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   Z á p i s n i c a 

 z 33. zasadnutia Mestského zastupiteľstva (MsZ) v S l i a č i  konaného dňa 14. júla 2022 

Miesto    : Zasadacia miestnosť MsÚ 

Primátor   : Ing. Mgr. et Mgr. Ľubica Balgová 

Zást. primátora  mesta: Doc. Ing. Andrea Sujová PhD. 

Prednosta úradu  : Ing. Dušan Hruška 

Poslanci MsZ   : podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení poslanci :     Mgr. Sáša Butášová Bidleňová, Ing. Dušan Hancko 

                                                Marek Moravčík 

                                

P r o g r a m : 

  1. Otvorenie, prezentácia prítomných poslancov 

  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

  3. Voľba návrhovej komisie 

  4. Schválenie programu zasadnutia MsZ 

  5. Voľby 2022 

  6. ÚPN mesta Sliač, obstarávanie územného plánu mesta 

  7. Rezervný fond a rozpočtové opatrenia 

  8. Záver 

 

1.  Otvorenie  

 Rokovanie 33. zasadnutia mestského zastupiteľstva otvorila a viedla primátorka mesta 

Ľubica Balgová, ktorá privítala všetkých prítomných. Skonštatovala, že MsZ bolo zvolané 

v zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. Bolo zvolané pozvánkou 

zaslanou poslancom, mailom aj pozvánkou zverejnenou na webovej stránke mesta. Pani primátorka 

skonštatovala, že MsZ je uznášania schopné, zo všetkých 11 poslancov je prítomných 8 poslancov, 

ospravedlnili sa p. Butášová Bidleňová, p. Hancko a p. Moravčík. 

 

2.  Určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice 
 Primátorka mesta určila za zapisovateľku zápisnice p. Michaelu Mašurovú – 

zamestnankyňu MsÚ Sliač, za overovateľov zápisnice určila p. poslanca Petra Kocúra a p. 

poslanca Roberta Urbanca.     

 

3.  Voľba návrhovej komisie  

 Pani primátorka uviedla na pravú mieru lehoty zverejňovania uznesení a zápisníc. Zákon 

O obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov v § 12 ods. 10 hovorí 

„Nariadenie a uznesenie obecného zastupiteľstva podpisuje starosta najneskôr do 10 dní od ich 

schválenia obecným zastupiteľstvom“. Z výkladu uvedeného § vyplýva, že je to preto, lebo sa 

predpokladá, že ak ich v tejto lehote nepodpíše, uplatňuje svoje právo VETA v súlade s § 13 ods. 6, 

v prípade, „ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné“. Nikde 

v zákone sa nehovorí o lehote na zverejnenie. To isté sa týka aj zápisnice. Zákon taxatívne 

neupravuje pravidlá zverejňovania zápisníc a ani zvukových záznamov. Hovorí len o tom, 

konkrétne v § 17 ods. 2, že zápisnica musí byť podpísaná starostom a prednostom. § 12 ods. 11 

citovaného zákona hovorí o tom, že „Podrobné pravidlá rokovania obecného zastupiteľstva upraví 

rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.“ Ak sa budeme držať uvedeného, tak v našom 

rokovacom poriadku je konkrétne v čl. 17 upravené zaznamenávanie priebehu a výsledkov 

rokovania a ich kontrola v bode 4 „Zápisnica zo zasadnutia sa vyhotovuje v dobe medzi prvým 
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a desiatym pracovným dňom po zasadnutí. Všetky materiály (podkladové materiály programu, 

prezenčné listiny, uznesenia) sú súčasťou zápisnice, ktorá je uložená na sekretariáte mestského 

úradu.“ A v bode 7 Zápisnica a zvukový záznam sa zverejňujú na webovom sídle mesta Sliač“.  

  

Do návrhovej komisie navrhla primátorka mesta p. poslankyňu Michaelu Mikuškovú a p. 

poslankyňu Andreu Sujovú.   

 

Uznesenie číslo 706/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

 

Mgr. Michaelu Mikuškovú  a doc. Ing. Andreu Sujovú, PhD.  za členov návrhovej komisie. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           8 

Za:                                     7- Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička, doc. Ing. 

