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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia komisie finančnej, správy mestského majetku 

 a rozvojových projektov 

 

 
Dátum konania : 24.08.2021 o 15:30 hod.  

Miesto konania : zasadačka MSÚ 

Zasadanie viedol : Ing. Ján Belička, predseda komisie  

Prítomní : Ing. Róbert Urbanec,, doc. Ing. Andrea Sujová, PhD., Jana Raffajová , Mgr. Sáša 

Butášová Bidleňová, Ing. Ivana Škarčáková – tajomníčka komisie  

Neprítomní : Ing. Marcela Beličková   

Hostia : Ing., Mgr. et Mgr. Ľubica Balgová –primátorka, Ing. Miroslava Škorňová – hlavná 

kontrolórka mesta, JUDr. Branislav Petroch 

 

 

 

Program zasadnutia: 

  

1. Otvorenie 

2. Súhlas so zavkladovaním pozemku odkúpeného v r. 1993 – p. Nikolaja Volková 

3. Žiadosť o zámenu pozemkov z r. 2018 – Rastislav Urda 

4. Kúpa pozemku (betónové panely v k.u. Hájniky ) – prevod z vlastníctva štátu do vlastníctva mesta 

5. Kúpa pozemkov do vlastníctva mesta  – p. Hanták 

6. Rekonštrukcia kotolne (bytovky Topoľová) – splátkový kalendár, úprava použitia RF 

7. Financovanie rekonštrukcie autobusovej zastávky (súčasť RO 5/2021) 

8. ZŠ - Žiadosť o súhlas na použitie fin. prostriedkov na kapitálové výdavky + IRO 3/2021 

9. MŠ J. Cikkera - Žiadosť o účelovú dotáciu na odchodné a opravu stropov 

10. ZUŠ  - Žiadosť o účelovú dotáciu na odmeny pri životnom jubileu 

11. Zmarené investície 

12. RO 4/2021 – úprava rozpočtu na základe uznesenia č. 421/2020 

13. RO 5/2021 – použitie rezervného fondu a účelové dotácie 

14. Rôzne 

 

  



Bod č.1/ Otvorenie 

Predseda komisie, Ing. Belička privítal prítomných, otvoril zasadnutie komisie a oboznámil členov komisie 

s programom. Súčasne predstavil nového adepta na člena finančnej komisie- Ing. Urama. 

 

Uznesenie komisie 43/2021  

Komisia súhlasí s predloženým programom. 

 

Za :  4  (Ing. Belička, Ing. Róbert Urbanec, , doc. Ing. Andrea Sujová, PhD., Jana Raffayová)  
Proti :  0 
Zdržali sa: : 1 (Mgr. Butášová Bidleňová) 
Neprítomní:  1 

 

 

Bod č. 2/ Súhlas so zavkladovaním pozemku odkúpeného v r. 1993 – p. Nikolaja Volková  

p. Nikolaja Volková, trvalym bydliskom Sliac-Sampor, ul.Samporska 1437/23, opätovne žiada o odkúpenie časti 

pozemku na parcele c.23 k.u. Sampor z dôvodu zistenia, ze daná čast je na katastrálnom úrade stále vedená 

ako majetok mesta, napriek skutočnosti, že pôvodná žiadosť na odpredaj bola schválená uznesením  č. 40/93 zo 

dňa 09.09.1993 a túto časť parcely už od mesta v minulosti odkúpila a zaplatila dňa 06.11.1993, čo dokladá aj 

priloženým ústrižkom šekovej poukážky. K pôvodnej žiadosti bol spracovaný geometrický plán č. 918/93 zo dňa 

20.8.1993, ktorý tvorí prílohu k tejto žiadosti. 

Pozemok sa snažila po tomto zistení zavkladovať, avšak kataster návrh na vklad na základe kúpnej zmluvy z r. 

1993 zamietol. 

JUDr.Petroch navrhol predložiť na MSZ nový zámer na predaj pozemku na základe kúpnej zmluvy z r. 1993 

a prijať uznesenie, ktorým sa zámer opätovne schváli. 

 

Uznesenie komisie 44/2021  

Komisia odporúča MSZ schváliť zámer opätovný predaja pozemku odkúpeného p. Volkovou. 

