UZNESENIA ZO ZASADNUTIA MsZ KONANÉHO
DŇA 03. 12. 2021

UZNESENIE č. 118 /2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE
poverenie poslanca MsZ Jána Kromholca do funkcie zástupcu primátorky mesta Poltár

Hlasovanie:
12 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Mgr. Pavel Jánošík

UZNESENIE č. 119/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
Správy o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti v podmienkach škôl a školských zariadení
za školský rok 2020/2021:
Materská škola, Sklárska 34, Poltár
Materská škola, Kanadská 19, Poltár
Základná škola, Slobody 2, Poltár
Základná škola, Školská 3, Poltár
Základná umelecká škola, Železničná 6, Poltár
Hlasovanie:
12 za
Neprítomný: Bc. Ján Skýpala

0 - proti

0- zdržal sa hlasovania

UZNESENIE č. 120/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poltár č. 4/2021, ktorým sa mení Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Poltár č. 3/2013 na vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnych
službách a stanovení výšky úhrad za sociálne služby poskytované mestom Poltár
Hlasovanie:
13 za

0 - proti

0- zdržal sa hlasovania

UZNESENIE č. 121/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok spoločnosti BYTHERM s. r. o. , Mestský
bytový podnik, Sklárska 593/43, Poltár, IČO: 31601685:
1.Pohľadávku voči Ingrid Ďurčovej, Slobody 296/6, 987 01 Poltár vo výške 4.600,-eur
z dôvodu ukončeného exekučného konania. Pohľadávka vznikla v súvislosti užívania
nájomného bytu č. 42 na ul. Sklárska 580/28 v Poltári v rokoch 2002 a 2005.

2. Pohľadávku voči Miroslavovi Berkymu a Lucii Valentyniovej, Slobody 296/5, 987 01
Poltár vo výške 4.629,97 eur z dôvodu ukončeného exekučného konania. Pohľadávka vznikla
v súvislosti užívania nájomného bytu č. 14 na ul. Slobody 296/5, v Poltári v rokoch 2002
a 2007.

2. Pohľadávku voči Petrovi Kanálošovi a Erike Kanálošovej, Slobody 296/5, 987 01 Poltár
vo výške 1.284,99 eur z dôvodu ukončeného exekučného konania. Pohľadávka vznikla
v súvislosti užívania nájomného bytu č. 12 na ul. Slobody 296/5, v Poltári v rokoch 2002
a 2005.

Hlasovanie:
12 za
Neprítomný: Mgr. Pavel Jánošík

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

UZNESENIE č. 122/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
návrh na vyradenie prebytočného majetku (v OC nad 300,-€) spoločnosti BYTHERM, s. r. o.
, Mestský bytový podnik, Sklárska 593/43, Poltár, IČO: 31601685
schvaľuje vyradenie majetku :
1. Automobil Škoda Fabia, Inv. číslo 96000043, dátum zaradenia 28.3.2001,
v obstarávacej hodnote 12 152,46 eur, zostatkovej hodnote 0,-eur, z dôvodu, že
automobil je nepojazdný skorodovaný
2. Kopírka Canon iR2520, Inv. číslo 990029, dátum zaradenia 30.9.2010,
v obstarávacej hodnote 698,20 eur, zostatkovej hodnote 0,-eur, z dôvodu, že
kopírka je nefunkčná

Hlasovanie:
12 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Mgr. Pavel Jánošík
UZNESENIE č. 123/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE
I. udelenie Ceny mesta Poltár
1. Darine Kapcovej
2. TJ Sklotatranu Poltár
3. Petrovi Herbačekovi in memoriam
II. udelenie Ceny primátorky mesta Poltár
1. Viere Brezinovej
2. Jane Telekovej
3. Mgr. Jozefovi Haľkovi
4. MUDr. Jane Gasperovej
5. Triu heligonkárov Veselí starci

Hlasovanie:
13 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

UZNESENIE č. 124/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
I.

ODVOLÁVA

členov mestskej rady: Mgr. Pavla Jánošíka
Bc. Martinu Tóčikovú
JUDr. Bronislavu Garajovú

II.

VOLÍ

členov mestskej rady: Pavla Gavalca
Mária Kuráka
Zdenka Račka

Hlasovanie:
7 za

4 - proti
Ján Kromholc
Bc. Ján Skýpala
Mgr. Lenka Sojková
Ing. Jozef Žilík

2- zdržal sa hlasovania
Mgr. Pavel Jánošík
Bc. Martina Tóčiková

Odôvodnenie využitia sistačného práva: Primátor môže v zmysle § 13 ods. 6 zákona SNR č.
369/1990 Z. z. o obecnom zriadení pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva, ak sa
domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše
v lehote do 10 dní od schválenia mestským zastupiteľstvom.
Mestské zastupiteľstvo v Poltári na svojom zasadnutí dňa 3. decembra 2021 prijalo Uznesenie
č. 124/2021, v ktorom na základe pozmeňujúceho návrhu poslanca Ing. Petra Žiláka odvolalo
z mestskej rady Mgr. Pavla Jánošíka (OĽANO), Bc. Martinu Tóčikovú (nezávislá) a JUDr.
Bronislavu Garajovú (SPOLU – Občianska demokracia) a zvolilo za členov mestskej rady
Pavla Gavalca (SNS), Mária Kuráka (SNS) a Zdenka Račka (SNS).
Podľa § 14 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení platí: „ ... V zložení
obecnej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán, politických hnutí a poslancov bez
politickej príslušnosti v obecnom zastupiteľstve. Mestská rada má predstavovať zrkadlo
politického spektra v mestskom zastupiteľstve, keďže má okrem iného operatívne rokovať
o záležitostiach mesta. Tie majú byť následne predmetom rokovania mestského zastupiteľstva.
Preto zákon o obecnom zriadení vyžaduje, aby zloženie mestskej rady bolo reprezentatívnou
vzorkou mestského zastupiteľstva, v ktorom majú svoje zastúpenie politické strany, hnutia aj
nezávislí poslanci. Všetci traja navrhnutí poslanci – Pavel Gavalec, Mário Kurák a Zdenko

Račko kandidovali v roku 2018 vo voľbách do orgánov samosprávy obcí za politickú stranu
SNS. V aktuálne platnom zložení mestskej rady – Mgr. Pavel Jánošík (OĽANO), Bc. Martina
Tóčiková (nezávislá) a Ján Kromholc (SNS) sa na zastúpenie politických strán, politických
hnutí a poslancov prihliada. V súčasnom mestskom zastupiteľstve majú zastúpenie – SNS,
SMER-SD, OĽANO, SPOLU – Občianska demokracia, SME RODINA a nezávislý poslanec.
Rovnako v Rokovacom poriadku Mestského zastupiteľstva v Poltári, tretia časť, článok 3, bod
7 je uvedené: „ ... V zložení mestskej rady (ďalej len MR)sa prihliada na zastúpenie politických
strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v mestskom zastupiteľstve.
V prípade podpísania uznesenia, v ktorom mestské zastupiteľstvo volí za členov mestskej rady
Pavla Gavalca, Mária Kuráka a Zdenka Račka by zastúpenie v mestskej rade mali výlučne
poslanci kandidujúci za politickú stranu SNS. Tiež doposiaľ nebolo v mestskom zastupiteľstve
zaznamenané oficiálne neuspokojivé stanovisko poslaneckého zboru s prácou súčasných
členov mestskej rady a odôvodnenie predloženého návrhu nebolo prednesené ani zo strany
predkladateľa Ing. Petra Žiláka. Z uvedených dôvodov som sa rozhodla využiť svoje sistačné
právo v súlade s § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a predmetné uznesenie
v zákonnej lehote nepodpísať.

UZNESENIE č. 125/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
ODVOLÁVA
z komisie pre kultúru, mestskú kroniku a ZPOZ jej predsedníčku: JUDr. Bronislavu
Garajovú

Hlasovanie:
13 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

UZNESENIE č. 126/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
ODVOLÁVA z komisií mestského zastupiteľstva

-

z komisie pre zdravie a sociálnu starostlivosť jej členku: JUDr. Bronislavu Garajovú

-

z komisie pre školstvo jej predsedu: Karola Švingála

-

z komisie pre šport jej člena: Karola Švingála

-

z komisie priestupkovej jej predsedu: Karola Švingála

-

z komisie pre ochranu verejného záujmu jej predsedníčku: JUDr. Bronislavu
Garajovú

-

z dotačnej komisie jej členov: JUDr. Bronislavu Garajovú, Karola Švingála

Hlasovanie:
12 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Ján Kromholc

UZNESENIE č. 127/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
ODVOLÁVA
z komisie pre financie, správu a hospod. s majetkom mesta jej člena: Mgr. Lenku Sojkovú