Andrea Sujová, PhD., Ing. Robert Urbanec, Mgr. art. Peter Kocúr, Ing. Mgr. Cyril Palečka 

Proti:  

Zdržali sa:                         1 - Mgr. Michaela Mikušková 

Nehlasovali: 

 

 

4.  Schválenie programu MsZ 

 Pani primátorka prečítala program zasadnutia MsZ.  

  

Uznesenie číslo 707/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači  

s ch v a ľ u j e 

 

program 33. zasadnutia, v súlade s § 12 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, predložený Ing., Mgr. et Mgr. Ľubicou B a l g o v o u, primátorkou mesta 

Sliač a to nasledovne: 

 

1. Otvorenie, prezentácia prítomných poslancov 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva 

5. Voľby 2022 

6. ÚPN mesta Sliač, obstarávanie nového územného plánu mesta 

7. Rezervný fond a Rozpočtové opatrenia 

8. Záver 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           8  

Za:                                     7- Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička, doc. Ing. 

Andrea Sujová, PhD., Mgr. art. Peter Kocúr, Mgr. Michaela Mikušková, Ing. Mgr. Cyril Palečka  

Proti:  

Zdržali sa:                         1- Ing. Robert Urbanec,  

Nehlasovali: 
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 Pani primátorka sa opýtala poslancov, či majú pripomienky k bodom programu. 

 Pán poslanec Urbanec uviedol, že zasadnutie MsZ môže byť riadne alebo mimo poradia. 

V zákone o obecnom zriadení je napísané, že pravidlá rokovania MsZ upravuje rokovací poriadok 

obecného zastupiteľstva. V našom rokovacom poriadku je v § 8 – program rokovania uvedené aké 

body má program zasadnutia obsahovať. Tiež je tam uvedené, že ak je primátorom alebo 

poslancami zvolané mimoriadne zasadnutie, tak sa do programu tieto body nezaraďujú. Podľa neho 

je nadriadený zákon o obecnom zriadení ako samotný rokovací poriadok. Nikde sa nedočítal, že by 

sa to volalo zastupiteľstvo mimo poradia. Poukázal na to, že sa ide schvaľovať program, aby bolo 

uznesenie právoplatné. Okolité mestá mali tiež takéto zastupiteľstvá, ale boli nazvané ako 

mimoriadne zasadnutia. Pán Urbanec uviedol, že sú tu aj občania a ak sa chcú vyjadriť, či je to 

možné zaradiť do programu.  

 Pani primátorka uviedla, že na poslednom zasadnutí MsZ boli všetci informovaní, aké body 

budú v programe dnešného zasadnutia. Všetci poslanci súhlasili, že nebude Slovo pre verejnosť.  

 Pán Petroch uviedol, že zákon o obecnom zriadení dáva dispozíciu mestskému 

zastupiteľstvu, aby si v rokovacom poriadku upravilo základné pravidlá rokovania. Pri úprave 

rokovacieho poriadku v roku 2020 sa čerpalo aj z predchádzajúceho platného rokovacieho 

poriadku. Nový rokovací poriadok bol schválený súhlasom väčšiny poslancov. Ľudia, ktorí sa 

venujú teóriou a problematikou obecných a mestských zastupiteľstiev neradi používajú termín 

mimoriadne zasadnutie. Ak to máme v rokovacom poriadku uvedené, že je tam možnosť, že 

zasadnutie môže byť bez obligatórnych bodov, nemusia byť v programe rokovania.  

 Pani primátorka informovala, že v rámci ostatného výkladu k zákonu o obecnom zriadení 

k 1.1.2021 vypadlo slovo mimoriadne zasadnutie, preto bolo dnešné zasadnutie zvolané mimo 

harmonogram zasadnutí. V §12 ods. 11 je jasne napísané, že podrobné pravidlá rokovania obecného 

zastupiteľstva upravuje rokovací poriadok obecného zastupiteľstva. Vzhľadom  Poukázala na 

pripomienky pri minulom zasadnutí, ktoré bolo nazvané mimoriadne, že mimoriadne zo zákona 

vypadlo, takže som sa toho držala a preto bolo označené ako mimo poradia. A keďže to máme 

v rokovacom poriadku napísané, je to vporiadku. 

 Pán poslanec Urbanec dal návrh na doplnenie bodu Slovo pre verejnosť pred bod 

v programe Záver. Za predložený návrh dala pani primátorka hlasovať.  

