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 Z á p i s n i c a 

 z 27. zasadnutia Mestského zastupiteľstva (MsZ) v S l i a č i  konaného dňa 10. mája 2018 

Miesto    : Zasadacia miestnosť MsÚ 

Primátor   : Ing. Daniel Dunčko  

Zást. primátora  mesta: Ing. Robert Urbanec 

Prednosta úradu  : Ing. Jozef Žabka 

Poslanci MsZ   : podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení poslanci :    Tomáš Škamla 

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 MsZ 

  5. Kontrola plnenia uznesení 

  6. Udelenie ceny Mesta Sliač pre p. Jána Ďurkoviča 

  7. Schválenie spoluúčasti mesta pri realizácii projektu „Rekonštrukcia strechy, ústredného  

      kúrenia a vykurovacích telies telocvične ZŠ A. Sládkoviča Sliač“ financovaného z rozpočtu 

      Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

  8. Zrušenie prevádzkarne Mestský národný výbor Sliač 

  9. Rozpočtové opatrenie č.2/2018 

10. Návrh a schválenie prolongácie kontokorentného úveru a stanovisko hlavnej kontrolórky  

      ku kontokorentnému úveru 

11. Schválenie zámeny pozemkov KN-C p. č. 980/2 záhrady o výmere 11 m
2
, k.ú. Rybáre a  

      p. č. 1009/209 zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m
2
, všetko k.ú. Rybáre, ako prípad 

      hodný osobitného zreteľa medzi mestom Sliač a Branislavom Markovičom, Š. Záhorského  

      24, 962 31 Sliač na druhej strane 

12. VZN č.49/2018 o verejnej zeleni a ustanovení podrobností o ochrane drevín, ktoré sú sú- 

       časťou verejnej zelene na území mesta Sliač 

13. Schválenie spôsobu prevodu pozemkov vo vlastníctve mesta Sliač: KN-E parcela č. 1791, 

      ttp o výmere 9 043 m
2
, KN-E parcela č. 1792, orná pôda o výmere 1 746 m

2
, KN-E parcela 

      č. 1793, ttp o výmere 2 972 m
2
, KN-E parcela č. 1795, orná pôda o výmere 935 m

2
, KN-E  

      parcela č. 1796, orná pôda o výmere 7 204 m
2
, KN-E parcela č. 1797, ttp o výmere  

      18 875 m
2
, ktoré sa nachádzajú v k.ú. Rybáre pod bývalým areálom družstva a vedľa neho 

      na bezprostrednej hranici katastrov k.ú. Rybáre a k.ú. Lukové, a to formou verejnej ob- 

      chodnej súťaže  

14. Poplatky za zverejnenie inzercie, reklamy v Mestských novinkách - zmeny 

15. Správa z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta 

16. Informácie primátora o rýchlostnej ceste R2 

17. Informácie primátora 

18. Interpelácie poslancov 

19. Odpovede na interpelácie z predchádzajúceho MsZ 

20. Slovo pre verejnosť 

21. Rôzne 

22. Záver 
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1.  Otvorenie  

 Rokovanie 27. zasadnutia mestského zastupiteľstva otvoril a viedol primátor mesta Daniel 

Dunčko, ktorý privítal všetkých prítomných. Skonštatoval, že MsZ je uznášania schopné, 

ospravedlnil sa p. poslanec Škamla, p. poslanec Bakša a p. poslanec Palečka prišli v priebehu 

zasadnutia. 

 

2.  Určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice 
Primátor mesta určil za zapisovateľa zápisnice p. Michaelu Mašurovú – zamestnankyňu MsÚ Sliač. 

Za overovateľov zápisnice určil primátor mesta p. poslanca Jána Beličku a p. poslanca Róberta 

Karniša.    

 

3.  Voľba návrhovej komisie  

Do návrhovej komisie navrhol primátor mesta p. poslanca Jána Kíšika a p. poslanca Stanislava 

Koreňa.    
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie číslo 475/2018, ktorým MsZ schvaľuje 

zloženie návrhovej komisie, predložené  Danielom Dunčkom primátorom mesta, t.j. poslancov Jána 

Kíšika a Stanislava Koreňa. 