Hlasovanie:
7 za

4 - proti
Ján Kromholc
Bc. Ján Skýpala
Bc. Martina Tóčiková
Ing. Jozef Žilík

1 - zdržal sa hlasovania
Mgr. Lenka Sojková

Neprítomný: Mgr. Pavel Jánošík
Odôvodnenie využitia sistačného práva: Primátor môže v zmysle § 13 ods. 6 zákona SNR č.
369/1990 Z. z. o obecnom zriadení pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva, ak sa
domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše
v lehote do 10 dní od schválenia mestským zastupiteľstvom.
Mestské zastupiteľstvo v Poltári na svojom zasadnutí dňa 3. decembra 2021 prijalo Uznesenie
č. 127/2021, v ktorom na základe pozmeňujúceho návrhu poslanca Mária Kuráka odvolalo

z komisie pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta jej člena: Mgr. Lenku
Sojkovú.
Podľa § 15 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení „Komisie sú zložené
z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom“. V zmysle Rokovacieho
poriadku komisií mestského zastupiteľstva § 4 písm. g) Predseda komisie navrhuje odvolanie
člena komisie, ak sa trikrát po sebe bez ospravedlnenia nezúčastní zasadnutia komisie, alebo ak
sa po dobu dlhšiu ako ½ roka nezúčastňuje na činnosti komisie. Pani Mgr. Lenka Sojková bola
zvolená za členku komisie pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta uznesením
mestského zastupiteľstva a prejavila záujem v nej pracovať. Zo strany predsedu tejto komisie
Ing. Petra Žiláka som nezaznamenala žiadne pripomienky k činnosti pani poslankyne Mgr.
Lenky Sojkovej ako členky komisie pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta.
Rovnako jej odvolanie nebolo predmetom rokovania predmetnej komisie. Mám za to, že ak
poslankyňa mestského zastupiteľstva prejavila záujem o prácu v komisii, bola mestským
zastupiteľstvom zvolená ako jej členka a plní si povinnosti, nemalo by jej byť upierané právo
byť členom uvedenej komisie. Členmi komisie pre financie, správu a hospodárenie s majetkom
mesta sú v súčasnosti: Predseda: Ing. Peter Žilák, Členovia: Bc. Martina Tóčiková, Pavel
Gavalec, Mgr. Lenka Sojková, Edita Klembasová a zapisovateľka: Mgr. Nina Kuráková.
Poslankyňa Mgr. Lenka Sojková je platnou členkou komisie pre financie, správu
a hospodárenie mesta, pozná ekonomiku a financovanie mestskej samosprávy a svojimi
návrhmi a pripomienkami podnetne prispieva k rozvoju mesta Poltár v tejto oblasti.
Z uvedených dôvodov som sa rozhodla využiť svoje sistačné právo v súlade s § 13 ods. 6
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a predmetné uznesenie v zákonnej lehote
nepodpísať.

UZNESENIE č. 128/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
VOLÍ
do komisie pre kultúru, mestskú kroniku a ZPOZ za predsedu: Jána Kromholca

Hlasovanie:
12 za

0 - proti

1 - zdržal sa hlasovania
Mgr. Lenka Sojková

UZNESENIE č. 129/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
VOLÍ
do komisie pre zdravie a sociálnu starostlivosť: Ing. Jozefa Žilíka

Hlasovanie:
11 za

0 - proti

2 - zdržal sa hlasovania
Mgr. Lenka Sojková
Ing. Jozef Žilík

UZNESENIE č. 130/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
VOLÍ
do komisie pre školstvo za predsedu Ing. Miroslava Macove

Hlasovanie:
11 za

0 - proti

2 - zdržal sa hlasovania
Mgr. Lenka Sojková
Ing. Jozef Žilík

UZNESENIE č. 131/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
VOLÍ
do komisie pre školstvo za predsedu: Mariána Korimčáka

Hlasovanie:
12 za

0 - proti

1 - zdržal sa hlasovania
Marián Korimčák

UZNESENIE č. 132/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
VOLÍ
do komisie pre šport: Ing. Jozefa Žilíka

Hlasovanie:
12 za

0 - proti

1 - zdržal sa hlasovania
Ing. Jozef Žilík

UZNESENIE č. 133/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
VOLÍ
do komisie priestupkovej za predsedu: Mariána Korimčáka

Hlasovanie:
12 za

0 - proti

1 - zdržal sa hlasovania
Marián Korimčák

UZNESENIE č. 134/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
ODVOLÁVA
z komisie pre ochranu verejného záujmu jej člena Ing. Petra Žiláka

Hlasovanie:
11 za

0 - proti

2 - zdržal sa hlasovania
Bc. Ján Skýpala
Ing. Jozef Žilík

UZNESENIE č. 135/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
VOLÍ
do komisie pre ochranu verejného záujmu za predsedu: Ing. Jozefa Žilíka

Hlasovanie:
12 za

0 - proti

1 - zdržal sa hlasovania
Ing. Jozef Žilík

UZNESENIE č. 136/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
VOLÍ
do komisie pre ochranu verejného záujmu za člena: Mgr. Lenku Sojkovú

Hlasovanie:
12 za

- proti

1 - zdržal sa hlasovania
Mgr. Lenka Sojková

UZNESENIE č. 137/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
VOLÍ
do dotačnej komisie za jej člena Mariána Korimčáka
Hlasovanie:
12 za

0 - proti

1 - zdržal sa hlasovania
Marián Korimčák

UZNESENIE č. 138/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
VOLÍ
do dotačnej komisie za jej člena Jána Kromholca

Hlasovanie:
12 za

0 - proti

1 - zdržal sa hlasovania
Ján Kromholc

UZNESENIE č. 139/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
VOLÍ
do komisie pre financie, správu a hospod. s majetkom mesta za člena Ing. Miroslava Macove

Hlasovanie:
11 za

0 - proti

2 - zdržal sa hlasovania
Ján Kromholc
Mgr. Lenka Sojková

UZNESENIE č. 140/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
VOLÍ
do komisie pre financie, správu a hospod. s majetkom mesta za člena MUDr. Radovana Baníka

Hlasovanie:
7 za

3 - proti
Ján Kromholc
Mgr. Lenka Sojková
Ing. Jozef Žilík

3 - zdržal sa hlasovania
Mgr. Pavel Jánošík
Bc. Ján Skýpala
Bc. Martina Tóčiková

Odôvodnenie využitia sistačného práva: Primátor môže v zmysle § 13 ods. 6 zákona SNR č.
369/1990 Z. z. o obecnom zriadení pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva, ak sa

domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše
v lehote do 10 dní od schválenia mestským zastupiteľstvom.
Mestské zastupiteľstvo v Poltári prijalo dňa 03.12.2021 uznesenie č. 140/2021, v ktorom na
základe pozmeňujúceho návrhu poslanca Mária Kuráka zvolilo do komisie pre financie, správu
a hospodárenie s majetkom mesta za člena MUDr. Radovana Baníka.
Keďže Uznesením č. 51/2019 zo dňa 23. 05. 2019 mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie, že
poslanec Mestského zastupiteľstva v Poltári, MUDr. Radovan Baník v zmysle § 25 ods. 2 písm.
d) zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňa 16. 04. 2019
stratil mandát poslanca mestského zastupiteľstva, domnievam sa, že existuje dôvodná
pochybnosť či bude vykonávať funkciu člena komisie s odbornou starostlivosťou a v súlade s
oprávneným záujmami mesta Poltár.
Vzhľadom k uvedenému využívam vo vzťahu k predmetnému uzneseniu sistačné právo podľa
§ 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

UZNESENIE č. 141/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
VOLÍ
do dotačnej komisie za jej člena Ing. Jozefa Žilíka

Hlasovanie:
11 za

0 - proti

1 - zdržal sa hlasovania
Ing. Jozef Žilík

Neprítomný: Boris Dreisig

UZNESENIE č. 142/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
ODVOLÁVA
RŠ pri ZUŠ Poltár: JUDr. Bronislava Garajová, Karol Švingál, Mgr. Lenka Sojková, Bc.
Martina Tóčiková
RŠ pri ZŠ Slobody Poltár: JUDr. Bronislava Garajová, Mgr. Pavel Jánošík, Mgr. Lenka
Sojková, Bc. Martina Tóčiková
RŠ pri MŠ Sklárska: Ing. Miroslav Macove, Zdenko Račko, Bc. Ján Skýpala, Mário Kurák

Hlasovanie:
12 za

0 - proti

1 - zdržal sa hlasovania
Mgr. Lenka Sojková

UZNESENIE č. 143/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
DELEGUJE zástupcov zriaďovateľa do rady školy:
RŠ pri ZUŠ Poltár: Marián Korimčák, Bc. Ján Skýpala , Mgr. Lenka Sojková, Bc. Martina
Tóčiková

Hlasovanie:
11 za

0 - proti

2 - zdržal sa hlasovania
Marián Korimčák
Mgr. Lenka Sojková

UZNESENIE č. 144/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
DELEGUJE zástupcov zriaďovateľa do rady školy:
RŠ pri ZŠ Slobody Poltár: Boris Dreisig, Marián Korimčák, Bc. Martina Tóčiková, Mário
Kurák

Hlasovanie:
9 za

0 - proti

4 - zdržal sa hlasovania
Mgr. Pavel Jánošík
Ján Kromholc
Mgr. Lenka Sojková
Ing. Jozef Žilík

