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Z á p i s n i c a 

z  ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva (MsZ) v S l i a č i  konaného dňa 07. 

decembra 2018 

Miesto    : Obradná miestnosť MsÚ 

Primátor   : Ing. Daniel Dunčko, Ing. Mgr. Ľubica Balgová  

Prednosta úradu  : Ing. Jozef Žabka 

Predseda mestskej  

volebnej komisie        : Alena Borgulová 

Novozvolení poslanci MsZ 

 

Ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva bolo zvolané v zmysle zákona č.369/1990 Zb. 

pozvánkou s uvedeným programom rokovania. 

P r o g r a m : 

 

1. Otvorenie ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 

2. Určenie zapisovateľa zápisnice 

3. Oboznámenie s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obcí v meste Sliač a odovzdanie 

osvedčení o zvolení novozvolenému primátorovi a poslancom novozvoleného mestského 

zastupiteľstva predsedom miestnej volebnej komisie 

4. Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 

ustanovujúceho zasadnutia  

5. Zloženie sľubu  poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva 

6. Vystúpenie novozvoleného primátora mesta Sliač 

7. Schválenie programu ustanovujúceho mestského zastupiteľstva a určenie overovateľov zápisnice 

8. Voľba mandátovej a návrhovej komisie 

9. Zriadenie komisií pri mestskom zastupiteľstve 

10. Určenie platu primátora mesta 

11. Schválenie sobášiacich z poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva 

12. Rôzne  

13. Záver 

 

1. Otvorenie ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva  

 Ing. Daniel Dunčko v zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení otvoril 

Ustanovujúce zasadnutie MsZ, ktorý privítal všetkých prítomných. Požiadal predsedníčku miestnej 

volebnej komisie, aby podala správu o výsledku komunálnych volieb do orgánov samosprávy na 

roky 2018 – 2022.   
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2. Určenie zapisovateľa zápisnice 

Za zapisovateľa zápisnice určil primátor mesta Michaelu Mašurovú – zamestnankyňu MsÚ. 

 

3. Oboznámenie s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obcí v meste Sliač a odovzdanie 

osvedčení o zvolení novozvolenému primátorovi a poslancom novozvoleného mestského 

zastupiteľstva  

 Správu predložila predsedníčka miestnej volebnej komisie o. Alena Borgulová. 

 

Správa miestnej volebnej komisie o priebehu a výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí 

v meste Sliač, konaných 10.11.2018  

   

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. 

zo dňa 10. júla 2018 vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich 

konania na sobotu 10. novembra 2018 v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod. 

 

Miestna volebná komisia pracuje vo volebnom období 2018 – 2022 v zložení: 

Alena         Borgulová                  predseda  

Júlia           Turkotová                  podpredseda 

Miroslava  Klimová                     členka 

Miloslav     Lotrek                       člen 

Petra          Škrabáková              členka 

  

Za zapisovateľku MVK menoval primátor mesta, Ing. Daniel Dunčko, podľa § 169, ods.6 zákona 

č.180/2014 Z.z., Mgr. Janku Šimoniovú. MVK zasadala celkovo 2-krát. Prvé zasadnutie MVK,  

ktoré sa konalo dňa 17.09.2018, bolo rozdelené na dve časti, prebehla voľba predsedu 

a podpredsedu. Za predsedu MVK bola zvolená Alena Borgulová a za podpredsedníčku Júlia 

Turkotová. Členovia MVK zložili sľub a uskutočnilo sa školenie o ochrane osobných údajov 

a k postupu zabezpečenia  organizácii volieb. Členovia MVK preskúmali predložené kandidátne 

listiny pre voľby primátora mesta a voľby poslancov do MsZ a následne prebehla ich registrácia. 

Všetci kandidáti boli zaregistrovaní. Oznámenie o registrácii bolo kandidátom odovzdané podľa 

zákona do 24 hod. 

