre svoju činnosť aj byt a majú k dispozícii aj spodný priestor pod
Kamennou. Náklady na prevádzku kultúrneho domu navyše tam boli viac ako 7 000- 7 500,- €.
Ďalej je Dom služieb, kde je Dobrovoľný hasičský zbor, ktorý má dotáciu 4 000,- nájom 200,€ a celkové náklady sú tam vyčíslené na sumu viac ako 6 500,- €. Nájomcovia v Dome služieb
nám uhradia ročne 2 800,- € a nájomné bolo stanovené na 200,- €, tzn. mesto dopláca na
prevádzku Domu služieb takmer 3 500,- €. Celková dotácia ktorú dáva mesto Poltár rôznym
združeniam je 56 350,- € a náklady na prevádzku budov k tomu treba pripočítať takmer 23 000,€. To sú finančné zdroje, ktoré vynakladá mesto Poltár v rámci dotácií pre občianske združenia,
teda celkovú sumu 80 000,- € dávame z rozpočtu občianskym združeniam.
Pán poslanec Bc. Ján Skýpala: mali sme v prezentácií napísané, že celkovo na dotáciách, či
sú pre športové kluby, ale aj iné poskytujeme sumu nejakých 59 000,- € , čo je zhruba 2,2 % z
daňových príjmov. Mesto Lučenec má na rok 2019 upravené daňové príjmy 13 622 000,- € ,
takže v podstate Lučenec dáva 5 % zo svojich daňových príjmov na dotácie, čiže aby sme
vedeli, že niekto prezentuje že, Sklotatran má veľa, volejbal má veľa. Tu len percentuálne, lebo
ako s objemom sa nevieme porovnávať s Lučencom, lebo oni majú iné príjmy, ale percentuálne
to porovnať môžeme. Percentuálne dávame na dotácie pre sociálne, kultúrne, športové len
polovicu z toho, čo dáva percentuálne Lučenec. Možno to stojí za zváženie pri budúcoročnom
rozpočte, aby sme brali ohľad aj nato, že nedávame až takú sumu z nášho rozpočtu na tieto
dotácie. Daňové príjmy sú podľa počtu obyvateľov. Nie sme na tom nejako luxusne, že by sme
extra dotovali tieto kluby.
Pán poslanec Mgr. Pavol Jánošík: bolo by dobré, keby sme dávali 8-10 %. To je vždy, koľko
peňazí dáme, že spokojnosť môže byť, ale myslím si, že nie je problém zdvihnúť ruky, ak
nájdeme tých peňazí dostatok, aby sme mohli potešiť športové kluby alebo občianske
združenia.
Pán poslanec Bc. Ján Skýpala: nie sme na tom tak, aby sme nejako luxusne sponzorovali,
dotovali tie organizácie čo sú tu.
Pani primátorka: hlavne sa nestaráme o svoj majetok luxusne. Tečie nám do každej našej
budovy a nato peniaze nemáme. Toto je naša priorita. Starať sa o mestský majetok o to, aby
sme mali komunikácie, aby sme svietili. Keď nám tečie do každej budovy už aj do tejto, tak to
je veľký problém. Tečie nám do Polikliniky to nikto nepovedal. Tam treba opravovať strechu
a nemáme nato peniaze. Môžeme sa zaoberať občianskymi združeniami, ale až potom, keď náš
majetok bude vyzerať tip-top tak, aby niekomu ako napr. v Krištáli netieklo do polievky zo
strechy, takže luxusné financovanie klubov až potom, keď bude fungovať mesto.
Pán poslanec Ing. Peter Žilák: bola spomenutá telocvičňa, že je teraz v rekonštrukcii, ale
žiadne s týchto dotačných klubov ju nevyužíva, ani futbal. Je vypracovaná nejaká metóda nájmu
telocvične, čo ju využívajú fyzické osoby, nie tie dotačné kluby.
Pani primátorka: teraz sme ho schvaľovali v zásadách.
Pán poslanec Ing. Peter Žilák: je tam nejaký zisk z toho?
Pani primátorka: na žiadnom ihrisku sa nič nevyberalo.
Pán poslanec Ing. Miroslav Macove: za DHZ Poltár, podarilo sa nám získať prostriedky a
za tie sme zrekonštruovali mestský majetok, interiér, exteriér a aj výmenu kotla, čiže niektoré
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organizácie aj zveľaďujú majetok.
Hlavný kontrolór Ing. Škrabák: je pravda, že možno niektoré mestá prispievajú v rámci
dotácií viac ako my, ale takisto je pravda, týkalo sa to viacerých miest, kde dotácie boli výrazne
vyššie, ale keď sme sa pozreli nato, že z tej poskytnutej dotácie vysoké percento predstavovali
práve tie náklady na prenájmy. Mestá majú úplne inak stanovené náklady na prenájmy, resp.
na podieľaní sa na energiách ako my. Keď som pozeral ostatné mestá tak naše mesto ako
veľkostne, bolo celkom dobre, až veľmi dobre na tom. Určite sa nájdu mestá, ktoré prispejú
viac.
Ak sa už nikto neprihlásil z poslancov do diskusie, prosím predsedu návrhovej komisie o
prednesenie návrhu na uznesenie.
UZNESENIE č. 29/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
zmluvy o nájme nebytových priestorov pre poberateľov dotácií z rozpočtu mesta Poltár nasledovne:
1. TJ Sklotatran Poltár - ročný nájom v sume 1 200,- €
2. Mestský volejbalový klub – ročný nájom v sume 200,- €
3. Športový klub stolného tenisu – ročný nájom v sume 200,- €
4. MUAY THAI POLTÁR „Carnage Club“ – ročný nájom v sume 200,- €
5. Dobrovoľný hasičský zbor Poltár – ročný nájom v sume 200,- €
6. Slovenský zväz zdravotne postihnutých – ročný nájom v sume 40,- €
7. Slovenský červený kríž – ročný nájom v sume 40,- €
8. Slovenský zväz protifašistických bojovníkov – ročný nájom v sume 80,- €
9. Jednota dôchodcov na Slovensku – ročný nájom v sume 120,- €
10. OZ OPONA – ročný nájom v sume 50,Hlasovanie:
11 za

