UZNESENIA
zo 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta Sliač,
konaného dňa 16.02.2012
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Návrhová komisia : Karniš Róbert
Ing. Urbanec Róbert

Mesto Sliač, Letecká ul. 1
Uznesenia zo zasadnutia MsZ V Sliači konaného dňa 16.02.2012
K bodu 2/
Uznesenie č. 84/2012
MsZ schvaľuje :
Zloženie návrhovej komisie, predložené Ing. Danielom Dunčkom, primátorom mesta t.j. Ing. Róbert
Urbanec a p. Róbert Karniš.
Hlasovanie

za
proti
zdržal sa
neprítomný

10
0
0
1 p. Palečka

K bodu 3/
Uznesenie č. 85/2012
MsZ schvaľuje :
Program 11. zasadnutia MsZ Mesta Sliač predložený Ing. Danielom Dunčkom, primátorom mesta
doplnený o bod Kontrola uznesení.
Hlasovanie

za
proti
zdržal sa
neprítomný

10
0
0
1 p. Palečka

K bodu 5/
Uznesenie číslo 86/2012
MsZ berie na vedomie :
Správu o kontrolnej činnosti HKM za rok 2011.
K bodu 6/
Uznesenie číslo 87/2012
MsZ schvaľuje :
Plán kontrolnej činnosti HKM na 1. polrok 2012
Hlasovanie

za
proti
zdržal sa
neprítomný

11
0
0
0

K bodu 7/
Uznesenie číslo 88/2012
MsZ berie na vedomie :
Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Sliač za rok 2011
K bodu 8/
Uznesenie číslo 89/2012
MsZ schvaľuje :
Plán kultúrnych a športových podujatí v meste Sliač ne rok 2012
Hlasovanie

za
proti
zdržal sa
neprítomný

10
0
0
1 p. Šupová

K bodu 9/
Uznesenie číslo 90/2012
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MsZ berie na vedomie:
Správu o činnosti komisií MsZ Sliač za rok 2011
K bodu 10/
Uznesenie číslo 91/2012
MsZ schvaľuje,
aby textová a tabuľková časť predloženého materiálu parkovacej politiky bola podkladom pre
spracovanie vykonávacieho dokumentu parkovacej politiky mesta Sliač. Grafická časť predloženého
materiálu môže byť zmenená na základe pripomienok obyvateľov mesta Sliač.
Hlasovanie

za
Proti
zdržal sa
neprítomný

9
0
2 pp. Šupová, Frick
0

Uznesenie číslo 92/2012
MsZ poveruje
primátora mesta Sliač Ing. Daniela Dunčka, aby v termíne do 15.3.2012 vymenoval pracovnú skupinu,
ktorá vykonávací dokument parkovacej politiky mesta Sliač vypracuje.
Hlasovanie

za
proti
zdržal sa
neprítomný

11
0
0
0

K bodu 11/
Uznesenie číslo 93/2012
MsZ schvaľuje,
Aktualizáciu územného plánu a súhlasí, že proces obstarávania a schvaľovania územno-plánovacej
dokumentácie Aktualizácie územného plánu mesta Sliač bude trvať najviac tri roky od uzatvorenia
zmluvy o poskytnutí dotácie.
Hlasovanie