 

Uznesenie číslo 708/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači  

s ch v a ľ u j e 

 

zmenu programu 33. zasadnutia, v súlade s § 12 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov, vrátane doplňujúcich návrhov predložených Ing., Mgr. et Mgr. 

Ľubicou B a l g o v o u, primátorkou mesta Sliač a to nasledovne: 

 

1. Otvorenie, prezentácia prítomných poslancov 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva 

5. Voľby 2022 

6. ÚPN mesta Sliač, obstarávanie nového územného plánu mesta 

7. Rezervný fond a Rozpočtové opatrenia 

8. Záver 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           8 
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Za:                                     5- Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Robert Urbanec, Mgr. 

art. Peter Kocúr, Ing. Mgr. Cyril Palečka 

Proti:                                 3- Ing. Ján Belička, doc. Ing. Andrea Sujová, PhD., Mgr. Michaela 

Mikušková,    

Zdržali sa:                            

Nehlasovali: 

 

5. Voľby 2022 

 Pani primátorka informovala, že v rámci tohto bodu je potrebné určiť dve veci a to určenie 

rozsahu výkonu funkcie primátora na celé funkčné obdobie a určenie počtu poslancov. Rozsah 

výkonu funkcie primátora sa navrhuje na plný úväzok. Predpokladá sa, že v meste bude počet  

obyvateľov stúpať, z uvedeného dôvodu sa navrhuje maximálny počet 11 poslancov. Na základe 

dohody a matematických prepočtov sa na základe počtu obyvateľov v meste navrhli tri volebné 

obvody – Hájniky a Sampor (3 poslanci), Rybáre po železničnú trať (4 poslanci) a Rybáre pod 

Kúpeľmi (4 poslanci).  

   

Uznesenie číslo 709/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

 

1. u r č u j e  

pre celé volebné obdobie rokov 2022 – 2026  

a) rozsah výkonu funkcie primátora mesta Sliač na plný úväzok  

b) v súlade s § 11 ods. 3 písm. e) zákona č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov počet 11 poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Sliač. 

 

2. z r i a ď u j e 

na základe § 166 ods. 1 zák. č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene 

a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov pre voľby do Mestského 

zastupiteľstva Sliač pre volebné obdobie 2022 – 2026 3 (tri) viacmandátové volebné obvody 

s nasledovným počtom poslancov : 

 

a) volebný obvod č. 1 Hájniky a Sampor :    3 poslanci 

b) volebný obvod č. 2 Rybáre po železničnú trať :   4 poslanci 

c) volebný obvod č. 3 Rybáre pod Kúpeľmi :  4 poslanci 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                          8   

Za:                                    8- Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička, doc. Ing. 

Andrea Sujová, PhD., Ing. Robert Urbanec, Mgr. art. Peter Kocúr, Mgr. Michaela Mikušková, Ing. 

Mgr. Cyril Palečka  

Proti:  

Zdržali sa:                            

Nehlasovali: 

 

6. ÚPN mesta Sliač, obstarávanie nového územného plánu 

 Dôvodovú správu k bodu predložil p. Keleman – zamestnanec stavebného úseku. Uviedol, 

že tento bod bol pripravený na základe dlhodobých prieskumov a potrieb mesta Sliač, tiež bol 

prerokovaný na komisii výstavby. Požiadal p. Sujovú ako predsedníčku stavebnej komisie, aby sa 

k bodu vyjadrila.  

 Pani Sujová uviedla, že mesto má zákonnú povinnosť preskúmať potrebu aktualizácie 

územného plánu. Mestské zastupiteľstvo 14. decembra 2020 uznesením schválilo vyhlásenie 
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prieskumu potreby aktualizácie územného plánu. Pripomienkovať ho mohli fyzické aj právnické 

osoby v čase od 1.3.2021 do 31.5.2021. Tieto pripomienky sa vyhodnotili, mesto zaujalo stanovisko 

a následne stanoviská k jednotlivým podnetom zaujala aj komisia výstavby, dopravy a životného 

prostredia na svojich troch rokovaniach dňa 27.10.2021, 9.2.2022 a 23.2.2022. Dňa 9.2.2022 

uznesením č. 8/2022 komisia odporučila obstaranie nového územného plánu namiesto aktualizácie 

v podobe zmien a doplnkov č. 11 vzhľadom na zmeny v legislatíve aj na množstvo podnetov, ktoré 

boli na mesto doručené. Na poslednom zasadnutí komisie dňa 30.6.2022 bolo prijaté uznesenie, 

ktorým sa odporúča obstarať nový územný plán klasickým spôsobom. Pani Sujová uviedla, že nový 

územný plán je potrebný aj z dôvodu, že podľa nového zákona o územnom plánovaní musí byť 

územný plán digitalizovaný.  

