DOCHÁDZKA
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Poltári konaného dňa 24. 6. 2015
Prítomní:
MVDr. Július B A L O G, MUDr. Radovan B A N Í K, Mgr. Martina BRISUDOVÁ, Mgr. Pavel
J Á N O Š Í K, Daniel K A M A S, Ján K U L I C H, Zdeněk P I T L I A K, Zdenko R A Č K O, Bc.
Ján S K Ý P A L A, Bc. Martina STANOVÁ TÓČIKOVÁ, Mgr. Lenka T A L Á N O V Á
Ospravedlnení: Matej ALBERT, Peter SITOR

UZNESENIE č. 6/2015
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 24. 6. 2015
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO:
I. S C H V A Ľ UJ E
1. predaj obuvi, textilu a priemyselného tovaru dňa 30. 6. 2015 pre firmu MEKKA
11 za
- proti
- sa zdržal hlasovania
2. Dodatok č. 5 k Zásadám hospodárenia s majetkom mesta nasledovne:
Oddiel IV. , článok 9., bod 6. sa upravuje nasledovne
V prípade, ak nájom nepresahuje lehotu 3 mesiacov a zároveň výmeru 50 m2 do výšky
mesačného nájmu 300 €, nájom nepodlieha schváleniu mestským zastupiteľstvom. O tomto
nájme rozhodne mestská rada. Mestská rada rozhodne aj v prípade prenájmu priestorov
v kultúrnom dome a mestskej tržnici, ak tento prenájom nepresahuje lehotu 1 roka.
O prenájme priestorov na ambulantný predaj rozhoduje mestská rada.
7 za

- proti

4 sa zdržali hlasovania
Račko, MVDr. Balog, Kulich, MUDr.
Baník

3. Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č.
307/2014 Z. z.
11 za
- proti
- sa zdržal hlasovania
II. R U Š Í
1. Dodatok č. 3 k Zásadám hospodárenia s majetkom mesta
11 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

Zápisnica
napísaná na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Poltári konaného dňa 24. 6. 2015
Prítomní:
MVDr. Július B A L O G, MUDr. Radovan B A N Í K, Mgr. Martina BRISUDOVÁ, Mgr. Pavel
J Á N O Š Í K, Daniel K A M A S, Ján K U L I C H, Zdeněk P I T L I A K, Zdenko R A Č K O, Bc.
Ján S K Ý P A L A, Bc. Martina STANOVÁ TÓČIKOVÁ, Mgr. Lenka T A L Á N O V Á
Ospravedlnení: Matej ALBERT, Peter SITOR
Primátor: Pavel Gavalec
Prednosta: Ing. Pavel OLŠIAK
Hlavná kontrolórka: Iveta Lakotová neprítomná
Zapisovateľka: Marta Kupčeková
Rokovanie mestského zastupiteľstva zahájil a viedol primátor mesta p. Pavel Gavalec, ktorý
privítal všetkých prítomných. Konštatoval, že na zasadnutí je prítomných 11 poslancov.
Kto je za to, aby overovateľmi zápisnice boli: 1. Bc. Martina STANOVÁ TÓČIKOVÁ
2. Zdenko R A Č K O
Hlasovanie:
10 za

- proti

- sa zdržali hlasovania
neprítomní:
Bc. Martina STANOVÁ TÓČIKOVÁ
Matej ALBERT, Peter SITOR

Návrhová komisia:
1. Mgr. Martina BRISUDOVÁ
2. Mgr. Lenka TALÁNOVÁ
3. MUDr. Radovan BANÍK
Hlasovanie:
10 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

PROGRAM:
1. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov
2. Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014
Z. z.
3. Interpelácia

4. Diskusia
5. Záver
Bc. Skýpala
-navrhol doplniť program o úpravu Zásad hospodárenia s majetkom mesta, aby sa MsZ
nemuselo schádzať kvôli ambulantnému predaju
Hlasovanie:
10 za

- proti

- sa zdržal hlasovania
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l. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov
Firma MEKKA s. r. o. Gemerský Jablonec požiadala o povolenie predaja obuvi, textilu
a priemyselného tovaru dňa 30. 6. 2015
Hlasovanie:
Kto je za to, aby bol schválený
predaj obuvi, textilu a priemyselného tovaru dňa 30. 6. 2015 pre firmu MEKKA?
11 za
- proti
- sa zdržal hlasovania
2. Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014
Z. z.