Za :  4  (Ing. Belička, Ing. Róbert Urbanec, , doc. Ing. Andrea Sujová, PhD., Jana Raffayová)  
Proti :  0 
Zdržali sa: : 1 (Mgr. Butášová Bidleňová) 
Neprítomní:  1 

 

 

Bod č. 3/ Žiadosť o zámenu pozemkov z r. 2018 – Rastislav Urda 

Žiadosť o zámenu podielu ¼ parcely KN E č. 1136/2 v k.ú. Rybáre, (podiel 71m2, celková vymera 285 m2, LV 

1581, pod športovou halou) ul. Pionierska, Sliač za parcelu KN C č. 18 v k.ú. Rybáre o vymere 76 m2 bola 

prerokovaná v komisii výstavy dňa 19.09.2018. Predmetná parcela sa nachádza sa v tesnej blízkosti rodinného 

domu  (nie je prístupná  z verejného  priestranstva), tvorí súčast’ dvora  rodinného  domu a v zmysle ÚP tam už 

nie je možná výstavba. Okolitú parcelu 827/1 v k.ú. Rybáre máme v nájme od roku 2009 od Pozemkového 

spoločenstva Urbár Sliač Rybáre. Parcela je tiež súčast’ou dvora rodinného domu. Rozdiel vo výmere 5 m2 chce 

p. Urda odkúpiť. 



Komisia výstavby  so zámenou pozemkov a odkúpením zvyšnej výmery súhlasila a odporučila prejednať v komisii 

finančnej a správy  mestského majetku po doložení súhlasu všetkých spoluvlastníkov parcely KN E č. 1136/2. 

Komisii finančnej a správy majetku mesta boli na zasadnutí 24.8.2021 vyžiadané súhlasy predložené. 

Ďalej primátorka navrhla urobiť v tejto súvislosti znalecký posudok na pozemky pod športovou halou so zámerom 

preklasifikovať pozemky so zreteľom na rozvoj školy – odporučenie prerokovať v komisii výstavby. 

.Taktiež navrhla aktualizovať od 1.1.2022 cenu pozemkov vo vlastníctve mesta Sliač a zohľadniť lokalitu 

pozemku. 

 

Uznesenie komisie 45/2021 

Komisia súhlasí so zámenou pozemkov vo výmere 71 m2 a  predajom zvyšnej parcely o výmere pozemku 5 m2 

v cene podľa platných Zásad hospodárenia s majetkom mesta, t.j. 48,00€/m2/rok.  

Za :  4  (Ing. Belička, Ing. Róbert Urbanec, , doc. Ing. Andrea Sujová, PhD., Jana Raffayová)  
Proti :  0 
Zdržali sa: : 1 (Mgr. Butášová Bidleňová) 
Neprítomní:  1 

 
 

Bod č. 4/ Kúpa pozemku (betónové panely v k.u. Hájniky ) – prevod z vlastníctva štátu do vlastníctva 

mesta 

Dňa 03.08.2021 podalo mesto Siač na Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Banská Bystrica žiadosť 

o bezodplatný prevod vlastníctva majetku štátu na území mesta Sliač. SVP, š.p. je vlastníkom betónových 

panelov,položených na pozemku zapísaného na LV č. 929 ako parcela registra E KN č. 231, orná pôda o výmere 

552 m2, vo vlastníctve fyzickej osoby. Panely na majetkovo neusporiadanom pozemki mesto Sliač registruje 

v Dokumentácii cestnej siete a chodníkov ako miestnu komunikáciu Hájnická/B (slepá ulica) obsluhujúcu rodinné 

domy v zástavbe Hájnickej ulice. Cieľom žiadosti, podanej mestom je túto miestnu komunikáciu vysporiadať 

vlastnícky a následne ju zrekonštruovať. 

V odpovedi na predmetnú žiadosť SVP, š.p. uvádza, že nie je možný bezodplatný prevod vyššie uvedeného 

majetku štátu na iné osoby a navrhuje mestu Sliač odkúpiť betónové panely na základe kúpnej zmluvy za 

navrhovanú sumu vo výške  2 940,00€. 

Zámer nadobudnutia cesty zapísanej v Dokumentácii miestnej siete a chodníkov pod položkou Hájnická/B vo 

vlastníctve SVP,š.p., odštepný závod Banská Bystrica, Správa povodia horného toku Hrona, kúpnou zmluvou za 

cenu určenú znaleckým posudkom bol schválený uznesením č. 384/2020 na zasadnutí MSZ dňa 24.09.2021. 

