Zápisnica
napísaná na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Poltári
konané dňa 6. 9. 2012
Prítomní: MVDr. Július Balog, MUDr. Radovan Baník, Marián Bodnár, Mgr. Martina
Brisudová, MUDr. Miroslav Garaj, MUDr. Jana Gasperová, Mgr. Pavel Jánošík,
Edita Klembasová, Pavol Sihelský, Mgr. Jozef Vretenička
Ospravedlnení: Ľuboš Kučera, Ing. Jozef Žilík, František Kuzmáni
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 K U P Č E K O V Á
II.

Rokovanie mestského zastupiteľstva zahájil a viedol primátor mesta p. Pavel Gavalec,
ktorý privítal všetkých prítomných. Konštatoval, že na zasadnutí je prítomných 10 poslancov
a preto je uznášaniaschopné.
Za overovateľov určil:

1. Mgr. Pavel J Á N O Š Í K
2. MUDr. Miroslav G A R A J

Hlasovanie:
Kto je za to, aby Mgr. Jánošík a MUDr. Garaj boli overovateľmi zápisnice?
10 za
- proti
- sa zdržal hlasovania
Do návrhovej komisie odporučil zvoliť:

MVDr. Július B A L O G
MUDr. Radovan B A N Í K
Mgr. Jozef V R E T E N I Č K A

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

- sa zdržal hlasovania

PROGRAM:
l. Správa o činnosti mestskej rady
Predkladá: zástupca primátora
2. Správa o výsledkoch hospodárenia mesta a MsPS za I. polrok 2012
3. Správa o postupe realizácie VZN mesta o dani z nehnuteľnosti, ostatných
daní a poplatkov ako zdroj príjmu k 31. 7. 2012
4. Správa o činnosti a spolupráci mesta s požiarnym zborom
5. Správa o stave bezpečnostnej situácie a vývoji kriminality v meste
6. Predaj nehnuteľného majetku mesta p. Bútorová – zámer a spôsob predaja
7. Zmena výšky ročného zápisného – knižnica
8. Dodatok č. 2 k Zriaďovacej listine ZSS
9. Žiadosť o zníženie nájomného COOP Jednota Krupina
10. R ô z n e
11. Interpelácie poslancov
12. D i s k u s i a

-213. Záver
Hlasovanie:
Kto je za to, aby sa mestské zastupiteľstvo riadilo týmto programom doplnený o
zmenu v zásadách na udelenie Ceny mesta Poltár a
schválenie financií na:
vypracovanie PD – chodník Zelené
vypracovanie PD – kanalizácia mesta Ulice: podhorská, 9. mája, továrenská, obrancov
mieru
recepciu po slávnostnom MsZ dňa 14. 9. 2012
PD pre stavebné povolenie: „Nájomný bytový dom, Ul. sklárska 507/12 v Poltári – prestavba
a nadstavba internátu“?
Body ohľadom odpredaja pozemkov p. Bútorovej budú vypustené.
10 za
- proti
- sa zdržal hlasovania
l. Správa o činnosti mestskej rady
Táto správa bola vypracovaná písomne a je prílohou zápisnice.
Hlasovanie:
Kto je za to, aby bola schválená správa o činnosti mestskej rady?
10 za
- proti
- sa zdržal hlasovania
2. Správa o výsledkoch hospodárenia mesta a MsPS za I. polrok 2012
Tieto správy boli zaslané poslancom domov a sú priložené k zápisnici.
Diskusia:
MUDr. Baník
- konštatoval, že dňa 4. 9. 2012 zasadala dozorná rada na MsPS. Čerpanie prostriedkov bolo
127.000 €, z toho 124.000 € na žiadosti a objednávky mesta. Všetky činnosti boli v súlade
s požiadavkami mesta a nebol žiadny rozpor v neoprávnenosti čerpania. Čo sa týka
vedľajšej činnosti - kúpalisko vykazuje stratu 17.000 €, na osobnej doprave a pohrebných
službách je zisk. Úspory nastali pri zmene organizácie na zber odpadu. MsPS nemusí
požadovať ďalšie dotácie.
Mgr. Brisudová
- správa bola upravená, ale chýba dôvodová správa. Toto je len uznesenie komisie. Keď má
MsPS stratové položky, treba predložiť návrhy napr. na zatraktívnenie kúpaliska. Aj
sťažnosť na kosenie cintorína je opodstatnená. Bol pokosený len urnový háj a preto
požiadala o vysvetlenie. V kontajneri pri cintoríne sú nahádzané matrace a ďalšie veci, ktoré
tam nepatria. Kontajnery by mohli byť rozmiestnené po meste. Kvetinová výsadba v meste je
urobená pekne.
Mgr. Jánošík
- navrhol 50 % zľavu na vstupné na kúpalisko v prípade nepriaznivého počasia
Mestské zastupiteľstvo vzalo správy na vedomie.
3. Správa o postupe realizácie VZN mesta o dani z nehnuteľnosti, ostatných daní
a poplatkov ako zdroj príjmu k 31. 7. 2012
Aj táto správa bola zaslaná poslancom na preštudovanie domov.

