Zápisnica
napísaná na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Poltári dňa 25. 4. 2013
Prítomní: MVDr. Július Balog, MUDr. Radovan Baník, Marián Bodnár, MUDr. Miroslav
Garaj, Mgr. Pavel Jánošík, Pavol Sihelský, Mgr. Jozef Vretenička, Ing. Jozef Žilík,
Edita Klembasová, MUDr. Jana Gasperová, František Kuzmáni, Matej Albert,
Mgr. Martina Brisudová
Primátor:
Prednosta:
Hlavná kontrolórka:

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

Zapisovateľka:

Marta KUPČEKOVÁ
II.

Rokovanie mestského zastupiteľstva zahájil a viedol primátor mesta p. Pavel Gavalec, ktorý privítal
všetkých prítomných. Konštatoval, že na zasadnutí je prítomných 13 poslancov a preto je
uznášaniaschopné.
Kto je za to, aby overovateľmi zápisnice boli:
1. Marián B O D N Á R
2. Edita K L E M B A S O V Á
10 za

- proti
- sa zdržal hlasovania
/neprítomní Ing. Žilík, MUDr. Gasperová, Mgr. Jánošík/

Do návrhovej komisie odporučil zvoliť:

Mgr. Jozef VRETENIČKA
František KUZMÁNI
Pavel SIHELSKÝ

Hlasovanie:
Kto je za to, aby v návrhovej komisii pracovali títo poslanci?
10 za

- proti
- sa zdržal hlasovania
/neprítomní Ing. Žilík, MUDr. Gasperová, Mgr. Jánošík/

PROGRAM:
l. Správa o činnosti mestskej rady, návrhoch mestskej rady a primátora mesta
2. Informatívna správa o situácii v sklárňach
3.VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na
území mesta Poltár na r. 2013
4. Zmena rozpočtu na r. 2013 rozpočtovým opatrením č. 1 - 6
5. Návrh na vyradenie majetku na základe inventarizácie majetku a záväzkov, rozdielu
majetku a záväzkov k 31. 12. 2012
6. Prerokovanie platu primátora mesta v zmysle novely zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov
7. Odpredaj mestského pozemku Ing. Vytřísal
8. VZN mesta o podmienkach podnikania, určení času predaja v obchode a času prevádzky
služieb, evidencii SHR a podmienkach prevádzkovania letných terás
9. Zámer – zámena pozemkov Ľuboš Uhlár a manž.
10.Zámer a spôsob prenájmu budovy bývalej STS – RAE s. r. o.

11. Správa o stave nezamestnanosti v meste Poltár
-212. R ô z n e - pracovný poriadok pedagogických zamestnancov
13.Interpelácia poslancov
14. Diskusia
15 . Záver
Kto je za to, aby sa MsZ riadilo týmto programom doplneným o:
Správu z kontroly dodržiavania zákona č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
v podmienkach mesta a bod č. 10 bude vypustený z rokovania?
MUDr. Baník
-navrhol predložiť informatívnu správu a stave rekonštrukcie polikliniky Poltár
Hlasovanie za predložené návrhy:
10 za

- proti
- sa zdržal hlasovania
/neprítomní Ing. Žilík, MUDr. Gasperová, Mgr. Jánošík/

l. Správa o činnosti mestskej rady, návrhoch mestskej rady a primátora mesta
Táto správa bola vypracovaná písomne na zasadnutí ju predložila Mgr. Martina Brisudová.
Hlasovanie:
Kto je za to, aby bola schválená správa o činnosti mestskej rady, návrhoch mestskej rady
a primátora mesta?
11 za

- proti
- sa zdržal hlasovania
/neprítomní Ing. Žilík, MUDr. Gasperová/

Informatívna správa o situácii v sklárňach

Ing. Petrech
-je snaha vlastníkov rozbehnúť výrobu v sklárni, začalo by sa strojárskou výrobou. T. č.
prebiehajú prípravy na túto výrobu a v II. polroku by sa mala rozbehnúť príprava na výrobu
skla v novopostavenom taviacom agregáte, s najmodernejšou technikou na svete. V I. polroku
2014 ba sa malo začať s výrobou. Chcú obnoviť výrobu z olova. T. č. zamestnávajú cca 15
ľudí, budú potrebovať vysokoškolákov s ukončenou strojárskou, alebo elektrotechnickou
školou. Vláda sľúbila pomoc. Behom 2 rokov by sa malo zamestnať 400 ľudí.
MUDr. Garaj
-koľko pracovných miest bude a v akom časovom horizonte
Ing. Petrech
-v II. polroku 30 na strojnej výrobe, behom 2 rokov 400 ľudí
Mgr. Jánošík
-či sa počíta so stimulmi
Ing. Petrech
-rátame s tým, keď postavíme rozumnú vec
primátor