UZNESENIE č. 145/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
DELEGUJE zástupcov zriaďovateľa do rady školy:
RŠ pri MŠ Sklárska: Ing. Miroslav Macove, Zdenko Račko, Bc. Ján Skýpala, Ing. Jozef Žilík

Hlasovanie:
9 za

0 - proti

4 - zdržal sa hlasovania
Mgr. Pavel Jánošík

Ing. Miroslav Macove
Mgr. Lenka Sojková
Ing. Jozef Žilík
UZNESENIE č. 146/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
ODVOLÁVA

Karola Švingála z dozornej rady BYTHERM s. r. o., Mestský bytový podnik, Sklárska 593/43,
Poltár, IČO: 31601685 z funkcie člena dozornej rady

Hlasovanie:
13 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

UZNESENIE č. 147/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
Ing. Petra Žiláka do funkcie člena dozornej rady spoločnosti BYTHERM s. r. o., Mestský
bytový podnik, Sklárska 593/43, Poltár, IČO: 31601685

Hlasovanie:
9 za

- proti

4 - zdržal sa hlasovania
Mgr. Pavel Jánošík
Ján Kromholc
Mgr. Lenka Sojková
Ing. Jozef Žilík

Odôvodnenie využitia sistačného práva: Primátor môže v zmysle § 13 ods. 6 zákona SNR č.
369/1990 Z. z. o obecnom zriadení pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva, ak sa
domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše
v lehote do 10 dní od schválenia mestským zastupiteľstvom.

Rozhodnutím jediného spoločníka spoločnosti BYTHERM s. r. o., Mestský bytový podnik,
Sklárska 593/43, Poltár, IČO: 31 601 685 (ďalej aj ako „Spoločnosť“), zo dňa 09.12.2021,
došlo k zníženiu počtu členov dozornej rady Spoločnosti zo štyroch na troch. Vzhľadom
k tomu, že dozorná rada spoločnosti má v súčasnosti troch členov, nemôže dôjsť
k vymenovaniu ďalšieho člena.

Vzhľadom k uvedenému využívam vo vzťahu k uzneseniu Mestského zastupiteľstva v Poltári
č. 147/2021 zo dňa 03.12.2021 sistačné právo podľa § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení.

UZNESENIE č. 148/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE
rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti BYTHERM s.r.o., Mestský bytový podnik,
Sklárska 593/43, Poltár, IČO:31601685 o odvolaní Karola Švingála z funkcie člena dozornej
rady

Hlasovanie:
10 za

0 - proti

3 - zdržal sa hlasovania
Mário Kurák
Zdenko Račko
Ing. Peter Žilák

UZNESENIE č. 149/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
I. BERIE NA VEDOMIE
vzdanie sa poslankyni Bc. Martiny Tóčikovej funkcie členky dozornej rady obchodnej
spoločnosti Poltárska energetická, s. r. o. , IČO 36854441, so sídlom Ul. 13. januára 19, 987
01 Poltár

II. SCHVAĽUJE

1. odvolanie členky dozornej rady JUDr. Bronislavy Garajovej, nar.
, r.
č.
, trvale bytom Zelené 39, 987 01 Poltár z obchodnej spoločnosti
Poltárskej energetickej s.r.o., IČO 36854441, so sídlom Ul. 13. januára 19, 987
01 Poltár
2. Jána Kromholca za člena dozornej rady obchodnej spoločnosti Poltárska
energetická, s.r.o., IČO 36854441, so sídlom Ul. 13. januára 19, 987 01 Poltár

3. odvolanie členky dozornej rady Bc. Martiny Tóčikovej, nar.
trvale
bytom Fučíkova 628/20, 987 01 Poltár z obchodnej spoločnosti Poltárskej
energetickej s.r.o., IČO 36854441, so sídlom Ul. 13. januára 19, 987 01 Poltár
4. Ing. Jozefa Žilíka za člena dozornej rady obchodnej spoločnosti Poltárska
energetická, s.r.o., IČO 36854441, so sídlom Ul. 13. januára 19, 987 01 Poltár

Hlasovanie:
10 za

0 - proti

3 - zdržal sa hlasovania
Mário Kurák
Zdenko Račko
Ing. Peter Žilák

UZNESENIE č. 150/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
ODVOLÁVA

člena dozornej rady JUDr. Bronislavu Garajovú z obchodnej spoločnosti Technické služby
Poltár, s. r. o., IČO: 52 830 586, so sídlom Železničná 489/1, 987 01 Poltár

Hlasovanie:
11 za

0 - proti

1 - zdržal sa hlasovania
Pavel Gavalec

Neprítomný: Ing. Jozef Žilík
UZNESENIE č. 151/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
ODVOLÁVA

člena dozornej rady Bc. Martinu Tóčikovú z obchodnej spoločnosti Technické služby Poltár,
s. r. o., IČO: 52 830 586, so sídlom Železničná 489/1, 987 01 Poltár
Hlasovanie:

7 za

3 - proti
Mgr. Pavel Jánošík
Bc. Ján Skýpala
Mgr. Lenka Sojková

2 - zdržal sa hlasovania
Ján Kromholc
Bc. Martina Tóčiková

Neprítomný: Ing. Jozef Žilík
Odôvodnenie využitia sistačného práva: Primátor môže v zmysle § 13 ods. 6 zákona SNR č.
369/1990 Z. z. o obecnom zriadení pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva, ak sa
domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše
v lehote do 10 dní od schválenia mestským zastupiteľstvom.

Odvolaný člen dozornej rady spoločnosti Technické služby Poltár, s. r. o., IČO: 52 830 586,
so sídlom Železničná 489/1, 987 01 Poltár (ďalej aj ako „Spoločnosť“), svojou odbornou
kvalifikáciou a životnými skúsenosťami prispieva k plneniu zverených úloh.

Vzhľadom k uvedenému využívam vo vzťahu k uzneseniu Mestského zastupiteľstva v Poltári
č. 151/2021 zo dňa 03.12.2021 sistačné právo podľa § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení.

UZNESENIE č. 152/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
ODVOLÁVA
člena dozornej rady Zdenka Račka z obchodnej spoločnosti Technické služby Poltár, s. r. o.,
IČO: 52 830 586, so sídlom Železničná 489/1, 987 01 Poltár

Hlasovanie:
10 za

Neprítomný: Ing. Jozef Žilík

UZNESENIE č. 153/2021

0 - proti

2 - zdržal sa hlasovania
Mgr. Pavel Jánošík
Mgr. Lenka Sojková

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
ODVOLÁVA
člena dozornej rady Borisa Dreisiga z obchodnej spoločnosti Technické služby Poltár, s. r. o.,
IČO: 52 830 586, so sídlom Železničná 489/1, 987 01 Poltár

Hlasovanie:
10 za

0 - proti

2 - zdržal sa hlasovania
Mgr. Pavel Jánošík
Pavel Gavalec

Neprítomný: Ing. Jozef Žilík
Odôvodnenie využitia sistačného práva: Primátor môže v zmysle § 13 ods. 6 zákona SNR č.
369/1990 Z. z. o obecnom zriadení pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva, ak sa
domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše
v lehote do 10 dní od schválenia mestským zastupiteľstvom.

Odvolaný člen dozornej rady spoločnosti Technické služby Poltár, s. r. o., IČO: 52 830 586,
so sídlom Železničná 489/1, 987 01 Poltár (ďalej aj ako „Spoločnosť“), svojou odbornou
kvalifikáciou a životnými skúsenosťami môže prispieť k plneniu zverených úloh.

Vzhľadom k uvedenému využívam vo vzťahu k uzneseniu Mestského zastupiteľstva v Poltári
č. 153/2021 zo dňa 03.12.2021 sistačné právo podľa § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení.

UZNESENIE č. 154/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
ODVOLÁVA
člena dozornej rady Antona Oboňu z obchodnej spoločnosti Technické služby Poltár, s. r. o.,
IČO: 52 830 586, so sídlom Železničná 489/1, 987 01 Poltár

Hlasovanie:

8 za

1 - proti
Mgr. Lenka Sojková

2 - zdržal sa hlasovania
Mgr. Pavel Jánošík
Ján Kromholc

Neprítomní: Bc. Ján Skýpala, Ing. Jozef Žilík

Odôvodnenie využitia sistačného práva: Primátor môže v zmysle § 13 ods. 6 zákona SNR č.
369/1990 Z. z. o obecnom zriadení pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva, ak sa
domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše
v lehote do 10 dní od schválenia mestským zastupiteľstvom.

Odvolaný člen dozornej rady spoločnosti Technické služby Poltár, s. r. o., IČO: 52 830 586,
so sídlom Železničná 489/1, 987 01 Poltár (ďalej aj ako „Spoločnosť“), svojou odbornou
kvalifikáciou a životnými skúsenosťami môže prispieť k plneniu zverených úloh.

