Zápisnica
napísaná na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Poltári
dňa 7. 3. 2014
Prítomní: MVDr. Július Balog, MUDr. Radovan Baník, Marián Bodnár, Mgr. Pavel Jánošík, Pavol
Sihelský, Mgr. Jozef Vretenička, MUDr. Jana Gasperová, František Kuzmáni, Mgr.
Martina Brisudová, Ing. Jozef Žilík, Matej Albert, Edita Klembasová
Ospravedlnený:

MUDr. Miroslav GARAJ

Primátor:
Prednosta:
Hlavná kontrolórka:
Zapisovateľka:

Pavel G A V A L E C
Ing. Pavel O L Š I A K
Iveta L A K O T O V Á
Marta KUPČEKOVÁ
II.

Rokovanie mestského zastupiteľstva zahájil a viedol primátor mesta p. Pavel Gavalec, ktorý
privítal všetkých prítomných. Konštatoval, že na zasadnutí je prítomných 11 poslancov, MUDr. Garaj
sa ospravedlnil, Mgr. Jánošík príde pozdejšie.
Kto je za to, aby overovateľmi zápisnice boli:
1. MVDr. Július B A L O G
2. Matej A L B E R T
Hlasovanie:
Kto je za to, aby overovateľmi zápisnice boli p. MVDr. Balog a p. Albert?
11 za
- proti
- sa zdržal hlasovania
Do návrhovej komisie odporučil zvoliť:

1. MUDr. Radovan B A N Í K
2 Ing. Jozef Ž I L Í K
3. Marian B O D N Á R

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

- sa zdržal hlasovania

PROGRAM:

1. Prezentácia spol. SOMI SYSTÉM
2.Prezentácia Poltárskej energetickej, s. r. o.
3. Správa o činnosti mestskej rady, návrhoch mestskej rady a primátora mesta
4. Správy o činnosti komisií za uplynulý rok
5. Správa o činnosti ZPOZ - u za uplynulý rok
6. VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi
7. VZN o niektorých podmienkach držania psov
8. Návrh na vyradenie majetku na základe inventarizácie
9. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2, 3, 4
10. Záznam z kontroly využitia poskytnutej dotácie pre kluby a spolky v meste Poltár
za 2013
11. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za r. 2013
12. Kontrola účelnosti, hospodárnosti a efektívnosti čerpania dotácie v MŠ poskytovanej
obcou na originálne kompetencie
13. R ô z n e
14.Interpelácia
15 .Diskusia
16. Záver