 Uznesenie komisie 46/2021 

 
a/ Komisia súhlasí s  navrhnutou sumou 2 940,00 € za predaj cesty , ktorú navrhol SVP, š.p.  
 
Za :  4  (Ing. Belička, Ing. Róbert Urbanec, , doc. Ing. Andrea Sujová, PhD., Jana Raffayová)  
Proti :  0 
Zdržali sa: : 1 (Mgr. Butášová Bidleňová) 
Neprítomní:  1 

 
 



b/ Komisia odporúča zmeniť uznesenie č 384/2020 z 24.09.2020, nakoľko schválená bola kúpa cesty za cenu určenú znaleckým 
posudkom 

 
Za :  4  (Ing. Belička, Ing. Róbert Urbanec, , doc. Ing. Andrea Sujová, PhD., Jana Raffayová)  
Proti :  0 
Zdržali sa: : 1 (Mgr. Butášová Bidleňová) 
Neprítomní:  1 

 
 

Bod 5/ Kúpa pozemkov do vlastníctva mesta  – p. Hanták 

 
Kúpa pozemkov od p. Hantáka už bola prejednaná na zasadnutí komisie finančnej a rozvojových projektov dňa 
09.06.2021 a uznesením č. 39/2021 súhlasila s vypracovaním nového znaleckého posudku na predmetné 
pozemky vo vlastníctve p. Hantáka a odporúčila kúpu pozemkov maximálne  za cenu  v cene 17,99€. 
Kúpa pozemkov bola prerokovaná i v KVDŽP dňa 17.8.2021 so súhlasným stanoviskom k odkúpeniu pozemku 
s podmienkou, že mesto osloví vlastníkov bytov v bytovom dome, na parcelách C KN 682/2 a 682/3 za účelom 
prerokovani budúceho opredaja pozemkov pod ich nehnuteľnosťami, resp. ročného nájmu za pozemok. 
Menovaný je výlučným vlastníkom (1/1 k celku) nehnuteľností zapísaných na : 
a) LV č.1399 ako parcela registra EKN č.1192/4, orná pôda o výmere 226 m2, (časť pozemku o výmere 11 
m2 v trvalom zábere miestnej komunikácie), 
b) LV č.754 ako parcela registra EKN č.1192/2, záhrada o výmere 256 m2, (pozemok v trvalom zábere 
miestnej komunikácie), 
c) LV č.754 ako parcela registra CKN č. 682/2, zastavaná plocha nádvorie o výmere 244 m2,(bytový dom 
na ulici B. Nemcovej) 
d) LV č.754 ako parcela registra CKN č. 682/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 247 m2, (bytový dom 
na ulici B. Nemcovej), 
e) LV č.754 ako parcela registra CKN č.682/7, ostatná plocha o výmere 1 747 m2. 
 
Pozemky registra EKN č. 1192/2 a EKN č. 1192/4 boli predmetom vyvlastňovacieho konania pretože ich vlastník 
neprijal prvotnú ponuku mesta na uzavretie kúpnej zmluvy za cenu podľa znaleckého posudku. 
JUDr. Petroch navrhol poslať návrh p. Hantákovi mailom bezodkladne, aby sa na základe súhlasu pripravili 
materiály na zasadnutie MSZ 16.09.2021. a členovia komisie sa dohodli, že do zastupiteľstva sa predloží 
schválenie zámeru a prevodu vlastníctva naraz. 

 
Uznesenie komisie 47/2021 

 
Komisia odporúča: 
a/ odkúpiť všetky predmetné pozemky vo vlastníctve pp. Hantáka za cenu 17,99€/m2 na základe samostatných uznesení na 
jednotlivé parcely 
b/ predať pozemky pod bytovými domami po vyhotovení geometrického plánu  vlastníkom bytov za cenu podľa znaleckého posudku 
vypracovaného Íng. Rafajom, t.j. 22,00€/m2. 

 
Za :  5 (Ing. Belička, Ing. Róbert Urbanec, , doc. Ing. Andrea Sujová, PhD., Jana Raffayová, Mgr. Butášová Bidleňová)  
Proti :  0 
Zdržali sa: : 0 
Neprítomní:  1 

 

 

 

Bod 6/ Rekonštrukcia kotolne (bytovky Topoľová) – splátkový kalendár, úprava použitia RF 

 
O použití prostriedkov z RF informovala členov komisie p.primátorka a predložila návrh splátkového 
kalendára. 



