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Zápisnica
z 36. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
vo Veľkom Krtíši
DÁTUM A MIESTO KONANIA: 25.4.2018, Veľký Krtíš – zasadacia miestnosť č. d. 59
PRÍTOMNÍ:
Poslanci:
1. Boreš Igor, RNDr.
2. Cuper Jozef, Mgr.
3. Felber Alexius, MVDr.
4. Janíček Augustín
5. Kollár Ondrej, MUDr.
6. Kyseľová Mária, Ing. arch.
7. Lukáč Vladimír, MUDr.
8. Magdič Jozef, JUDr.
9. Mojţiš Stanislav, Ing.
10. Pavčová Eva
11. Šalko Peter, MUDr.
12. Trojčák Mirko, MUDr.
13. Vajová Klaudia, Mgr.
14. Ţaloudek Jaromír, Ing.
Za Mesto Veľký Krtíš:

1. Surkoš Dalibor, Ing., primátor mesta
2. Krchňavý Miloš, Mgr., hlavný kontrolór

Za MsÚ Veľký Krtíš:

1. Gallo Jozef, Ing, prednosta MsÚ
2. Jakabová Milena, Ing., vedúca OOP
3. Krupová Tatiana, Ing., vedúca OEaSM
4. Mojţišová Danka, Ing., vedúca OIaŢP
5. Šiška Milan, Ing., vedúci OS,Š,KaŠ

Za organizácie Mesta Veľký Krtíš:
1. Vrško Marian, Ing. riaditeľ SŠZ
NEPRÍTOMNÝ:

1. Strhársky Štefan, Ing.

ĎALŠÍ PRÍTOMNÝ:

1. Kušický Michal, IMPÉRIUM

PROGRAM:
1) Otvorenie zasadnutia
2) Voľba návrhovej komisie a určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Návrh Štatútu Správy športových zariadení Mesta Veľký Krtíš
Predkladá: Ing. Marian Vrško, riaditeľ SŠZ
4) Dodatok č. 3 ku Kúpnej zmluve
Predkladá: Ing. Jozef Gallo, prednosta MsÚ
5) Finančný príspevok na prevádzku a poskytovanej sociálnej sluţby
Predkladá: Ing. Milan Šiška, vedúci OS,Š,KaŠ
6) Rozpočtové opatrenie č. 3/2018, 4/2018
Predkladá: Ing. Tatiana Krupová, vedúca OEaSM
7) Návrhy a uzavretie zmluvných vzťahov
Predkladá: Ing. Danka Mojţišová, vedúca OIaŢP, Ing. Tatiana Krupová, vedúca
OEaSM
8) Rôzne
9) Záver.

Rokovanie
Mestské zastupiteľstvo bolo zvolané v zmysle zákona Slovenskej národnej rady č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.
AD 1/ Otvorenie zasadnutia
Ing. Dalibor Surkoš, primátor (ďalej len „primátor“), privítal prítomných na 36.
zasadnutí Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Krtíši (ďalej len „MsZ“) a následne ho viedol.
Skonštatoval, ţe MsZ je uznášania schopné, jeden poslanec ospravedlnil svoju neúčasť - Ing.
Štefan Strhársky. (Neprítomný bol ešte MUDr. Mirko Trojčák, ktorý však prišiel o niekoľko
minút neskôr).
Primátor uviedol, ţe bod č. 5) Finančný príspevok na prevádzku a poskytovanej sociálnej
služby sťahuje z návrhu programu, nakoľko vzhľahom na výšku sumy, nie je potrebné, aby
finančný príspevok bol schvaľovaný MsZ. Rovnako navrhol stiahnuť z navrhovaného
programu aj návrh zmluvy o zabezpečení výkonu správy, údrţby a opráv bytového domu v
bode 7) Návrhy a uzavretie zmluvných vzťahov. Tým došlo k prečíslovaniu pôvodných bodov
6) aţ 9) na body 5) aţ 8). O takto upravenom programe rokovania poslanci hlasovali a bol
schválený bez pripomienok (Výsledok hlasovania č. 1– bod č. 1 – Hlasovanie k programu 36. MsZ s
navrhnutými zmenami primátora).