-2Hlasovanie:
Kto je za to, aby sa MsZ riadilo týmto programom, ktorý bude doplnený o kúpu pozemku?
11 za
- proti
- sa zdržal hlasovania
1. Prezentácia spol. SOMI SYSTÉMS
Zasadnutia MsZ sa zúčastnil zástupca firmy SOMI SYSTÉMS, ktorý oboznámil prítomných
poslancov so zákonom č. 122/2013, ktorý pojednáva o ochrane osobných údajov.
Firma je na trhu 22 rokov a vypracúva bezpečnostné projekty.
Do 30. 6. musia mať zodpovedné osoby vykonané skúšky.
MUDr. Baník
-zákon je postavený tak, že to potrebujú všetci. Chcel vedieť, či cena za vypracovanie projektu
je od počtu počítačov, alebo osôb.
zástupca firmy SOMI
-ani od toho, ani od toho.
Robíme to na mieru, pre daný typ partnera je rovnaká cena, teda pre všetky mestá.
Prvý krok je bezpečnostný projekt, potom implementácia bezpečnostného projektu.
MVDr. Balog
-cielene sa idú likvidovať firmy, ale len aby to nedopadlo ako s čipovaním psov. V tomto
momente môžeme len súhlasiť.
MVDr. Baník
-mal dotaz, či je aj udržiavací paušál
zástupca firmy SOMI
-revízie, keď partner chce a potrebuje, sú na základe objednávky tak, aby partneri nič
nepreplácali naviac. Bude urobené konkrétne školenie k daným smerniciam.
Pokiaľ niečo chýba, dopracujeme. Pokiaľ chce nastaviť nové procesy, ktoré sa dotknú
fungovania, znova dostaneme do smernice.
p. Štrbová
-chcela vedieť, či bezpečnostný projekt zahŕňa aj rozpočtové organizácie, alebo sami si musia
zaplatiť
zástupca firmy SOMI
-len tie, ktoré nemajú vlastnú právnu subjektivitu
prednosta
-musíme počítať s financiami, ako pomôcť školám na tento projekt
zástupca firmy SOMI
-s každým sa robí individuálna zmluva
prednosta
-chcel vedieť názor poslancov, či môžeme začať konať v týchto veciach s firmou, ktorá
zastrešuje a potom nájsť financie
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-ako člen návrhovej komisie navrhol doplniť uznesenie, že poverujeme primátora a prednostu
jednať s firmami, ktoré vypracujú bezpečnostný projekt a pripraviť rozpočtové opatrenie
Mgr. Vretenička
-či musí byť projekt a politika
zástupca firmy SOMI
-áno robí sa spolu. Výsledkom sú smernice a potom politika, 4 osobné návštevy na úrade,
harmonogram stretnutí na 5, 6 mesiacov, školenia pre oprávnené osoby. Robia školenie
maximálne pre 6 osôb, ich konkrétne problémy.
p. Klembasová
-či nie je potrebné osloviť viacero firiem
prednosta
-môžeme 3 firmy osloviť
zástupca firmy SOMI
-sami by ste si to nestihli urobiť. Vždy prebieha prieskum trhu, ktorého sa zúčastňujeme.
primátor
-oslovíme 3 firmy
Hlasovanie:
Kto je za to, aby sme poverili primátora a prednostu MsÚ jednať s firmou SOMI SYSTEMS za
účelom vypracovania bezpečnostného projektu ohľadom zákona č. 122/2013 o ochrane
osobných údajov a pripraviť rozpočtové opatrenie?
12 a
- proti
- sa zdržal hlasovania
3.Prezentácia Poltárskej energetickej, s. r. o.
Mgr. Ďuďák
-sú vymenené rozvody v meste. Skončili sme rekonštrukciu plynovej časti kotolne. Nová
strojovňa je pred ukončením projektu využívania biomasy. Robia sa vonkajšie úpravy. Systém
bude celý zrekonštruovaný. Je to najmodernejší systém z hľadiska efektívnosti stability
v budúcich rokoch.
Požiadali o cenu tepla na Úrade pre reguláciu sieťových odvetví. Takýto cenový návrh úrad
odmietol schváliť. Boli nútení predložiť iný cenový návrh. Tento bez problémov schválili.
Vyhovoval by prvý návrh. Bolo sklamaním, že z mesta podporu nedostali, keď dali žiadosť
o zmenu ceny. V budúcich rokoch náklady odberateľov budú klesať. Tým, že sa šetrí veľmi