                     Hlasovanie  za            7 

proti   

     zdržal sa      1 Koreň 

     neprítomní      3 Bakša, Palečka, Škamla 

 

4.  Schválenie programu MsZ 
Pán primátor mesta prečítal program zasadnutia MsZ. Opýtal sa, či niekto z poslancov nemá 

pripomienky k programu.  

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie číslo 476/2018, ktorým MsZ schvaľuje 

program 27. 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  Danielom Dunčkom primátorom mesta Sliač. 

Hlasovanie  za                     9 

     proti            

     zdržali sa        

     neprítomní       2 Palečka, Škamla 

 

5.  Kontrola plnenia uznesení 

Pán Žabka – prednosta MsÚ uviedol, že uznesenia z predchádzajúceho MsZ sú splnené.  

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie číslo 477/2018, ktorým MsZ berie na vedomie  

správu o kontrole plnenia uznesení predloženú Jozefom Žabkom, prednostom MsÚ. 

Hlasovanie  za                     9 

     proti            

     zdržali sa        

     neprítomní       2 Palečka, Škamla 

 

6. Udelenie ceny Mesta Sliač pre p. Jána Ďurkoviča 

Pán Urbanec predložil návrh na udelenie ceny Mesta Sliač pre p. Jána Ďurkoviča za celoživotnú 

spoločenskú angažovanosť, za zásluhy o rozvoj mesta a jeho obyvateľov. Pán Ďurkovič  bol viac 

ako 40 rokov predsedom spotrebného družstva, podieľal sa na výstavbe nákupného strediska, na 

rekonštrukcii kotolne v základnej škole, bol poslancom MsZ v období rokov 2000 – 2004, bol 

členom komisie MsZ, predsedom výboru miestnej organizácie JDS v Sliači. Pán Urbanec uviedol, 

že s udelením ceny je spojená finančná odmena vo výške 500 €. Cenu prevzala manželka p. 

Ďurkovičová a zároveň poďakovala p. poslancovi Koreňovi za návrh na udelenie ceny a poslancom 
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za jej schválenie.  

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie číslo 478/2018, ktorým MsZ udeľuje cenu 

Mesta Sliač pre p. Jána Ďurkoviča in memoriam  za celoživotnú spoločenskú angažovanosť, zvlášť 

za zásluhy o rozvoj mesta a jeho obyvateľov s ktorou je spojená finančná odmena 

vo výške 500,00 € v súlade s § 3 VZN č. 31/2011 o udeľovaní ocenení mesta Sliač. 
 

                   Hlasovanie  za           9 

proti            

     zdržali sa        

     neprítomní     2  Palečka, Škamla 

 

7. Schválenie spoluúčasti mesta pri realizácii projektu „Rekonštrukcia strechy, ústredného 

kúrenia a vykurovacích telies telocvične ZŠ A. Sládkoviča Sliač“ financovaného z rozpočtu 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

Dôvodovú správu predložil p. Borbély, ktorý informoval, že ide o dotáciu poskytovanú z rozpočtu 

Ministerstva školstva, vedy, yýskumu a športu na rozvoj telesnej a športovej výchovy. Projekt 

predpokladá dve aktivity, rekonštrukcia strechy telocvične a výmena ústredného kúrenia. 

Maximálna výška dotácie je 150 000 €, spoluúčasť mesta je 10%. Žiadateľom dotácie bude mesto 

Sliač ako zriaďovateľ, žiadosť je potrebné odoslať do 15. mája 2018. K žiadosti je potrebné doložiť 

súhlas MsZ Sliač so spolufinancovaním projektu a to výške 15 000 €. Realizácia projektu by sa 

mala uskutočniť do konca roku 2019.  

Pani riaditeľka Krutá informovala, že už dvakrát základná škola dostala výzvu z hygieny, strechu na 

telocvični je potrebné rekonštruovať. Do roku 2026 sa mesto Sliač zaviazalo, že bude strechu 

rekonštruovať.    

