UZNESENIE
zo zasadnutia MsZ dňa 21. 3. 2019
UZNESENIE č. 34/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
k o n š t a t u j e, ž e zvolený poslanec mestského zastupiteľstva Ing. Peter Žilák zložil
zákonom predpísaný sľub poslanca
11 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

UZNESENIE č. 35/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
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 školského zariadenia, zriadených na území
mesta Poltár
Hlasovanie:
10 za

- proti

1 sa zdržal hlasovania
Gavalec

UZNESENIE č. 36/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením 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 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
Vo výdavkovej časti rozpočtu Materská škola Sklárska:
Funkčná klasifikácia 09.1.1.Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou
Ekon. klasifikácia
Suma
- 610 Mzdy
- 7 869,00 €
- 620 Odvody
- 2 750,00 €
- 635 Materiál a služby
- 4 000,00 €
- 635 Údržba a opravy
-17 000,00 €
- 637 Ostatné tovary a služby
- 1 000,00 €
Vo výdavkovej časti rozpočtu
Funkčná klasifikácia 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (ŠKD Školská)

Ekon. klasifikácia
Suma
10,00 €

- 632 Energie

Vo výdavkovej časti rozpočtu
Funkčná klasifikácia 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (ŠKD Slobody)
Ekon. klasifikácia
Suma
- 632 Energie
478,00 €
Funkčná klasifikácia 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (ZUŠ)
Ekon. klasifikácia
Suma
- 633 Materiál
4,00 €
Funkčná klasifikácia 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (záujmové
vzdelávanie)
Ekon. klasifikácia
Suma
- 600 Bežné výdavky
9 003,00 €
Vo výdavkovej časti rozpočtu:
Funkčná klasifikácia 09.6.0 Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávanie nedefin.
podľa úrovne – Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
Ekon. klasifikácia
Suma
- 600 Bežné výdavky
19 276,00 €
Vo výdavkovej časti rozpočtu Správa školských objektov
Funkčná klasifikácia 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány
Ekon. klasifikácia
- 600 Bežné výdavky

Suma
3 848,00€

Na základe schváleného koeficientu na prepočet originálnych kompetencií mesta pre rok 2019
bol vypočítaný normatív na dieťa MŠ Sklárska vo výške 2 561,00 €.
Po prerokovaní s poverenou riaditeľkou boli upravené jednotlivé nákladové položky rozpočtu
MŠ Sklárska podľa hore uvedenej klasifikácie.
Finančné prostriedky vo výške 32 619 € boli presunuté do výdavkovej časti rozpočtu
nasledovne:
ŠKD Školská
10,00 €
ŠKD Slobody
478,00 €
ZUŠ
4,00 €
Záujmové vzdelávanie
9 003,00 €
SCŠPP
19 276,00 €
Správa školských budov
3 848,00 €

11 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

UZNESENIE č. 37/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a na základe 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
Vo výdavkovej časti rozpočtu Materská škola Kanadská:
Funkčná klasifikácia 09.1.1.Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou
Ekon. klasifikácia
Suma
- 610 Mzdy
- 746,00 €
- 620 Odvody
- 260,00 €
Vo výdavkovej časti rozpočtu Správa školských objektov
Funkčná klasifikácia 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány
Ekon. klasifikácia
- 600 Bežné výdavky
11 za

- proti

Suma
1 006,00 €
- sa zdržal hlasovania

UZNESENIE č. 38/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením 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 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
Vo výdavkovej časti rozpočtu:
Funkčná klasifikácia 09.6.0. Vedľajšie služby v školstve (Školská jedáleň Slobody)
Ekon. klasifikácia
Suma
610 Mzdy
- 7 288,00 €
620 Odvody
- 2 547,00 €
633 Materiál
- 10 000,00 €
635 Rutinná a štandardná údržba
- 35 000,00 €
Vo výdavkovej časti rozpočtu Správa školských objektov
Funkčná klasifikácia 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

Ekon. klasifikácia
- 600 Bežné výdavky

Suma
54 835,00 €

10 za

- proti

- sa zdržal hlasovania
Ing. Macove neprítomný

UZNESENIE č. 39/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením 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 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
Vo výdavkovej časti rozpočtu:
Funkčná klasifikácia 09.6.0. Vedľajšie služby v školstve (Školská jedáleň MŠ Sklárska)
Ekon. klasifikácia
Suma
- 610 Mzdy
- 3 245,00 €
- 620 Odvody
- 1 744,00 €
Vo výdavkovej časti rozpočtu Správa školských objektov
Funkčná klasifikácia 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány
Ekon. klasifikácia
- 600 Bežné výdavky
11 za

- proti

Suma
4 989,00 €

- sa zdržal hlasovania

UZNESENIE č. 40/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8
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
Vo výdavkovej časti rozpočtu:

Funkčná klasifikácia 09.8.0. Vzdelávanie inde neklasifikované (CVČ ZŠ Slobody)
Ekon. klasifikácia
Suma
- 632 Energie
- 1 940,00 €
- 637 Služby
- 2 000,00 €
Vo výdavkovej časti rozpočtu Správa školských objektov
Funkčná klasifikácia 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány
Ekon. klasifikácia
Suma
3 940,00 €

- 600 Bežné výdavky

11 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

UZNESENIE č. 41/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 10
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a na základe zákona č. 426/2013 Z. z. § 14 ods. 2 písmena b) povolené prekročenie
a viazanie príjmov a c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov, ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
V príjmovej časti rozpočtu:
Ekon. klasifikácia 110
-