za
proti
zdržal sa
neprítomný

11
0
0
0

K bodu 12/
Uznesenie číslo 94/2012
MsZ schvaľuje:
1. Odpredaj verejného vodovodu HD-PE 100-Polyetylén DN 100 mm (D110/6,6mm) v celkovej
dĺžke 564,5 m z toho:
•
rad „1“
HD-PE 100-Polyetylén DN 100 mm (D110/6,6mm), dĺ.
265,5 m,
•
rad „1-1“ HD-PE 100- Polyetylén DN 100 mm (D110/6,6mm), dĺ.
251,0 m
•
rad „1-1-1“ HD-PE 100- Polyetylén DN 100 mm (D110/6,6mm), dĺ. 48,0 m
a verejnej splaškovej kanalizácie PVC – kanalizačne hladké, SN 12 – DN 250 mm v celkovej dĺžke
160,5 m, z toho:
•
stoka B- PVC – kanalizačné hladké, SN 12 – DN 250 mm, dĺ. = 49,5m
•
stoka C- PVC – kanalizačné hladké, SN 12 – DN 250 mm, dĺ. = 111,00 m,
ktoré budú vybudované Mesto Sliač v rámci SO-01 Verejný vodovod a SO 02- Verejná kanalizácia
stavby „ Sliač, Rybáre – JUH, IBV – inžinierske siete, I. etapa„ v k.ú. Rybáre obce Sliač, so
všetkými ich súčasťami a príslušenstvom za kúpnu cenu 51 317,72Eur Kupujúcemu:
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica, IČO:
36 056 006 a splatenie kúpnej ceny nasledovným spôsobom:
• Na úhradu kúpnej ceny vystaví Mesto Sliač (Predávajúci) Kupujúcemu – Stredoslovenská
vodárenská spoločnosť, a.s. Banská Bystrica faktúru do 15 dní od nadobudnutia účinnosti Kúpnej
zmluvy, pričom pri jej splatnosti bude rešpektovaný dohodnutý spôsob splatenia kúpnej ceny (písm. a, b,
c tohto bodu Uznesenia). Kúpnu cenu bude Kupujúci splácať Predávajúcemu nasledovným dohodnutým
spôsobom:
a)
dohodnutú kúpnu cenu bude Kupujúci splácať Predávajúcemu počínajúc mesiacom nasledujúcim po
mesiaci v ktorom nadobudne kúpna zmluva účinnosť a to v pravidelných štvrťročných splátkach (rozhodné
obdobie), splatných vždy k poslednému dňu druhého mesiaca nasledujúceho štvrťroka. Pri úhrade splátok bude
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Kupujúci používať ako variabilný symbol platby číslo stavby podľa evidencie u Kupujúceho,
b)
výška jednotlivých splátok bude zodpovedať sume rovnajúcej sa súčtu tržieb za vodné vo výške 50%
a za stočné vo výške 45% prijatých od odberateľov/producentov pripojených na verejný vodovod a verejnú
kanalizáciu vybudovaných v rámci SO 01 a SO 02 Stavby za predchádzajúce rozhodné obdobie. Podkladom
pre určenie výšky splátky budú faktúry vystavené prevádzkovateľom verejného vodovodu a verejnej
kanalizácie (Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská
Bystrica) odberateľom/producentom pripojeným na verejný vodovod a verejnú kanalizácie vybudované
v rámci SO 01 a SO 02 Stavby,
c)
maximálna doba splácania kúpnej ceny je 15 rokov odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy. Zmluvné
strany sa výslovne dohodli na tom, že v prípade ak do 15 rokov od uzatvorenia kúpnej zmluvy nebude kúpna
cena splatená stráca Predávajúci nárok na zaplatenie zostatku kúpnej ceny s tým, že výška kúpnej ceny sa
bude rovnať súčtu splátok skutočne do tohto času Predávajúcemu vyplatených,
d)
kúpnu cenu (splátky kúpnej ceny) bude Kupujúci uhrádzať na účet Predávajúceho uvedený v kúpnej
zmluve.
Súčasťou verejného vodovodu a verejnej kanalizácie a tým aj súčasťou predmetu prevodu vlastníctva podľa
Kúpnej zmluvy budú aj pripojenia vodovodných prípojok RD na rozvádzaciu vetvu s uzáverom a zaústenia
kanalizačných prípojok pre jednotlivé RD na verejnú kanalizáciu v predmetnej lokalite. Ostatná časť
vodovodných a kanalizačných prípojok pre jednotlivé rodinné domy nebude predmetom prevodu vlastníctva
podľa Kúpnej zmluvy, zostáva vlastníctvom Predávajúceho.

2.

Zriadenie bezodplatného a časovo neobmedzeného vecného bremena ako vecného práva umiestnenia
zariadení verejného vodovodu HD-PE 100-Polyetylén DN 100 mm, verejnej kanalizácie PVC DN 300
mm vybudovaných v rámci stavby „ Sliač, Rybáre – JUH, IBV – inžinierske siete„ a jestvujúcej verejnej
kanalizácie TZR železobetón DN 1000 mm a PVCU korugované DN 600 mm stoky „F4“ a „F4-A“, s ich
ochranným pásmom v šírke 1,5 m pri potrubí do DN 500 mm a 2,5 m pri potrubí nad DN 500 mm,
všetko od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubí na obidve strany, na pozemkoch v kat. území Rybáre
obce Sliač vo výlučnom vlastníctve Mesta Sliač, ktoré sú vedené na LV 877 a 1246 ako CKN parc. Číslo
40, 62, 841,842/5, 842/7, 1418/39, 1422/3, 1459/6, 1465/7 a EKN 151/1, 1833 a 1827/6 v rozsahu
vymedzenom v porealizačnom Geom. pláne na vyznačenie vecného, úradne overenom Správou katastra
Zvolen, obstaraným na náklady Mesta Sliač, a právo prístupu technikou a pešo za účelom zabezpečenia
prevádzky, údržby, odstraňovania porúch, vykonávania opráv a rekonštrukcií zariadení verejného
vodovodu na pozemkoch umiestnených v prospech Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. ,
Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica, IČO: 36 056 006,
a zriadenie časovo neobmedzeného vecného bremena ako vecného práva umiestnenia zariadení
verejného vodovodu HD-PE 100-Polyetylén DN 100 mm, verejnej kanalizácie PVCU DN 300 mm
vybudovaných v rámci stavby „Sliač – Rybáre - JUH, IBV„ a právo prístupu technikou a pešo za
účelom zabezpečenia prevádzky, údržby, odstraňovania porúch, vykonávania opráv a rekonštrukcií
zariadení verejného vodovodu umiestnených na pozemkoch v kat. území Rybníky obce Sliač, ktoré
nie sú vlastníctvom Mesta Sliač, v rozsahu vymedzenom v porealizačnom Geom. pláne na
vyznačenie vecného, úradne overenom Správou katastra Zvolen, uzatvorením zmlúv o zriadení
vecného bremena v prospech tretej osoby: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. , Partizánska
cesta 5, 974 00 Banská Bystrica, IČO: 36 056 006. Banská Bystrica, IČO: 36 056 006 a to na náklady
Mesta Sliač.
Hlasovanie