Mgr. Brisudová
-v zásadách je nesprávne uvedená účinnosť od 11. 6. 2015. Môžu byť platné až po schválení
mestským zastupiteľstvom.
Hlasovanie:
Kto je za schválenie zásad?
11 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

3. Zásady hospodárenia s majetkom mesta - úprava
Bc. Skýpala
-navrhol zrušiť dodatok č. 3 a schváliť dodatok č. 5 s nasledovným textom:
Oddiel IV. , článok 9., bod 6. sa upravuje nasledovne

V prípade, ak nájom nepresahuje lehotu 3 mesiacov a zároveň výmeru 50 m2 do výšky
mesačného nájmu 300 €, nájom nepodlieha schváleniu mestským zastupiteľstvom. O tomto
nájme rozhodne mestská rada. Mestská rada rozhodne aj v prípade prenájmu priestorov
v kultúrnom dome a mestskej tržnici, ak tento prenájom nepresahuje lehotu 1 roka.
O prenájme priestorov na ambulantný predaj rozhoduje mestská rada.
Hlasovanie:
Kto je za zrušenie dodatku č. 3?
11 za
- proti
Kto je za schválenie dodatku č. 5?
7 za
- proti

- sa zdržal hlasovania
4 sa zdržali hlasovania
Račko, MVDr. Balog, Kulich, MUDr.
Baník

4.Interpelácia
MUDr. Baník
-aký je stav vo futbale a komu sa zaslalo 10.000 €?
prednosta
-v klube pôsobí ako dobrovoľník. Nie je nikto zodpovedný za chod klubu. Ďalej nebude
pokračovať v práci v klube, nie v takej forme ako doteraz.
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-nie je v štruktúre vedenia, ale má záujem, aby sa situácia riešila. Peniaze sú na meste. Dnes
bol na ihrisku, preberali určité veci a v priebehu týždňa sa zídu hráči. Musí byť nejaká
schôdza. Mal by byť výbor a ten si zvolí prezidenta klubu. Je vízia spolupráce s dorastom
Kalinovo, aby sa vyriešil stav. Aj Kalinovo je ohrozené. Rieši sa to.
MUDr. Baník
-musí byť zaznamenaná zmena štatutára
Mgr. Brisudová
-požiadala o zverejnenie zoznamu držiteľov Ceny mesta, Čestného občianstva a pamätných
tabúľ na stránku mesta
Bc. Skýpala
-požiadal o postrek voči komárom popri koľajniciach, alebo vyzvať Železnice SR
p. Pitliak
-vedľa rodinného domu p. Ridzoňa na Ul. 13. januára premávajú veľké kamióny, treba tam
znížiť rýchlosť
-na chodníku okolo kúpaliska je tráva po pás
-stanica v Zelenom je vykosená
p. Kulich
-navrhol oplotenie detského ihriska
-upozornil na zlý odtok zrážkovej vody na tržnici
prednosta
--urobiť oplotenie na detskom ihrisku nie je technicky náročné
-na trhovisko treba vyčleniť finančné prostriedky
Mgr. Jánošík
-navrhol urobiť bránu na detskom ihrisku
prednosta
-na štátnu cestu Ul. 13. januára nepovolí nikto umiestniť retardér
-v Zelenom sa ide kosiť tráva v piatok, lebo je tam v sobotu akcia
Bc. Skýpala
-konštatoval, že poslanci zabezpečujú rozpočet a pracovníci mesta sú výkonný orgán. Zapísal
pripomienky do knihy a nič sa nerieši.
prednosta
-keď bude faktúra za postrek komárov, 5 ľudí bude vyskakovať. Poslanci nech vyberú firmu.
Nepodali ste žiadny konštruktívny návrh.
p. Račko
-postreky sa robia, keď sú záplavy. Môžu si to postriekať aj sami.
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-pripomienkoval cestu za rodinným domom p. Sihelského, lebo pri dažďoch je zaplavená.
Bc. Skýpala
-túto vec písal do knihy a volal p. Solivajsovi. Nehľadajú sa riešenia. Blato sa roztečie do
obidvoch strán.
primátor
-rieši to projekt
p. Kamas
-údajne úrad nemal záujem o plošinu od štátnych hasičov
p. Kulich
-prišiel zoznam o prebytočnom majetku. Táto plošina stála 4 roky a bolo treba urobiť štátnu
skúšku za veľké peniaze. Horňáček na nej chodil. Mohlo ju zobrať len mesto. Hasiči z toho
nepotrebovali nič.
p. Kamas
-mal dotaz, či by sa nedala získať plošina od elektrikárov
-pri výstavbe garáží treba od ľudí získať zálohu
-navrhol upraviť komunikáciu prechod z Ul. slobody ku evanjelickému kostolu
-počul, že sa hádže do potoka tráva, ktorá sa kosí v TJ
prednosta
-trávu odvážajú z MsPS
p. Kamas
-navrhol dotiahnuť projekt Nové Hony
primátor
-je to záležitosť VÚC, majú to v pláne. V r. 2016 sa má robiť cesta po Lovinobaňu a Sorožka.
p. Kamas
-tým pádom, že sme menili vstupné na kúpalisko, nevie, či naplníme kasu. Navrhol vyššie
vstupné pre mimo Poltárčanov, tak ako bolo predtým.
-chcel vedieť, či sa vracali financie za permanentky
prednosta
-bolo predaných 14 permanentiek. Mohli ich vrátiť od piatka do utorka.
4. Diskusia
Michal Obročník
-požiadal o finančné prostriedky na kultúrnu akciu folklórny festival na Pivári vo výške 2.500
€ pri príležitosti 15. výročia založenia súboru. Sumy nie sú prehnané, malo by byť vyše 200
účinkujúcich. Organizuje to z vlastnej iniciatívy.
primátor
-mohol požiadať aj VÚC
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-mali by sme vyjsť v ústrety. Môže sa zvolať kultúrna a ekonomická komisia, prípadne MsR.
primátor
-ekonómka má do 5. 7. dovolenku
p. Račko
-či bude technicky možné vypratať Pivár
primátor
-keď sa povie dva týždne dopredu, Pivár bude vyprataný
Mgr. Brisudová
-páči sa jej myšlienka, aj to, že sa festival uskutoční v starej časti Poltára. Mali by urobiť
rozpočet, rozpísať honoráre, ozvučenie. Mala by zasadať kultúrna a ekonomická komisia
spoločne či sa nájde taký obnos. Patria tam aj tradičné jarmoky.
Michal Obročník
-požaduje zaplatiť pódium a honorár. Kapely by boli do rána. Celkové náklady sú 6.000 –
7.000 €. Niektoré súbory prídu len za cestovné. Treba poriešiť elektrikárov. Zabezpečí aj
poriadok po ukončení festivalu.
p. Kamas
-na čo je 2.500 €, keď vie zabezpečiť pódium a zvukára oveľa lacnejšie
primátor
-do piatka treba pripraviť podklady, potom zvolá komisie a MsR
p. Kamas
-tú sumu treba skresať, aby sme nezaťažovali rozpočet
primátor
-treba urobiť rozpis s tým, že kultúrne stredisko urobí zmluvy o účinkovaní
Mgr. Jánošík
-je to dobrá myšlienka, financie treba nájsť
Bc. Skýpala
-spolu zasadne ekonomická a kultúrna komisia, bude tam aj p. Obročník a ešte tento týždeň by
mala zasadnúť MsR
p. Boško
-konštatoval, že pomáha aj Matica slovenská. Nultý ročník je najhorší. Chceme to riešiť
apoliticky.