 Pán Keleman uviedol, že v dôvodovej správe sú uvedené legislatívne aj objektívne dôvody 

obstarania územného plánu, je tam postup obstarávania, ktorý vychádza zo stavebného zákona, sú 

tam požiadavky na riešenie nového územného plánu.  

 Pani primátorka uviedla, že sa touto problematikou mesto začalo zaoberať teraz z dôvodu, 

že do konca februára kalendárneho roka môžeme podať požiadavku na krytie finančných 

prostriedkov, ale musí byť schválené zadávanie.  

 Pán poslanec Laskavý uviedol, že na zasadnutiach stavebnej komisie neboli riešené všetky 

pripomienky k územnému plánu. Oslovujú ho aj občania, či budú môcť dávať pripomienky 

k územnému plánu,  

 Pán Keleman odpovedal, že celý proces obstarávania je verejný, všetky kroky sa budú 

zverejňovať. Všetky pripomienky, ktoré prešli komisiou, budú odovzdané vybranému 

spracovateľovi územného plánu, ktoré by mali byť podľa možností zapracované.  

 Pani Sujová uviedla, že jediné pripomienky, ktoré sa neprebrali boli pripomienky 

k územnému plánu zóny, ale to ide o iný proces.   

   

Uznesenie číslo 710/2022 

 

Mesto Sliač podľa § 30 ods. 4) stavebného zákona preskúmaním platného ÚPN mesta Sliač 

zhodnotilo jeho aktuálnosť a použiteľnosť pre ďalší rozvoj mesta a dospelo k záveru potreby 

obstarania nového Územného plánu mesta Sliač, ktorý by nahradil doteraz platný ÚPN mesta Sliač. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e  

obstarávanie nového Územného plánu mesta Sliač bez ideovej súťaže návrhov. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           8 

Za:                                     8-  Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička, doc. Ing. 

Andrea Sujová, PhD., Ing. Robert Urbanec, Mgr. art. Peter Kocúr, Mgr. Michaela Mikušková, Ing. 

Mgr. Cyril Palečka  

Proti:  

Zdržali sa:                            

Nehlasovali: 

 

7. Rezervný fond a rozpočtové opatrenia 

 Dôvodovú správu k bodu predložila p. Palčovičová – zamestnankyňa ekonomického úseku. 

K rozpočtovému opatreniu č. 7 uviedla, že výška celkových výdavkov a príjmov sa meniť nebude, 

použije sa rezerva školstva. Je potrebné zakúpiť umývačku pre MŠ SNP. Týmto rozpočtovým 

opatrením sa mení len rozpočtová klasifikácia na nákup kamerového systému pre ZŠ.  
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Uznesenie číslo 711/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

 

úpravy rozpočtu na základe rozpočtového opatrenia č. 7/2022 v  rozsahu podľa Prílohy číslo 1 

k Uzneseniu číslo  711. 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           8 

Za:                                     8- Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička, doc. Ing. 

Andrea Sujová, PhD., Ing. Robert Urbanec, Mgr. art. Peter Kocúr, Mgr. Michaela Mikušková, Ing. 

Mgr. Cyril Palečka  

Proti:  

Zdržali sa:                            

Nehlasovali: 

 

 K rozpočtovému opatreniu č. 8 pani Palčovičová uviedla, že sa zapája rezervný fond vo 

výške 41 625,- € na nasledovné účely: 

- výmena zhoreného kontajnera s montážou vo výške 4 600 €, 

- navýšenie sumy na osvetlenie cintorína v Rybároch 2 650 €, 

- rekonštrukcia križovatky Dolinka 3 375 €, 

- rekonštrukcia chodníka ul. Mládežnícka 31 000 €.  

Ďalej sa zapája peňažný fond vo výške 50 000 € na rozšírenie kapacít v ZUŠ, zapája sa aj zostatok 

fondu opráv na ul. Rybárskej 1582.  