Pre voľby primátora mesta predložili kandidátne listiny: 

Ing. Mgr. Ľubica Balgová - nezávislý kandidát 

Katarína Blašková - nezávislý kandidát 

Doc. Ing. Andrea Sujová PhD. -  nezávislý kandidát 

Bohumír Tarnoci -  nezávislý kandidát 

Ing. Róbert Urbanec - Sloboda a solidarita, Oľano, Sme rodina, Nova, Občianska konzervatívna 

strana, Progresívne Slovensko.  

 

Pre voľby poslancov do mestského zastupiteľstva v Sliači predložili kandidátne listiny: 

Komunistická strana – 1 kandidát 

Strana moderné  Slovensko  - 2 kandidáti 

Slovenská národná strana – 1 kandidát 

Smer - Sociálna demokracia – 1 kandidát 

Strana zelených – 1 kandidát 

Sloboda a solidarita, Oľano, Sme rodina, Nova, Občianska konzervatívna strana, 

Progresívne Slovensko -  9 kandidátov    

Nezávislí kandidáti  - 12 kandidátov 

Druhé zasadnutie MVK sa konalo v deň volieb, dňa 10.11.2018. 
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Za členov okrskových volebných komisií /OVK/ delegovali svojich zástupcov 

Politické strany, hnutia a koalície. 

Zasadnutie a školenie OVK, sa uskutočnilo dňa 22.10.2018. 

 

Priebeh volieb 

Voľby sa konali dňa 10.11.2018 v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod. 

Na Sliači s volilo v 4 volebných obvodoch a v 6 volebných okrskoch. 

 

Počet zapísaných voličov  bol                                      4200 

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní            2216 

Počet platných odovzdaných hlasovacích 

lístkov do mestského zastupiteľstva                            2158 

Počet zvolených poslancov                                             11 

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných 

pre voľby primátora mesta                                          2186 

Volebná účasť bola                                                         52,76%. 

 

Za primátorku mesta Sliač bola zvolená pani Ing. Mgr. Ľubica Balgová, nezávislá kandidátka 

s počtom hlasov 891 čo je 40,76%.  

Ďalšie poradie kandidátov: 

Ing. Robert Urbanec s počtom hlasov 765 /35%/ - Sloboda a solidarita, Oľano, Sme rodina Boris 

Kolár.Nova, Občianska konzervatívna strana, Progresívne Slovensko. 

Bohumír Tarnoci s počtom hlasov 294 /13,45%/ - nezávislý 

doc.,Ing., Andrea Sujová, PhD.  s počtom hlasov    177 /8,10%/ - nezávislá 

Katarína Blašková s počtom hlasov 59 /2,70%/ - nezávislá 

 

Do MsZ Sliač boli zvolení poslanci: 

Za volebný obvod č. 1 

Ondrej Láskavý – nezávislý kandidát        241 hlasov 

Mgr. Katarína Šichtová – Sloboda a solidarita, Oľano, KDH    168 hlasov  

 

Volebný obvod č. 2  

Ing. Robert Urbanec – Sloboda a solidarita, Oľano, KDH      345 hlasov 

Mgr. Sáša Butášová Bidleňová – nezávislá kandidátka      341 hlasov 

Mgr. Michaela Mikušková – nezávislá kandidátka       318 hlasov 

Ing. Milan Danko – nezávislý kandidát        290 hlasov 

 

Za volebný obvod č. 3  

Mgr. Dávid Slavkovský – nezávislý kandidát       258 hlasov 

Ing. Mgr. Ľubica Balgová – nezávislá kandidátka       202 hlasov  

Keďže bola pani Ing. Mgr. Balgová zvolená za primátorku mesta, na jej miesto postupuje v poradí 

ďalší kandidát pán Marek Moravčík – Sloboda a solidarita, Oľano, KDH    165 hlasov 

    

Za volebný obvod č. 4  

Doc., Ing. Andrea Sujová, PhD – nezávislá kandidátka      293 hlasov 

Mgr. art. Peter Kocúr – nezávislý kandidát        213 hlasov 

Ing. František Lukáč – Sloboda a solidarita, Oľano, KDH      206 hlasov 
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Zápisnica MVK bola podpísaná všetkými piatimi členmi komisie bez výhrad, a tak isto aj zápisnice 

OVK. Výsledky komunálnych volieb boli zverejnené, po schválení v miestnej volebnej komisii na 

webovom sídle mesta Sliač, v mestskom rozhlase a na úradnej tabuli mesta. 