veľa, pokles bude väčší. 1. 4. bude verejné stretnutie odberateľov, kde sa im vysvetlí, ako sa
tvorí cena tepla. V kotolni bude „Deň otvorených dverí“, aby sa videlo, ako sa pracuje.
primátor
-fixy, ktoré boli 99 €, potom 123 €, minulý rok už 173 € a teraz 230 €. P. Kováčiková prišla, že
zajtra to potrebuje. O tom musí vedieť minimálne MsR a MsZ. Sú to financie našich ľudí
a nechcem aby sme doplácali.
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aby bolo vám bolo dobre. Aj ZŠ sa chce odpojiť, zatepliť.
Mgr. Ďuďák
-odberatelia, ktorí šetria, platia menej. Variabilná cena mala klesnúť, ale neschválil to URSO.
Musíme rozlíšiť jednotkovú cenu a platbu. Nedá sa porovnávať r. 2014 a 2013, lebo sú iné
východzie údaje. Regulačný príkon je každý rok iný.
Odber klesá, regulačný príkon je menší, rovnaké náklady sa delia menším číslom.
Ing. Žilík
-viem, že chcete použiť financie z EÚ na prechod na biomasu
Ako ste zabudovali prostriedky, ktoré ste dostali do ceny tepla?
Mgr. Ďuďák
-ešte sme nedostali, o to sa znížia fixné náklady
Ing. Žilík
-konštatoval, že roky platí viac ako v Lučenci
prednosta
-stretáva sa dlho s týmto problémom. Keď dávali žiadosť na odkúpenie, dávali hneď žiadosť
na fondy. Keby peniaze dostali, fixná čiastka by bola nižšia.
Platba by mala byť nižšia, ale keďže neprišli financie, neklesla o toľko, ako mala klesnúť.
Mgr. Ďuďák
-fondy neovplyvníte. Úrad nemá právo žiadať podporu mesta, ale ak podporíte, je to bod
navyše. Znížilo by to variabilnú čiastku, fixná by bola vyššia a konečná nižšia.
MUDr. Gasperová
- čo môžeme spraviť, aby platby pre obyvateľov išli dole
Mgr. Ďuďák
-nemôžeme miešať variabilnú a fixnú čiastku.
Už pôjdu dole náklady na palivo a splácanie investície. Kúrime štiepkou, variabilná by mala
byť na tej úrovni, ako je fixná. Bude klesať posledná splátka v roku 2023, v r, 2019 konči
splácanie rozvodov.
Zaplatili sme 150.000 za kotolňu, ďalej platíme. Ak 150 000 nechceme vracať, o tú cenu sa
zníži platba odberateľov.
p. Klembasová
-keď úrad neschváli nový návrh, akú sumu budete účtovať
Mgr. Ďuďák
-to nie je normálna situácia, môžeme účtovať nižšiu cenu, ako je schválená
Mgr. Vretenička
-prečo ste to všetko nevysvetlili vedeniu mesta
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-zaškrípalo zvolávanie dozorných rád. Treba vynaložiť väčšiu snahu a možno by sa
vykryštalizovalo.
primátor
-dozorná rada mala byť minulý mesiac ale prišli na MsZ. Msz musí byť informované, sám si
to nezoberie na zodpovednosť.
Mgr. Jánošík
- bude záležať na MsZ, aká bude na základe predloženého návrhu požadovaná cena, aby bola
vhodná pre občanov
MVDr. Balog
- podporujeme snahu znížiť celkový návrh
MVDr. Baník
-podporuje p. Baloga a ich snaženie. Nielen, že môžu vystupovať pred URSO, ale aj pre nich
bude cena záväzná a nebudú meniť cenu, ktorú navrhujú.
Ing. Žilík
-ak chcete občanom pomôcť, keď peniaze prídu, použite ich na predčasné splatenie úveru
Mgr. Ďuďák
-samozrejme
p. Štrbová
-na polikliniku budeme potrebovať viac na fixnú čiastku. Vyúčtovacia faktúra bude preplatok?
Mgr. Ďuďák
-áno
MUDr. Baník
-je nedostatok informácií, mali by sa zúčastňovať zasadnutí MsZ
primátor
-treba otvoriť aj otázku okolo rúr
p. Klembasová
-na dozornej rade
MsZ vzalo na vedomie prezentáciu Poltárskej energetickej, s. r. o.
Hlasovanie:
Kto je za to, aby MsZ podporilo predložený tabuľkový návrh Poltárskej energetickej s. r. o. na
uplatnenie ceny tepla pre Úrad pre reguláciu sieťových odvetví?
12 za
- proti
- sa zdržal hlasovania