 Pani Sujová sa ohľadne ZUŠ opýtala, v akom je to štádiu a či je reálne, že sa to v tomto roku 

uskutoční.  

 Pani primátorka uviedla, že už vybavený kontajner o rozmeroch 6 m x 5 m bez toaliet je 

možné v tej sume zaobstarať. Bude tam samostatná trieda a prístup bude z vonka, neriešilo sa 

prepojenie so školou, pretože nato je už potrebný projekt. Kontajner vyrieši priestorové problémy, 

ktoré momentálne ZUŠ má.  

 Pani Sujová uviedla, aby sa nekúpili kontajnery, ktoré potom nebudú využiteľné, je potrebné 

komplexné riešenie aj s napojením na ZUŠ.  

 Pani primátorka uviedla, že sa zaobstará kontajner, ktorý je možné variovať podľa 

požiadaviek ZUŠ. Mesto dá podmienku do verejného obstarávania, že dodanie musí byť tento rok. 

Finančné prostriedky je potrebné schváliť, aby sa mohlo začať aspoň verejné obstarávanie.  

 Pán poslanec Belička uviedol, že je vypracovaný projekt na rekonštrukciu ZUŠ, ak sa 

podaria kontajnery, čo bude v prípade, keď sa bude realizovať projekt, či sú kontajnery jeho 

súčasťou.  

 Pani primátorka uviedla, že projekt sa týka nadstavby. V prípade úspešnosti projektu mesto 

kontajnery využije pre niečo iné, alebo budú súčasťou ZŠ.  

 Pani poslankyňa Sujová uviedla, že sa rozprávala s pani riaditeľkou ZUŠ, rozšírenie kapacít 

je možné prístavbou, osadenie kontajnera je najlacnejšie a najkrajnejšie riešenie. K 50 000 € 

uviedla, že je to menej ako bude potrebné. K zvyšovaniu počtu žiakov uviedla, že aj škola sa musí 

hýbať do svojich limitov a hraníc, nejde len o kapacitné priestory, ale s tým súvisia aj ďalšie 

hygienické predpisy a legislatíva, ktorú musia rešpektovať. Ak toto nie je splnené, nemala by škola 

prijímať nové deti.   
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Uznesenie číslo 712/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

 

použitie rezervného fondu vo výške 71 625,00 € na nasledovné investičné akcie: 

 

Výmena zhoreného kontajnera s montážou       4 600,00 € 

Navýšenie sumy na osvetlenie cintorína v Rybároch     2 650,00 € 

Rekonštrukcia križovatky Dolinka a chodníka ul. Mládežnícka   34 375,00 € 

         

použitie peňažného fondu – rozšírenie kapacít pre ZUŠ vo výške 50 000,00 € na nasledovné 

investičné akcie: 

 

Rozšírenie kapacít pre ZUŠ         50 000,00 € 

 

použitie fondu opráv a údržby bytového domu Rybárska 1582                     9 000,00 € 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           8 

Za:                                     8- Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička, doc. Ing. 

Andrea Sujová, PhD., Ing. Robert Urbanec, Mgr. art. Peter Kocúr, Mgr. Michaela Mikušková, Ing. 

Mgr. Cyril Palečka  

Proti:  

Zdržali sa:                            

Nehlasovali: 

 

Uznesenie číslo 713/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

 

úpravy rozpočtu na základe rozpočtového opatrenia č. 8/2022 v  rozsahu podľa Prílohy číslo 1 

k Uzneseniu číslo 713. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           8  

Za:                                     8- Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička, doc. Ing. 

Andrea Sujová, PhD., Ing. Robert Urbanec, Mgr. art. Peter Kocúr, Mgr. Michaela Mikušková, Ing. 

Mgr. Cyril Palečka  

 

Proti:  

Zdržali sa:                            

Nehlasovali: 

 

 Pani Palčovičová, že v rámci RO č. 9 sa zapája rezervný fond vo výške cca 135 259 € na 

opravu verejnej komunikácie na ul. Cikkerovej vo výške cca 80 000 €, vytvorenie parkovacích 

miest na ul. Cikkerovej vo výške cca 45 000 €, rekonštrukcia chodníka pri ZŠ vo výške cca 8 900 €, 

ktoré budú mestu refundované z programu vidieka. Pani primátorka uviedla, že najprv je potrebné 

vyhlásiť havarijný stav na ul. Cikkerovej, následne sa schváli použitie finančných prostriedkov.  