Vzhľadom k uvedenému využívam vo vzťahu k uzneseniu Mestského zastupiteľstva v Poltári
č. 154/2021 zo dňa 03.12.2021 sistačné právo podľa § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení.

UZNESENIE č. 155/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE

za člena dozornej rady JUDr. Bronislavu Garajovú do obchodnej spoločnosti Technické služby
Poltár, s. r. o., IČO: 52 830 586, so sídlom Železničná 489/1, 987 01 Poltár

Hlasovanie:
7 za

Neprítomný: Ing. Jozef Žilík

0 - proti

5 - zdržal sa hlasovania
Mgr. Pavel Jánošík
Ján Kromholc
Bc. Ján Skýpala
Mgr. Lenka Sojková
Bc.Martina Tóčiková

Odôvodnenie využitia sistačného práva: Primátor môže v zmysle § 13 ods. 6 zákona SNR č.
369/1990 Z. z. o obecnom zriadení pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva, ak sa
domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše
v lehote do 10 dní od schválenia mestským zastupiteľstvom.

Rozhodnutím jediného spoločníka spoločnosti Technické služby Poltár, s. r. o., IČO:
52 830 586, so sídlom Železničná 489/1, 987 01 Poltár (ďalej aj ako „Spoločnosť“), zo dňa
09.12.2021, došlo k zníženiu počtu členov dozornej rady Spoločnosti z piatich na troch.
Vzhľadom k tomu, že dozorná rada Spoločnosti má v súčasnosti troch členov, nemôže dôjsť
k vymenovaniu ďalšieho člena.
Vzhľadom k uvedenému využívam vo vzťahu k uzneseniu Mestského zastupiteľstva v Poltári
č. 155/2021 zo dňa 03.12.2021 sistačné právo podľa § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení.

UZNESENIE č. 156/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
za člena dozornej rady Pavla Gavalca do obchodnej spoločnosti Technické služby Poltár,
s. r. o., IČO: 52 830 586, so sídlom Železničná 489/1, 987 01 Poltár

Hlasovanie:
10 za

- proti

2 - zdržal sa hlasovania
Ján Kromholc
Bc. Martina Tóčiková

Neprítomný: Ing. Jozef Žilík

Odôvodnenie využitia sistačného práva: Primátor môže v zmysle § 13 ods. 6 zákona SNR č.
369/1990 Z. z. o obecnom zriadení pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva, ak sa
domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše
v lehote do 10 dní od schválenia mestským zastupiteľstvom.

Nakoľko primátorka mesta Poltár využila svoje sistačné právo a nepodpísala uznesenia
Mestského zastupiteľstva v Poltári č. 151/2021 zo dňa 03.12.2021, č. 153/2021 zo dňa
03.12.2021 a č. 154/2021 zo dňa 03.12.2021, nemôže dôjsť k účinnému schváleniu

a vymenovaniu nových členov dozornej rady spoločnosti Technické služby Poltár, s. r. o., IČO:
52 830 586, so sídlom Železničná 489/1, 987 01 Poltár.

Vzhľadom k uvedenému využívam vo vzťahu k uzneseniu Mestského zastupiteľstva v Poltári
č. 156/2021 zo dňa 03.12.2021 sistačné právo podľa § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení.

UZNESENIE č. 157/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
za člena dozornej rady Zdenka Račka do obchodnej spoločnosti Technické služby Poltár,
s. r. o., IČO: 52 830 586, so sídlom Železničná 489/1, 987 01 Poltár

Hlasovanie:
11 za

- proti

1 - zdržal sa hlasovania
Bc. Martina Tóčiková

Neprítomný: Ing. Jozef Žilík
Odôvodnenie využitia sistačného práva: Primátor môže v zmysle § 13 ods. 6 zákona SNR č.
369/1990 Z. z. o obecnom zriadení pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva, ak sa
domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše
v lehote do 10 dní od schválenia mestským zastupiteľstvom.

Rozhodnutím jediného spoločníka spoločnosti Technické služby Poltár, s. r. o., IČO:
52 830 586, so sídlom Železničná 489/1, 987 01 Poltár (ďalej aj ako „Spoločnosť“), zo dňa
09.12.2021, došlo k zníženiu počtu členov dozornej rady Spoločnosti z piatich na troch.
Vzhľadom k tomu, že dozorná rada Spoločnosti má v súčasnosti troch členov, nemôže dôjsť
k vymenovaniu ďalšieho člena.
Vzhľadom k uvedenému využívam vo vzťahu k uzneseniu Mestského zastupiteľstva v Poltári
č. 157/2021 zo dňa 03.12.2021 sistačné právo podľa § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení.

UZNESENIE č. 158/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE

za člena dozornej rady Borisa Dreisiga do obchodnej spoločnosti Technické služby Poltár,
s. r. o., IČO: 52 830 586, so sídlom Železničná 489/1, 987 01 Poltár

Hlasovanie:
10 za

- proti

2 - zdržal sa hlasovania
Boris Dreisig
Bc. Martina Tóčiková

Neprítomný: Ing. Jozef Žilík

UZNESENIE č. 159/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
za člena dozornej rady MUDr. Radovana Baníka do obchodnej spoločnosti Technické služby
Poltár, s. r. o., IČO: 52 830 586, so sídlom Železničná 489/1, 987 01 Poltár

Hlasovanie:
7 za

2 - proti
Bc. Ján Skýpala
Mgr. Lenka Sojková

3 - zdržal sa hlasovania
Mgr. Pavel Jánošík
Ján Kromholc
Bc. Martina Tóčiková

Neprítomný: Ing. Jozef Žilík
Odôvodnenie využitia sistačného práva: Primátor môže v zmysle § 13 ods. 6 zákona SNR č.
369/1990 Z. z. o obecnom zriadení pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva, ak sa
domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše
v lehote do 10 dní od schválenia mestským zastupiteľstvom.
Mestské zastupiteľstvo v Poltári prijalo dňa 03.12.2021 uznesenie č. 159/2021, v ktorom na
základe pozmeňujúceho návrhu poslanca Ing. Miroslava Macove schválilo za člena dozornej
rady spoločnosti Technické služby Poltár, s.r.o, IČO: 52 830 586, so sídlom Železničná 489/1,
987 01 Poltár, MUDr. Radovana Baníka.

Keďže Uznesením č. 51/2019 zo dňa 23. 05. 2019 mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie, že
poslanec Mestského zastupiteľstva v Poltári, MUDr. Radovan Baník v zmysle § 25 ods. 2 písm.
d) zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňa 16. 04. 2019
stratil mandát poslanca mestského zastupiteľstva, domnievam sa, že existuje dôvodná
pochybnosť či bude vykonávať funkciu člena rady s odbornou starostlivosťou a v súlade s
oprávneným záujmami spoločnosti Technické služby Poltár, s.r.o. a mesta Poltár.
Vzhľadom k uvedenému využívam vo vzťahu k predmetnému uzneseniu sistačné právo podľa
§ 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

UZNESENIE č. 160/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE
rozhodnutie jediného spoločníka obchodnej spoločnosti Technické služby Poltár, s.r.o., IČO:
52 830 586, so sídlom Železničná 489/1, 987 01 Poltár o odvolaní JUDr. Bronislavy Garajovej
z funkcie členky dozornej rady

Hlasovanie:
6 za

0 - proti

5 - zdržal sa hlasovania
Boris Dreisig
Pavel Gavalec
Marián Korimčák
Zdenko Račko
Ing. Peter Žilák

Neprítomní: Bc. Ján Skýpala, Ing. Jozef Žilík
UZNESENIE č. /2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
za člena dozornej rady Mgr. Pavla Jánošíka do obchodnej spoločnosti Technické služby Poltár,
s. r. o., IČO: 52 830 586, so sídlom Železničná 489/1, 987 01 Poltár

Hlasovanie:
2 za
Bc. Ján Skýpala
Bc. Martina Tóčiková

0 - proti

7 - zdržal sa hlasovania

Neprítomní: Mgr. Pavel Jánošík, Ing. Miroslav Macove, Ing. Peter Žilák, Ing. Jozef Žilík

Uznesenie nebolo prijaté!
UZNESENIE č. 161/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
RUŠÍ
Uznesenie č. 103/2021
schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Poltári dňa 30.08.2021, ktorého predmetom
bolo schválenie predloženia ŽoNFP a spolufinancovania pre projekt „Zvýšenie infraštruktúry
Materskej školy Kanadská v meste Poltár“

Hlasovanie:
11 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomní: Ing. Peter Žilák, Ing. Jozef Žilík
UZNESENIE č. 162/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
1. predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu s názvom „Zvýšenie
infraštruktúry Materskej školy Kanadská v meste Poltár“ realizovaného v
rámci výzvy s kódom IROP-PO2-SC221-2021-67, ktorého ciele sú v súlade s
platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce
2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške 2 755,39 €
4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu
mesta