Predseda MVK na dnešnom Ustanovujúcom zastupiteľstve odovzdá Osvedčenie o zvolení za 

primátora mesta Ing. Mgr. Ľubici Balgovej, ako i Osvedčenie o zvolení za poslanca MsZ zvoleným 

poslancom. Volebné materiály MVK boli odovzdané do úschovy mesta. Chcem sa poďakovať 

všetkým členom volebných komisií, ktorí sa podieľali na voľbách, tak isto zamestnancom mesta 

Sliač za materiálno-technickú prípravu volieb, tiež príslušníkom mestskej polície za dohľad nad 

pokojným priebehom volieb. 

 

Novozvoleným zástupcom mesta Sliač – primátorke Ing. Mgr. Ľubici Balgovej a poslancom MsZ, 

by som chcela zaželať veľa pracovných úspechov počas ich volebného obdobia, aby čestne, 

zodpovedne, bez potreby osobného prospechu plnili svoje povinnosti, a aby vytvorili s pani 

primátorkou jeden dobrý, schopný tím, ktorý povedie mesto k ďalšiemu lepšiemu rozvoju 

a k finančnej stabilite.  

 

V Sliači, dňa 07. decembra 2018     Alena Borgulová 

           predsedníčka miestnej komisie 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 

Uznesenie číslo 1/2018 

MsZ berie na vedomie  

a) správu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obcí v meste Sliač pre voľby primátora 

mesta Sliač a pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva mesta Sliač prednesenú predsedom 

miestnej volebnej komisie mesta Sliač. 

b) oznámenie Ing. Mgr. Ľubice Balgovej o vzdaní sa poslaneckého mandátu za volebný obvod č. 3 

c) na uprázdnený mandát poslanca mestského zastupiteľstva za volebný obvod č. 3 nastúpil prvý 

náhradník Marek Moravčík  

 

Hlasovanie  za  11 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomný  

 

4. Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta, prevzatie insignií a prevzatie vedenia 

ustanovujúceho zasadnutia  

 Novozvolená primátorka mesta Ing. Mgr. Ľubica Balgová zložila sľub. Po zložení sľubu 

odovzdal p. Urbanec insígnie novozvolenej primátorke, ktorá sa zároveň ujala vedenia zasadnutia. 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie  

Uznesenie číslo 2/2018 

MsZ konštatuje, že 

novozvolená primátorka mesta Sliač Ing. Mgr. Ľubica Balgová zložila sľub primátora mesta 

v zmysle § 13 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

 

Hlasovanie  za  11  

   proti   

   zdržali sa  

     neprítomný  
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5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva 

 Pani Borgulová – predsedníčka miestnej volebnej komisie požiadala p. poslanca Ing. 

Roberta Urbanca, aby prečítal sľub poslancov. Poslanci pristupovali k predsedníckemu stolu  

a jednotlivo zložili do rúk primátorky mesta sľub a potvrdili ho podpisom.  

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie  

Uznesenie číslo 3/2018 

MsZ berie na vedomie, že 

zvolení poslanci mestského zastupiteľstva mesta Sliač:  

Butášová Bidleňová Sáša , Mgr. 

Danko Milan, Ing. 

Kocúr Peter, Mgr. art. 

Láskavý Ondrej 

Lukáč František, Ing. 

Mikušková Michaela, Mgr. 

Moravčík Marek 

Slavkovský Dávid, Mgr. 

Sujová Andrea, doc., Ing., PhD. 

Šichtová Katarína, Mgr. 

Urbanec Robert, Ing. 

zložili v zmysle § 26 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sľub 

poslanca obecného zastupiteľstva. 