-6Kto je za to, aby bolo odporučené primátorovi podpísať predložený cenový návrh pre
Poltársku energetickú s. r. o.?
12 za
- proti
- sa zdržal hlasovania
Kto je za to, aby v prípade poskytnutia dotácie pre Poltársku energetickú s. r. o. zo štátnych,
Európskych a iných zdrojov zohľadniť v znížení ceny tepla a to predčasným splatením úveru,
ktorý bol poskytnutý na rekonštrukciu kotolne a to v plnej výške dotácie?
12 za
- proti
- sa zdržal hlasovania
3.Správa o činnosti mestskej rady, návrhoch mestskej rady a primátora mesta
Správa o činnosti bola vypracovaná písomne a v plnom znení je priložená k zápisnici.
Hlasovanie:
Kto je za to, aby bola táto správa schválená?
12 za
- proti

- sa zdržal hlasovania

4. Správy o činnosti komisií za uplynulý rok
5. Správa o činnosti ZPOZ - u za uplynulý rok
Obidve správy boli vypracované písomne.
Diskusia:
Mgr. Jánošík
-čo sa týka bytovej komisie, chodia žiadosti aj z okolia. Navrhol, aby sa dala do VZN
podmienka, že trvalý pobyt žiadateľa trvá najmenej 3 roky
prednosta
-uvidíme koľko bude žiadostí
MVDr. Balog
-treba dať byty aj lekárom na novej poliklinike
prednosta
-poďakoval komisiám za ich prácu
MUDr. Baník
-konštatoval ako člen priestupkovej komisie, že vymožiteľnosť pokút je náročná. Najväčší
problém je so psíkmi, odpadom a pyrotechnikou.
V nasledujúcom období by mal byť člen aj s právnickým vzdelaním.
primátor
- nikomu nebude podpisovať pokutu, aby sa vymáhalo. Kolegovia sa nestretli s týmto nikde.
prednosta
-priestupková komisia dáva návrh, primátor podpísať nemusí
MUDr. Baník
-tak potom zrušme VZN
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prednosta
-nemáme ani mestskú políciu
MUDr. Baník
-aj ústny pohovor je trest
MVDr. Balog
-zriadiť mestskú políciu je nezrealizovateľné. Treba reišiť na klube starostov a zamestnať
jedného človeka.
6. VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi
Návrh bol vypracovaný písomne a zaslaný poslancom domov.
Hlasovanie:
Kto je za to, aby bol predložený návrh schválený?
12 za
- proti
- sa zdržal hlasovania
7. VZN o niektorých podmienkach držania psov
Hlasovanie:
Kto je za to, aby bolo vyhovené
protestu Okresného prokurátora v Lučenci, zo dňa 16.01.2014, Sp. zn.: Pd 202/13/6606-9
podanému proti Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Poltár č. 2/2006 o chove a držaní
zvierat, ktoré bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Poltári dňa 05.05.2006?
12 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

Hlasovanie:
Kto je za to, aby bolo konštatované, že
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Poltár č. 2/2006 o chove a držaní zvierat, ktoré bolo
schválené Mestským zastupiteľstvom v Poltári dňa 05.05.2006, s poukazom na skutočnosť, že
zákon č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov, z ktorého
prijaté VZN vychádzalo bol zrušený zákonom č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti,
ktorý nadobudol účinnosť dňom 01.02.2007 a úprava povinností chovateľov zvierat nie je
podľa novej právnej úpravy preneseným výkonom štátnej správy, a tiež viaceré povinnosti
týkajúce sa chovu a držania psov, ktoré vyplývajú z uvedeného VZN sú nad rámec
splnomocnenia zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania
psov, a preto je VZN nezákonné a v rozpore so súčasne platnou legislatívnou úpravou.
11 za

- proti

1 sa zdržal hlasovania
Mgr. Vretenička

Hlasovanie:
Kto je za to, aby bolo schválené VZN o niektorých podmienkach držania psov?

12 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

8. Návrh na vyradenie majetku na základe inventarizácie
Aj tento návrh bol vypracovaný písomne a zaslaný poslancom domov.
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Kto je za to, aby bol schválený návrh na vyradenie majetku na základe inventarizácie?