Následkom zvýšenia nájmu v uvedených bytoch od 01.01.2021 je vyššia tvorba FOaU , čo umožňuje vyššie 
krytie rekonštrukcie z prostriedkov FOaU a znižuje potrebu prefinancovania z prostriedkov RF. 
 
kotolňa na ul Topoľová 35: 

Mesačná tvorba FOaU na ul. Topoľová 35 je 899,85€/mes., predpokladaný stav k 31.12.2021 je 10 798,20€ + 
zostatok k 31 12 2021 vo výške 3 194,55€. Na splátku kotla z FOaU sa v splátkovom kalendári navrhuje 
využiť zostatok k 31.12.2020 (3 194,55€), z ročnej tvorby (10 798,20€ )nechať 4 000,00€ na drobné opravy 
(na opravy nad 4 000,00€ sa použije úver) a zvyšnou časťou (6 927,57€) prefinancovať rekonštrukciu. Z RF 
by sa tak použila iba  čiastka 13 000,00€, splatná v dvoch rokoch. 
 
fa 865/2021 Remonta  23 122,12€  
financovanie: 
schválený RF   19 500,00€ 
použitý RF   13 000,00€ RF, KZ 46, EK 710 splátka:31.12.2022 6 500,00€ 
               31.12.2023 6 500,00€ 
    3 194,55€ FOaU k 31.12.2021,KZ 46 
    6 927,57€ FOaU, tvorba r. 2021, KZ 41, EK 710  
Nepoužitý RF   6 500,00€ 
 
kotolňa na ul Topoľová 36: 

Mesačná tvorba FOaU na ul. Topoľová 36 je 1 368,40€/mes., predpokladaný stav k 31.12.2021 je 16 420,80€ 
+ zostatok k 31 12 2021 vo výške 14 265,66€. Na splátku kotla z FOaU sa v splátkovom kalendári navrhuje 
využiť zostatok k 31.12.2020, z ročnej tvorby (14 265,66€ ), nechať cca 4 000,00€ na drobné opravy (na 
opravy nad 4 000,00€ sa použije úver) a zvyšnou časťou (12 308,86€) prefinancovať rekonštrukciu. Z RF by 
sa tak použila iba  čiastka 5 000,00€, splatná v r. 2022 
 
. 
kotolňa na ul Topoľová 36: 

fa 866/2021 Remonta  31 574,52€  
financovanie: 
schválený RF   26 500,00€ 
použitý RF     5 000,00€ RF, KZ 46, EK 710  splátka:31.12.2022 5 000,00€ 
    14 265 66€ FOaU k 31.12.2021,KZ 46, EK 710 
    12 308,86€ FOaU, tvorba r. 2021, KZ 41, EK 710  
Nepoužitý RF   21 500,00€ 
 
 
Sumarizácia: 
Náklady na rekonštrukciu kotolní   54 696,64€ 
Financovanie z RF     18 000,00€ 
       (schválené 46 000,00€, nevyčerpané  28 000,00€) 
Financovanie zo zostatku FOaU k 31.12.2020  17 460,21€ 
Financovanie z tvorby FOaU v r. 2021   19 236,43€ 

 
Sumu na kapitálové výdavky kryté KZ 41 je potrebné dorozpočtovať rozpočtovým opatrením. 

 
Uznesenie komisie 48/2021 
 
Komisia odporúča: 
a/ schváliť splátkový kalendár použitých finančných prostriedkov z RF pre jedntivé bytovky v predloženom rozsahu 
 



b/ vrátiť nevyčerpané finančné prostriedky do RF v celkovej výške 28 000,00€:: 
Topoľová 35  6 500,00€ 
Topoľová 36  21 500,00€ 
 
c/ zapojiť do rozpočtu zostatky FOaU k 31 12 2021 v celkovej výške 17 460,21€:  
Topoľová 35  3 194,55€ 
Topoľová 36  14 265,66€ 

 
d/ narozpočtovať kapitálové výdavky na prefinancovanie kapitálových výdavkov krytých tvorbou FPaU v r. 2021 v celkovej výške 
19 236,43€: 
Topoľová 35  6 927,57€ 
Topoľová 36  12 308,86€ 
 