 

Hlasovanie  za  11 

   proti   

   zdržali sa  

     neprítomný  

 

6. Vystúpenie novozvoleného primátora mesta 

 Príhovor novozvolenej primátorky mesta.  

 Úprimne ďakujem za Vašu účasť vo voľbách, za Váš hlas, ktorým ste mi prejavili dôveru, 

ktorá ma zaväzuje pracovať v prospech nášho mesta a jeho obyvateľov. Mojim cieľom je v prvom 

rade, prinavrátiť dôveru občanov úradu a osobnosti primátora. Mať možnosť byť primátorkou mesta 

Sliač, mesta možností s veľký potenciálom rozvoja je pre mňa nesmierna česť a zároveň veľký 

záväzok voči Vám občanov.  

 Byť primátorkou znamená nielen mesto riadiť, ale hlavne naslúchať potrebám občanov 

a realizovať tak opatrenia, aby boli občania spokojní a nemali pocit, že ich mesto ignoruje.  

 Byť primátorkou znamená venovať energiu a skúsenosti v prospech mesta a jeho 

obyvateľov, stáť na strane obyvateľov a hájiť záujmy mesta.    

 Ďakujem Vám ešte raz v mene svojom a aj v mene novozvolených poslancov a sľubuje, že 

budeme pracovať tak, aby sme vašu dôvodu v nasledujúcich 4 rokoch nesklamali a že budeme 

zástupcami všetkých občanov nášho mesta, bez rozdielu národnosti, vierovyznania či politického 

presvedčenia.  

 Budeme sa snažiť citlivým rešpektovaním záujmov a názorov občanov, ako aj ich potrieb, 

čo najviac priblížiť správu veci verejných všetkým občanom mesta.  

 Budeme sa snažiť zabezpečiť, aby sa Sliač stal transparentným a otvoreným mestom 

smerom k občanom, aby zodpovedne pristupovalo k požiadavkám občanov a k riešeniu problémov 

mesta.  

 Vynaložíme nemalé úsilie pre rozvoj mesta s ohľadom na starostlivosť a bezpečnosť 

občanov, lebo len tak môže byť Sliač atraktívnym mestom nielen pre občanov, ale aj pre 
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návštevníkov. A nezabudneme pritom na citlivý prístup k životnému prostrediu. 

 V dnešnej dobe je veľmi dôležité zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj mesta, teda vykonávať 

také aktivity, ktoré v súčasnosti zabezpečia našim občanom dostatočný komfort a zároveň sa 

pozitívne premietnu v budúcnosti – či už sa jedná o opravy, nové investície, riešenie odpadového 

hospodárstva alebo postoj k ochrane životného prostredia. 

    Chceme spoločne posunúť Sliač dopredu a využiť pritom klasické finančné príjmy 

z podielových mestských daní, ako aj efektívne využitie majetku mesta a prelomiť bariéru pasivity 

vo využívaní finančných zdrojov z rôznych finančných mechanizmov, ako napríklad zo 

štrukturálnych fondov ÉU, zo štátnych zdrojov, či z medzinárodnej spolupráce a iných.   

 Sme hlboko presvedčení, že aktivity, ktoré chceme v tomto volebnom období realizovať sa 

rozhodujúcim spôsobom podpíšu pod rozvoj nášho mesta a kvalitu života v ňom. Čaká nás náročná 

úloha, rozmeniť všetky aktivity na drobné, teda im dať konkrétny obsah a rozmer, začleniť ich do 

plánovacích dokumentov rozpočtu mesta a zabezpečiť ich dostatočné finančné krytie.  

 No, v nadchádzajúcich 2 rokoch sa čaká tak peňazí do regiónov v objemoch, ktoré vysoko 

prevyšujú bilancie minulosti a bude záležať len na možnostiach financovania a nás ako tieto 

možnosti dokážeme využiť. Sme pripravení urobiť všetko pre to, aby mesto Sliač získalo dostatok 

finančných prostriedkov na svoj rozvoj.  