11 za

1 proti
Mgr. Brisudová

- sa zdržal hlasovania

Kto je za to, aby bol schválený predaj vyradeného majetku na základe inventarizácie majetku
a záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov k 31. 12. 2013 - inventárne číslo HMDP0006 Š 706
MTS 24R – ramenáč pre Združené poľnohospodárske družstvo Poltár v šrotovej cene?
12 za
- proti
- sa zdržal hlasovania
9. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2, 3, 4
Rozpočtové opatrenie č. 2
Hlasovanie:
Kto je za to, aby bolo schválená zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením 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 b) povolené prekročenie a viazanie
príjmov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
V položke/podpoložke rozpočtu
09.1.2.1.
09.1.2.1.

Suma

312001 ZŠ Slobody
312001 ZŠ Školská

- 4 338,- EUR
39 495,- EUR

Týmto rozpočtovým opatrením sa upravia normatívne finančné prostriedky na rok
2014 na prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy v príjmovej časti rozpočtu.
12 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

Rozpočtové opatrenie č. 3
Hlasovanie:
Kto je za to, aby bola schválená zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením 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 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 položke/podpoložke rozpočtu
rozpočet ZŠ Slobody
rozpočet ZŠ Školská

suma
-4.338 EUR
39 495 EUR

Týmto rozpočtovým opatrením sa upravia normatívne finančné prostriedky na rok 2014 na
prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy vo výdavkovej časti rozpočtu.
12 za

-proti

- sa zdržal hlasovania
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Hlasovanie:
Kto je za to, aby bola schválená zmena 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
Z položky rozpočtu
06.6.0
711

Nákup pozemkov

9.550,- EUR

Na položky rozpočtu
08.2.0.5
716 Projektová dokumentácia - knižnica
5 400,- EUR
08.2.0.6
716 Projektová dokumentácia - múzeum
4 150,- EUR
Na základe Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Regionálneho operačného
programu, ktorá bola vyhlásená 19.12.2013, Mesto Poltár podáva žiadosť o NFP na oblasť
podpory 3.1a - Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov – intervencie do pamäťových
a fondových inštitúcií s názvom projektu: „Modernizácia múzea a knižnice v Poltári, vrátane
vnútorného vybavenia knižnice.“
Povinnou prílohou žiadosti je projektová dokumentácia na predmetné stavby
s rozpočtom.
12 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

10. Záznam z kontroly využitia poskytnutej dotácie pre kluby a spolky v meste Poltár
za 2013
11. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za r. 2013
12. Kontrola účelnosti, hospodárnosti a efektívnosti čerpania dotácie v MŠ poskytovanej
obcou na originálne kompetencie
Uvedené správy predložila hlavná kontrolórka. Boli zaslané poslancom domov a sú
prílohou zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo ich vzalo na vedomie.
13. R ô z n e
p. Klembasová
-prečo predškolácke príspevky nie sú rozpočtované
-prečo v jedálni nie je rozpočtovaná čiastka na potraviny
p. Štrbová
-celkové výdavky pre MŠ sú rozpočtované aj na predškolákov, že neboli konkrétne na knihy,
zmenil sa zákon. Rozpočet bol postavený v mzdách.
-v rámci celkového rozpočtu je rozpočtovaná aj čiastka na potraviny. Samotné potraviny sú
nerozpočtovateľná položka.
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Kto je za to, aby bola schválená
kúpa pozemku v Poltári na Ul. 9.mája – p.č. CKN 1461/3 o výmere 217 m² – ostatná plocha,
zapísaný na liste vlastníctva č.2543 v k.ú. Poltár vo výlučnom vlastníctve Slovenskej republiky, za
kúpnu cenu 2200 € t.j. 10,14.€/m²?
12 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