1 - proti
Zdenko Račko

0 - zdržal sa hlasovania

1 neprítomný: Mário Kurák
26. Správa o výsledkoch kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v
za prvý polrok 2019.

Poltári

Pani primátorka: poprosím hlavného kontrolóra pána Škrabáka, aby mestské zastupiteľstvo s
touto správou oboznámil.
Hlavný kontrolór Ing. Tomáš Škrabák: táto kontrola bola vykonaná na základe plánu kontrolnej
činnosti na 2. polrok 2019. V rámci 1. polroka sa uskutočnilo 5 zasadnutí mestského
zastupiteľstva. Bolo prijatých 99 uznesení s tým, že v tabuľkovej forme je vyhodnotenie
splnenia z mojej strany. Z prijatých 99 uznesení bolo 49 vyhodnotých ako splnené. Tri
uznesenia sa stále plnia. Tri uznesenia boli zrušené, dve uznesenia boli aspoň čiastočne splnené
a 42 uznesení bolo nesplnených nakoľko v týchto prípadoch išlo o neschválené uznesenia,
uznesenia vzaté na vedomie a pod. V ďalšej časti správy sú ešte vyhodnotené, resp.
aktualizované stavy uznesení, ktoré boli v predchádzajúcich kontrolách vyhodnotené ako v
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plnení. Predmetnou kontrolou neboli zistené nedostatky, bolo však navrhnutých 7 samostatných
odporúčaní v súvislosti so zisteniami identifikovanými v rámci predmetnej kontroly. Treba
dávať pozor na vyhlasovanie schválených VZN, aby sme vyhlasovali tak ako máme a uplatnili
inštitúty, ktoré máme. Komisie nám už vypadli, ale treba dávať pozor na to, že v zmysle zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy my môžeme poskytnúť finančné prostriedky
len právnickej osobe a fyzickej osobe - podnikateľovi len na základe dotačného inštitútu.
všetko ostatné je mimo pokiaľ to neustanoví nejaký iný zákon. Treba dať pozor pri tých
verejných obchodných súťažiach, keď vám nejaká ponuka príde, malo by ísť cez registratúru,
mala by byť zaevidovaná a takisto bolo tiež zistené, že niektoré zmluvy o budúcej zmluve sme
nezverejňovali. Zo strany povinnej osoby boli doručené aj námietky k predloženým
odporúčaniam, ktoré sú vyhodnotené v záverečnej časti správy.
Ak sa už nikto neprihlásil z poslancov do diskusie, prosím predsedu návrhovej komisie o
prednesenie návrhu na uznesenie.
UZNESENIE č. 30/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE
Správu o výsledkoch kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Poltári za
1. polrok 2019