AD 2/ Voľba návrhovej komisie a určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Návrhová komisia bola schválená Uznesením č. 302/2018 (Výsledok hlasovania č. 2 – bod č.
v zloţení:
MUDr. Mirko Trojčák – predseda komisie
Augustín Janíček – člen komisie
Ing. Jaromír Ţaloudek – člen komisie.
16:05 na zasadnutie MsZ prišiel MUDr. Mirko Trojčák (poslanec), od tohto momentu sa
zúčastňoval rokovania.
Za zapisovateľku bola určená Lucia Zvarová a za overovateľov JUDr. Jozef Magdič
a Mgr. Klaudia Vajová. Hlasovanie a nahrávanie zabezpečoval Pavel Greguš.
2 – Hlasovanie k Uzneseniu č. 302/2018)
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AD 3/ Návrh Štatútu Správy športových zariadení Mesta Veľký Krtíš
Ing. Marian Vrško, riaditeľ Správy športových zariadení mesta Veľký Krtíš (ďalej len
„SŠZ“) na základe Zriaďovacej listiny predloţil poslancom na schválenie návrh Štatútu SŠZ.
Po konzultácii s hlavným kontrolórom Mgr. Milošom Krchňavým boli do pôvodného návrhu
zapracované drobné zmeny, ktoré boli poslancom predloţené písomne. Do diskusie sa prihlásil
RNDr. Boreš s návrhom upraviť v čl. 6, ods. 4. povinnosť riaditeľa podávať raz ročne MsZ
správu o činnosti. Po následnej diskusii primátor navrhol upraviť povinnosť riaditeľa SŠZ
informovať orgány mesta (primátora aj mestské zastupiteľstvo) v termíne do 30.6. za
predchádzajúci kalendárny rok. MUDr. Mirko Trojčák sa informoval o zvýhodnení darcov krvi
pri vstupnom do Krytej plavárne a MUDr. Ondrej Kollár o výške vstupného pre rok 2018. Ing.
Marian Vrško uviedol, ţe drţiteľom plakiet darcov krvi sú poskytované zľavy. Cenník pre tento
rok by mal zostať nezmenený. Uviedol, ţe sa pripravujú na letnú sezónu, čo obnáša aj
preškolenie a kurzy pre zamestnancov kúpaliska (plavčík, záchranár). Primátora ďalej
informoval prítomných, ţe nadácia Veolia Slovensko poskytne SŠZ dotáciu na nákup
nafukovacích atrakcií. Následne sa vrátili k hlasovaniu o predloţenom návrhu štatútu (vrátane
dohodnutých zmien). Poslanci Štatút SŠZ schválili Uznesením č. 303/2018 (Výsledok hlasovania č.
3 – bod č. 3) – Hlasovanie k Uzneseniu č. 303/2018).

4/ Dodatok č. 3 ku Kúpnej zmluve
Primátor uviedol, ţe uţ v schválenej kúpnej zmluve medzi Mestom Veľký Krtíš a
spoločnosťou AZOR Delta s.r.o. došlo k písacej chybe. Z dôvodu odstránenia akýchkoľvek
pochybností bol poslancom predloţený na schválenie Dodatok č. 3. Poslanci Dodatok č. 3
schválili bez pripomienok, k čomu bolo prijaté Uznesenie č. 304/2018 (Výsledok hlasovania č. 4 –
bod č. 4) – Hlasovanie k Uzneseniu č. 304/2018).

5/ Rozpočtové opatrenie č. 3/2018, 4/2018
O predloţených rozpočtových opatreniach informovala Ing. Tatiana Krupová, vedúca
odboru ekonomicky a správy majetku (ďalej len „OEaSM). Rozpočtovým opatrením č. 3/2018
došlo k navýšeniu rozpočtu podprogramu Cestná doprava a zimná údrţba, nakoľko zimné
obdobie si vyţadovalo viac zásahov zimnej údrţby, ako bolo rozpočtované. Prostriedky boli
presunuté z plánovaných výdavkov za odvádzanie povrchovej vody z verejných priestranstiev a
miestnych komunikácii. Poslanci rozpočtové opatrenie č. 3/2018 schválili bez pripomienok
Uznesením č. 305/2018 (Výsledok hlasovania č. 5– bod č. 5) – Hlasovanie k Uzneseniu č. 305/2018 a).
Rozpočtovým opatrením č. 4/2018 došlo k navýšeniu príjmov aj výdavkov rozpočtu,
pričom celkový rozpočet zostáva vyrovnaný. Dôvodom je kúpa bytového domu na Ul.
P.O.Hviezdoslava a s tým súvisiace výdavky na splátky za bytový dom, vrátane platieb za
energie a na druhej strane navýšeniu príjmov z nájmu a energií. Predloţené rozpočtové
opatrenie č. 4/2018 bolo schválené Uznesením č. č. 305/2018 (Výsledok hlasovania č. 6– bod č. 5) –
Hlasovanie k Uzneseniu č. 305/2018 b).