-3Diskusia:
MUDr. Baník
- ako riešime dane s PD, treba využívať ich služby
p. Štrbová
- ešte je tam dlh
prednosta
- keď majú voľné autá, pomôžu
Mgr. Jánošík
- aká je výška nedoplatkov a aký je finančný nárast?
MUDr. Garaj
- kto sa podieľa na nedoplatku najväčšou sumou?
primátor
- Slovglass a PD 22.616, 95 €, ale ešte do konca septembra môžu vyplatiť 3. splátku
vo výške 8.744, 35 €
Mestské zastupiteľstvo vzalo správu na vedomie.
4. Správa o činnosti a spolupráci mesta s požiarnym zborom
Správu vypracoval predseda DHZ p. Ján Kulich. Poslanci mali možnosť sa s ňou oboznámiť
doma.
prednosta
- konštatoval, že je prísľub na vybudovanie novej hasičskej stanice v r. 2013
Mestské zastupiteľstvo vzalo správu na vedomie.
5. Správa o stave bezpečnostnej situácie a vývoji kriminality v meste
Aj táto správa je prílohou zápisnice.
MUDr. Gasperová
- požiadala, aby PZ doplnil správu o informáciu, ako je to s drogovou závislosťou v meste
Mestské zastupiteľstvo vzalo správu na vedomie.
6. Predaj nehnuteľného majetku mesta p. Bútorová – zámer a spôsob predaja
Tento bod bol vypustený z rokovania.
7. Zmena výšky ročného zápisného – knižnica
Na základe nového zákona, je potrebné zrušiť výpožičné za požičiavanie kníh.
Hlasovanie:
Kto je za zrušenie výpožičného za požičiavanie kníh v mestskej knižnici?
10 za
- proti
- sa zdržal hlasovania

-4Kto je za navýšenie ročného zápisného na 2, 5 € na osobu a pokutu za oneskorenie z vrátenia
na 2, 5 € s tým, že výpožičná lehota bude 2 mesiace?
10 za
- proti
- sa zdržal hlasovania
8. Dodatok č. 2 k Zriaďovacej listine ZSS
Začiatkom roka sa zmenil spôsob financovania sociálnych zariadení a podľa novely zákona
č. 448/2008 o sociálnych službách naše zariadenie bude dostávať ročne len 38.400 €. Preto je
navrhovaný dodatok k zriaďovacej listine ZSS, kde bude doplnený predmet činnosti. Jedná sa
o rozšírenie činnosti tak, ako je predložené v návrhu.
p. Klembasová
- hovoríte, že predbežne sa zlučovať nebude a v dôvodovej správe je napísané inak
- prečo to bolo riešené len v ekonomickej komisii a nie aj v sociálnej?
prednosta
- riešila sa finančná stránka
primátor
- ide len o rozšírenie
p. Klembasová
- tak to treba dať z dôvodovej správy von
primátor
- môžeme to vypustiť
p. Štrbová
- nebude to v tomto roku, ak, tak len v r. 2013. Prvý krok je rozšíriť zriaďovaciu listinu o túto
činnosť.
MUDr. Gasperová
- mala dotaz, či budú vyhovovať hygienické parametre
p. Štrbová
- ďalší krok je hygienik
prednosta
- môže sa stať, že nám pustia viac, alebo menej klientov. Predtým dostávali viacej peňazí na
klienta.
Mgr. Jánošík
- bolo by nutné to riešiť aj v sociálnej komisii. Ďalej mal dotaz, či budú aj výberové konania
na dôležité funkcie a či nenastane prepúšťanie zamestnancov.
MUDr. Garaj
- keď finančné záležitosti rozobrali v ekonomickej komisii, sociálne veci by mohli rozobrať
v sociálnej komisii