Hlasovanie:
11 za

0 - zdržal sa hlasovania

0 - proti

2 neprítomní: Mário Kurák
Mgr. Lenka Sojková
27. Správa o kontrolnej činnosti od hlavného kontrolóra mesta za rok 2019
Hlavný kontrolór Ing. Škrabák: správa bola predložená na základe § 18 f ods. 1 písm. e
Zákona o obecnom zriadení, kde som povinný predložiť správu o kontrolnej činnosti do
šesťdesiatich dní, minimálne raz do roka. Ide o prehľad kontrol, ktoré už boli predložené v
rámci zasadnutia mestského zastupiteľstva. V rámci 1. polroka bolo vykonaných 6 kontrol v
zmysle plánu kontrolnej činnosti, resp. doplnených kontrol. V 2. polroku to bolo 5 kontrol. Pri
tých kontrolách uvádzam základné identifikačné údaje, cieľ kontroly, sú tam uvedené
nedostatky, ktoré boli identifikované. Zo strany povinných osôb sa pristupovalo k prijatým
opatreniam a k splneným opatreniam s tým, že nejaké prípady, ktoré sú tam uvedené, predložené
neboli resp. ešte doriešené neboli. Sú tam uvedené ďalšie činnosti, ktoré som vykonával. V
rámci tejto správy som vyhodnotil a vypracoval stručný prehľad vybavovanie sťažností a petícií
za rok 2019, s tým, že v roku 2019 boli predložené 4 podania zo strany fyzických osôb, z toho
3 sťažnosti a 1 petícia. Čo sa týka sťažnosti už som ich začal trošku upravovať tak, aby sa
dostali do súladu so zákonným stavom, nakoľko doteraz ako sťažnosti sa riešilo takmer všetko
možné. Upozornil som nato, čo sa týka tých sťažností a vyhodnocovania, na to je zákonný
postup, ktorý je potrebné dodržiavať.
Ak sa už nikto neprihlásil z poslancov do diskusie, prosím predsedu návrhovej komisie o
prednesenie návrhu na uznesenie.
UZNESENIE č. 31/2020
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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Poltár za rok 2019
Hlasovanie:
11 za