-6UZNESENIE č. 6/2015
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 24. 6. 2015
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO:
I. S C H V A Ľ UJ E
1. predaj obuvi, textilu a priemyselného tovaru dňa 30. 6. 2015 pre firmu MEKKA
2. Dodatok č. 5 k Zásadám hospodárenia s majetkom mesta nasledovne:
Oddiel IV. , článok 9., bod 6. sa upravuje nasledovne
V prípade, ak nájom nepresahuje lehotu 3 mesiacov a zároveň výmeru 50 m2 do výšky
mesačného nájmu 300 €, nájom nepodlieha schváleniu mestským zastupiteľstvom. O tomto
nájme rozhodne mestská rada. Mestská rada rozhodne aj v prípade prenájmu priestorov
v kultúrnom dome a mestskej tržnici, ak tento prenájom nepresahuje lehotu 1 roka.
O prenájme priestorov na ambulantný predaj rozhoduje mestská rada.
3. Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č.
307/2014 Z. z.
II. R U Š Í
1. Dodatok č. 3 k Zásadám hospodárenia s majetkom mesta

Keďže viac bodov programu nebolo, ani pripomienok, poďakoval primátor mesta prítomným
za účasť a rokovanie mestského zastupiteľstva ukončil.

Pavel GAVALEC
primátor

Bc. Martina STANOVÁ TÓČIKOVÁ
I. overovateľ

Ing. Pavel OLŠIAK
prednosta MsÚ

Zdenko RAČKO
II. overovateľ

Zapísala: Marta KUPČEKOVÁ, vedúca správneho oddelenia

ZÁPISNICA
napísaná na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Poltári
dňa 24. 6. 2015