 Naozaj v hrubých črtách som naznačila, kde a načo bude v nastávajúcom období sústredená 

naša intenzívna pozornosť a tiež nástroje, pomocou ktorých to chceme realizovať. Pôjde o náročnú 

prácu, ale môžem Vám sľúbiť, že sa jej spolu s poslancami a výkonným aparátom mesta zhostíme 

zodpovedne.  

 Na poslanecké miesta pre toto volebné obdobie, ktoré dnes otvárame, zasadne množstvo 

nových poslancov, ktorí pevne verím, povznesú úroveň nášho poslaneckého zboru a svojou ochotou 

a entuziazmom prispejú k riešeniu náročných úloh, ktoré pred nami stoja alebo sa pred nás ešte len 

postavia.  

 Budem sa však obracať aj na spoluobčanov, ktorí majú bohaté skúsenosti a určite budú 

prínosom pre naše mesto. Pre blaho a rozvoj mesta využijem ich skúsenosti s prácou v samospráve 

ako aj ich životné skúsenosti.  

 Verím (vyjadrujem presvedčenie), že pri napĺňaní spoločne vytýčených cieľov nás bude 

viesť predovšetkým verejný záujem a spoločná snaha pracovať v prospech mesta a jeho obyvateľov, 

a že stranícka príslušnosť a osobné záujmy sa stanú prekážkou na tejto ceste, veď Sliač a jeho 

občania si zaslúžia výnimočnú pozornosť.  

 Som presvedčená, že ak hlavným motívom našej práce bude spokojnosť obyvateľov, 

slušnosť, ako aj rozvoj a údržba mesta, tak sa nám spoločným úsilím podarí vytýčené ciele 

dosiahnuť a posunúť mesto dopredu.    

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie  

Uznesenie číslo 4/2018 

MsZ berie na vedomie  

slávnostný príhovor novozvolenej primátorky mesta Sliač Ing. Mgr. Ľubice Balgovej.  

 

Hlasovanie  za  11 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomný  

 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 

 Pani primátorka prečítala program zasadnutia, opýtala či má niekto z poslancov k programu 

námietky. Pán poslanec Urbanec navrhol do programu doplniť bod - Schválenie úpravy právomoci 

primátora na vykonávanie rozpočtových opatrení. Pani primátorka dala hlasovať za pôvodný 
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program mestského zastupiteľstva.  

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie  

Uznesenie číslo 5/2018 (nadpolovičná prítomných) 

MsZ schvaľuje 

program ustanovujúceho zasadnutia MsZ mesta Sliač v súlade s § 12 ods. 5 prvá veta zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p., predložený  Ing. Mgr. Ľubicou Balgovou, primátorkou 

mesta Sliač. 

Hlasovanie  za  11   

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomný  

Uznesenie číslo 6/2018 (nadpolovičná všetkých) 

MsZ schvaľuje 

zmenu programu ustanovujúceho zasadnutia MsZ mesta Sliač v súlade s § 12 ods. 5 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p., predloženú  Ing. Mgr. Ľubicou Balgovou, primátorkou 

mesta Sliač a to preformulovanie bodu č. 2 a vypustenie bodu č. 12 Rôzne a na jeho miesto 

zaradenie bodu č. 12 Schválenie úpravy právomoci primátora na vykonávanie rozpočtových 

opatrení. 

 

Program 1. zasadnutia MsZ po zmene : 

1. Otvorenie ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 

2. Určenie zapisovateľa zápisnice 

3. Oboznámenie s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obcí v meste 

Sliač a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému primátorovi a poslancom 

novozvoleného mestského zastupiteľstva predsedom miestnej volebnej komisie 

4. Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 

ustanovujúceho zasadnutia  

5. Zloženie sľubu  poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva 

6. Vystúpenie novozvoleného primátora mesta Sliač 

7. Schválenie programu ustanovujúceho mestského zastupiteľstva a určenie overovateľov 

zápisnice 

8. Voľba mandátovej a návrhovej komisie 

9. Zriadenie komisií pri mestskom zastupiteľstve 

10. Určenie platu primátora mesta 

11. Schválenie sobášiacich z poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva 

12. Schválenie úpravy právomoci primátora na vykonávanie rozpočtových opatrení. 

13. Záver 
 

Hlasovanie  za  11 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomný  

 

8. Voľba mandátovej a návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

 Do mandátovej komisie navrhla p. primátorka za predsedu p. poslanca Mgr. Dávida 

Slavkovského a za členov p. poslankyňu Mgr. Katarínu Šichtovú a p. poslanca Mareka Moravčíka. 