-konštatoval, že prešiel všetky ministerstvá, kým nebude technológia, nedostane nikto. Potom
preplatia do určitej výšky, ale kým nebude fungovať život, nedostane nikto.
-3Mestské zastupiteľstvo vzalo správu na vedomie.
Informatívna správa o stave rekonštrukcie polikliniky Poltár
prednosta
-na výjazde vlády boli sľúbené peniaze, rozhodovalo sa akým spôsobom riešiť. Bolo overené
na NKÚ, že zákon povoľuje vo vlastnej réžii, prebehlo elektronické obstarávanie na materiál.
Bolo zverejnené vo vestníku. Mali možnosť sa prihlásiť, prevzali si podklady. Potom začali
práce, dodáva sa materiál. Robota je urobená podlahy, strecha zaizolovaná, väčšina
ambulancií bola vystierkovaná. Je voda, elektrika, spodné betóny, pripravuje sa parkovisko.
Začiatkom júna, by mohlo byť otvorenie polikliniky. Mala by byť neurológia, endokrinológia,
zubár, gynekológia, sono, LSPP. Je zainteresovaná hygiena, čo sa týka rontgena.
Je urobený rozvod tepla z centrálnej kotolne. Treba ešte vyjednať cenu tepla, aby boli
prenájmy zaujímavé, aby sa teplom nepredražovalo. Chceme tomu predísť. Malý problém sú
parkovacie miesta, niektorí podnikatelia nám dali vyššiu sumu na materiál ako inde, museli
sme dodržať súťaž.
Mgr. Vretenička
-v akom stave je parkovisko a cesta
prednosta
-dnes asfaltujú
MUDr. Gasperová
-chirurgia by mohla byť aspoň na dva pracovné dni
prednosta
-bolo jednanie, chirurg sa nevyjadril ani áno, ani nie, je to otvorené
prednosta
-chceli sme ešte očné
primátor
-lekári nenastúpia hneď, ale postupne. Majú trojmesačné výpovede z nájmu, malo by sa
obsadiť do polroka.
prednosta
-bude potrebné schváliť prenájom na poskytovanie zdravotníckej starostlivosti. Budeme sa
musieť stretnúť a odsúhlasiť.
MUDr. Baník
- bude treba rozpočítať réžiu budovy, zaevidovať príjem a výdaj
Mestské zastupiteľstvo vzalo správu na vedomie.
3.VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených
na území mesta Poltár na r. 2013

-4prednosta
-návrh bol prejednávaný s riaditeľmi škôl, v ekonomickej a školskej komisii. Niektoré názory
a informácie boli jednotné, niektoré nie. Treba je na niečom sa uzniesť.
Mgr. Brisudová
-VZN bolo prejednávané v školskej komisii. Do rozpočtu mesta natečú financie z podielových
daní, školská komisia odporúča vyšší koeficient. Ekonomická komisia sporí. Školská komisia
stojí za školami a chce najlepšie. Tabuľkou bol doplnený počet žiakov a celková dotácia pre
školy a zariadenia, dotácia na správu budov. Pri špecifikácii osôb, ktoré môžu kontrolovať
chýba hlavný kontrolór.
primátor
-ak príde dotácia, treba ju rozdeliť, k rozpočtu škôl sa vrátime v septembri tohto roka. Ak
budú mať školy problém, dofinancujeme.
Na sedení starostov bolo konštatované, že Poltár dostáva najviac, Zalužany napr. dávajú len
45 %.
Hlasovanie:
Kto je za návrh VZN?
10 za

- proti

3 sa zdržali hlasovania
Klembasová, Mgr. Vretenička, Mgr. Brisudová

4.Zmena rozpočtu na r. 2013 rozpočtovým opatrením č. 1 – 6
Návrh bol zaslaný poslancom domov.
prednosta
-na niektoré veci sme boli upozornení z NKÚ. Začali sme postupovať podľa ich pokynov.
Všetky veci boli prerokované v ekonomickej, stavebnej a v komisii školstva.
Rozpočtové opatrenia sa stretli s pozitívnym ohlasom.
primátor
-mestská rada je poradný orgán, v konečnom dôsledku rozhodne MsZ
p. Klembasová
- režijné náklady sa podstatne navyšujú aj na MŠ Kanadská ul.
prednosta
-podarilo sa nám získať financie na rekonštrukciu strechy
primátor
-1800 € zostane, 665 prerozdelíme, 500 € na MŠ, Sklárska a 165 € na MŠ, Kanadská. Zostanú
nerozdelené financie na klubové, alebo mestské akcie.
p. Klembasová
-vo futbalovom oddiele od 5 do 15 rokov je možno 100 detí, vo volejbalovom okolo 70.
Všetkým treba dať rovnako. Je to nepomer. Nevieme doložiť 1.500 € pre MŠ? To je divné.