 Pán poslanec Slavkovský sa opýtal na základe čoho sa ide vyhlásiť havarijný stav, či máme 

stanovisko od vodárni. Pani primátorka odpovedala, že vodárne nám nič nedajú. Je to len základe 
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upozornení, ktoré mesto dostalo, že vozovka sa prepadá. Bola na vodárňach a dostala plán, kde sa 

nachádzajú havarijné stavy, ktoré môžu vzniknúť, ale aj havarijné stavy, ktoré môže vzniknúť na 

základe toho, že mesto sa nestará o svoj majetok.  

 Pán poslanec Laskavý sa opýtal, od akého dátumu sa vyhlási havarijný stav, ako je mesto na 

to pripravené ohľadom parkovania. 

 Pani primátorka odpovedala, ako náhle sa vyhlási havarijný stav, začnú sa robiť úkony. 

V prvom kole sa vyhlási verejné obstarávanie, aby bol havarijný stav odstránený. Zamedzí sa vstup 

na vozovku ťažkými mechanizmami a autami. Zatiaľ sa nevie, kde budú autá parkovať. Uviedla, že 

sú dve možnosti. Havarijný stav sa nevyhlási, vyhlási sa len investičná akcia. Finančné prostriedky 

sa použijú na opravu cesty a vybudovanie parkovísk. Vyhlásenie havarijného stavu znamená, že 

nepôjde o kapitálový výdavok, ale pôjde o opravu.  

 Pán poslanec Slavkovský uviedol, že sa prvýkrát dozvedel o sume cca 125 0000 € na opravu 

komunikácie a vybudovaní parkovacích miest na ul. J. Cikkera na neformálnom stretnutí poslancom 

pred týždňom. Porovnal túto sumu so sumou na vybudovanie chodníka na ul. Mládežníckej, ktorá je 

cca 30 000 €. Poukázal na to, že či ide o odstránenie havarijného stavu alebo vybudovanie 

parkovacích miest. Uviedol, že sa opravil mostík na ul. B. Nemcovej za sumu cca 13 000 €. Ak aj 

teraz ide o havarijný stav, suma 80 000 € sa mu zdá nepomerná voči všetkým investíciám, ktoré sa 

už urobili za železničnou traťou.  

 Pani Sujová uviedla, že cesta je na niektorých miestach prepadnutá. Ale nevie, na základe 

čoho je stanovená suma 80 000 €, tiež sa jej zdá táto suma privysoká. 

  Pani primátorka uviedla, že suma je na základe projektu, ktorý spracoval architekt. Rozpočet 

je urobený spoločne na celú sumu 152 405 €. Mesto to dalo preceniť na sumu cca 125 000 €, ktoré 

vieme reálne tu v okolí zaobstarať. Požiadali sme, aby sa z rozpočtu vyčlenili veci, ktoré sa týkajú 

cesty, ktorá je v zlom stave a parkovacích miest. Takto sa prišlo k sume 125 000 €, je to len odhad.  

 Pán poslanec Kocúr uviedol, že suma 80 000 € na opravu havarijného stavu cesty je príliš 

vysoká. Tiež porovnal túto sumu s opravou mostíka za cenu 13 000 € pred rokom a pol. Keby sa aj 

zdvojnásobili všetky ceny, tak to nie je ani polovica z navrhovanej sumy. Keby sa urobila celá cesta 

na komplet, tak v tom prípade by to mohlo stáť 80 000 €.  

 Pani primátorka uviedla, že cesta sa prepadáva z dôvodu, že tam parkujú autá. Mesto to už 

párkrát opravovalo, ale stále je to len oprava. Je jasne napísané, koľko povrchu sa z cesty zoberie 

a koľko sa dá na skládku. Najväčšia cena je cena za uloženie na skládku, ten asfalt musí byť 

odstránený, celý úsek je považovaný za havarijný stav. Organizovanie parkovania na ul. J. Cikkera 

kde sú stromy a zeleň, sa cena navýšila z pôvodných 45 000 € na cca 75 000 €. Navrhla, nech sa 

spraví len cesta, možno to nebude stáť 80 000 €.  