Uznesenie číslo 7/2018 

MsZ schvaľuje 

zloženie mandátovej komisie, predložené Ing. Mgr. Ľubicou Balgovou, primátorkou mesta, t.j 
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poslancov Mgr. Dávida Slavkovského za predsedu mandátovej komisie, Mgr. Katarínu Šichtovú 

a Mareka Moravčíka  za členov  komisie 

Hlasovanie  za  9 

   proti   

   zdržali sa 2 Moravčík, Slavkovský 

   neprítomný  

 Do návrhovej komisie navrhla p. primátorka za predsedu p. poslanca Ing. Roberta Urbanca a 

za členov p. poslanca Ing. Milana Danka a p. poslanca Ing. Františka Lukáča.   

Uznesenie číslo 8/2018 

MsZ schvaľuje 
zloženie návrhovej komisie, predložené Ing. Mgr. Ľubicou Balgovou, primátorkou mesta, t.j 

poslancov Ing. Roberta Urbanca za predsedu návrhovej komisie, Ing. Milana Danka a Ing. Františka 

Lukáča  za členov  komisie. 

 

Hlasovanie  za  10 

   proti   

   zdržal sa   1 Danko  

     neprítomný  

 Za overovateľov zápisnice určila p. primátorka Mgr. Michaela Mikuškovú a Ondreja 

Láskavého. 

 Pani primátorka požiadala p. Urbanca o prečítanie uznesení ku každému bodu, ktorý už 

prebehol v rámci rokovania. Potom požiadala mandátovú komisiu o prečítanie správy. 

 

Správa mandátovej komisie 

z ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva mesta Sliač, konaného dňa 7.12.2018 

V zmysle článku 3 ods. 4 Rokovacieho poriadku mesta Sliač overila mandátová komisia nasledovné 

skutočnosti:  

1) Novozvolená primátorka mesta Sliač Ing. Mgr. Ľubica Balgová prevzala osvedčenie 

o zvolení vydané Mestskou volebnou komisiou v Sliači 

2) Novozvolení poslanci mestského zastupiteľstva prevzali osvedčenia  o zvolení vydané 

Mestskou volebnou komisiou v Sliači.  

3) Ing. Mgr. Ľubica Balgová, primátorka mesta Sliač zložila sľub v zmysle § 13 ods. 2 zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

4) Novozvolení poslanci mestského zastupiteľstva zložili sľub v zmysle § 26 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

5) Ing. Mgr. Ľubica Balgová, primátorka mesta Sliač nevykonáva funkciu nezlúčiteľnú 

s funkciou primátorky (§ 13 ods. 3 zákona č. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov) – doložené vlastnoručne podpísaným čestným prehlásením 

6) Novozvolení poslanci mestského zastupiteľstva mesta Sliač nevykonáva funkciu 

nezlúčiteľnú s funkciou poslanca mestského zastupiteľstva (§ 11 ods. 2 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov) – doložené vlastnoručne podpísanými 

čestnými prehláseniami 

Z celkového počtu troch členov mandátovej komisie boli prítomní traja členovia komisie.  

Správa bola členmi mandátovej komisie prečítaná a uznaná za právnu o čom svedčia ich podpisy.  

Dátum vyhotovenia správy 7.12.2018 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie  

Uznesenie číslo 9/2018 

MsZ berie na vedomie 
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Správu mandátovej komisie z ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva mesta Sliač, 

konaného dňa 7.12.2018.  