-5prednosta
-pomerne dávame pre šport ešte menej, ako iné samosprávy
Mgr. Jánošík
-10 € je dosť malá čiastka pre školy, je z čoho zvýšiť. Treba dať viac školám a predškolským
zariadeniam.
primátor
-v meste máme trebárs rybársky krúžok, rómski občania majú krúžky. Financie môžeme
použiť aj na ďalšie akcie.
Mgr. Brisudová
-navrhla vypracovať projekt pre školy, škôlky, volejbalistky, stanoviť hranicu pre deti. Ak
urobia akciu nad rozpočet, tak sa im financie dajú.
Nemusí byť vyčlenené na jednu akciu, na niečo nové.
prednosta
-majú časť dotácie, nie sú pokryté výdavky na celý rok
primátor
-návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5 príloha č. 1:
1/ Základná škola Slobody /171 detí s trv. pobytom v PT/
3.420 €
2/ Základná škola Školská /126 detí s trv. pobytom v PT/
2.520 €
3, 4, 5, 6, 7/ zostávajú nezmenené
Doplniť
8/ MŠ, Sklárska
1.046 €
9/ MŠ, Kanadská
330 €
p. Klembasová
-a čo ZUŠ
Ing. Pribilincová
-nevykonáva záujmovú činnosť
prednosta
-mesto môže dať aj na aktivity spojené so školou, napríklad deň detí
p. Sihelský
-treba odsúhlasiť poslancom po 300 €, aby ich oni prerozdelili
Mgr. Brisudová
-je to možné dať poslancom na aktivity
Jana Abelovská
-bola robená rekonštrukcia MŠ, Kanadská a dostali 1779 € na dieťa a MŠ, Sklárska 1732,
mali menej rozpočtované. Prešla kuchárka s tým, že financie zostali na MŠ, Kanadská.

Náklady na stravu budú podľa počtu odobratej stravy. Na MŠ, Sklárska treba urobiť okná a
keď sa zateplí, náklady zídu dole.
-6p. Klembasová
-takže režijné náklady budú na počet odobratej stravy
p. Abelovská
-konštatovala, že práve zistila, že na potencionálneho stravníka
MUDr. Baník
-návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3 doplniť zvýšenie výdavkov v položke
rozpočtu aj 630
prednosta
-čo sa týka strechy v Slanej Lehote, sumu, ktorú teraz schvaľujeme ne rekonštrukciu, nemusí
byť taká vysoká. Kúpi sa im krytina a za prácu sa zaplatí symbolicky možno 1/5.
- v reštaurácii Krištáľ sa využili aj parkety, treba opraviť aj kanalizáciu a zakúpiť lapač tukov
primátor
-navrhovaná suma je bez lapača a kuchyne, pokiaľ vyjdú, tak aj stoly a stoličky
MUDr. Baník
-kto je realizátor opráv
primátor
-MsPS požiadal Klajbana, aby urobil práce, ktoré nevedia a on dá materiál len za náklady,
ktoré dal. Robia sa podlahy, maľovanie, vchodové dvere.
Ing. Žilík
-malo sa robiť výberové konanie
primátor
-robia to technické služby
Hlasovanie: Kto je za to, aby bolo schválené
2.1.
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších.
predpisov na základe ods. 2 písmena a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a na základe ods. 2 písmenom a) § 14 zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých

zákonov
2.1.1.
– povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, a to:
Zvýšenie príjmov v položke rozpočtu
312
V celkovej sume:
6.767,- €
Zvýšenie výdavkov v položke rozpočtu
610, 620
V celkovej sume
6.767,- €
2.1.2.
– povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, a to:
Zvýšenie príjmov v položke rozpočtu 312
V celkovej sume:
81.828,- €
Zvýšenie výdavkov v položke rozpočtu 610, 620, 630