Hlasovanie:
12 za
Neprítomný: Ing. Jozef Žilík

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

UZNESENIE č. 163/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
1. predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu s názvom „Zvýšenie kvality
poskytovaných služieb a zlepšovanie hygienických štandardov kultúrneho
domu Poltár“ realizovaného v rámci výzvy s kódom IROP-PO7-SC77-2021-75,
ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným programom
rozvoja obce
2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške 10 526,32 €
4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z vlastného
rozpočtu

Hlasovanie:
11 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomní: Zdenko Račko, Ing. Jozef Žilík

UZNESENIE č.164/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
finančnú dotáciu na mzdy a prevádzku pre školské zariadenie – Centrum voľného času
Nemšová na školský rok 2021/2022 vo výške 101,00 €

Hlasovanie:
12 za
Neprítomný: Ing. Jozef Žilík

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

UZNESENIE č. 165/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
sobášiacich poslancov mestského zastupiteľstva: Boris Dreisig, Pavel Gavalec, Mgr. Pavel
Jánošík, Marian Korimčák, Ján Kromholc, Mário Kurák, Ing. Miroslav Macove, Zdenko
Račko, Bc. Ján Skýpala, Bc. Martina Tóčiková, Ing. Peter Žilák, Ing. Jozef Žilík

Hlasovanie:
9 za

0 - proti

2 - zdržal sa hlasovania
Pavel Gavalec
Mgr. Pavol Jánošík

Neprítomní: Marián Korimčák, Ing. Jozef Žilík
UZNESENIE č. 166/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE
žiadosť Mgr. Zuzany Gregorovej, Martina Šálku o uvoľnenie z členstva v ZPOZ

Hlasovanie:
12 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Ing. Jozef Žilík
UZNESENIE č. 167/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
ukončenie členstva v ZPOZ na základe žiadostí Mgr. Zuzany Gregorovej a Martina Šálku

Hlasovanie:
12 za
Neprítomný: Ing. Jozef Žilík
UZNESENIE č. 168/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

ukončenie členstva v ZPOZ JUDr. Bronislavy Garajovej a Karola Švingála

Hlasovanie:
11 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomní: Boris Dreisig, Ing. Jozef Žilík

UZNESENIE č. 169/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
prijatie nových členov do ZPOZ PaedDr. Zuzany Bokorovej, Mgr. Stanislavy Čepkovej, Ing.
Adely Palíkovej, Martiny Vrábľovej, Milana Fulerčíka, Gabriely Gaberovej

Hlasovanie:
12 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Ing. Jozef Žilík

UZNESENIE č. 170/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
a) Dodatok č. 1 k Zásadám zabezpečovania občianskych obradov v meste Poltár,
v ktorom
1. V prílohe 1 v bode 3 sa pôvodný text vypúšťa a nahrádza sa nasledovným znením:
Pre jednotlivých účinkujúcich na obradoch sa určuje nasledovná odmena za jeden obrad:
f) smútočný rečník/ hlavný prejav + recitácia 1 báseň
120 €, za každý obrad
g) prejav nad hrobom alebo pri aute + recitácia 2 básne 60 €, za každý obrad
V prípade konania občianskych pohrebov v sobotu, v nedeľu a sviatky patrí
účinkujúcim odmena 100 % príplatku. Smútočný rečník, recitácia 240 € a prejav nad
hrobom/ pri aute a recitácia 120 €.
2. V prílohe č. 2 v bode 1 sa pôvodný text vypúšťa a nahrádza nasledovným znením:

Osobám povereným zastupovaním mesta Poltár, ktorí organizačne a výkonne
zabezpečujú občianske obrady poskytuje mesto Poltár zo svojho rozpočtu paušálny
príspevok na úhradu zvýšených výdavkov na ošatenie a na úpravu zovňajšku vo výške
20,00 € na jeden kalendárny deň účinkovania bez ohľadu na počet obradov.

Hlasovanie:
10 za

0 - proti

2 - zdržal sa hlasovania
Mgr. Pavel Jánošík
Mgr. Lenka Sojková

Neprítomný: Ing. Jozef Žilík

UZNESENIE č. 171/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
a) Dodatok č. 1 k Zásadám zabezpečovania občianskych obradov v meste Poltár,
v ktorom
1. V prílohe 1 v bode 3 sa pôvodný text vypúšťa a nahrádza sa nasledovným znením:
Pre jednotlivých účinkujúcich na obradoch sa určuje nasledovná odmena za jeden obrad:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

rečník ........................................................................... 40 €, za každý obrad
matrikárka a zahájenie ................................................ 30 €, za každý obrad
recitátorka ................................................................... 30 €, za každý obrad
hudobník ..................................................................... 30 €, za každý obrad
spev ............................................................................. 30 €, za každý obrad
smútočný rečník/ hlavný prejav + recitácia 1 báseň
120 €, za každý obrad
prejav nad hrobom alebo pri aute + recitácia 2 básne 60 €, za každý obrad

V prípade konania občianskych pohrebov v sobotu, v nedeľu a sviatky patrí
účinkujúcim odmena 100 % príplatku. Smútočný rečník, recitácia 240 € a prejav nad
hrobom/ pri aute a recitácia 120 €.
2. V prílohe č. 2 v bode 1 sa pôvodný text vypúšťa a nahrádza nasledovným znením:
Osobám povereným zastupovaním mesta Poltár, ktorí organizačne a výkonne
zabezpečujú občianske obrady poskytuje mesto Poltár zo svojho rozpočtu paušálny
príspevok na úhradu zvýšených výdavkov na ošatenie a na úpravu zovňajšku vo výške
20,00 € na jeden kalendárny deň účinkovania bez ohľadu na počet obradov.

b) Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Poltári
a členov komisií mestského zastupiteľstva - neposlancov
Článok 10 sa pôvodný text vypúšťa a nahrádza sa nasledovným znením

1. Poslancovi MsZ Poltár, ktorý je poverený vykonávať občianske obrady a slávnosti
patrí:
a) odmena za účasť pri občianskych obradoch a slávnostiach v sobášnej sieni mesta
Poltár vo výške 40,00 € za 1 obrad.
b) odmena za účasť pri občianskych obradoch a slávnostiach mimo sobášnej siene mesta
Poltár – výjazd vo výške 50,00 € za 1 obrad.
c) paušálny príspevok na úhradu zvýšených výdavkov na ošatenie a na úpravu
zovňajšku vo výške 20,00 € na jeden kalendárny deň.
d) účasť poslanca pri gratulácii - životné jubileá občanov (80, 85, 90, 95 rokov) odmena 20,00 € na jeden kalendárny deň.
Uvedené zmeny v odmeňovaní sú účinné odo dňa schválenia MsZ.

Hlasovanie:
12 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Ing. Jozef Žilík

UZNESENIE č. 172/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
VYHLASUJE
dobrovoľnú zbierku „Primátorský punč 2021“

Hlasovanie:
11 za

0 - proti

Neprítomní: Mgr. Pavol Jánošík, Ing. Jozef Žilík

UZNESENIE č. 173/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
USTANOVUJE

0 - zdržal sa hlasovania

podmienky dobrovoľnej zbierky, ktoré sú uvedené v prílohe tohto uznesenia.

Hlasovanie:
11 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomní: Mgr. Pavol Jánošík, Ing. Jozef Žilík

UZNESENIE č. 174/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Poltár na rok 2022 pre Športový klub stolného tenisu
Poltár vo výške 2 500,00 Eur

Hlasovanie:
12 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Ing. Jozef Žilík

UZNESENIE č. 175/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Poltár na rok 2022 pre Slovenský červený kríž Poltár
vo výške 400,00 Eur
Hlasovanie:
12 za
Neprítomný: Ing. Jozef Žilík
UZNESENIE č. 176/2021

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Poltár na rok 2022 pre SZPB Poltár vo výške 600,00 Eur

Hlasovanie:
12 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Ing. Jozef Žilík

UZNESENIE č. 177/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Poltár na rok 2022 pre Jednotu dôchodcov Poltár vo výške
1 100,00 Eur

Hlasovanie:
12 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Ing. Jozef Žilík
UZNESENIE č. 178/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Poltár na rok 2022 pre MUAI THAI Carnage Club Poltár
vo výške 3 000,00 Eur
Hlasovanie:
12 za
Neprítomný: Ing. Jozef Žilík
UZNESENIE č. 179/2021

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Poltár na rok 2022 pre Slovenský zväz zdravotne
postihnutých vo výške 1 000,00 Eur

Hlasovanie:
12 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Ing. Jozef Žilík
UZNESENIE č. 180/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Poltár na rok 2022 pre Mestský volejbalový klub Poltár
vo výške 7 200,00 Eur

Hlasovanie:
12 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Ing. Jozef Žilík
UZNESENIE č. 181/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Poltár na rok 2022 pre TJ Sklotatran Poltár
vo výške 36 700,00 Eur
Hlasovanie:
12 za
Neprítomný: Ing. Jozef Žilík

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

UZNESENIE č. 182/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
V súlade so zmluvou o poskytovaní nenávratného finančného príspevku č. OPKZP – PO1 – SC
111 - 2017 – 32/16, zo dňa 25.09.2019 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“) a článkom 13
ods. 1 „Zabezpečenie pohľadávky, poistenie majetku a zmluvné pokuty“, prílohy č. 1 Zmluvy
o poskytnutí NFP Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku, zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy
o poskytnutí NFP vo forme vlastnej blankozmenky a vystavenie vlastnej blankozmenky pre
poskytovateľa Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava.
IČO : 42 181 810 (ďalej len „Poskytovateľ“) v zastúpení Slovenská agentúra životného
prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica, IČO : 00 626 031, poštová adresa –
Slovenská agentúra životného prostredia, Sekcia fondov EÚ, Karloveská 2, 841 04 Bratislava
4, pre projekt s názvom „Zberný dvor v meste Poltár“, Kód projektu: 310011R573.