Suma
29 520,00 €

Dane z príjmov

Vo výdavkovej časti rozpočtu:
Funkčná klasifikácia 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány (MsZ, rada, komisie)
Ekon. klasifikácia
Suma
- 637 Odmeny a príspevky
22 966,00 €
- 620 Poistné a príspevky do poisťovní
6 554,00 €
10 za

- proti

UZNESENIE č. 42/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

- sa zdržal hlasovania
JUDr. Garajová nehlasovala

SCHVAĽUJE
v zmysle Zákona č. 369/1990 Zb. zákona SNR o obecnom zriadení a v zmysle Štatútu pre
rozvoj okresu Poltár primátorku mesta Mgr. Martinu Brisudovú za zástupkyňu mesta Poltár
do Výboru pre rozvoj okresu Poltár
10 za

- proti

1 sa zdržal hlasovania
Račko

UZNESENIE č. 43/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE
Informatívnu správu o stave miestnych komunikácií
10 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

UZNESENIE č. 44/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
na základe predloženej informatívnej správy o stave miestnych komunikácií zaradiť
prednostne na rekonštrukciu tie miestne komunikácie podľa poradia, ktoré sú
v nevyhovujúcom technickom stave:
 miestna komunikácia v Zelenom od zvoničky po areál Ipeľských tehelní
 miestna komunikácia v Zelenom od zberných surovín po RD súp. č. 62
 miestna komunikácia medzi radovými garážami oproti areálu sklární na Ulici 13.
januára
 prejazd medzi Ulicou družby a Ulicou slobody (spevniť časť od Ulice slobody, na
zostávajúcej časti budú realizované búracie práce budov, ktoré sa nachádzajú za
očnou optikou
 vysprávky na Podhorskej ulici, Továrenskej ulici, ulička na Obrancov mieru a prejazd
medzi
Ulicou družby a Ulicou slobody (za záhradkárskym obchodom). Asfaltový kryt
neodporúčame, nakoľko na uvedených miestnych komunikáciách nie je vybudovaná
kanalizácia
 vysprávky ciest v častiach Prievrana a Hájiky-Maky
 na miestnych komunikáciách v Poltári, ktoré majú asfaltový kryt vo vyhovujúcom
stave je potrebné realizovať asfaltovú zálievku prasklín, aby nedochádzalo k ďalšiemu
porušeniu podkladných vrstiev, následne by bola oprava výrazne finančne náročnejšia
 lokálne opravy chodníkov pracovníkmi mestského podniku služieb
10 za

- proti

UZNESENIE č. 45/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

- sa zdržal hlasovania

RUŠÍ
uznesenie č. 33/2019, ktoré bolo prijaté na zasadnutí dňa 21.2.2019

11 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

UZNESENIE č. 46/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
1. zámer prenájmu stĺpov verejného osvetlenia a rozhlasových stĺpov za účelom umiestnenia
navigačného systému podnikateľov
11 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

2. spôsob prenájmu stĺpov verejného osvetlenia a rozhlasových stĺpov za účelom umiestnenia
navigačného systému podnikateľov v zmysle § 281- § 288 zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov obchodnou verejnou súťažou.
11 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

3. podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom stĺpov verejného osvetlenia a
rozhlasových stĺpov za účelom výhradného prevádzkovania navigačného systému
podnikateľov .
11 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

UZNESENIE č. 47/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
1. finančný príspevok vo výške 90,- € pre Mgr. Evu Nociarovú, bytom Poltár,
Fučíkova 628/19 na zabezpečenie cien – darčekových košov - pre účastníkov
3. ročníka „Turnaja veselých volejbalistov“, ktorý sa konal dňa 23.02.2018
v mestskej športovej hale.
2. finančný príspevok vo výške 100,- € pre Veroniku Garajovú, bytom Poltár,
Slobody 596/84 na úhradu nákladov spojených s účasťou na Majstrovstvách
Slovenska v kategórii bikiny fitness, ktoré sa budú konať dňa 20.04.2019 v Hnúšti.
3. finančný príspevok vo výške 100,- € pre Denisu Garajovú, bytom Poltár,
Slobody 596/84 na úhradu nákladov spojených s účasťou na Majstrovstvách
Slovenska v kategórii bikiny fitness, ktoré sa budú konať dňa 20.04.2019 v Hnúšti.
V prípade organizovania podujatia v meste Poltár vystúpia športovkyne v rámci
programu bezplatne.
9 za

- proti

1 sa zdržal hlasovania

UZNESENIE č. 48/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
1.vyčlenenie finančných prostriedkov vo výške 1150 € z rozpočtu komisie na prípravu
a organizačné zabezpečenie Dňa učiteľov, ktorý sa bude konať dňa 29.03.2019 (Nákup
materiálu a tlač pozvánok, tlač a laminovanie ďakovných listov, občerstvenie pre ocenených,
pozvaných a účinkujúcich, obedy, kvety, a darčeky pre ocenených, hudobný program,
moderovanie podujatia, vecný dar pre pedagóga oceneného zriaďovateľom).
11 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

UZNESENIE č.49/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
NESCHVAĽUJE
finančnú pomoc Cirkevnému zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
Poltár
8 za

- proti

3 sa zdržali hlasovania
Ing. Macove, Račko, Ing. Žilák

UZNESENIE č. 50/2019
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
NESCHVAĽUJE
navýšenie dotácie na rok 2019 pre ZO SZPB v Poltári
5 za

2 proti
Kurák
Ing. Žilák

Návrh nebol schválený.

4 sa zdržali hlasovania
JUDr. Garajová
Mgr. Jánošík
Ing. Macove
Račko