V celkovej sume

81.828,- €
-7-

2.1.3.
– povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, a to:
Zvýšenie príjmov v položke rozpočtu
223
V celkovej sume:
6.200,- €
Zvýšenie výdavkov v položke rozpočtu
610, 620
V celkovej sume
6.200,-€
2.1.4.
– povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, a to:
Zvýšenie príjmov v položke rozpočtu
312
V celkovej sume:
106.424,- €
Zvýšenie výdavkov v položke rozpočtu 641
V celkovej sume
106.424,- €

2.1.5.
– povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, a to:
Zvýšenie príjmov v položke rozpočtu
111
V celkovej sume:
12.956,- €
Zvýšenie výdavkov v položke rozpočtu
1/ 716 5.260,- €
2/ 637 980,- €
3/ 630 2.831,- €
4/ 610, 620, 630
3.885,- €
V celkovej sume
12.956,- €
2.1.6.
– presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia
celkové príjmy a celkové výdavky, a to:

Z položky rozpočtu 711 Nákup pozemkov
Na položku 635 Opravy
V celkovej sume
12.500,- €
2.1.7.
– presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia
celkové príjmy a celkové výdavky, a to:
Z položky rozpočtu 710 Obstarávanie kap.aktív
Na položku 635 Opravy
V celkovej sume 18.950,- €

S pripomienkami:
-návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3 doplniť zvýšenie výdavkov v položke
rozpočtu aj 630
-návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5 príloha č. 1:
1/ Základná škola Slobody /171 detí s trv. pobytom v PT/
3.420 €
2/ Základná škola Školská /126 detí s trv. pobytom v PT/
2.520 €
3, 4, 5, 6, 7/ zostávajú nezmenené

-8Doplniť
8/ MŠ, Sklárska
9/ MŠ, Kanadská
-návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7:
doplniť na opravy a zariadenia

1.046 €
330 €

2 proti
4 sa zdržali hlasovania
Mgr. Vretenička, Klembasová
za MUDr. Baník, Bodnár, Albert, Sihelský, Ing. Žilík, MVDr. Balog, Kuzmáni
7 za

5. Návrh na vyradenie majetku na základe inventarizácie majetku a záväzkov, rozdielu
majetku a záväzkov k 31. 12. 2012
Návrh je vypracovaný písomne a je prílohou zápisnice.
Hlasovanie:
Kto je za návrh na vyradenie majetku na základe inventarizácie majetku a záväzkov, rozdielu
majetku a záväzkov k 31. 12. 2012 bez preparovanej medvedej kože?
13 za
- proti
- sa zdržal hlasovania
6. Prerokovanie platu primátora mesta v zmysle novely zákona č. 253/199. z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov
V zmysle novely zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) zo 17. mája 2011 mestské
zastupiteľstvo musí plat primátora opätovne raz ročne prerokovať. V zápisnici z tohto zasadnutia musí
byť plat uvedený v presnej výške stanovenej v eurách.
Podľa § 3 ods. 1 zákona patrí s účinnosťou od 1. januára 2013 primátorovi plat vo výške súčinu
priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR v roku 2013 (805,00 €) a
násobku podľa § 4 zákona (koeficient 2,34).
Výpočet 805,00 x 2,34 = 1883,70 €. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor (1 884,00 €).
Mestské zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 70 %,

Diskusia:
p. Sihelský
-navrhol navýšiť plat primátorovi o 10%, lebo si zaslúži za tú robotu
MUDr. Garaj
-pri súčasnej situácii nie je dôvod. Má nadštandartný plat.
p. Kuzmáni
-podporuje p. Sihelského
Hlasovanie:
Kto je za to, aby bolo prijaté uznesenie?
MsZ:

IV. K O N Š T A T U J E , že

1.priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve SR v roku 2012 bola s ume 805,00
€,

-9-

V. U R Č U J E
1. s účinnosťou od 1. januára. 2013 mesačný plat primátora mesta podľa § 3 ods. 1 zákona č.
253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
zákona č. 154/2011 Z. z. v sume 1 884,00 €.
2. zvyšuje plat primátora mesta podľa § 4 ods. 2 zákona o 10 % s tým, že mesačný plat primátora je
2.073 € s účinnosťou od 1. 1. 2013.
7 za

