
 

                   MESTO SLIAČ  
                                    Ul. Letecká č.1, 962 31 Sliač                   

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 

ZÁPIS  
z pracovného rokovania 

Deň a hodina                 : 19.6.2017, 13.oo hod.  

Miesto                          : Mestský úrad Sliač, kancelária primátora mesta 

Rokovanie zvolal           : Ing. Daniel Dunčko, primátor mesta 

Prítomní                       : Ing. Daniel Dunčko – primátor mesta Sliač, 

                                      Ing. Ján Izrael – starosta obce Kováčová,  

                                      p. Michal Turay – starosta obce Lieskovec,  

                                      Ing. arch. Peter Kašša – architekt mesta Zvolen, 

                                      Ing. arch. Roman Turčan – architekt mesta Sliač,  

                                      Ing. Jolana Zlatníková – vedúca úseku výstavby, ÚR a ŽP 

Pozvanú primátorku mesta Zvolen Ing. Lenku Balkovičovú, ospravedlnil pre iné pracovné povinnosti Ing. 

arch. Kašša. 

Predmetom pracovného rokovania, ktoré  zvolal primátor mesta, bolo oboznámenie sa so stanoviskami 

vydanými mestom Zvolen a Sliač a stanoviskami vydanými obcami Kováčová a Lieskovec k záverom 

Štúdie realizovateľnosti „Rýchlostnej cesty R2 Zvolen západ – Zvolen východ“, ktorú spracoval 

Dopravoprojekt a.s., stredisko Liptovský Mikuláš v  štyroch variantoch.  

Na úvod primátor mesta Sliač Ing. Dunčko skonštatoval, že doposiaľ sa takéto stretnutie na miestnej úrovni 

za účasti dotknutých miest a obcí neuskutočnilo a z tohto dôvodu si považoval za potrebné ho zvolať, 

nakoľko sa v médiách a pri iných rokovaniach v Bratislave uvádza, že „nakoľko sa nevieme dohodnúť bude 

musieť rozhodnúť niekto iný“.  

Následne Ing. arch. Turčan podrobne vysvetlil zamietavé stanovisko mesta Sliač, s uvedením 

opodstatnených dôvodov k severnému variantu. 

Ing. arch. Kašša prítomných oboznámil so stanoviskom mesta Zvolen, pre ktoré je najvýhodnejší severný 

(hnedý) variant. Podrobne tiež popísal mestský (bledomodrý) variant s vysvetlením jeho nevýhod pre 

Mesto Zvolen.  

Svoje stanoviská k variantom odprezentovali aj starostovia obcí Kováčová a Lieskovec v rozsahu, v akom 

sa ich trasa rýchlostnej cesty severným, či mestským variantom týka.  

Na záver zástupcovia Mesta Zvolen a obce Lieskovec na požiadanie primátora mesta Sliač predložili 

písomné stanoviská, ktoré zaslali spracovateľovi Štúdie realizovateľnosti  Dopravoprojektu a.s. Liptovský 

Mikuláš. Zástupca obce Kováčová stanovisko doručí el. poštou. 

 

Záver : z dnešného rokovania vyplynulo, že k „dohode“ o trasovaní rýchlostnej ceste medzi mestami 

Zvolen a Sliač nedošlo. 

 

Zapísala : Ing. Zlatníková 