 
Za :  4  ( Ing. Belička, Ing. Róbert Urbanec, , doc. Ing. Andrea Sujová, PhD., Jana Raffayová)  
Proti :  0 
Zdržali sa: : 1 (Mgr. Butášová Bidleňová) 
Neprítomní:  1 

 

 

Bod 7/ Financovanie rekonštrukcie autobusovej zastávky (súčasť RO 5/2021) 

 
Primátorka v tomto bode informovala o potrebe rekonštrukcie zastávky pri žel stanici. Všetky autobusové 
zastávky v meste sú opravené, ostáva ešte zastávka pri kostole a opravy boli financované z externých zdrojov 
(projekt). Rekonštrukcia bola potrebná  vzhľadom k technickému stavu zastávky 
a bude  financovaná z vlastných zdrojov, nie z projektu,  nakoľko stojí na pozemku prenajatom od ŽSR a tie 
nedali do termínu podania projektu súhlas s rekonštrukciou.   
 
Uznesenie komisie 49/2021 
 

Komisia súhlasí s rekonštrukciou autobusovej zastávky z vlastných zdrojov, pričom financovnie je riešené v RO 5/2021.   
 
Za :  5  ( Ing. Belička, Ing. Róbert Urbanec, , doc. Ing. Andrea Sujová, PhD., Jana Raffayová, Mgr. Butášová Bidleňová)  
Proti :  0 
Zdržali sa: : 0 
Neprítomní:  1 

 

 

Bod 8/ ZŠ - Žiadosť o súhlas na použitie fin. prostriedkov na kapitálové výdavky + IRO 3/2021 

 

Dňa 19.7.2021 bola v podateľni MSÚ zaevidováná žiadosť riaditeľky ZŠ o povolenie kúpy elektrických 

spotrebičov v celkovej hodnote 7 880,00€. Ide o použitie vlastných príjmov školskej jedálne na kapitálové 

výdavky. Na MSZ dňa 28.6.2021 bol uznesením č. 505/2021 prijatý  Dodatok č.1 k VZN 03/2019 o určení výšky 

príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sliač, ktorý upravuje použitie 

príspevku tretích osôb, nielen na čiastočné refinancovanie nákladov v školách a školských zariadeniach a na 

spolufinancovanie režijných nákladov , ale aj na obstaranie majetku potrebného v súvislosti s chodom 

školských a predškolských zariadení (napr. vybavenie kuchyne).  

Súčasne ZŠ predložila interné rozpočtové opatrenie č. 3/2021, ktorým do príjmováj i výdavková časť rozpočtu 

navyšuje o prijaté granty v celkovej hodnote 12 105,41€. 

 



Uznesenie komisie 50/2021 
 
Komisia odporúča 
 a/ schváliť použitie vlastných príjmov školskej jedálne na kapitálové výdavky 
b/ schváliť interné rozpočtové opatrenie č. 3v predloženom rozsahu 

 
Za :  5  ( Ing. Belička, Ing. Róbert Urbanec, , doc. Ing. Andrea Sujová, PhD., Jana Raffayová, Mgr. Butášová Bidleňová)  
Proti :  0 
Zdržali sa: : 0 
Neprítomní:  1 

 
 

Bod 9/ MŠ J. Cikkera - Žiadosť o účelovú dotáciu na odchodné a opravu stropov 

 

a/ dňa 19.7.2021 bola žiadosť MŠ  o účelovú dotáciu v celkovej sume 2054,00€ (2x funkčn plat á 761,00€+ 
odvody 2x266,00€) na odchodné zamestnankyne k 31.8.2021-predčasný dôchodok 
b/dňa 5.8.2021 bola podaná žiadosť o účelovú dotáciu na opravu poškodeného stropu v priestoroch MŠ 
v predbežnej priloženej kalkulácii 1 658,51€. 
 

Členovia komisie v diskusii k uvedenému bodu konštatovali, že padajúce omietky zo stropov v MŠ treba opraviť 
a čo sa týka  dotácie na odchodné, je potrebné predvídateľné výdavky na jubileá a odchodné zapracovávať do 
rozpočtov už pri jeho tvorbe. 
 