-5primátor
-jedná sa len o rozšírenie činnosti v ZSS
MUDr. Garaj
- aká strata času by hrozila za dva mesiace, keby sa to posunulo do komisie a potom do MsZ?
primátor
- môže sa stať, že budeme musieť doplácať
p. Klembasová
- keď platia málo, prečo sa nezvýši poplatok?
Hlasovanie:
Kto je za to, aby bol schválený dodatok č. 2 k Zriaďovacej listine ZSS?
7 za
- proti
MUDr. Garaj, Klembasová, MUDr. Gasperová sa zdržali hlasovania
9. Žiadosť o zníženie nájomného COOP Jednota Krupina
Ekonomická komisia odporučila nájom znížiť.
primátor
- došlo by k prepúšťaniu pracovníčok. Ak sa sklárne znovu otvoria, budú mať lepší obrat
a dostanú sa normálneho systému.
Mgr. Jánošík
- nie je proti
MUDr. Garaj
- koľko je to m2?
MUDr. Baník
- chcel vedieť, či nemáme iného záujemcu
Hlasovanie:
Kto je za schválenie žiadosti o zníženie výšky nájomného pre COOP Jednotu na sumu 1.000,€ mesačne od obdobia 1. 10. 2012 do obdobia 30. 06. 2013, kedy bude výška nájomného
prehodnotená?
10 za
- proti
- sa zdržal hlasovania
5. R ô z n e :
Kto je za chválenie finančných prostriedkov v sume 10 000,- EUR bez DPH, 12 000,- EUR s
DPH na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie – vybudovanie
chodníka Poltár – Zelené?
10 za
- proti
- sa zdržal hlasovania
p. Cifraničová
- ešte tento rok má byť výzva
MUDr. Baník
- ak projekt prejde, je to nárokovateľná položka

-6Kto je za schválenie finančných prostriedkov v sume 240,- EUR s DPH na doplnenie
projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie – Kanalizácia mesta Poltár Ulice
podhorská, 9. mája, továrenská, obrancov mieru?
10 za
- proti
- sa zdržal hlasovania
Kto je za schválenie finančných prostriedkov do výšky 300 € na usporiadanie recepcie po
slávnostnom MsZ dňa 14. 9. 2012 zo ZPOZ - u?
10 za
- proti
- sa zdržal hlasovania
Kto je za zmenu v Zásadách na udeľovanie Ceny mesta schválených dňa 16. 2. 1995
v bode 3. Cenu mesta Poltár tvorí plaketa s erbom mesta a peňažná odmena 200 €?
10 za
- proti
- sa zdržal hlasovania
Kto je za schválenie finančných prostriedkov v sume 9.900 € na PD pre stavebné povolenie
„Nájomný bytový dom, Ul. sklárska 507/12 v Poltári – prestavba a nadstavba internátu“
a inžiniersku činnosť?
10 za
- proti
- sa zdržal hlasovania
primátor
- jedná sa o nájomné byty ponúkané normálnym štandartom ako doteraz, kvôli výťahu bude
vybudovaná aj nadstavba.
11. Interpelácie poslancov
Mgr. Brisudová
- požiadala na interpeláciu poslancov odpovedať písomne
Požiadavky na Ing. Solivajsa:
- plán rozmiestnenia kontajnerov, premyslieť umiestnenie pri cintoríne
- návrh na atraktívnosť kúpaliska a štatistika návštev
- systém kosenia na cintoríne
- výmena svietidiel v parčíku pri MsÚ
P. Slavkovský, riaditeľ ZŠ:
- prečo došlo k preklasifikovaniu bytu školníka na nebytové priestory
- zhodnotiť výhodnosť k výchovno- vzdelávaciemu procesu
- kto dal súhlas k prestavbe
Finančné odd.
Spoločný školský úrad – kde je uvedené poštovné
Stavebné odd.
- v akom časovom horizonte sa uskutoční rekonštrukcia MK Fučíkova, Lúčna, Družby
MUDr. Baník
- mal dotaz, kto je p. Očovan a aká je to príkazná zmluva na 9 800 €
- je čas konštruovať rozpočet na r. 2013, navrhol rozšírenie pôsobnosti ekonomickej komisie
o legislatívu pri príprave materiálov ako sú VZN
- zlúčiť komisie kultúry a školstva