Hlasovanie:
12 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Ing. Jozef Žilík

UZNESENIE č. 183/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
POVERUJE
primátorku mesta Poltár podpísaním Zmluvy o vyplňovacom práve k blankozmenke a vlastnej
blankozmenky na zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky voči Poskytovateľovi podľa
Zmluvy o poskytnutí NFP č. OPKZP – PO1 – SC 111 - 2017 – 32/16 zo dňa 25.09.2019.

Hlasovanie:
12 za
Neprítomný: Ing. Jozef Žilík

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

UZNESENIE č. 184/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE
Rozpočtové opatrenie primátorky mesta č. 2/2021
Na základe platných Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Poltár Časť
II. §8 Rozpočtové opatrenia bod 4. primátorka mesta Poltár schvaľuje nasledovné zmeny
rozpočtu do výšky 90.000,00 EUR vrátane v jednom kalendárnom roku:
Vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Poltár :
Programový rozpočet 7.3.2 – Miestne komunikácie
Funkčná klasifikácia služby 06.6.0 – Bývanie a občianska vybavenosť
Ekon. klasifikácia
717 002 – Rekonštrukcia a modernizácia MK časť Prievrana

Suma
- 11 392,00 €

Programový rozpočet 7.3.2 – Miestne komunikácie
služby 06.6.0 – Bývanie a občianska vybavenosť
Ekon. klasifikácia
717 002 – Rekonštrukcia a modernizácia miestne komunikácie

Suma
5 190,00 €

Programový rozpočet 14.3 – Realizácia stavieb
Funkčná klasifikácia služby 06.6.0 – Bývanie a občianska vybavenosť
Ekon. klasifikácia
717 002 –Vybudovanie MK staré garáže 13.januára

Suma
6 202,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Poltár :
Programový rozpočet 14.3 – Realizácia stavieb
Funkčná klasifikácia služby 06.6.0 – Bývanie a občianska vybavenosť
Ekon. klasifikácia
717 002 –Rekonštrukcia a modernizácia – kanalizácia Továrenská

Suma
- 7 143,35 €

Programový rozpočet 7.3.2 – Miestne komunikácie
služby 06.6.0 – Bývanie a občianska vybavenosť
Ekon. klasifikácia
717 002 – Rekonštrukcia a modernizácia miestne komunikácie

Suma
7 143,35 €

Hlasovanie:
12 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Ing. Jozef Žilík
UZNESENIE č. 185/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
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 mesta Poltár:
Ekon. klasifikácia
312 – príjem – Fond na podporu umenia

Suma
1 000,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Programový rozpočet 9.1.2 – Mestská ľudová knižnica
Funkčná klasifikácia 08.2.0 – Kultúrne služby
Ekon. klasifikácia
Suma
1 000,00 €

633 – všeobecný materiál

Hlasovanie:
12 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Ing. Jozef Žilík
UZNESENIE č. 186/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
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 mesta Poltár:
Ekon. klasifikácia
312 – príjem –Banskobystrický samosprávny kraj
Vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Programový rozpočet 9.1.1 – Kultúrny dom

Suma
3 000,00 €

Funkčná klasifikácia 08.2.0 – Kultúrne služby
Ekon. klasifikácia
Suma
3 000,00 €

637 – kultúrne podujatia

Hlasovanie:
12 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Ing. Jozef Žilík

UZNESENIE č. 187/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
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 mesta Poltár:
Ekon. klasifikácia
312 – príjem – Fond na podporu kultúry národnostných menšín

Suma
6 000,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Programový rozpočet 9.1.1 – Kultúrny dom
Funkčná klasifikácia 08.2.0 – Kultúrne služby
Ekon. klasifikácia
Suma
6 000,00 €

637 – kultúrne podujatia

Hlasovanie:
12 za
Neprítomný: Ing. Jozef Žilík

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

UZNESENIE č. 188/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
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 mesta Poltár:
Ekon. klasifikácia
312 – príjem nenormatívne finančné prostriedky zo ŠR

Suma
10 000,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Programový rozpočet 8.1.1 – Materská škola Sklárska
Funkčná klasifikácia 09.1.1.1 – Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (MŠ
Sklárska)
Ekon. klasifikácia
Suma
633 – Všeobecný materiál
10 000,00 €

Hlasovanie:
12 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Ing. Jozef Žilík
UZNESENIE č. 189/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
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 mesta Poltár:
Ekon. klasifikácia
312 – príjem nenormatívne finančné prostriedky zo ŠR

Suma
307,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Programový rozpočet 8.1.1 – Materská škola Sklárska
Funkčná klasifikácia 09.1.1.1 – Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (MŠ
Sklárska)
Ekon. klasifikácia
Suma
633 – Všeobecný materiál
307,00 €

Hlasovanie:
12 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Ing. Jozef Žilík

UZNESENIE č. 190/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
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 mesta Poltár:
Ekon. klasifikácia
312 – príjem – Nadácia Pontis – Nadačný fond Tesco

Suma
600,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Programový rozpočet 9.1.1 – Kultúrny dom
Funkčná klasifikácia 08.2.0 – Kultúrne služby
Ekon. klasifikácia
633 – nákup hlasovacích košov na cigaretové ohorky

Suma
600,00 €

Hlasovanie:
12 za
Neprítomný: Ing. Jozef Žilík

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

UZNESENIE č. 191/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
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 mesta Poltár:
Ekon. klasifikácia
312 – príjem – Metodicko-pedagogické centrum – MŠ Kanadská

Suma
4 000,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Programový rozpočet 8.1.2 – Materská škola Kanadská
Funkčná klasifikácia 09.1.1.1 – Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (MŠ
Kanadská)
Ekon. klasifikácia
Suma
610 – Mzdový výdavky
2 332,00 €
620 – Odvody do poisťovní
1 268,00 €
637 – Služby
100,00 €
642 – Transfery pre jednotlivcov PN
300,00 €
SPOLU
4 000,00 €

Hlasovanie:
12 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Ing. Jozef Žilík
UZNESENIE č. 192/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
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 mesta Poltár:
Ekon. klasifikácia
312 – príjem nenormatívne finančné prostriedky zo ŠR
Vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Programový rozpočet 8.1.2 – Materská škola Kanadská

Suma
103,00 €

Funkčná klasifikácia 09.1.1.1 – Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (MŠ
Kanadská)
Ekon. klasifikácia
Suma
633 – Všeobecný materiál
103,00 €

Hlasovanie:
12 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Ing. Jozef Žilík

UZNESENIE č. 193/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
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 mesta Poltár:
Ekon. klasifikácia
312 – príjem – MV SR dotácia Matrika

Suma
1532,86 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Programový rozpočet 4.2.2 – Matrika a overovanie
Funkčná klasifikácia 01.3.3 – Iné všeobecné služby
Ekon. klasifikácia
Suma
993,86 €
539,00 €
1 532,86 €

610 – Mzdový výdavky
620 – Odvody do poisťovní
SPOLU

Hlasovanie:
12 za
Neprítomný: Ing. Jozef Žilík

UZNESENIE č. 194/2021

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
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 mesta Poltár:
Ekon. klasifikácia
312 – príjem - Ministerstvo vnútra SR - screening

Suma
9 230,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Programový rozpočet 1.1 – Screening
Funkčná klasifikácia 01.1.1 – Výkonné a zákonodarne orgány
Ekon. klasifikácia
Suma
9 230,00 €

637 – všeobecné služby

Hlasovanie:
12 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Ing. Jozef Žilík

UZNESENIE č. 195/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
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 mesta Poltár:
Ekon. klasifikácia
311 – príjem –sponzorské príspevky na Dni mesta Poltár
Vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Poltár:

Suma
1 450,00 €

Programový rozpočet 9.1.1 – Kultúrny dom
Funkčná klasifikácia 08.2.0 – Kultúrne služby
Ekon. klasifikácia
633 – všeobecný materiál – Dni mesta Poltár

Suma
1 450,00 €

Hlasovanie:
12 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Ing. Jozef Žilík

UZNESENIE č. 196/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
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 mesta Poltár:
Ekon. klasifikácia
312 – Príspevok na špecifiká

Suma
1 955,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu ZŠ Slobody:
Programový rozpočet 8.2.1 – Základná škola Slobody
Funkčná klasifikácia 09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou
starostlivosťou – príspevok na špecifiká – osobné ochranné pomôcky a dezinfekčné pomôcky
Ekon. klasifikácia
Suma
633 – všeobecný materiál