Uznesenie komisie 51/2021 
 
Komisia odporúča vyhovieť predloženej žiadosti  a poskytnúť finančné prostriedky z rezervy školstva na prefinancovanie opravy 
stropov a odchodného. Dotáciu na odchodné odporúča shcváliť s pripomienkou, že  je potrebné odmeny pri životných jubileách, 
odchodnom a pod. zapracovať do tvorby rozpočtu na ďalší rok. 
 
Za :  5  ( Ing. Belička, Ing. Róbert Urbanec, , doc. Ing. Andrea Sujová, PhD., Jana Raffayová, Mgr. Butášová Bidleňová)  
Proti :  0 
Zdržali sa: : 0 
Neprítomní:  1 

 

 

Bod 10/ ZUŠ  - Žiadosť o účelovú dotáciu na odmeny pri životnom jubileu 

 

Žiadosť ZUŠ zo dňa 06.08.2021 na poskytnutie finančného príspevku na základe životného jubilea pre dvoch 

zamestnancov v celkovej výške 1 910,18€. K bodu prebehla obdobná diskusia, ako v prípade žiadosti o dotáciu 

na odchodné v predchádzajúcom bode. 

Uznesenie komisie 52/2021 
 
Komisia odporúča vyhovieť predloženej žiadosti  a poskytnúť finančné prostriedky z rezervy školstva na prefinancovanie odmien 
v celkovej výške 1 910,18€. s pripomienkou, že  je potrebné odmeny pri životných jubileách, odchodnom a pod. zapracovať do tvorby 
rozpočtu na ďalší rok.. 
 
Za :  5  ( Ing. Belička, Ing. Róbert Urbanec, , doc. Ing. Andrea Sujová, PhD., Jana Raffayová, Mgr. Butášová Bidleňová)  
Proti :  0 
Zdržali sa: : 0 
Neprítomní:  1 

 
 
 
 



Bod 11/ MŠ SNP – žiadosť  účelové dotácie 

Dna 12.08.2021 bola v podateľni MÚ zaevidovaná žiadosť riaditeľky MŠ SNP na: 

a/ vyplatenie funkčného platu vo výške 2 236,37€ vrátane odvodov pri príležitosti životného jubilea 

b/ na náter strechy v  sume podľa cenovej ponuky vo výške 4 278,24€. 

 K uvedenému bodu sa členovia komisii vyjadrili obdobne, ako v predchádzajúcich bodoch (dotácia na fuknčný 

plat  v súvislosti s jubileom). Náter strechy vyhodnotili ako potrebný.  

Uznesenie komisie 53/2021 
 
Komisia odporúča vyhovieť predloženej žiadosti  a poskytnúť finančné prostriedky z rezervy školstva na prefinancovanie náteru 
strechy (4 278,24€) a odmien (2 236,37€) s pripomienkou, že  je potrebné odmeny pri životných jubileách, odchodnom a pod. 
zapracovať do tvorby rozpočtu na ďalší rok.. 
 
Za :  5  ( Ing. Belička, Ing. Róbert Urbanec, , doc. Ing. Andrea Sujová, PhD., Jana Raffayová, Mgr. Butášová Bidleňová)  
Proti :  0 
Zdržali sa: : 0 
Neprítomní:  1 

 
 
 
Bod 12/ RO 4/2021 – úprava rozpočtu na základe uznesenia č. 421/2020 + RO 5/2021 (RF) 

1. V rozpočtovom opatrení č. 4/2021 sa upravuje rozpočet na základe uznesenia č. 421/2020 zo zasadnutia 

MSZ dňa 14.12.2020, t.j. na úroveň čerpania rozpočtu za rok 2020, pričom  o rozpočtových zmenách 

členov komisie informovala tajomníčka komisie. K uvedenému RO 4/2021 členovia komisie nemali 

vážnejšie výhrady. 

2. V RO 5/2021 sa rozpočtové zmeny týkajú použitia finančných príspevkov z RF a zapojenia prostriedkov 

z fondu na majetkové investície.  