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie číslo 479/2018, ktorým MsZ vyslovuje súhlas 

so spolufinancovaním projektu „Rekonštrukcia strechy, ústredného kúrenia a vykurovacích telies 

telocvične ZŠ A. Sládkoviča Sliač“ vo výške 15 000,00 €, ktorý sa bude realizovať z dotácie 

poskytnutej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 

 

                   Hlasovanie  za             9   

proti   

     zdržali sa     

     neprítomní      2 Palečka, Škamla 

 

8. Zrušenie prevádzkarne Mestský národný výbor Sliač 

Dôvodovú správu predložila p. Chudíková, vedúca ekonomického úseku. Uvidela, že dňa 5.4.2018 

bola na MsÚ doručená žiadosť Okresného súdu Banská Bystrica, aby MsZ prijalo uznesenie 

o zrušení prevádzkarne Mestský národný výbor. Žiadosť bola doložená dokumentáciou, z ktorej 

vyplýva, že Mesto Sliač listom zo dňa 29.3.1994 podalo na Okresný súd v B. Bystrici návrh na 

výmaz MNV Sliač z obchodného registra. K predmetnému výmazu nedošlo, preto je potrebné prijať 

uznesenie na zrušenie prevádzkarne MNV.  

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie číslo 480/2018, ktorým MsZ schvaľuje 

zrušenie prevádzkarne Mestský národný výbor so sídlom Sliač, okr. Zvolen zapísanej v obchodnom 

registri pod Pšn 170/S. Kompetencie a majetok prevádzkarne Mestského národného výboru so 

sídlom Sliač, okr. Zvolen prešli na mesto Sliač, Letecká 1, 962 31 Sliač, IČO : 00320277. 

                  Hlasovanie  za             9    

proti   

     zdržali sa     

     neprítomní      2 Palečka, Škamla 

 



Č.j.  843-1691/2018                   Mesto Sliač.      Zápisnica z 27. rokovania MsZ dňa 10.05.2018 

 

 

4 
 

9. Rozpočtové opatrenie č.2/2018 

Dôvodovú správu k bodu predložila p. Chudíková – vedúca ekonomického úseku. Uviedla, že 

predmetné rozpočtové opatrenie prešlo finančnou komisiou, preto obsahuje niektoré zmeny oproti 

zverejnenému návrhu. Dôvodom zmien bola požiadavka základnej školy z dôvodu novej metodiky. 

Je potrebné navýšiť príjmovú časť vo výške 12 301,20 € a 1 447,20 €, ide len o ekonomickú 

záležitosť, aby bola položka správe zaúčtovaná. Vo výdavkovej časti boli doplnené presuny v rámci 

rozpočtu mesta. Pani Chudíková uviedla, že bol podaný návrh, aby v centrálnej zóne mesta boli 

umiestnené kamery, nakoľko dochádza k vandalizmu, z uvedeného dôvodu je potrebný presun 

finančných prostriedkov vo výške 500 €. Navrhla presunúť finančné prostriedky vo výške 1 500 € 

z projektov podporovaný zo štátneho rozpočtu na ten istý program s tým, že sa mení funkčná 

klasifikácia, nakoľko bola schválená vyššia dotácia pre futbalový klub, čím sa zvýšila aj spoluúčasť. 

Ma MsÚ bol doručený list správkyne konkurznej podstaty, ktorá vyzýva mesto, že má predkupné 

právo vykúpiť z konkurznej podstaty pozemok vo výške 7 100 €. Ďalšia zmena sa týka presunu 

finančných prostriedkov vo výške 2 745,60 € na program opatrovateľská služba. Informovala, že 

bol schválený projekt detské ihrisko Sampor z VÚB, pričom je potrebná spoluúčasť mesta vo výške 

320 €. Ďalšou zmenou je presun finančných prostriedkov v rámci základnej školy vo výške 1 809 €. 

Pani Chudíková uviedla, že týmto rozpočtovým opatrením nie je ovplyvnený schodok rozpočtu 

mesta, každou zmenou sa zaoberala finančná komisia, ktorá ho odporučila poslancom schváliť.  