 

Hlasovanie  za  11 

   proti   

   zdržal sa    

     neprítomný  

  

9. Zriadenie komisií pri mestskom zastupiteľstve Sliač 

 Pani primátorka po zvážení všetkých potrieb mesta a možností, po konzultácii s poslancami 

navrhla zriadiť nasledovné komisie pre volebné obdobie 2018-2022: 

- Komisia finančná, správy mestského majetku a rozvojových projektov, 

- Komisia výstavby a územného rozvoja, 

- Komisia správy miestnych komunikácií, životného prostredia a odpadového hospodárstva 

- Komisia legislatívna a ochrany verejného záujmu, 

- Komisia obchodu služieb, podnikania, cestovného ruchu a regionálnej a zahraničnej 

spolupráce, 

- Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu, 

- Komisia sociálno zdravotná a pre prideľovanie nájomných bytov, 

- Komisia pre posudzovanie majetkových priznaní, 

- Zbor pre občianske záležitosti. 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie  

MsZ zriaďuje 
pre volebné obdobie 2018-2022 tieto stále komisie :  

1. Komisia finančná, správy mestského majetku a rozvojových projektov 

2. Komisia výstavby a územného rozvoja 

3. Komisia správy miestnych komunikácií, životného prostredia a odpadového hospodárstva 

4. Komisia legislatívna a ochrany verejného záujmu 

5. Komisia obchodu, služieb, podnikania, cestovného ruchu a regionálnej a zahraničnej 

spolupráce 

6. Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu 

7. Komisia sociálno zdravotná a pre prideľovanie nájomných bytov 

8. Komisia pre posudzovanie majetkových priznaní 

9. Zbor pre občianske záležitosti  

 

Hlasovanie  za  11 

   proti   

   zdržal sa    

     neprítomný  

 

10. Určenie platu primátora mesta 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie  

Uznesenie číslo 11/2018 

MsZ určuje 
plat primátorky mesta Sliač v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom 

postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, 

určený ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na 

základe údajov Štatistického úradu za predchádzajúci kalendárny rok a násobku 2,41 (koeficient) 
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podľa počtu obyvateľov mesta Sliač.  

 

Hlasovanie  za  11  

   proti   

   zdržali sa  

     neprítomný  

 

11. Schválenie sobášiacich z poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva  

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie  

Uznesenie číslo 12/2018 

MsZ berie na vedomie, že 

Ing. Mgr. Ľubica Balgová, primátorka mesta Sliač je osobou, pred ktorou je možné urobiť 

vyhlásenie o uzavretí manželstva za prítomnosti matrikára. 

 

Hlasovanie  za  11 

   proti   

   zdržali sa  

     neprítomný 

Uznesenie číslo 13/2018 

MsZ poveruje 

 

Ing. Roberta Urbanca 

Doc. Ing. Andreu Sujovú, PhD.   

Mgr. Katarínu Šichtovú 

Ing. Milana Danka 

 

za poslancov, pred ktorými je možné urobiť vyhlásenie o uzavretí manželstva za prítomnosti 

matrikára v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov.   

 

Hlasovanie  za  10 

   proti   

   zdržali sa   1 Danko 

   neprítomný  

 

12. Schválenie úpravy právomoci primátora na vykonávanie rozpočtových opatrení 

 

Dôvodovú správu k bodu predložila Ing. Škorňová – hlavná kontrolórka mesta. Uviedla, že 

rozpočet mesta môžu schvaľovať iba poslanci a meniť ho môžu tiež iba poslanci. Zmeny rozpočtu 

sú schvaľované prostredníctvom rozpočtových opatrení v priebehu roka. Mestské zastupiteľstvo 

však môže uznesením splnomocniť primátorku na vykonanie rozpočtových opatrení.  Táto možnosť 

vyplýva z § 11 ods. 4 písm. b) posledná veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. V tomto 

uznesení zastupiteľstvo určí rozsah právomoci primátorky na vykonávanie zmien rozpočtu. 
Na základe skúseností z praxe pre potreby Mesta Sliač je schválenie takejto právomoci nevyhnutné 

z nasledovných dôvodov:  