 Pán poslanec Belička uviedol, ak sa neurobí táto investícia, tak nech sa posunú finančné 

prostriedky na investíciu na vybudovanie chodníka na ul. ČSA.  

 

Uznesenie číslo 714/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

 

použitie Rezervného fondu vo výške: 

100 000,00 € na stavebné úpravy miestnej komunikácie – organizované parkovanie pri bytových 

domoch na ul. J. Cikkera, RO č. 9/2022 v rozsahu podľa Prílohy číslo 1 k Uzneseniu číslo 714. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           8  

Za:                                     4- Ing. Ján Belička, Mgr. Michaela Mikušková, Ing. Robert Urbanec, 

    doc. Ing. Andrea Sujová, PhD., 

Proti:                                  1- Mgr. art. Peter Kocúr,  

Zdržali sa:                          3- Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Mgr. Cyril Palečka  
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Nehlasovali: 

Predmetné uznesenie nebolo schválené dostatočným počtom hlasov. 

 

 Pán poslanec Belička uviedol, že ho mrzí, že poslanci takto zareagovali. Chcel by dať 

spracovať projekt na chodník na ul. ČSA a požiadal o uvoľnenie finančných prostriedkov do 

ďalšieho zastupiteľstva na jeho realizáciu, keď sa neschválila rekonštrukcia ul. J. Cikkera.  

 Pán poslanec Laskavý podporil návrh pána poslanca Beličku. Poctivo štyri roky dáva do 

plánu investičných akcií vybudovanie chodníka na ul. ČSA, má k tomu vypracované aj dokumenty. 

K predchádzajúcemu uzneseniu uviedol, že sa zdržal z dôvodu, že vec je postavená na rýchlo, nie je 

proti tejto investícii, ale nateraz je to veľa peňazí. Investícia môže byť realizovaná hneď po 

voľbách.  

 Pani primátorka uviedla, že na to, aby sme mohli urobiť akékoľvek aktivity na meste, či už 

urobiť projekt alebo investíciu, je potrebné schváliť finančné prostriedky poslancami. V marci boli 

na zastupiteľstve schválené finančné prostriedky na projekty, ktoré mesto urobilo. Takto ako boli 

spracované sú predložené, aby boli zrealizované. Osobne ju veľmi mrzí, že to ako poslanci neberú 

do úvahy. Obrátila sa na poslancov, že na jednej strane tvrdia, že mesto urobí aktivity, ktoré 

neschválili, ale na druhej strane, keď mesto urobí kroky, ku ktorým zaviažu mesto, tak sa to 

neschváli. Súhlasí s tým, že peniaze v rezervnom fonde by mali byť, ale dnešnou infláciou sa 

devalvujú peniaze občanov mesta. Informovala, že sa vyhlási verejné obstarávanie na projektovú 

dokumentáciu na chodník na ul. ČSA. Nakoľko sú prázdniny, tak skôr ako v septembri projekt 

nebude hotový, tak už nebude možné uvoľniť z rezervného fondu finančné prostriedky, lebo nejde 

o realizáciu havarijného stavu. Ulica J. Cikkera mohla byť urobená, mesto mohlo začať aplikovať 

parkovaciu politiku.  

 

Uznesenie číslo 715/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

 

použitie Rezervného fondu vo výške: 

10 159,87 € na chodník Slávnych pri ZŠ Sliač, RO 10/2022 v rozsahu podľa Prílohy číslo 1 k 

Uzneseniu číslo 715. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           8   

Za:                                     8- Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička, doc. Ing. 

Andrea Sujová, PhD., Ing. Robert Urbanec, Mgr. art. Peter Kocúr, Mgr. Michaela Mikušková, Ing. 

Mgr. Cyril Palečka 

Proti:  

Zdržali sa:                            

Nehlasovali: 

 

8. Záver 

  

Pani primátorka ukončila zasadnutie mestského zastupiteľstva.  

 

 

 

 

 

        Ing., Mgr. et Mgr. Ľubica Balgová 

          primátorka mesta 
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Mgr. Michaela Mašurová, zapisovateľka 

 

Ing. Dušan Hruška, prednosta MsÚ    ............................................... 

 

        

Overovatelia zápisnice : 

 

 

Mgr. art. Peter Kocúr, overovateľ                ................................................. 

 

Ing. Robert Urbanec, overovateľ                           ................................................. 

 

 