0 - zdržal sa hlasovania

0 - proti

2 neprítomní: Mário Kurák
Mgr. Lenka Sojková
28. Správa o výsledkoch kontroly evidencia výberu príspevkov zákonných zástupcov na
čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ Kanadská 19, Poltár za školský rok
2018- 2019 a za I. polrok šk. roka 2019- 2020
Hlavný kontrolór Ing. Škrabák: kontrola bola vykonaná na základe plánu kontrolnej činnosti
na I. polrok 2020 a tým, že v rámci druhej časti výsledky vykonávanej kontroly sú citované tie
základné ustanovenia školského zákona takisto nášho VZN . V rámci môjho kontrolovaného
obdobia boli v platnosti dve VZN, s tým, že boli identifikované dva nedostatky. Prvý nedostatok
sa týka viacerých nesúladov, nesprávnosti realizovaných resp. identifikovaných pri výbere
školného od rodičov. Týka sa to vedenia pokladničnej knihy, ktorá nebola vedená v súlade so
zákonom a taktiež niektoré číslo pokladničných dokladov chýbali. Boli vystavované s
rovnakým číslom, niekde chýbali dátumy, náležitosti. Tiež boli identifikované prípady v oblasti
výberu príspevkov, kedy bola odvedená na mesto nižšia suma ako reálne bola v zmysle
výdavkových pokladničných dokladov, resp. pokladničné doklady pokladničnej knihy
uhradená. Bol tam dosť veľký chaos, bola odvedená suma o 63,- € vyššia ako mala byť na
základe predložených dokladov, pričom sa nepodarilo dopracovať na základe čoho, prečo tá
suma? Čiže celkovo bolo odvedených o 56,- € viacej. Bolo zistené, že úhrady boli realizované
2 krát za ten istý mesiac, taktiež prípady, kedy boli zlé vyhodnotené dátumy už podľa nového
VZN-nka, tam boli 2 prípady. Týkalo sa tam 5,- € . Bol prípad, kedy príspevok uhradený nebol.
Bolo ich viac, ale tieto prípady boli materskou školou identifikované a odstránené do začatia
kontroly. Tu som dal odporúčanie, aby sa zaviedol poriadok a už to bolo v roku 2019 - 2020 v
poriadku. Druhý nedostatok sa týkal skutočnosti, ktorá bola identifikovaná a riešila sa už v
rámci odporúčania aj pri Materskej škole Sklárskej s tým, že tu neboli dodržiavané. Máme tu
tak celkom na voľno stanovené, kto neuhrádza príspevky, pričom zákon presne stanovuje
postup na základe čoho sa tie príspevky neuhrádzajú a taktiež neboli vydávané rozhodnutia o
prerušenie dochádzky a ani rozhodnutie o predčasnom ukončení vo viacerých prípadoch. Boli
viaceré odporúčania navrhnuté, ktoré nesúviseli priamo s kontrolou, ale ktoré som si všimol.
Máme nastavené vo VZN dokedy majú byť uhrádzané príspevky, ale materské školy, čo sa
týka Kanadskej, ako aj predtým Sklárskej oni to berú tak, že už ten poplatok, tak, ako vo VZN.
Oni to v tom mesiaci vykazuje ako nedoplatok, čiže toto je potrebné zosúladiť tie termíny. Bolo
zistené, že sme si nárokovali viacej ako reálne tých detí bolo vykazovaných. Matematicky bolo
vykázané o jedno dieťa viac ako bolo vykázané v zozname, bolo to zle matematicky spočítané,
len tým pádom sme dostali o jedno dieťa viac peňazí. Ďalej sme mali žiadosť o prerušenie
dochádzky od 13. 9., čiže keď už by bolo urobené rozhodnutie, tak ani takéto dieťa by sme si
nemohli dať do výkazu. Riešil som to aj so zástupcami Materskej školy. Ešte tam bol drobný
nesúlad v našom VZN. Materská škola nemá právnu subjektivitu, tak tie prijaté opatrenia by
malo zastrešovať mesto, nakoľko niektoré odporúčania sa týkajú mesta.
Riaditeľka MŠ Kanadská, pani Alica Hajdamarová: ja som poverená riadením od roku 2019
od septembra. Pani Vlasta Kojnoková bola poverená riadením od marca roku 2019. Tie
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nedostatky, ktoré sa tu čítali za rok 2018 - 2019 rok. To sa nás netýkalo. To sa týkalo pani
riaditeľky, ktorá bola poverená pani Kačaniová. My sme mali nedostatok, 2 krát sa zaplatilo v
auguste školné, čo sa aj vráti. Vyjadrili sme sa a poslali sme aj správu ako to budeme riešiť.
A potom sa nám stalo v septembri, že sme si pomýlili, zle pozreli rok narodenia, takže namiesto
15,- € sme vypýtali od tých rodičov, boli 2 prípady, 20,- €. Takže máme vrátiť tým rodičom 2
krát po 5,- , čo sa aj stane. Tiež sme k tomuto zaujali stanovisko. Čo ste spomínali tie
rozhodnutia, to si dohodneme s pani primátorkou stretnutie a dotiahneme to do konca. Tie
nedostatky, ktoré tam boli viaceré, tie sme zdedili. Čo nemali chronologický postup tie doklady,
tak to nebolo za nás.
UZNESENIE č. 32/2020
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE

Správu o výsledkoch kontroly evidencie a výberu príspevkov zákonných zástupcov na
čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ Kanadská 19, Poltár za školský rok
2018/2019 a I. polrok školského roka 2019/2020
Hlasovanie:
11 za