Pán Urbanec informoval, že na kamerový systém je možné využiť finančné prostriedky z grantov, 

ktoré mesto v budúcnosti plánuje využiť. Navrhovaný kamerový systém funguje na princípe 

záznamníkového zariadenia, ktoré si uchováva záznam po dobu 14 dní. K danému zariadeniu je 

možnosť pripojiť 8 kamier. Na začiatok budú pripojené tri kamery v meste.    

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie číslo 481/2018, ktorým MsZ schvaľuje zmenu 

rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 2/2018 a to : 

v príjmovej časti  
poníženie rozpočtu 

zdroj 11O6, EK 453– Prostriedky z predchádzajúcich rokov    -838,94 €; 

navýšenie rozpočtu 

zdroj 3AC1, EK 311- ZŠ ERAZMUS+       +12 301,20 €; 

zdroj 3AC2, EK 311 – ZŠ ERAZMUS+       +1 447,20 €; 

zdroj 41, EK 453 – ZŠ UMB – odmena za vedenie praktikantiek  z r. 2017 +38,94 €; 

zdroj 72c, EK 453 – ZŠ – CEEV Živica  z r. 2017     +200,00 €; 

zdroj 72c, EK 453 – ZŠ - Continental – škola v prírode 1. stupeň z r. 2017  +600,00 € 

zdroj 72c, EK 311- ZŠ – Curadent – rekl. priestor     +150,00 € 

zdroj 72c, EK 311 – ZŠ – Diploma s.r.o. – dar      +200,00 €; 

a 

vo výdavkovej časti  

poníženie  rozpočtu 

program 7.3.1, zdroj 11O6, FK 09211 EK 630 o      - 838,94 €; 

 

navýšenie  rozpočtu 

program 7.3.1, zdroj 3AC1, FK 09211, EK 610 o       +8 002,20 €; 

program 7.3.1, zdroj 3AC1, FK 09211, EK 620 o      +4 299,00 €; 

program 7.3.1, zdroj 3AC2, FK 09211, EK 610 o      +941,20 €; 

program 7.3.1, zdroj 3AC2, FK 09211, EK 620 o       

+506,00 €; 

program 7.3.1, zdroj 41, FK 09121, EK 610 o       +38,94 €; 

program 7.3.1, zdroj 72c, FK 09211, EK 630 o       +200,00 €; 

program 7.3.1, zdroj 72c, FK 09121, EK 630 o       +600,00 €; 

program 7.3.1, zdroj 72c, FK 09211, EK 630 o       +150,00 €; 

program 7.3.1, zdroj 72c, FK 09211, EK 630 o       +200,00 €; 
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presuny  rozpočtu 

program 3.5, zdroj 41, FK 0660, EK 630 o        -500,00 €; 

program 4.1, zdroj 41, FK 0310, EK 630 o       +500,00 €; 

program 13.8.2, zdroj 41, FK 0520, EK 710 o       -1 500,00 €; 

program 13.8.2, zdroj 41, FK 0810, EK 710 o       + 1 500,00 €; 

program 13.8.2, zdroj 41, FK 0520, EK 710 o       -7 105,00 €; 

program 13.5, zdroj 41, FK 0443, EK 710 o       +7 105,00 €; 

program 3.5, zdroj 41, FK 0660, EK 630 o       -2 745,60 €; 

program 11.3, zdroj 41, FK 1020, EK 640 o       +2 745,60 €; 

program 13.8.2, zdroj 41, FK 0520, EK 710 o       -320,00 €; 

program 13.8.4, zdroj 41, FK 0443, EK 710 o      +320,00 €; 

program 7.3.1, zdroj 41, FK 09121 EK 630 o       - 1 809,00 €; 

program 7.3.1, zdroj 41, FK 09121, EK 610 o       +1 176,75 €; 

program 7.3.1, zdroj 41, FK 09121, EK 620 o       +632,25 €. 

 

                   Hlasovanie  za               10 

proti   

     zdržali sa   

     neprítomný         1 Škamla 

 

10. Návrh a schválenie prolongácie kontokorentného úveru a stanovisko hlavnej kontrolórky 

ku kontokorentnému úveru 

Pani Chudíková prešla k stanovisku hlavnej kontrolórky mesta, ktorá zobrala do úvahy pri 

hodnotení zadĺženosti mesta stav k 31.12.2017. Celková suma dlhu za predpokladu, že mesto 

využije čerpanie kontokorentného úveru vo výške 150 000 € bude predstavovať sumu 777 880,42 €. 