1) V priebehu roka (2018)  schvaľovalo zmeny rozpočtu mestské zastupiteľstvo priebežne na 

každom svojom zasadnutí. Skutočné čerpanie rozpočtu k 31.12.2018 však budeme poznať až 

v novom roku v januári (január 2019), kedy pani účtovníčka zaúčtuje výpisy za mesiac 

december 2018. Rozpočtové zmeny môžu byť vykonané do konca kalendárneho roka(2018).  
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Mestské zastupiteľstvo spravidla poslednýkrát v roku zasadá v polovici decembra, 

z uvedeného dôvodu môžu poslanci splnomocniť primátorku na vykonanie poslednej zmeny 

rozpočtu.  

2) Účtovný systém, ktorý mesto v súčasnosti používa neumožňuje generovanie zostavy čerpanie 

rozpočtu ihneď po zaúčtovaní dokladov. Posledné aktuálne čerpanie, ktoré je možné 

z účtovného programu filtrovať je stav k 30.9.2018 (dátum poslednej štvťročnej účtovnej 

závierky).  

Pre prípravu návrhu rozpočtových opatrení sú tieto zostavy dôležité.  

3) Rozpočty rozpočtových organizácií mesta Sliač (Základná škola Andrej Sládkoviča, 

Základná umelecká škola a obidve materské školy) sú súčasťou rozpočtu mesta Sliač. 

Rovnako rozpočtové organizácie potrebujú ku koncu roka vykonať zmeny vo svojich 

rozpočtoch. Aj na tieto zmeny by sa vzťahovala navrhovaná právomoc primátorky.  

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie  

Uznesenie číslo 14/2018 

MsZ schvaľuje 

prenesenie svojej kompetencie schvaľovať rozpočtové opatrenia v plnom rozsahu bez finančného 

limitu podľa § 14 ods. 2 písm. a), b), c) a d) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to na 

schválenie posledného rozpočtového opatrenia na konci príslušného kalendárneho roka. 

Vykonávanie zmien rozpočtu formou rozpočtových opatrení v priebehu roka týmto uznesením nie 

je dotknuté. O zmene bude MsZ informované. 

 Pán Koreň pripomienkoval schválenie právomoci primátorky na úpravu rozpočtu a poukázal 

na obmedzenie platnosti tejto právomoci len na rok 2018. Pani primátorka informovala, že sa jedná 

o posledné rozpočtové opatrenie, ktoré je nutné z dôvodu, že sa ešte zúčtovávajú projekty, aktivity 

v decembri. Uviedla, že túto právomoc je možné kedykoľvek na zasadnutí MsZ zrušiť.  

 Pán poslanec Danko navrhol schváliť právomoc primátora na vykonávanie rozpočtových 

opatrení len na rok 2018.  

 Pán Dunčko uviedol, že toto opatrenie nie je kvôli primátorke, ale kvôli účtovníčke, pretože 

nastanú veci, ktoré sa nepredvídajú a na konci roka je ich potrebné zúčtovať. Je možné túto 

právomoc schváliť aj na určité vymedzené obdobie, ale aj na jeden rok. Kedykoľvek je možné túto 

právomoc na zasadnutí MsZ zrušiť uznesením.  

 

Hlasovanie  za  11 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomný  

13. Rôzne 

14. Záver  

 Ing. Mgr. Ľubica Balgová, primátorka mesta,  ukončila ustanovujúce zasadnutie MsZ o 

17.00 hod., poďakovala poslancom za účasť na rokovaní. 

 

 

 

                                                                                                                   Ing. Mgr. Ľubica Balgová 

                                                                                                                     primátorka mesta 
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Zapisovateľka: Bc. Michaela Mašurová 

 

Prednosta úradu :  Ing. Jozef Žabka                         ................................................ 

 

Overovatelia zápisnice : 

 

Mgr. Michaela Mikušková, overovateľ            ..................................................... 

 

Ondrej Láskavý, overovateľ                                   ...................................................... 

 

 

 