4 proti

2 sa zdržali hlasovania

Mgr. Brisudová
Ing. Žilík
Sihelský
Kuzmáni
Albert
Bodnár
Balog

MUDr. Baník
Klembasová
MUDr. Garaj
Mgr. Vretenička

Mgr. Jánošík
MUDr. gasperová
j

7. Odpredaj mestského pozemku Ing. Vytřísal
Ing. Ľubomír Vytřísal, bytom Pionierska 117/38, Poltár požiadal o odkúpenie pozemkov vo
vlastníctve mesta. Pozemky sa nachádzajú na Pionierskej ulici v Poltári za rodinným domom č.
117/38 (Ing. Ľubomír Vytřísal nie je vlastník rodinného domu). Žiadateľ navrhuje neprimerane
nízku cenu pozemkov (0,2 EUR/m2). Žiadateľ je spoluvlastník susedných pozemkov, vedených na
liste vlastníctva č. 2292 parciel EKN č. 309/1-309/5 o výmere spolu 9466 m2, ktoré vlastní v
podiele 1/6. Tieto pozemky nie sú obhospodarované a sú zanedbané.
Žiadosť prejednala stavebná komisia na svojom zasadnutí dňa 21.2.2013, na ktorom odpredaj
pozemkov nedoporučila.
Hlasovanie:
Kto je za to, aby nebol schválený odpredaj pozemkov pre Ing. Vytřisála?
11 za
- proti
2 sa zdržali hlasovania
Mgr. Jánošík, Ing. Žilík
8. VZN mesta o podmienkach podnikania, určení času predaja v obchode a času prevádzky
služieb, evidencii SHR a podmienkach prevádzkovania letných terás
V súčasnosti platné VZN Mesta Poltár č. 1/2004 o podmienkach podnikania na území Mesta Poltár
je neaktuálne a v rozpore s niekoľkými platnými zákonmi.
Z uvedeného dôvodu bol vypracovaný nový návrh VZN, v ktorom sú už zohľadnené i výhrady uvedené
v niekoľkých sťažnostiach doručených na Mestský úrad v Poltári v r. 2013 a to konkrétne ohľadom
prevádzkovej doby v reštauračných, pohostinských zariadeniach a herniach. V časovom predstihu
bolo zaslané všetkým členom MsZ na pripomienkovanie a podanie pozmeňujúcich návrhov.

Hlasovanie:
Kto je za predložený návrh VZN?
10 za

- proti

3 sa zdržali hlasovania
Mgr. Jánošík, Mgr. Vretenička, Ing. Žilík

-10Kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v meste
Poltár –Mestský úrad Poltár
Na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti hlavného.kontrolóra na I. polrok 2013 bola
v mesiaci marec 2013 vykonaná kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám v meste Poltár –Mestský úrad Poltár. Výsledky kontroly tvoria prílohu.

Mestské zastupiteľstvo vzalo správu na vedomie.
9. Zámer – zámena pozemkov Ľuboš Uhlár a manž.
Mesto Poltár na základe žiadosti Ľuboša Uhlára a manželky Ivety navrhuje na zámenu
pozemok vo vlastníctve mesta za pozemok vo vlastníctve žiadateľov z dôvodu hodného osobitného
zreteľa v zmysle §9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. Pozemky sa
nachádzajú na Ulici 13. januára v Poltári v katastrálnom území Poltár a to časť parcely:
- CKN č. 1694/42, druh pozemku, zastavané plochy a nádvoria, zapísaná na LV č.1
zámenou za časť z parciel:
- CKN č. 1717/1, druh pozemku, zastavané plochy a nádvoria, zapísaná na LV č. 826
- CKN č. 1717/2, druh pozemku, zastavané plochy a nádvoria, zapísaná na LV č. 826 a
- CKN č. 1718/1, druh pozemku, záhrady, zapísaná na LV č. 826
Celková výmera každého z obidvoch zamieňaných pozemkov je približne 59 m2, zámena je bez
finančného vyrovnania pre:
Ľuboša Uhlára a manželku Ivetu Uhlárovú, trvale bytom
987 01 Poltár, Pionierska 774/39
v BSM v spoluvlastníckom podiele 1/1,
Dôvody hodného osobitného zreteľa:
Ľuboš Uhlár a manželka Iveta, bytom Pionierska 774/39, Poltár vlastnia pozemky priľahlé k
pozemku vo vlastníctve mesta. Pozemky sa nachádzajú na Ulici 13. januára v Poltári v
katastrálnom území Poltár, zamieňané pozemky majú nepravidelný tvar každý o výmere približne
59 m2. Zámenou pozemkov získajú obidve strany novovytvorené tvary pozemkov, ktoré sa v
budúcnosti budú dať lepšie využívať. Zámena je bez finančného vyrovnania.
Diskusia:
p. Kuzmáni
-nevidí dôvod na to, aby sa to nemohlo vymeniť
Mgr. Jánošík
-kto zaplatí GP
primátor
-ak sa to odsúhlasí, bude to na ich náklady
Hlasovanie:
Kto je za to, aby bol schválený
zámer prevodu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, týkajúcich sa zámeny pozemkov:
-/ Pozemky: PARCELY registra „C“ evidované na katastrálnej mape k. ú. Poltár a to časť:

odiele 1/1 zapísaná na liste
vlastníctva č. 1
zámenou za časť z parciel:
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liste vlastníctva č. 826
a, v BSM v podiele 1/1 zapísaná na
liste vlastníctva č. 826 a
826
Celková výmera každého z obidvoch zamieňaných pozemkov je približne 59 m 2, zámena je bez
finančného vyrovnania pre:
Ľuboša Uhlára a manželku Ivetu Uhlárovú, trvale bytom
987 01 Poltár, Pionierska 774/39
v BSM v spoluvlastníckom podiele 1/1?
11 za
- proti
2 sa zdržali hlasovania
MUDr. Garaj, Mgr. Vretenička

10.Zámer a spôsob prenájmu budovy bývalej STS – RAE s. r. o.
Tento bod bol z programu vypustený.
11. Správa o stave nezamestnanosti v meste Poltár
Túto správu predložil. Mgr. Jozef Vretenička.
Mestské zastupiteľstvo vzalo správu na vedomie.
Interpelácia:
prednosta
-oboznámil poslancov s tým, že v ZŠ na Ul. slobody sa musia urobiť zo správy budov schody,
lebo je tam havarijný stav.
-konštatoval, že bola založená kniha na pripomienky poslancov
p. Sihelský
-upozornil, že na železničnej stanici je uložená sutina
p. Kuzmáni
-požiadal, aby ku vchodom bytových domov bol zamedzený prístup autami, treba vybudovať
parkovacie miesta. Treba priviezť drť na Fučíkovu ul.
prednosta
-môže sa urobiť obrubník a vysypať červeným štrkom
Mgr. Jánošík
-navrhol vybudovať parkovacie miesta pri S, T a U
- pri MŠ, Sklárska ul. je jama
MUDr. Garaj
-chcel vedieť, či si autobusy svojvoľne menia linku

MUDr. Bnaík
-či uvažujeme o kompostárni na biologický odpad
-12prednosta
-máme kompostovisko, ale nemôže sa tam vyvážať všetko možné
p. Albert
-konštatoval, že vie o tom, že sa ide robiť kanalizácia v Zelenom a na Podhorskej ul.
Chcel vedieť, či sa bude budovať aj v Slanej Lehote.
primátor
--čakáme na výzvu. V utorok prídu zo Železníc SR, chcú za vecné bremeno 15 €/m2.
MUDr. Gasperová
-podnikatelia v obchodnej zóne požiadali o umiestnenie kontajnerov na separovaný zber
Vyváža sa raz za dva týždne a je tam organický odpad ako je koža, vlasy. Prípadne by si
zakúpili aj kuka nádoby, aby sa im vyvážalo častejšie.
-Mesto by malo chrániť podnikateľov, pretože keď sa uskutočňuje ambulantný predaj
v kultúrnom dome, nemajú tržby.
-kedy sa začne niečo robiť s Lúčnou ul.
prednosta
-v obchodnej zóne sa uskutočňuje vývoz odpadu jeden krát za týždeň, ale môže sa vyvážať
každý piatok. Nádoby na plasty nemáme voľné.
Mgr. Vretenička
-mali by sa zakúpiť kuka nádoby aj do rodinných domov
primátor
-znovu je vypísaná výzva, aj na sídlisku sú deravé
MVDr. Balog
-bude potrebné vyhotoviť zmluvu aj na vývoz odpadu z jedálne
Mgr. Brisudová
-navrhla zaradiť do mestských novín, názory a odpovede poslancov, aby sa mohli prezentovať
primátor
-konštatoval, že chodil každý druhý týždeň na vyšetrovanie ohľadom domova dôchodcov
a zrazu bolo ticho, tak napísal žiadosť, v akom štádiu to je. Oni odpísali, že vyšetrovateľ
vydal uznesenie zo dňa 27. 11. 2012, ktorým zastavil trestné stíhanie. Uznesenie bolo zaslané
Ivete Lakotovej. Právoplatné sa stalo 14. 1. 2013.
Hlavná kontrolórka mala informovať mestské zastupiteľstvo.
hlavná kontrolórka
-nemá tu vyjadrenie, trestné stíhanie bolo zastavené
primátor