Pani kontrolórka zabrala do úvahy aj úvery zo štátneho fondu rozvoja bývania, ktoré sa 

nezapočítajú, ale venovala im pozornosť z dôvodu, že splátky úverov sú kryté nájomným, ktoré sa 

platí každý mesiac. Celkové ročné splátky úverov vrátane výnosov predstavujú sumu 377 042,35 €, 

je zobratá do úvahy aj zadĺženosť firmou FINMOS. Ďalej uviedla, že celková suma dlhu 

neprekračuje 60% bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka t.j. 28,48% a ročné 

splátky neprekračujú 25% bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, t.j. 13,80%. Aj 

tento rok mesto žiada o kontokorentný úver, aj keď aj minulý rok ho mesto nečerpalo.  

Pán poslanec Koreň skonštatoval, že kontokorentný úver sa vždy schvaľoval pri záverečnom účte 

mesta. Pani Chudíková uviedla, že ho predložila na schválenie na tomto zasadnutí MsZ, aby v júni 

nebolo veľa bodov v programe.  

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie číslo 482/2018, ktorým MsZ berie na vedomie 

stanovisko HKM k prolongácii kontokorentného úveru. 

 

                   Hlasovanie  za              9 

proti   

     zdržal sa          1 Koreň 

     neprítomný      1 Škamla 

 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie číslo 483/2018, ktorým MsZ schvaľuje 

prolongáciu kontokorentného úveru čerpaného vo VÚB, a.s. v maximálnej výške 150 000,00 EUR 

o ďalších 12 mesiacov, t.j. do 02.07.2019. 

 

                  Hlasovanie             za            8 

proti   

     zdržal sa         1  Koreň   

     neprítomní      2 Belička, Škamla 
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11. Schválenie zámeny pozemkov KN-C p. č. 980/2 záhrady o výmere 11 m
2
, k.ú. Rybáre a p. 

č. 1009/209 zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m
2
, všetko k.ú. Rybáre, ako prípad      

hodný osobitného zreteľa medzi mestom Sliač a Branislavom Markovičom, Š. Záhorského       

24, 962 31 Sliač na druhej strane 

Dôvodovú správu k bodu predložil p. Žabka – prednosta MsÚ. Informoval, že sa jedná o pozemok 

za školou, geometrickým plánom boli vyčlenené dve parcely o výmere 18 m
2
 pre mesto Sliač a 11 

m
2
 pre žiadateľa, ktorý požiadal o vysporiadanie pozemku. Zámer zámeny pozemkov bol 

predložený na decembrovom zasadnutí MsZ, tiež bol predložený na komisii finančnej aj stavebnej. 

Zámena pozemkov bude uskutočnená v zmysle prípadu hodného osobitného zreteľa. Pozemok bude 

mesto využívať pre svoju obslužnú komunikáciu, rozdiel pozemkov o výmere 7 m
2
 bude odpredaná 

v zmysle Zásad o hospodárení s majetkom mesta vo výške 30 €/m
2
.   

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie číslo 484/2018, ktorým MsZ Sliač schvaľuje 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov zámenu pozemku vo vlastníctve mesta Sliač a to novovytvorená 

parcela KN-C č. 1009/209 zastavené plochy a nádvoria o výmere 18 m², ktorá vznikne 

odčlenením od pozemku KN-C p.č. 1009/191 zastavené plochy a nádvoria o výmere 15847 m², na 

základe geometrického plánu č.  31644341-205/2017 zo dňa 11.09.2017 za pozemok vo vlastníctve 

Branislava Markoviča, bytom Š. Záhorského 24, 962 31 Sliač a to novovytvorená parcela KN-C 

č. 980/2 záhrady o výmere 11 m²,  ktorá vznikne odčlenením od pozemku KN-C p.č. 980 záhrady 

o výmere 716 m² na základe geometrického plánu č. 31644341-205/2017 zo dňa 11.09.2017, s tým, 

že vzhľadom na rozdiel vo výmere zamieňaných pozemkov v prospech mesta Sliač (7 m²) doplatí p. 