6/ Návrh na uzavretie zmluvných vzťahov
Primátor uviedol, ţe tento bod obsahuje viaceré zmluvné vzťahy, ktoré boli s
poslancami viackrát prerokované v komisiách jednotlivých poslaneckých kluboch. Návrhy
predloţených zmluvných vzťahov sú výsledkom verejných obstarávaní, pričom poslanci boli
súčasťou pracovných skupín pri otváraní ponúk a ich vyhodnocovaní. Do diskusie sa
neprihlásil nikto z prítomných. Následne sa pristúpilo k hlasovaniu o jednotlivých návrhoch
zmlúv.
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A) Uznesením č. 306/2018 (Výsledok hlasovania č. 7– bod č. 6 A) – Hlasovanie k Uzneseniu č.
306/2018) poslanci schválili zmluvu o dodávke a odbere tepla – odberné miesto: VK 67 HV
Hviezdoslavova 6,8.
B) Uznesením č. 307/2018 (Výsledok hlasovania č. 8 – bod č. 6 B) – Hlasovanie k Uzneseniu č.
307/2018) poslanci schválili zmluvu o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní
odpadových vôd verejnou kanalizáciou.
C) Uznesením č. 308/2018 (Výsledok hlasovania č. 9 – bod č. 6 C) – Hlasovanie k Uzneseniu č.
308/2018) poslanci schválili zmluvný vzťah so spoločnosťou REOPLYZ s.r.o., predmetom ktorej
je rekonštrukcia parkoviska na Ul. Nemocničnej vo Veľkom Krtíši.
D) Uznesením č. 309/2018 (Výsledok hlasovania č. 10 – bod č. 6 D) – Hlasovanie k Uzneseniu č.
309/2018) poslanci schválili zmluvný vzťah so spoločnosťou REOPLYZ s.r.o., predmetom ktorej
je rekonštrukcia odstavných plôch SNP 1 vo Veľkom Krtíši.
E) Uznesením č. 310/2018 (Výsledok hlasovania č. 11 – bod č. 6 E) – Hlasovanie k Uzneseniu č.
310/2018) poslanci schválili zmluvný vzťah so spoločnosťou J – STAV spol. s r.o., predmetom
ktorej je úprava parkovacích miest na P.O.Hviezdoslava 14, 16 vo Veľkom Krtíši.
F) Uznesením č. 311/2018 (Výsledok hlasovania č. 12 – bod č. 6 F) – Hlasovanie k Uzneseniu č.
311/2018) poslanci schválili zmluvný vzťah so spoločnosťou J – STAV spol. s r.o., predmetom
ktorej je rekonštrukcia chodníkov okolo fontány vo Veľkom Krtíši.
G) Uznesením č. 312/2018 (Výsledok hlasovania č. 13 – bod č. 6 G) – Hlasovanie k Uzneseniu č.
312/2018) poslanci schválili zmluvný vzťah so spoločnosťou mmcité 2 s.r.o., predmetom ktorej
je dodávka a montáţ malých smetných košov.
AD 7/ Rôzne
A)
V rámci bodu Rôzne poslanci vzali na vedomie zmenu Organizačného poriadku,
k čomu bolo prijaté Uznesenie č. 313/2018.
B)
Primátor ďalej informoval, ţe Základná škola Poľná 1 by mala záujem o podanie
ţiadosti o poskytnutie dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na
rekonštrukciu telocvične, ktorá je podmienená 5 %-tnou spoluúčasťou mesta. Do diskusie sa
prihlásila Mgr. Klaudia Vajová, ktorá uviedla, ţe súčasný stav telocvične si vyţaduje úpravy
nielen samotnej telocvične, ale aj spŕch a šatní. Poslanci uvedené schválili bez pripomienok,
k čomu bolo prijaté Uznesenie č. 314/2018 (Výsledok hlasovania č. 14 – bod č. 7)
AD 8/ Záver
Týmto bol program zasadnutia vyčerpaný. Primátor poďakoval prítomným za účasť
a program zasadnutia ukončil.
Súčasťou zápisnice sú Uznesenia č. 302 – 314/2018 a zvuková nahrávka 36. MsZ 25.4.2018.

Ing. Dalibor Surkoš, v. r.
primátor mesta

Ing. Jozef Gallo, v. r.
prednosta

JUDr. Jozef Magdič, v. r. (I. overovateľ)
Mgr. Klaudia Vajová, v. r. (II. overovateľ)
Zapísala: Lucia Zvarová
Vo Veľkom Krtíši dňa 25. apríla 2018
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