-malo to byť na MsZ

-13hlavná kontrolórka
-uznesenie prišlo od vyšetrovateľa. Bola napísaná sťažnosť, kde boli uvedené dôvody, ktoré
boli napadnuté. Bolo to zaslané na prokuratúru. Prokurátor sa stotožnil so závermi
vyšetrovateľky. Toto bolo spochybené. Vec bola posunutá na prešetrenie.
primátor
-mala si prečítať uznesenie, pokračovanie je vecou štátnych orgánov
hlavná kontrolórka
-nemá vyjadrenie, vyšetrovanie bolo zastavené od vyšetrovateľky, kde sme sa nestotožňovali
so závermi, ktoré ona tam dala. Nebolo tam zohľadnených veľa vecí, ktoré boli doložené,
napr. znalecký posudok. Veľa vecí sa nezakladalo na pravde. Mali sme k tomuto výhrady.
primátor
-kto my a kto zastupoval, malo to byť na MsZ
hlavná kontrolórka
-vyšetrovateľka nezohľadnila veľa vecí, ktoré boli dané tak zo strany poslancov a z výsledkov
kontroly. Prokurátor napísal stručne vyjadrenie, že sa stotožňuje s vyjadreniami
vyšetrovateľky a opakovane neboli prešetrené veci, ktoré sme napadli. Dali sme podnet na
prešetrenie.
primátor
-chce uznesenie, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14. 1. 2013. Na druhej strane prišlo
ďalšie, ktoré dali 4 poslanci na prešetrenie múzea, vyplatenie dozoru a vypracovanie
projektov.
Žiada hlavnú kontrolórku, aby materiály predložila. Materiály prišli a neboli predložené na
zasadnutí MsZ.
hlavná kontrolórka
-za záverečný účet prišlo na Mesto Poltár. P. Deáková to prevzala, otvorila, išlo to cez
primátora a až potom k nej.
primátor
-keď je adresované na Mesto, má právo otvárať, ale ty máš informovať.
hlavná kontrolórka
-zatiaľ to nie je uzatvorené, či to potvrdia, alebo zamietnu. Máme len vyjadrenie z Lučenca od
vyšetrovateľky, ktorá nezohľadnila podmienky. Bolo veľa pochybení, ktoré neboli prešetrené.
primátor
-obidve veci sú ukončené
hlavná kontrolórka
-doručí ich, lebo písali výhrady voči zastaveniu

-14p. Klembasová
-mesto prišlo o 1.200.000 Sk. Podľa mňa to nebolo vyšetrené tak, ako malo. Má záujem, aby
sa táto vec doriešila a aby sa uzavrela, aby sa zistilo, kto pripravil Mesto o 1.200.000 Sk.
Ing. Balaj
-kedy sa bude realizovať Lúčna ul., alebo v akom je štádiu
primátor
-všetky financie, pôjdu na Fučíkovu ul., ktorá sa odkladala 10 rokov a treba robiť ešte MK
ponad kostol, Lúčnu a do Dallasu

UZNESENIE 2/2013
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Poltári
konané dňa 25. 4. 2013

I. B E R I E N A V E D O M I E
1. informatívnu správu o situácii v sklárňach
2.inofrmatívnu správu o stave nezamestnanosti v meste Poltár
3. pracovný poriadok pedagogických zamestnancov
4 správu z kontroly dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám v podmienkach mesta Poltár

II. S C H V A Ľ U J E
A/
1.správu o činnosti mestskej rady, návrhoch mestskej rady a primátora mesta
2.
2.1.
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších.
predpisov na základe ods. 2 písmena a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a na základe ods. 2 písmenom a) § 14 zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých

zákonov
2.1.1.
– povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, a to:
Zvýšenie príjmov v položke rozpočtu
312
V celkovej sume:
6.767,- €
Zvýšenie výdavkov v položke rozpočtu
610, 620
V celkovej sume
6.767,- €
2.1.2.
– povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, a to:
Zvýšenie príjmov v položke rozpočtu 312
V celkovej sume:
81.828,- €