0 - zdržal sa hlasovania

0 - proti

2 neprítomní: Mário Kurák
Mgr. Lenka Sojková

29. Interpelácie poslancov
Keďže sa v rámci interpelácií nikto neprihlásil prechádzame k ďalšiemu bodu rokovania
dnešného Mestského zastupiteľstva.
30. Diskusia
Pán poslanec Ing. Miroslav Macove: prosím, aby Ing. Kudlák pustil prezentáciu, ktorá sa
týka kvality cestnej komunikácie na Prievrane, je to dlhodobý problém. Či staré vedenie mesta
alebo mesta stále sa tá cesta zaváža, ale čím ďalej tá komunikácia horšia. Ničia si ľudia autá,
ktorý tam bývajú. Pán Krúpa má problém, nechodia k nemu zákazníci, lebo cesta je v
neskutočnom stave.
Pán poslanec Mgr. Pavel Jánošík: ja by som toto tiež chcel povedať, za 2- 3 mesiace sa to
urobí, keby sa aj vyvalcovalo,ale kto tam chodí? Kto to rozbije? Ešte jednu vec mám, poprosím
od Polikliniky dajte šípku od sklárni, lebo niektorí ľudia to nevedia.
Pán poslanec Boris Dreisig: za tú jednosmerku ku Poliklinike. Bolo by s tým niečo spraviť.
Zjednosmerniť tú ulicu popred Polikliniku. Chcel by som sa nejakým spôsobom dostať k pointe
Technické služby Poltár s.r.o., Dozorná rada. Ešte nebola zvolaná a zvoláva ju predseda.
Predsedu zvoleného nemáme. Neviem či, to necháme na teba pani primátorka, že iniciuješ prvé
stretnutie, aby sa to nejakým spôsobom vyriešilo.
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Pani primátorka: chcete sa stretnúť v rámci Dozornej rady? Kedy ? To nie je problém, my
pozvánky pripravíme, zvoláme, a už potom sa vy dohodnete na predsedovi.
Pán poslanec Boris Dreisig: aby to bolo aspoň v marci, aby sme to stihli.
Pani primátorka: na termíne nezáleží? Pozvánky nie je problém, ak si určíte nejaký termín,
tak môžeme zvolať my alebo si rozmysli, zavolaj mi nejaký ten konkrétny termín a zvoláme.
Pán poslanec Boris Dreisig: dohodneme sa zo Zdenom aj Paľom
Pani primátorka: vrátim sa k tej komunikácie na Prievane. Poznáme tú komunikáciu je v
zlom technickom stave. Mesto minulý rok, keď sa tam posväcoval kríž tak vyviezlo túto
komunikáciu potom ešte raz. Je jasné, že keď tam chodia ťažké mechanizmy, tak tá
komunikácia dlho nevydrží. Informovala som sa na stavebnom, aby sme mali aspoň taký
prehľad, koľko by nás stálo vyasfaltovanie troch kilometrov tejto komunikácie. Je to cca. suma
450 000,- €. My v tomto roku ešte nemáme dostatok finančných prostriedkov na opravu
komunikácií pri garážach, ktoré sme chceli robiť. Ešte tam musíme nájsť finančné prostriedky.
Takže rada by som pomohla ľuďom na Prievrane, ale budem rada, keď mi aj vy poradíte, akým
spôsobom, lebo vyviezť to nie je problém, vyvážame to celé roky. Ak by naozaj sa prikročilo k
tej myšlienke vyasfaltovania, tak treba vedieť aká suma finančných prostriedkov to bude a
takáto suma iba na úver tiež. My sa musíme zaoberať finančnou stranou, musíme si určiť, čo
sa týka ciest nejaké také priority, pretože v tomto roku by sme chceli urobiť cestu pri garážach
tá je teraz zalievaná vodou. Tam som sa tiež bola pozrieť a v tomto roku ešte by sme chceli
urobiť továrenskú aj kanalizáciu aj cestu. Na kanadskej by sme v tomto roku potiahli vodovod
a potom následne bude treba robiť aj cestu. Kanadská cesta je tiež v zlom technickom stave.
Takže môžeme si sadnúť spoločne, určiť si priority a potom na základe toho tie finančné
prostriedky rozdeliť na rekonštrukciu ciest.
Pán poslanec Boris Dreisig: o tých cestách sa začalo, ako sa odbočí ku mne za stĺpom je
obrovská mláka po každom daždi, takže voda stojí ku štreke. Neviem, či Technické služby by
nemohli tam nejakým spôsobom niečo vyriešiť, vykopať, aby tá voda zmizla.
Občan pán Ján Štefančík: dnes má tak pobavilo, keď ste tak úporne bojovali proti rajonizácii,
uviedli ste, že ste poslanci všetkých občanov. Zhruba pred necelým mesiacom som Vás