Hlavná kontrolórka vyjadrila nesúhlasný názor s použitím 50 000,00€ z RF, ktoré boli schválené uznesením 

č.422/2021 zo dňa 14.12.2021 na bežné výdavky a odporúča vrátiť sumu ako nevyčerpanú späť do RF.  (výnimka 

-podľa § 36 zákona č. 67/2020 Z. z. obec a VÚC môže počas obdobia pandémie až do 31. decembra 2021 na 

základe rozhodnutia zastupiteľstva použiť na úhradu bežných výdavkov aj prostriedky rezervného fondu a tento 

spôsob rozpočtového hospodárenia nie je v tomto období porušením § 10 ods. 7 a 9 a § 12 ods. 3 ZRPÚS).  

Primátorka vysvetlila dôvod ponechania sumy 50 000,00€ z RF v rozpočte pre prípad naliehavej potreby 

financovania bežných výdavkov s tým, že prioritne sa bežné výdavky budú hradiť z bežných príjmov mesta 

a 50 000,00€ z RF sa v prípade nečerpania vrátia na konci roka do RF . Vysvetlila aj dôvod zapojenia do 

rozpočtu celého zostatku účtu na PaPD v celkovej výške 97 054,00€. Mesto nemôže ísť do projektov bez 

potrebnej PaPd a v súčasnosti mesti žiadnu potrebnú PaPD nemá. Žiada schváliť zapojenie celej sumy , ktorá 

by sa použila na vyhotovenie projektovej dokumentácie pre mesto, aby mohlo podávať žiadosti na projekty. 

Členovia komisie podmienili zapojenie celého zostatku na účte Fondu na prípravnú a projektov dokumentáciu 

vo výške 97 054,00€ uvedením kokrétneho účelu použitia.  

 

 



Uznesenie komisie 54/2021 
 
Komisia odporúča: 
a/  schváliť RO 4/2021 v predloženom rozsahu  
b/ schváliť RO 5/2021 v predloženom rozsahu, doplnenom o zaradenie schválených účelových dotácií pre školy do rozpočtového 
opatrenia. 
c/ zaradiť do rozpočtu FnPaPD v celkovej výške 97 054,00€ za podmienky, že na zastupiteľstve 16.9.2021 bude predložený plán 
projektov 
 
Za :         4  ( Ing. Belička, Ing. Róbert Urbanec, , doc. Ing. Andrea Sujová, PhD., Jana Raffayová,)  
Proti :  0 
Zdržali sa: : 1 (Mgr. Butášová Bidleňová) 
Neprítomní:  1 

 
 

Bod 13/ Rôzne 

1/ Primátorka informovala o rozhodnutí súdu – povinnosť mesta zaplatiť sumu 56 000,-€. Ide o aktívny spor- 

platobný rozkaz voči spoločnosti JOBA SPED s. r. o. na zaplatenie sumy 1 417,14 € s prísl. Pohľadávka mesta 

vznikla z titulu nezaplatenia nájomného z vypovedanej  nájomnej zmluvy č. 12/2016 zo dňa 30.12.2016. Pôvodná 

žaloba na sumu cca 3,0 mil. € s prísl. podaná na Okresnom súde Levice bola zamietnutá pre nedostatok miestnej 

príslušnosti súdu konať.  Následná žaloba prejednaná na miestne príslušnom súde (OS Zvolen) konanie č. 

18Cb/49/2015 o zaplatenie sumy 1 748 369,22 € s prísl. z titulu náhrady škody z neplatnej zmluvy a ušlého zisku. 

Pojednávanie vo veci sa uskutočnilo 25.09.2019 a súd vyhlásil rozsudok, že mesto je povinné zaplatiť žalobcovi, 

z titulu skutočnej škody, sumu cca 56 000 €. Súčasne zaviazal žalobcu, vzhľadom na nízku úspešnosť jeho žaloby 

(cca 3 %) aby mestu (žalovanému) uhradil 93 % jeho nákladov na právne zastupovanie (cca 36 000 €) a trovy 

svojho právneho zastupovania znášal zo svojho. Mesto sa voči povinnosti zaplatiť 56 000,00€ odvolalo, avšak 

súd rozhodnutie povinnosti platby potvrdil. 

2/ Primátorka informovala o 2 protestoch  prokurátora týkajúcich sa §211 : 

– prokuratúra nevydala podnet, že je potrebné zrušiť uznesenie č. 455/2021, nakoľko kontroly za 1. polrok 

sú už ukončené a je potvrdený plán kontrol na II.polrok, pričom si kontrolór nemôže presúvať kontroly z I. 

polroka do II. polroka 

- podnet na neskoré predkladanie materiálov a zverejňovaní správ z kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra 

 
3/ Ing. Škarčáková informovala o žiadosti p. Suchého o finančný príspevok na športovú činnosť svojho syna – 

badminton a reprezentácia v zahraničí.  