Markovič mestu Sliač sumu 210,- Eur, ktorá je stanovená v zmysle platných Zásad o hospodárení 

s majetkom mesta (30,- Eur/m²). 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je, že novovytvorená parcela ktorá sa odčlení od pozemku p. 

Markoviča KN-C p. č. 980 bude mestom použitá pre účely miestnej obslužnej komunikácie. 

Novovytvorená parcela, ktorá sa odčlení od pozemku mesta KN-C p.č. 1009/191, bude použitá na 

vybudovanie oplotenia plánovanej stavby rodinného domu Branislava Markoviča, bytom Š. 

Záhorského 24, Sliač, ktorého otec už v minulosti na uvedený pozemok uzatvoril s mestom Sliač 

zámennú zmluvu, avšak nedošlo k jej zavkladovaniu do katastra nehnuteľností SR a pre mesto 

samotné je daný pozemok nevyužiteľný.  

 

                   Hlasovanie  za  9 

proti            

     zdržal sa          

     neprítomní      2 Belička, Škamla 

 

12. VZN č.49/2018 o verejnej zeleni a ustanovení podrobností o ochrane drevín, ktoré sú 

súčasťou verejnej zelene na území mesta Sliač 

Dôvodovú správu k bodu predložil primátor mesta. Uviedol, že účelom predmetného VZN je 

stanovenie podmienok a zásad starostlivosti o verejnú zeleň, vrátane ustanovenia podrobností 

o ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území mesta Sliač, s cieľom utvárať 

a chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob života obyvateľov mesta a chrániť životné prostredie. 

Pasport zelene je základným typom inventarizácie prvkov a plôch verejnej zelene mesta – trávniky, 

stromy, kry, zákony, mobilná zeleň, prvky drobnej architektúry, ostatný mobiliár. Predpokladaný 

návrh VZN o verejnej zeleni zabezpečí prehľad o jednotlivých prvkov verejnej zelene a možnosť 

dôslednej ochrany všetkých prvkov verejnej zelene, pričom sa nepredpokladá, že týmto VZN budú 

zvýšené nároky na rozpočet mesta. Predpokladom pre splnenie účelu tohto VZN je pasportizácia 

verejnej zelene v meste Sliač.  

Pán poslanec Kíšik sa opýtal kto vytvára pasportizáciu. Pán primátor odpovedal, že on spolu so 
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zamestnancami mesta. Informoval, že sa robí revízia detských ihrísk. Uviedol, že detské ihriská sú 

čiernymi stavbami. V minulosti si ľudia robili čo chceli na pozemkoch mesta. Zatiaľ je urobená 

pasportizácia siedmich detských ihrísk, ostatné sú čierne stavby. Poukázal na problém, ktorý 

vznikne pri rušení nelegálnych detských ihrísk. Nakoľko ide o chúlostivú tému, je potrebné, aby sa 

tým zaoberala komisia kultúry. Je už spracovaný aj návrh, ktoré ihriská sú v meste využívané.  

Pán poslanec Koreň navrhol, aby bol do uznesenia zapracovaný dátum 31.12.2018, dokedy sa 

uskutoční  pasportizácia.  

Pán Danko sa opýtal kto bude robiť pasportizáciu verejnej zelene, nakoľko je vo VZN uvedené, že 

to nebude mať dopad na rozpočet mesta. Pán primátor odpovedal, že by uvítal pomoc p. Danku 

a pasportizáciu by spravili spoločne.  

Pani Balgová poukázala na záverečné ustanovenia, kde je uvedené, že týmto VZN nie sú dotknuté 

povinnosti vyplývajúce z ustanovení zákona č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Uviedla, 

že sú dotknuté, nakoľko sa v meste nachádzajú invázne rastliny a vo VZN nie je zahrnuté, ako sa 

bude postupovať pri ich likvidácii. Pán primátor odpovedal, že VZN bolo zverejnené na 

pripomienkovanie po dobu 15 dní, na MsÚ nebola zaslaná žiadna pripomienka.  