všetkých oslovil e- mailom, ani toľko slušnosti ani jeden z poslaneckého zboru nemal, aby mi
niekto napísal. Išlo tam o znečisťovanie Poltarice, že nám tam idú splašky. Tam som Vám to
zdokumentoval všetko, poslal som komplet dokumentáciu, každý vývod starej kanalizácie čo
je do potoka, všade idú splašky. Na Podhorskej idú splašky nehovoriac o tom, že je to dažďová
kanalizácia. Tú treba premenovať na splaškovú. Pokiaľ tomu niekto neverí treba osloviť
správcu toku. Ja by som Vás pozval páni poslanci, keď je málo vody v potoku pod most starej
Sobotskej trati, aký je tam parádny puch z toho potoka, aby ste si čuchli čo tam tečie v tých
potokoch. Ja si myslím, že ako poslanci by ste mali mať záujem, čo sa týka životného prostredia.
Ešte mám jednu otázku na pána Račka, kedy začne pracovať triedička odpadu na Brezničke?
Do konca februára to malo byť vyriešené. V akom je to stave?
Pán poslanec Zdenko Račko: odpoviem písomne.
Občan Mudr. Radovan Baník: budem sa dotýkať dvoch bodov. Jeden z nich je práve čas o
ktorom tu sedíme je 22.20 hod., dnešné zastupiteľstvo trvá 6 hodín. Chcem sa spýtať pani
primátorky, bývalej poslankyne v minulom volebnom období a pána Jánošíka, ktorí v minulom
období bojovali, aby mestské zastupiteľstvá boli každý mesiac. Vzhľadom na rozsiahlosť,
náročnosť programu 31 bodov. Zrazu už je nové zastupiteľstvo, už netreba, aby bolo
zastupiteľstvo každý mesiac. Už stačí, aby bol raz za 2 mesiace. Aj to, ktoré vieme, keďže v
minulom roku 2019 bolo schválené tak termíny zasadnutí, tak 7 poslancov na minulom na
schválenom zastupiteľstve na 20. február, o ktorom vie 2 mesiace zhodou okolností 7
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poslancov presne na tento dátum má nejaké povinnosti. Jeden z vás stačil na to, aby
zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné, aby minulý štvrtok problémy, ktoré dnes riešime už
vyriešené boli. Termín zasadnutí vyhrať voľby, môže všetko, platí stále. Už boli spomínané
Technické služby a ja som si zhodou okolností pozrel. Technické služby boli vami schválené v
roku 2019. Založené boli 20. januára podľa Obchodného registra. Chcem podotknúť, že všetky
veci sú čerpané z verejne dostupných zdrojov. Technické služby Poltár s.r.o boli založené 20.
1. 2020. Technické služby fungujú, v popise v obchodnom registri by mali robiť činnosti, ktoré
by mali robiť s najväčšou pravdepodobnosťou pre mesto Poltár. Mesto u tejto eseročky zatiaľ
nemá žiadnu objednávku, Technické služby s.r.o. nemajú žiadnu faktúru, žiadnu zmluvu. Akú
činnosť tieto Technické služby vykonávajú, koho zamestnávajú, kto ich platí a kto tie práce,
ktoré v meste vykonávané sú, ktoré podľa Obchodného registra by táto eseročka mala
vykonávať, kto ich vykonáva. Chcem upriamiť pozornosť na Dozornú radu. Čerpám z
materiálu Transparenty International Slovensko o transparentnej spoločnosti založenej mestom,
kde sa píše v zmysle zákona vedúci zamestnanec, ktorý vykonáva funkciu štatutárneho orgánu
u zamestnávateľa mestskej firmy so 100 % majetkovou účasťou mesta nesmie podnikať alebo
vykonávať zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich a kontrolných atď. Neviem či viete, že
pán konateľ Švingál stále má aktívnu živnosť založenú v marci roku 2019, stále podniká, stále
fakturuje aj k dnešnému dňu. Pozrel som či náhodou nie je pozastavená táto podnikateľská
činnosť. Pán poslanec Švingál stále podniká, je registrovaný v živnostenskom registri
Slovenskej republiky, fakturuje inštitúciám s právnou subjektivitou na pôsobnosti mesta Poltár
napr. ZŠ a MŠ. Čakal som do toho januára, či sa tento stav pána konateľ zmení. nezmenil sa,
preto som upriamil pozornosť, že porušujeme zákon, pretože nielenže podniká, ale fakturuje aj