Suma
1 955,00 €

Hlasovanie:
12 za
Neprítomný: Ing. Jozef Žilík

0 - proti

0- zdržal sa hlasovania

UZNESENIE č. 197/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
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 mesta Poltár:
Ekon. klasifikácia
312 – príspevok na špecifiká – digitalizácia

Suma
2 000,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu ZŠ Slobody:
Programový rozpočet 8.2.1 – Základná škola Slobody
Funkčná klasifikácia 09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou
starostlivosťou – príspevok na špecifiká – digitálne technológie
Ekon. klasifikácia
Suma
633 – materiál

Suma
2 000,00 €

Hlasovanie:
12 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Ing. Jozef Žilík

UZNESENIE č. 198/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
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 mesta Poltár:
Ekon. klasifikácia
312 – rozvojový projekt „Spolu múdrejší“
Vo výdavkovej časti rozpočtu ZŠ Slobody:
Programový rozpočet 8.2.1 – Základná škola Slobody

Suma
3 150,00 €

Funkčná klasifikácia 09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou
starostlivosťou – príspevok na rozvojový projekt „Spolu múdrejší“
Ekon. klasifikácia
610 – mzdové výdavky
620 – poistné a odvody do poisťovní
Spolu

Suma
2 335,00 €
815,00 €
3 150,00 €

Hlasovanie:
12 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Ing. Jozef Žilík

UZNESENIE č. 199/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
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 mesta Poltár:
Ekon. klasifikácia
312 – rozvojový projekt „Letná škola“

Suma
4 800,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu:
Programový rozpočet 8.2.1 – Základná škola Slobody
Funkčná klasifikácia 09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou
starostlivosťou
Ekon. klasifikácia
610 – mzdové výdavky
620 – poistné a odvody do poisťovní
633 – všeobecný materiál
637 – všeobecné služby
Spolu

Suma
2 250,00 €
787,00 €
1 347,00 €
416,00 €
4 800,00 €

Hlasovanie:
12 za
Neprítomný: Ing. Jozef Žilík

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

UZNESENIE č. 200/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
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 mesta Poltár:
Ekon. klasifikácia
312 – rozvojový projekt „Letná škola“

Suma
4 000,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu ZŠ Školská:
Programový rozpočet 8.2.2 – Základná škola Školská
Funkčná klasifikácia 09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou
starostlivosťou
Ekon. klasifikácia
610 – mzdové výdavky
633 – všeobecný materiál
637 – všeobecné služby
Spolu

Suma
1 640,00 €
1 353,20 €
1 006,80 €
4 000,00 €

Hlasovanie:
12 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Ing. Jozef Žilík
UZNESENIE č. 201/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
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 mesta Poltár:
Ekon. klasifikácia
312 – Príspevok na špecifiká

Suma
1 640,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu ZŠ Školská:
Programový rozpočet 8.2.2 – Základná škola Školská
Funkčná klasifikácia 09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou
starostlivosťou – príspevok na špecifiká – osobné ochranné pomôcky a dezinfekčné pomôcky
Ekon. klasifikácia
Suma
633 – všeobecný materiál

Suma
1 640,00 €

Hlasovanie:
12 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Ing. Jozef Žilík
UZNESENIE č. 202/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
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 mesta Poltár:
Ekon. klasifikácia
312 – rozvojový projekt „Spolu múdrejší“

Suma
3 150,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu ZŠ Školská:
Programový rozpočet 8.2.2 – Základná škola Školská
Funkčná klasifikácia 09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou
starostlivosťou – príspevok na rozvojový projekt „Spolu múdrejší“
Ekon. klasifikácia
610 – mzdové výdavky

Suma
3 150,00 €

Hlasovanie:
12 za
Neprítomný: Ing. Jozef Žilík

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

UZNESENIE č. 203/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
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 mesta Poltár:
Ekon. klasifikácia
312 – Rozvojový projekt – „Čítame radi“

Suma
800,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu ZŠ Školská:
Programový rozpočet 8.2.2 – Základná škola Školská
Funkčná klasifikácia 09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou
starostlivosťou – rozvojový projekt – „Čítame radi“
Ekon. klasifikácia
Suma
633 – všeobecný materiál

Suma
800,00 €

Hlasovanie:
12 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Ing. Jozef Žilík

UZNESENIE č. 204/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE
ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
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 mesta Poltár:
Ekon. klasifikácia
312 – Transfery v rámci verejnej správy – ZŠ Školská - asistenti

Suma
23 165,00 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu ZŠ Školská:
Programový rozpočet 8.2.2 – Základná škola Školská
Funkčná klasifikácia 09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou
starostlivosťou – asistenti učiteľa
Ekon. klasifikácia
Suma
610 - mzdové výdavky
17 168,00 €
620 - poistné a odvody do poisťovní
5 997,00 €
SPOLU
23 165,00 €

Hlasovanie:
12 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Ing. Jozef Žilík

UZNESENIE č. 205/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
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
Vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Programový rozpočet 14.3. Realizácia stavieb
Funkčná klasifikácia 06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť
Ekon. klasifikácia
717 002 – Rekonštrukcia a modernizácia mestského kúpaliska
712 001 – Nákup budov, objektov alebo častí – sanitárny kontajner
718 004 – Nákup prevádzkových strojov – bazénový vysávač

Suma
- 12 439,00 €
8 940,00 €
3 499,00 €

Rozpočtovým opatrením sa v rámci schváleného rozpočtu v kapitálových výdavkov
schválených na mestské kúpalisko vo výške 100 000,00 EUR (ekonomická klasifikácia
717 002 rekonštrukcia a modernizácia) presúva 12 439,00 EUR na ekonomické položky:
1)
712 001 – nákup sanitárneho kontajnera suma vo výške 8 940,00 EUR
2)
718 004 – nákup bazénového vysávača vo výške 3 499,00 EUR

Hlasovanie:
12 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Ing. Jozef Žilík
UZNESENIE č. 206/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
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
Vo výdavkovej časti rozpočtu:
Programový rozpočet 1.4 – Kontrola – hlavný kontrolór
Funkčná klasifikácia 01.1.2 –Finančné a rozpočtové záležitosti
Ekon. klasifikácia
Suma
- 200,00 €
200,00 €

637 – všeobecné služby
642 – Transfery jednotlivcom a NO

Hlasovanie:
12 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Ing. Jozef Žilík

UZNESENIE č. 207/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
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
Vo výdavkovej časti rozpočtu:
Programový rozpočet 8.1.2 – MŠ Kanadská
Funkčná klasifikácia 09.1.1.1 – Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou –
MŠ Kanadská
Ekonomická klasifikácia
Suma
631 – Cestovné náhrady
-100,00 €

632 – Energie, voda a komunikácie
633 – Všeobecný materiál
635 – Rutinná a štandardná údržba budov
637 – Všeobecné služby
642 – Transfery jednotlivcom a NO
SPOLU

-650,00 €
-550,00 €
-300,00 €
-650,00 €
-50,00 €
-2 300,00 €

610 – mzdové výdavky
620 – Poistné a príspevok do poisťovní
SPOLU

1 491,00 €
809,00 €
2 300,00 €

Hlasovanie:
12 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Ing. Jozef Žilík
UZNESENIE č. 208/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
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
Vo výdavkovej časti rozpočtu:
Programový rozpočet 8.3.2. – Školská jedáleň pri MŠ Sklárskej
Funkčná klasifikácia 09.6.0.1 – Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho
vzdelávania
Ekon. klasifikácia
Suma
610 – Mzdové výdavky
- 2 000,00 €
620 – Poistné a príspevok do poisťovní
- 500,00 €
635 – Rutinná a štandardná údržba budov
- 3 000,00 €
637 – Všeobecné služby
- 1 000,00 €
SPOLU
- 6 500,00 €
Vo výdavkovej časti rozpočtu:
Programový rozpočet 8.1.2 – MŠ Kanadská
Funkčná klasifikácia 09.1.1.1 – Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou –
MŠ Kanadská
Ekonomická klasifikácia
Suma
610 – mzdové výdavky
4 212,00 €
620 – Poistné a príspevok do poisťovní
2 288,00 €

6 500,00 €

SPOLU

Hlasovanie:
12 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Ing. Jozef Žilík

UZNESENIE č. 209/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
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
Vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Programový rozpočet 8.1.1 – Materská škola Sklárska
Funkčná klasifikácia 09.1.1.1 – Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (MŠ
Sklárska)
Ekon. klasifikácia
Suma
632 – Energie, voda a komunikácie
- 2 500,00 €
642 – Transfery jednotlivcom a NO
2 500,00 €

Hlasovanie:
12 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Ing. Jozef Žilík

UZNESENIE č. 210/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
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
Vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Programový rozpočet 1.2 – Strategické projektovanie
Funkčná klasifikácia 01.1.1 – Výkonné a zákonodarné orgány – mestská samospráva
Ekon. klasifikácia
Suma
610 – Mzdové výdavky
- 6 804,00 €
620 – Poistné a príspevok do poisťovní
- 3 696,00 €
SPOLU
- 10 500,00 €
Programový rozpočet 3.2.1 – Nehnuteľný majetok mesta
Funkčná klasifikácia 01.1.1 – Výkonné a zákonodarné orgány – mestská samospráva
Ekon. klasifikácia
Suma
632 – Energie, voda a kúrenie
8 000,00 €
Programový rozpočet 3.2.2 – Hnuteľný majetok mesta
Funkčná klasifikácia 01.1.1 – Výkonné a zákonodarné orgány – mestská samospráva
Ekon. klasifikácia
Suma
636 – Nájomné za nájom pozemkov, budov a výpočtovej techniky
1 500,00 €
Programový rozpočet 1.1 – Manažment
Funkčná klasifikácia 01.1.1 – Výkonné a zákonodarné orgány – mestská samospráva
Ekon. klasifikácia
Suma
642 – Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
1 000,00 €

Hlasovanie:
12 za

0 - proti

Neprítomný: Ing. Jozef Žilík

UZNESENIE č. 211/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.