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie číslo 485/2018, ktorým MsZ schvaľuje VZN č. 

49/2018 o verejnej zeleni a ustanovení podrobností o ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej 

zelene na území mesta Sliač 

 

                 Hlasovanie                        za  8 

proti            

     zdržal sa         1 Bakša 

     neprítomní      2 Belička, Škamla 

            

13. Schválenie spôsobu prevodu pozemkov vo vlastníctve mesta Sliač: KN-E parcela č. 1791, 

ttp o výmere 9 043 m
2
, KN-E parcela č. 1792, orná pôda o výmere 1 746 m

2
, KN-E parcela č. 

1793, ttp o výmere 2 972 m
2
, KN-E parcela č. 1795, orná pôda o výmere 935 m

2
, KN-E       

parcela č. 1796, orná pôda o výmere 7 204 m
2
, KN-E parcela č. 1797, ttp o výmere 18 875 m

2
, 

ktoré sa nachádzajú v k.ú. Rybáre pod bývalým areálom družstva a vedľa neho na 

bezprostrednej hranici katastrov k.ú. Rybáre a k.ú. Lukové, a to formou verejnej obchodnej 

súťaže  

Dôvodovú správu k bodu predložil p. Urda – pracovník stavebného úseku. Uviedol, že 

Poľnohospodárske družstvo Lieskovec podalo dňa 21. marca 2018 žiadosť o odkúpenie 

predmetných pozemkov v k.ú. Rybáre, ktoré sa nachádzajú pod bývalým areálom družstva a vedľa 

neho, na bezprostrednej hranici katastrov k.ú. Rybáre a k.ú. Lukové. Na predmetných parcelách sa 

nachádzajú aj stavby, ktoré sú vo vlastníctve PD Lieskovec, časť parciel tvorí lúku vedľa areálu PD. 

PD Lieskovec zaslalo na mesto Sliač cenovú ponuku na odkúpenie predmetných pozemkov v cene 

26 500 €. Nakoľko mesto Sliač nemôže svoj majetok odpredávať na základe dohody, po doručení 

ponuky zabezpečilo vypracovanie znaleckých posudkov na predmetné pozemky. Boli vypracované 

dva znalecké posudky z dôvodu inej kultúry pozemkov. Po prerokovaní v komisii výstavby dňa 

18.4.2018 a preskúmaní platného ÚP bolo zistené, že v tejto lokalite sa neuvažuje so žiadnou 

výstavbou ani iným využitím a predmetné pozemky je možné odpredať. Po prerokovaní v komisii 

finančnej dňa 2.5.2018, komisia súhlasí s odpredajom predmetných pozemkov za cenu znaleckého 

posudku a to formou VOS, nakoľko komisia nevidí dôvod hodný osobitného zreteľa.      

Pán Danko sa opýtal, kedy bol zverejnený predmetný dokument, mal byť zverejnený 15 dní pred 

zasadnutím MsZ. Uviedol, že bol zverejnený 26.4.2018. Pán primátor odpovedal, že každý prevod 

majetku sa uskutočňuje v dvoch krokov. Najprv sa schvaľuje zámer, následne druhým krokom 

sa schvaľuje predaj alebo zámena. Zámer sa nikdy nezverejňuje.  

Pani Balgová k predchádzajúcemu schválenému VZN uviedla, že nebolo zverejnené 15 dní, bolo 

zverejnené dňa 26.4.2018 poobede. Pán primátor uviedol, že mesto má aj úradnú tabuľu a dôležitý 
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je dátum na úradnej tabuli. Pani Balgová vyzvala poslancov, aby sa vrátili k predchádzajúcemu 

bodu a aby zvážili, že to nebolo zverejnené na úradnej tabuli 15 dní ani na internete. Pán primátor 

odpovedal, že na tom istom zasadnutí MsZ a k tomu istému bodu nemožno vrátiť. Uviedol, že sa 

schvaľoval spôsob prevodu formou verejnej obchodnej súťaže, nebol schvaľovaný predaj.  