-7- určiť maximálny počet členov v komisiách, aby boli uznášaniaschopné
- podporí rekonštrukciu Fučíkovej ul., je za to, aby sa financie nerozdrobili a na r. 2014
navrhne rekonštrukciu Ul. slobody
primátor
- musí sa urobiť Lúčna, Fučíkova, ponad kostol, k Teremovcom a ak prejde bezplatne od
železníc tak aj Kanadská a Slobody od mäsiarne
prednosta
- pomaly to treba dávať dokopy. Spájajú sa myšlienky na Fučíkovu ul., tam býva najviac ľudí.
Dajú sa urobiť všetky cesty.
primátor
- p. Očovan je stavby vedúci, prebehli súťaže a je platený zo štátu
MUDr. Balog
- navrhol: ukončiť chodník na Ul. 9. mája
pri platbe zvýhodniť majiteľov, ktorí budú mať čipovaných psov
prednosta
- prečo by sme ich mali zvýhodniť preto, že splnia zákonnú povinnosť?
MUDr. Garaj
- pretože, keď je očipovaný pes, môže prípadnú pokutu platiť občan
Mgr. Jánošík
- mal dotaz, čo bude s Krištáľom
primátor
- musíme vedieť, čo by nás stála oprava
p. Klembasová
- ako postupujeme voči p. Uhrinovej? Vieme, v akom stave nechala Krištáľ. Povedali ste, že
všetko je v rukách právničky. Osobne jej telefonovala, čo koná v tejto veci. Povedala, že pre
mesto nepracuje, veci odovzdala p. Štrbovej a Švantnerovej. Oklamali ste.
Stretla občana p. Kojnoka, ktorý konštatoval, že na čo príde na MsZ, keď aj tak nikto nedá
odpoveď.
Kto podpísal zmluvu s p. Očovanom?
primátor
- mesto
p. Klembasová
- ako môžeme podpisovať my? Investor dá peniaze a musí mať človeka. Firma musí mať
človeka. Mesto nemá živnosť.

-8primátor
- pýtali sme sa na Úrade pre verejné obstarávanie, mesto dostalo peniaze a môže vybrať
stavebný dozor. Z projektu sa vyčlenia na to financie a mesto ich dostane a zbytok dostane
MsPS. Všetko musí byť vydokladované.
p. Klembasová
- tak mal mať s MsPS
prednosta
- všetky veci sú ošetrené a odkonzultované
primátor
- právnička mala zmluvu do 30. 6., bude chodiť aj ďalej, ale bude fakturovať
p. Bodnár
- v Zelenom v zákrute vychádzajú na chodník kamióny, treba osadiť zábradlie
- bolo by potrebné vyčistiť zrkadlo, najlepšie z plošiny
- občania ďakujú za osadenie brány na cintoríne
Ing. Solivajs
- zrkadlo je majetok OSC
MUDr. Gasperová
- predložila požiadavku občanov na vybudovanie prístreškov pre autá
prednosta
- je na zváženie, či by sme to robili vo vlastnej réžii
Ing. Solivajs
- v zime je oveľa viac voľných parkovacích miest, ako v lete
- kontajnery v meste umiestňujeme dva krát do roka na jar a na jeseň
- kontajner v cintoríne je zle umiestnený, pretože sa k nemu každý dostane
- rozpis kontajnerov je od 15. 9. a rotujú po uliciach
- na kúpalisku sa uvažovalo o diskotékach, alebo o kempovaní. Všade treba súhlas hygienika
a zabezpečiť služby.
Mgr. Brisudová
- chce odpovede v písomnej podobe
- kontajner treba dať aj do starej časti mesta, možno by nevyvážali do cintorína
- cintorín nebol pokosený
Ing. Solivajs
- tak nech sú kontajnery rozmiestnené po celý rok, ale stúpnu náklady
- niektorí by už chceli aj pozametať hrobové miesta
- návštevnosť na kúpalisku bola cca 18.000, vlani okolo 15. 000. Na kontrole tam bola aj
hygiena, ktorá vyjadrila s čistotou spokojnosť
- čo sa týka lámp v parku, také sa už nedajú kúpiť
Mgr. Vretenička