Zvýšenie výdavkov v položke rozpočtu 610, 620, 630
V celkovej sume
81.828,- €

-152.1.3.
– povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, a to:
Zvýšenie príjmov v položke rozpočtu
223
V celkovej sume:
6.200,- €
Zvýšenie výdavkov v položke rozpočtu
610, 620
V celkovej sume
6.200,-€
2.1.4.
– povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, a to:
Zvýšenie príjmov v položke rozpočtu
312
V celkovej sume:
106.424,- €
Zvýšenie výdavkov v položke rozpočtu 641
V celkovej sume
106.424,- €

-22.1.5.
– povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, a to:
Zvýšenie príjmov v položke rozpočtu
111
V celkovej sume:
12.956,- €
Zvýšenie výdavkov v položke rozpočtu
1/ 716 5.260,- €
2/ 637 980,- €
3/ 630 2.831,- €
4/ 610, 620, 630
3.885,- €
V celkovej sume
12.956,- €
2.1.6.
– presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia
celkové príjmy a celkové výdavky, a to:

Z položky rozpočtu 711 Nákup pozemkov
Na položku 635 Opravy
V celkovej sume
12.500,- €
2.1.7.
– presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia
celkové príjmy a celkové výdavky, a to:
Z položky rozpočtu 710 Obstarávanie kap.aktív
Na položku 635 Opravy
V celkovej sume 18.950,- €

S pripomienkami:
-návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3 doplniť zvýšenie výdavkov v položke
rozpočtu aj 630

-návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5 príloha č. 1:
1/ Základná škola Slobody /171 detí s trv. pobytom v PT/
3.420 €
2/ Základná škola Školská /126 detí s trv. pobytom v PT/
2.520 €
-163, 4, 5, 6, 7/ zostávajú nezmenené
Doplniť
8/ MŠ, Sklárska
9/ MŠ, Kanadská

1.046 €
330 €

-návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7:
doplniť na opravy a zariadenia
3. návrh na vyradenie majetku na základe inventarizácie majetku a záväzkov, rozdielu
majetku a záväzkov k 31. 12. 2012 bez preparovanej medvedej kože
4.zámer prevodu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
v zmysle § 9 a) ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, týkajúcich sa zámeny pozemkov:
-/ Pozemky: PARCELY registra „C“ evidované na katastrálnej mape k. ú. Poltár a to časť:
vlastníctva č. 1
zámenou za časť z parciel:
ná na
liste vlastníctva č. 826
liste vlastníctva č. 826 a
826
Celková výmera každého z obidvoch zamieňaných pozemkov je približne 59 m 2, zámena je bez
finančného vyrovnania pre:
Ľuboša Uhlára a manželku Ivetu Uhlárovú, trvale bytom
987 01 Poltár, Pionierska 774/39
v BSM v spoluvlastníckom podiele 1/1.

B/
1.VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA P O L T Á R č. 2/2013
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území
mesta Poltár na rok 2013.
2.VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Mesta POLTÁR č. 1/2013
o podmienkach podnikania, určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb, evidencii
samostatne hospodáriacich roľníkov a podmienkach prevádzkovania letných terás

III. N E S C H V A Ľ U J E
1.odpredaj pozemkov pre Ing. Ľubomíra Vytřísala, nar. 21.7.1970, bytom Pionierska 117/38,
Poltár. Pozemky, ktoré sú vo vlastníctve mesta sa nachádzajú na Pionierskej ulici v Poltári za
rodinným domom č. 117/38 (Ing. Ľubomír Vytřísal nie je vlastník rodinného domu). Jedná sa o
pozemky EKN parcela č. 1566/7 kultúry vodné plochy o výmere 271 m2 (časť z CKN parcely č.
294) a časť z EKN parcely č. 373/2, kultúry trvalé trávne porasty o výmere 729 m 2 (časť z CKN
parcely č. 294) , katastrálne územie Poltár.

-17IV. K O N Š T A T U J E , že
1.priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve SR v roku 2012 bola s ume 805,00
€,

V. U R Č U J E
1. s účinnosťou od 1. januára. 2013 mesačný plat primátora mesta podľa § 3 ods. 1 zákona č.
253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
zákona č. 154/2011 Z. z. v sume 1 884,00 €.
2. zvyšuje plat primátora mesta podľa § 4 ods. 2 zákona o 10 % s tým, že mesačný plat primátora je
2.073 € s účinnosťou od 1. 1. 2013.
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

Marián B O D N Á R
I.overovateľ

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

Ing. Pavel O L Š I A K
prednosta MsÚ

Edita K L E M B A S OV Á
II. overovateľ