za
proti
zdržal sa
neprítomný

11
0
0
0

Uznesenie číslo 95/2012
MsZ poveruje
primátora mesta
realizovať uzavretie Zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy č.
6000062/2012/1, predloženej zo strany Budúceho kupujúceho:
Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica a po ukončení výstavby objektov stavby
„Sliač – Rybáre - JUH, IBV“ realizovať uzatvorenie Kúpnej zmluvy.
Hlasovanie
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za
proti

11
0
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zdržal sa
neprítomný

0
0

Uznesenie číslo 96/2012
MsZ poveruje
primátora mesta po ukončení výstavby objektov stavby „Sliač – Rybáre - JUH, IBV“ a vyhotovení
porealizačného geometrického plánu na vyznačenie vecného bremena, realizovať uzatvorenie zmlúv
o zriadení vecného bremena k dotknutým pozemkom spôsobom uvedeným v uznesení č. 94/2012.
Hlasovanie

za
proti
zdržal sa
neprítomný

11
0
0
0

K bodu 13/
Uznesenie číslo 97/2012
MsZ berie na vedomie :
Návrh stanov a zakladateľskej zmluvy Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR)
Uznesenie číslo 98/2012
MsZ súhlasí
so vznikom Oblastnej organizácie cestovného ruchu.
Hlasovanie

za
proti
zdržal sa
neprítomný

11
0
0
0

Uznesenie číslo 99/2012
MsZ schvaľuje
vstupný príspevok Mesta Sliač do OOCR vo výške 500 € (slovom päťsto eur) a členský príspevok
Mesta Sliač do OOCR na rok 2012 vo výške 3000 € (slovom tritisíc eur).
Hlasovanie

za
proti
zdržal sa
neprítomný

11
0
0
0

Uznesenie číslo 100/2012
MsZ schvaľuje
zástupcov Mesta Sliač v orgánov OOCR do predstavenstva PaedDr. Renatu Vajdičkovú, PhD a do
dozornej rady Ing. Jozefa Žabku.
Hlasovanie

za
proti
zdržal sa
neprítomný

11
0
0
0

Uznesenie číslo 101/2012
MsZ ukladá
prednostovi MsÚ Sliač Ing. Jozefovi Žabkovi predložiť po prvom roku od za založenia OOCR
výročnú správu o jej činnosti a vývoji cestovného ruchu v oblasti jej pôsobenia s rozborom
ekonomických ukazovateľov.
Hlasovanie

za
proti
zdržal sa
neprítomný

11
0
0
0

K bodu 15
Uznesenie číslo 102/2012
MsZ odvoláva
Mgr. Róberta Borbélyho z komisie ZPOZ k 16.02.2012.
Hlasovanie

za
proti
zdržal sa
neprítomný

11
0
0
0

Uznesenie číslo 103/2012
MsZ menuje
Mgr. Róberta Borbélyho do Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ k 17.02.2012.
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Hlasovanie

za
proti
zdržal sa
neprítomný

10
0
1 p. Koreň
0

Uznesenie číslo 104/2012
MsZ menuje
Mgr. Ľuboslavu Bielikovú do Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ k 17.02.2012.
Hlasovanie

za
proti
zdržal sa
neprítomný

10
0
1 p. Bieliková
0

Uznesenie číslo 105/2012
MsZ schvaľuje zmeny v Rokovacom poriadku MsZ Sliač:
Ods.1 §37 po úprave znie:
„Uznesenia MsZ sú číslované chronologicky od začiatku do konca volebného obdobia a podpisuje ich
prednosta mestského úradu a primátor“.
Ods. 7 §22 po úprave znie:
„Na každom zasadnutí zastupiteľstva, s výnimkou ustanovujúceho zasadnutia, sa ako samostatné body
vždy zaraďujú :
a, správa o plnení uznesení
b) rôzne
c) interpelácie.“
Hlasovanie

Sliač 17.02.2012

Overili : Ing. Jozef Žabka, prednosta MsÚ
Mgr. Ľuboslava Bieliková, overovateľka
Mgr. Zuzana Šupová, overovateľka
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za
proti
zdržal sa
neprítomný

11
0
0
0

Ing. Daniel Dunčko
primátor mesta

.................................................................
...................................................................
...................................................................
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