inštitúciám v mestskej pôsobnosti mesta Poltár s právnou subjektivitou. Ďalšia vec, orgány
spoločnosti napr. konateľ sa obsadzujú prevažne priamo, bez výberového konania. Doporučenie
je tu, aby sa tieto manažérske funkcie vykonávali výberovým konaním s komisiou odbornou,
aby takého človeka na takúto riadiacu funkciu vyberie. Porušujeme zákon alebo pán konateľ by
mal pozastaviť svoju podnikateľskú činnosť a nefakturovať inštitúciám, ktoré sú v mestskej
pôsobnosti mesta Poltár.
Pani primátorka: tam ste hovorili o zasadnutí mestského zastupiteľstva. Mestské
zastupiteľstvo podľa zákona o obecnom zriadení má zasadať minimálne 1 krát za 3 mesiace,
tzn., že žiaden zákon sa neporušil. V minulom roku sme zasadali každý mesiac, pretože naozaj
tých problémov bolo veľa, tzn., že bolo pravidelne mesačne zvolávane mestské zastupiteľstvo.
To, že zastupiteľstvo zvolávané popoludní je veľký prínos, pretože poslanci sú poväčšine
zamestnaní, majú počas dňa svoje povinnosti, čiže keď popoludní zastupiteľstvo, môžu nájsť
čas môže sem prísť. Aktuálne máme pomerne veľa bodov zasadnutia mestského zastupiteľstva,
je ich 31, ale ja si pamätám počas ôsmich rokov sme tiež mali veľa bodov v zasadnutí mestského
zastupiteľstva sme dlho sedávali. Keď budeme mať nasledujúce zasadnutie mestského
zastupiteľstva v apríli predpokladám, že tých bodov na zasadnutí zastupiteľstva bude určite
menej. Ďalšia vec je, že samotní poslanci si schvaľujú termín svojich zasadnutí, čiže takto si to
schválili sami. A tak isto musím povedať, že aj finančné prostriedky, ktoré sa vyplácajú
poslancom, ak zasadajú iba každé 2 mesiace, tak tieto finančné prostriedky istým spôsobom sa
šetria. Takže ja sa chcem mestskému zastupiteľstvu poďakovať, musím povedať, že potrebujem
niečo odkomunikovať s nejakým poslancom nie problém s ním hovoriť. Myslím si, že mestské
zastupiteľstvo je určite funkčné, takže myslím si, že takúto vec je potrebné nechať na mestské
zastupiteľstvo ako na rozhodovací orgán, kedy a ako často sa bude stretávať.
Pán poslanec Karol Švingál: moja živnosť je pozastavená. Nech pán doktor rozlišuje . Karol
Švingál a Karol Švingál. Je viac Karolov Švingálov.
Občan MUDr. Baník: nie, Karol Švingál st. má 15.1.2020 založenú živnosť.
JUDr. Bronislava Garajová: pán doktor, asi ste nedočítali dokonca Zásady hospodárenia, kde
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ste nepochopili, že nájom sa nezvyšuje súčasným doktorom a že nikto ich nechce odtiaľ
vyštvať, tak ste nedočítali ten zákon. Zákon stanovuje lehotu pre toho vedúceho zamestnanca
dáva lehotu v rámci ktorej si svoje osobné záležitosti môže vyriešiť. Boli vyriešené, vy to ešte
nevidíte na živnostenskom registri. Boli uzatvorené dohody, kde sa podnikanie previedlo na iný
subjekt. Čo sa týka toho fakturovania, vy ste tu mali kolegov roky rokúce, ktorí fakturovali
mestu každý mesiac a Vám to nevadilo. Prečo Vám to vadí teraz? Napr. pán Kulich fakturoval
svoje služby ako poslanec, vadilo Vám to? Keď chcete tak dodržiavať zákon pán doktor. Boli
ste poslanec, mali ste kolegu, ktorý každý mesiac roky fakturoval mestu. Vystúpili ste vtedy s
takým príspevkom alebo len teraz vystupujete?
Občan MUDr. Baník: len teraz vystupujem.
JUDr. Bronislava Garajová: nech si občania o Vás urobia názor.
Občan MUDr. Baník: vadí Vám, že som vystúpil?
JUDr. Bronislava Garajová: nie, ale hovorte pravdu. Boli podniknuté kroky v zákonnej
lehote. Vy ste ani Zásady hospodárenia nedočítal do konca.
Pani primátorka: ak sa už nikto neprihlásil do diskusie dovoľte, aby som Vám poďakovala za
účasť na dnešnom mestskom zastupiteľstve.

Mgr. Martina Brisudová
primátorka mesta

Ing. Peter Žilák

Bc. Ján Skýpala

1. overovateľ

2. overovateľ
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