Uznesenie komisie 55/2021 
 
Komisia odporúča podať novú žiadosť na mimoriadny finančný príspevok podľa VZN č. 03/2019 o dotáciách z rozpočtu mesta Sliač 
s určením konkrétnej sumy: 
 
Za :         4  ( Ing. Belička, Ing. Róbert Urbanec, , doc. Ing. Andrea Sujová, PhD., Jana Raffayová,)  
Proti :  0 
Zdržali sa: : 1 (Mgr. Butášová Bidleňová) 
Neprítomní:  1 

 



4/ Opätovnú žiadosť p. Kaššu o odpustenie dane z nehnuteľnosti z dôvodu rozbitej cesty predložila Ing. 

Škarčáková a uviedla, že žiadosť už bola v komisii prerokovaná a zamietnutá z dôvodu, že rozbitá cesta nie je 

v majetku mesta Sliač. 

Uznesenie komisie 56/2021 
 
Komisia odporúča nevyhovieť žiadosti a odpovedať v intenciách uznesenia z posledného zasadnutia komisie finančnej a majetku 
mesta v predmetnej veci. 
 
Za :         4  ( Ing. Belička, Ing. Róbert Urbanec, , doc. Ing. Andrea Sujová, PhD., Jana Raffayová,)  
Proti :  0 
Zdržali sa: : 1 (Mgr. Butášová Bidleňová) 
Neprítomní:  1 

 

5/ Opatrenia k ZUM 2020 na základe uznesenia č. 495/2021 predložila Doc. Sujová a týkali sa najmä  opatrenia 
č. 3 (uznesenie č. 496/2021) – úprava kompetencií primátora vykonávať zmeny v rozpočte. Navrhované opatrenia 
v rámci kompetencií primátora vykonávať zmeny v rozpočte (v súlade  s §11 ods.4, písm b) zákona č. 369/1990 
Zb.): 

- úprava príjmov a výdavkov bežného rozpočtu  pri poskytnutých dotáciách na prenesené kompetencie 
- úprava príjmov a výdavkov (bežného i kapitálového rozpočtu) pri zaraďovaní účelovo určených dotácií 

v plnom rozsahu (platí pre projekty schválené MSZ) 
- vykonanie posledného rozpočtového opatrenia na konci roku vo výdavkovej časti rozpočtu, a to presuny 

vo výške 7000,00€ v jednotlivom prípade, pročom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky 
rozpočtu. 

- O vykonaných zenách informovať MSZ štvrťročne, vždy po odovzdaní štvrťročnej uzávierky na Finančné 
riaditeľstvo 

Opatrenia k ZUM 2020 by mali byť, podľa predkladteľky  zaradené do programu MSZ dňa 16.09.2021.  
Ing. Belička žiada, aby bol tento materiál ešte pred predložením na MSZ prerokovaný v legislatívnej komisii. 

Uznesenie komisie 57/2021 
 
Komisia odporúča nevyhovieť žiadosti a odpovedať v intenciách uznesenia z posledného zasadnutia komisie finančnej 
a majetku mesta v predmetnej veci. 
 
Za :          4  ( Ing. Belička, Ing. Róbert Urbanec, , doc. Ing. Andrea Sujová, PhD., Jana Raffayová,)  
Proti :   0 
Zdržali sa: : 1 (Mgr. Butášová Bidleňová) 
Neprítomní:  1 

 

6/ Návrh na doplnenie Zásad hospodárenia s majetkom mesta - predložila Doc. Sujová 

Ide o doplnenie nových bodov, týkajúcich sa schvaľovania zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie , 

nakoľko v aktuálne platných Zásadách verejné obstarávanie nie je zahrnuté. K bodu sa viedla diskusia 

ohľadom finančných limitov, pri ktorých musí VO schváliť MSZ.Primátorka s predsedom komisie vyjadrili 

názor, že sa bude schvaľovať duplicitne a navrhli z návrhu vyňať min. projekty. 

 

Ing. Ján Belička  

predseda komisie 

Zápisnicu vypracovala: Ing Ivana Škarčáková,dňa: 25.08.2021 