Ondrej Trčan Sonne Chrystal- žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti „budova STS s pozemkami“ za
kúpnu cenu 80.000 € - túto žiadosť predložil prednosta MsÚ informatívne

14. D i s k u s i a
p. Klembasová
-na múzeu pod komínom je prepadnutá strecha
Ing. Žilík
-na Fučíkovej ul. od MŠ chýba poklop
Mgr. Jánošík
-tiež pred poliklinikou
MUDr. Gasperová
-požiadala o kontajner na Kvetnú ul.
prednosta
-bude umiestnený na budúci týždeň
-v nedeľu sa v KD uskutoční burza kníh
Mgr. Jánošík
-požiadal o kontajner ku bl. „ J“ od detského ihriska a o prerezávku topoľov
p. Albert
-navrhol vyspraviť MK v Slanej Lehote
p. Klembasová
-pozvala na premiéru divadla 21. 3.
-konštatovala, že sa nerobila MK na Podhorskej ul.
Mgr. Brisudová
-28. 3. bude v KD Deň učiteľov s hudobným programom
UZNESENIE č. 2/2014
ZO ZASADNUTIA MsZ V POLTÁRI
KONANÉ DŇA 7. 3. 2014
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO:
I.B E R I E N A V E D O M I E
1. prezentáciu firmy SOMI SYSTÉMS
2. prezentáciu Poltárskej energetickej s. r. o.

-113. správy o činnosti komisií za uplynulý rok
4. správu o činnosti ZPOZ - u za uplynulý rok
5. Záznam z kontroly využitia účelovej dotácie pre Slovenský Červený kríž -miestny spolok
POLTÁR za rok 2013
6. Záznam z kontroly využitia poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta pre Kynologický oddiel v
Poltári za rok 2013
7. Záznam z vykonanej kontroly využitia účelovej dotácie pre Slovenský zväz Protifašistických
bojovníkov za rok 2013
8. Záznam z kontroly využitia účelovej dotácie pre TJ SKLOTATRAN POLTÁR za rok 20139
9. Záznam z kontroly využitia dotácie pre Volejbalový oddiel Poltár za rok 2013
10. Záznam z kontroly využitia poskytnutej dotácie pre ZO SZZP v Poltári za rok 2013
11. Záznam z kontroly využitia poskytnutej dotácie pre MO Jednoty dôchodcov v Poltári za
rok 2013
12. správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2013
13. Záznam z kontroly účelnosti, hospodárnosti a efektívnosti čerpania dotácie vMŠ
poskytovanej obcou na originálne kompetencie
II.S C H V A Ľ U J E
A/
1.správu o činnosti mestskej rady, návrhoch mestskej rady a primátora mesta
2. návrh na vyradenie majetku na základe inventarizácie majetku a záväzkov, rozdielu
majetku a záväzkov k 31. 12. 2013
3. predaj vyradeného majetku na základe inventarizácie majetku a záväzkov, rozdielu majetku
a záväzkov k 31. 12. 2013 - inventárne číslo HMDP0006 Š 706 MTS 24R – ramenáč pre
Združené poľnohospodárske družstvo Poltár v šrotovej cene
4. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením 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 b) povolené prekročenie a viazanie
príjmov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
V položke/podpoložke rozpočtu
09.1.2.1.
09.1.2.1.

Suma

312001 ZŠ Slobody
312001 ZŠ Školská

- 4 338,- EUR
39 495,- EUR

Týmto rozpočtovým opatrením sa upravia normatívne finančné prostriedky na rok
2014 na prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy v príjmovej časti rozpočtu.
5. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením 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 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 položke/podpoložke rozpočtu
rozpočet ZŠ Slobody

suma
-4.338 EUR

-12rozpočet ZŠ Školská

39 495 EUR

Týmto rozpočtovým opatrením sa upravia normatívne finančné prostriedky na rok 2014 na
prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy vo výdavkovej časti rozpočtu.
6.Návrh na 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
Z položky rozpočtu
06.6.0
711