-9- oslovili ho ZŤP občania ohľadom retardérov, nie je dobre urobený prechod
MUDr. Garaj
- navrhol zverejniť neplatičov
primátor
- pripravíme nedoplatky na budúce MsZ, aj z minulých rokov a tiež za nebytové priestory
p. Sihelský
- konštatoval, že sa v meste toho urobilo dosť a poďakoval vedeniu mesta a pracovníkom
Mgr. Brisudová
- požiadala o podporu uznesenia komisie školstva, ktorá odporúča MsZ poveriť hlavnú
kontrolórku mesta vykonaním kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami so
zameraním na zákonnosť, hospodárnosť a efektívnosť vynakladania financií v prospech
výchovno – vzdelávacieho procesu žiakov ZUŠ
Hlasovanie
Kto je za tento návrh?
10 za

- proti

- sa zdržal hlasovania

UZNESENIE č. 6/2012
zo zasadnutia MsZ v Poltári
konané dňa 6. 9. 2012
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO:
I. B E R I E N A V E D O M I E
1. správu o výsledkoch hospodárenia mesta a MsPS za I. polrok 2012
2. správu o postupe realizácie VZN mesta o dani z nehnuteľnosti, ostatných daní a poplatkov
ako zdroj príjmu k 31. 7. 2012
3. správu o činnosti a spolupráci mesta s DHZ
4. správu o stave bezpečnostnej situácie a vývoji kriminality v meste
II. S C H V A Ľ U J E
A/
1. správu o činnosti mestskej rady
2. navýšenie ročného zápisného na 2, 5 € na osobu a pokutu za oneskorenie z vrátenia na
2, 5 € s tým, že vypožičná lehota bude 2 mesiace
3. žiadosť o zníženie výšky nájomného pre COOP Jednotu na sumu 1.000,- € mesačne od
obdobia 1.10.2012 do obdobia 30.06.2013, kedy bude výška nájomného prehodnotená
4. finančné prostriedky v sume 10 000,- EUR bez DPH, 12 000,- EUR s DPH na
vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie – vybudovanie
chodníka Poltár - Zelené.
5. finančné prostriedky v sume 240,- EUR s DPH na doplnenie projektovej
dokumentácie pre územné rozhodnutie – Kanalizácia mesta Poltár Ulice podhorská,
9. mája, továrenská, obrancov mieru.
6. finančné prostriedky do výšky 300 € na usporiadanie recepcie po slávnostnom MsZ
dňa 14. 9. 2012 zo ZPOZ-u

- 10 7. zmenu v Zásadách na udeľovanie Ceny mesta schválených dňa 16. 2. 1995
v bode 3. Cenu mesta Poltár tvorí plaketa s erbom mesta a peňažná odmena 200 €
8. finančné prostriedky v sume 9.900 €.na PD pre stavebné povolenie „Nájomný bytový dom,
Ul. sklárska 507/12 v Poltári – prestavba a nadstavba internátu“ a inžiniersku činnosť
9. návrh dodatku č. 2 k zriaďovacej listine rozpočtovej organizácii ZSS
II. R U Š Í
1. výpožičné za požičiavanie kníh v mestskej knižnici
III. P O V E R U J E
1. hlavnú kontrolórku mesta vykonaním kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami so
zameraním na zákonnosť, hospodárnosť a efektívnosť vynakladania financií v prospech
výchovno – vzdelávacieho procesu žiakov ZUŠ
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

Mgr. Pavel J Á N O Š Í K
I. overovateľ

Zapísala: Marta KUPČEKOVÁ
vedúca správneho oddelenia

Ing. Pavel O L Š I A K
prednosta MsÚ

MUDr. Miroslav G A R A J
II. overovateľ