0 - zdržal sa hlasovania

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
Vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Poltár:
Programový rozpočet 14.3. Realizácia stavieb
Funkčná klasifikácia 06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť
Ekon. klasifikácia
717 002 – Rekonštrukcia a modernizácia budovy Krištáľ
717 002 – Rekonštrukcia a modernizácia strechy Krištáľ

Suma
- 15 000,00 €
15 000,00 €

Hlasovanie:
12 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Ing. Jozef Žilík

UZNESENIE č. 212/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.
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
príjmova 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
Vo výdavkovej časti rozpočtu Základná umelecká škola:
Programový rozpočet 8.7. Základná umelecká škola
Funkčná klasifikácia 09.5.0. Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (ZUŠ)
Ekon. klasifikácia
Suma
633 018 – Licencie
-123,00 €
633 001 – Interiérové vybavenie
- 1.070,00 €
631 001 – Cestovné
-162,00 €
SPOLU
- 1 355,00 €
Vo výdavkovej časti rozpočtu Základná umelecká škola:
Programový rozpočet 8.7. Základná umelecká škola
Funkčná klasifikácia 09.5.0. Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (ZUŠ)
Ekon. klasifikácia
Suma

632 004Komunikačná infraštruktúra (632 003-4)
633 006 Všeobecný materiál
637 001 Školenia
635 004 Údržba prevádzkových strojov
642 015 Nemocenské
SPOLU

123,00 €
600,00 €
62,00 €
100,00 €
470,00 €
1 355,00 €

Hlasovanie:
12 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomný: Ing. Jozef Žilík

UZNESENIE č. 213/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
Plán činnosti MsR na I. polrok 2022 v nasledovných termínoch: 08. 02. 2022
08. 03. 2022
19. 04. 2022
07. 06. 2022
Hlasovanie:
8 za

1 - proti
Mgr. Lenka Sojková

3 - zdržal sa hlasovania
Mgr. Pavol Jánošík
Ján Kromholc
Bc. Ján Skýpala

Neprítomný: Ing. Jozef Žilík
Odôvodnenie využitia sistačného práva: Primátor môže v zmysle § 13 ods. 6 zákona SNR č.
369/1990 Z. z. o obecnom zriadení pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva, ak sa
domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše
v lehote do 10 dní od schválenia mestským zastupiteľstvom.
Mestské zastupiteľstvo v Poltári na svojom zasadnutí dňa 3. decembra 2021 prijalo Uznesenie
č. 213/2021, v ktorom na základe pozmeňujúceho návrhu poslanca Pavla Gavalca schválilo
plán činnosti MsR na I. polrok 2022 s tým, že zasadnutia MsR by sa uskutočnili 4 krát sa polrok
v dňoch 08.02.2022, 08.03.2022, 19.04.2022, 07.06.2022.
Podľa § 14 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom a účinnom znení:
Obecná rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. Jej zasadnutie zvoláva a
vedie starosta alebo zástupca starostu, ak tak neurobí starosta.

Zákon o obecnom zriadení ani žiadny iný predpis neustanovuje podmienku schválenia
rámcového plánu či harmonogramu zasadnutí mestskej rady, pričom podľa zákona zasadnutia
zvoláva starosta, resp. primátor alebo jeho zástupca. Z uvedených dôvodov som sa rozhodla
využiť svoje sistačné právo v súlade s § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
a predmetné uznesenie v zákonnej lehote nepodpísať.

UZNESENIE č. 214/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE

Plán činnosti MsZ na I. polrok 2022 v nasledovných termínoch: 16. 02. 2022
16. 03. 2022
27. 04. 2022
15. 06. 2022

Hlasovanie:
8 za

0 - proti

4 - zdržal sa hlasovania
Mgr. Pavol Jánošík
Ján Kromholc
Bc. Ján Skýpala
Mgr. Lenka Sojková

Neprítomný: Ing. Jozef Žilík
Odôvodnenie využitia sistačného práva: Primátor môže v zmysle § 13 ods. 6 zákona SNR č.
369/1990 Z. z. o obecnom zriadení pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva, ak sa
domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše
v lehote do 10 dní od schválenia mestským zastupiteľstvom.
Mestské zastupiteľstvo v Poltári na svojom zasadnutí dňa 3. decembra 2021 prijalo Uznesenie
č. 214/2021, v ktorom na základe pozmeňujúceho návrhu poslanca Pavla Gavalca schválilo
plán činnosti MsZ na I. polrok 2022 s tým, že zasadnutia MsZ by sa uskutočňovali
v nasledovných termínoch: 16. 02. 2022, 16.03. 2022, 27.04.2022, 15.06.2022.
Ustanovenie § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom a účinnom znení
stanovuje minimálnu periodicitu rokovania obecného zastupiteľstva, a to najmenej raz za tri
mesiace. Z § 5 ods. 2 a 8 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
v platnom znení vyplýva, že obec zverejňuje termíny schôdzí obecného zastupiteľstva.
Zákon o obecnom zriadení ani žiadny iný predpis neustanovuje podmienku schválenia
rámcového plánu či harmonogramu zasadnutí mestského zastupiteľstva. Z uvedených dôvodov

som sa rozhodla využiť svoje sistačné právo v súlade s § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení a predmetné uznesenie v zákonnej lehote nepodpísať.

UZNESENIE č. 215/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE
Informatívnu správu o poskytovaní sociálnej starostlivosti a sociálnych služieb v meste Poltár

Hlasovanie:
11 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomní: Mário Kurák, Ing. Jozef Žilík

UZNESENIE č. 216/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE
Správu o výsledkoch kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Poltári za
2. polrok 2020

Hlasovanie:
10 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomní: Mário Kurák, Zdenko Račko, Ing. Jozef Žilík
UZNESENIE č. 217/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE
Správu o výsledkoch kontroly príjmov za správne poplatky podľa zákona č. 145/1995
Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov za rok 2020

Hlasovanie:
11 za

0 - proti

Neprítomní: Mário Kurák, Ing. Jozef Žilík

0 - zdržal sa hlasovania

UZNESENIE č. 218/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE
Správu o výsledkoch kontroly vybraných investičných akcií mesta realizovaných v roku 2020

Hlasovanie:
11 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomní: Mário Kurák, Ing. Jozef Žilík
UZNESENIE č. 219/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE
Správu o výsledkoch kontroly hospodárenia Školskej jedálne, Slobody 2, Poltár za rok 2020

Hlasovanie:
11 za

0 - proti

0 - zdržal sa hlasovania

Neprítomní: Mário Kurák, Ing. Jozef Žilík

UZNESENIE č. 220/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE
Informáciu o stave kontroly vykonávanej v spoločnosti Technické služby Poltár, s.r.o. na
základe žiadosti Mestského zastupiteľstva v Poltári

Hlasovanie:
10 za

0 - proti

Neprítomní: Mário Kurák, Mgr. Lenka Sojková, Ing. Jozef Žilík

0 - zdržal sa hlasovania

UZNESENIE č. 221/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
BERIE NA VEDOMIE
informáciu o nepodpísaní Uznesenia č. 117/2021 Mestského zastupiteľstva v Poltári
schváleného dňa 08.11.2021

Hlasovanie:
8 za

- proti

3 - zdržal sa hlasovania
Boris Dreisig
Pavel Gavalec
Ing. Miroslav Macove

Neprítomní: Mário Kurák, Ing. Jozef Žilík

UZNESENIE č. 222/2021
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
SCHVAĽUJE
1. spolufinancovanie projektu „EURÁ z EURA“ projekt na dobudovanie amatérskej
futbalovej infraštruktúry, na vybudovanie a rekonštrukciu športového zázemia v areáli
TJ Sklotatran Poltár vo výške 12 000 eur
2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške 12 000,00 €

4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z vlastného rozpočtu

Hlasovanie:
11 za

0 - proti

Neprítomní: Mário Kurák, Ing. Jozef Žilík

0 - zdržal sa hlasovania