Nákup pozemkov

9.550,- EUR

Na položky rozpočtu
08.2.0.5
716 Projektová dokumentácia - knižnica
5 400,- EUR
08.2.0.6
716 Projektová dokumentácia - múzeum
4 150,- EUR
Na základe Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Regionálneho operačného
programu, ktorá bola vyhlásená 19.12.2013, Mesto Poltár podáva žiadosť o NFP na oblasť
podpory 3.1a - Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov – intervencie do pamäťových
a fondových inštitúcií s názvom projektu: „Modernizácia múzea a knižnice v Poltári, vrátane
vnútorného vybavenia knižnice.“
Povinnou prílohou žiadosti je projektová dokumentácia na predmetné stavby
s rozpočtom.
7. kúpu pozemku v Poltári na Ul. 9.mája – p. č. CKN 1461/3 o výmere 217 m² – ostatná plocha,
zapísaný na liste vlastníctva č.2543 v k. ú. Poltár vo výlučnom vlastníctve Slovenskej republiky, za
kúpnu cenu 2200 € t.j. 10, 14 €/m².
B/
1. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Poltár č. 1/ 2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a
drobnými stavebnými odpadmi
2.Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Poltár č. 2 / 2014 o niektorých podmienkach držania
psov

III. V Y H O V U J E
1.protestu Okresného prokurátora v Lučenci, zo dňa 16.01.2014, Sp. zn.: Pd 202/13/6606-9
podanému proti Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Poltár č. 2/2006 o chove a držaní
zvierat, ktoré bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Poltári dňa 05.05.2006.
IV. K O N Š T A T U J E, že
1.Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Poltár č. 2/2006 o chove a držaní zvierat, ktoré bolo
schválené Mestským zastupiteľstvom v Poltári dňa 05.05.2006, s poukazom na skutočnosť, že
zákon č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov, z ktorého
prijaté VZN vychádzalo bol zrušený zákonom č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti,
ktorý nadobudol účinnosť dňom 01.02.2007 a úprava povinností chovateľov zvierat nie je
podľa novej právnej úpravy preneseným výkonom štátnej správy, a tiež viaceré povinnosti
týkajúce sa chovu a držania psov, ktoré vyplývajú z uvedeného VZN sú nad rámec

-13splnomocnenia zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania
psov, a preto je VZN nezákonné a v rozpore so súčasne platnou legislatívnou úpravou.
V. R U Š Í
1.Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Poltár č. 2/2006 o chove a držaní zvierat, ktoré bolo
schválené Mestským zastupiteľstvom v Poltári dňa 05.05.2006 v znení neskorších dodatkov
VI. P O D P O R U J E
1.predložený tabuľkový návrh Poltárskej energetickej s. r. o. na uplatnenie ceny tepla pre
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
VII. O D P O R Ú Č A
1.primátorovi podpísať predložený cenový návrh pre Poltársku energetickú s. r. o.
2. v prípade poskytnutia dotácie pre Poltársku energetickú s. r. o. zo štátnych, Európskych
a iných zdrojov zohľadniť v znížení ceny tepla a to predčasným splatením úveru, ktorý bol
poskytnutý na rekonštrukciu kotolne a to v plnej výške dotácie
VIII. P O V E R U J E
primátora a prednostu MsÚ jednať s firmou SOMI SYSTEMS za účelom vypracovania
bezpečnostného projektu ohľadom zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a pripraviť
rozpočtové opatrenie
Keďže viac bodov programu nebolo, ani pripomienok, poďakoval primátor mesta
prítomným za účasť a rokovanie mestského zastupiteľstva ukončil.

Pavel G A V A L E C
primátor

MVDr. Július B A L O G
I.overovateľ

Ing. Pavel O L Š I A K
prednosta MsÚ

Matej A L B E R T
II.overovateľ

Zapísala: Marta K U P Č E K O V Á, vedúca správneho oddelenia