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie číslo 486/2018, ktorým MsZ schvaľuje v 

zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
spôsob prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Sliač a to: KN-E parcela č. 1791, TTP 

o výmere  9.043 m2, KN E parcela č. 1792, orná pôda o výmere  1.746 m2, KN E parcela č. 1793, 

TTP  o výmere  2.972 m2, KN E parcela č. 1795, orná pôda o výmere  935 m2, KN E parcela č. 

1796, orná pôda  o výmere  7.204 m2, KN E parcela č. 1797, TTP o výmere 18.875 m2, 

nachádzajúce sa v k.ú. Rybáre, obec Sliač, okres Zvolen, zapísané na LV č. 877 formou 

verejnej obchodnej súťaže v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov. 

 

      Hlasovanie  za                10 

proti            

     zdržal sa          

     neprítomný            1 Škamla 

 

14. Poplatky za zverejnenie inzercie, reklamy v Mestských novinkách - zmeny 

Dôvodovú správu k bodu predložil p. Urbanec – zástupca primátora. Návrh vyplýva z rastúceho 

dopytu po inzerciách predovšetkým firiem, podnikateľov. Mesto malo nastavené veľmi nízke sumy 

za inzerciu, pretože mesto nechcelo z noviniek urobiť inzertný časopis. Mestské novinky 

vychádzajú vo farebnej verzii v počte 1700 kusov. Sú distribuované do domácnosti, 

podnikateľským subjektom pôsobiacim na území mesta a tiež na webovom sídle mesta. Vyzval 

občanov, ktorým nechodia novinky, aby to nahlásili na MsÚ. Sú distribuované predovšetkým 

zamestnancami Mestského kultúrneho strediska, občanmi menších obecných služieb, ale aj 

zamestnancami mesta. Pán Urbanec informoval poslancov o nasledovnom návrhu za plošnú 

inzerciu: 

- 1 strana formát A4 – 120 €, 

- ½ strany formát A4 – 60 € , 

- ¼ strany formát A4 – 30 €, 

- 1/8 strany formát A4 – 15 €, 

- slovná (riadková) inzercia – za jedno slovo 0,50 €. 

Pán poslanec Bakša navrhol zverejniť adresu a termín, dokedy zaslať inzerciu. Ďalej sa opýtal, 

akým spôsobom sa bude počet obmedzovať, keď pošle napríklad žiadosť o inzerciu 100 ľudí. Pán 

primátor uviedol, že nie je problém doplniť stanu v mestských novinkách, inzerenti to zaplatia. Pán 

Urbanec uviedol, že je to na diskusiu. Mestské novinky majú redakčnú radu, na poslednej strane je 

uvedený dátum uzávierky najbližšieho čísla. Pán Bakša navrhol, aby boli inzercie zasielané mailom 

k stanovenému dátumu, aby sa zabránilo tomu, že by bol niekto uprednostnený. Pán primátor 

uviedol, mesto na začiatku pri vydávaní noviniek neplánovalo zverejňovať v nich reklamu. Mesto 

sa nemôže brániť tomu, keď je dopyt po inzerciách, ľudia chcú zverejniť reklamu v novinkách. Keď 

bude záujem o zverejnenie inzercií v počte 50 kusov, budú v novinkách zverejnené, inzerenti si to aj 

zaplatia. Informoval, že sa niekedy stane, že termín sa posunie napríklad o dva dni, keď niekto sa 

niekto s príspevkom omešká. Pán Bakša navrhol, že v prípade omeškania príspevkov sa príspevok 

zaradí do tlače, no v prípade omeškania podania inzercie, inzerát nebude zaradený. Pán primátor 

navrhol zapracovať podmienky podávania inzercie do smernice.  

Pán Karniš sa nestotožnil so zverejňovaním inzercií v mestských novinkách, v mestských 

novinkách by mali byť príspevky, ktoré by informovali občana o dianí v meste. Navrhol, aby bola 

inzercia obmedzená na 1 stranu.   



Č.j.  843-1691/2018                   Mesto Sliač.      Zápisnica z 27. rokovania MsZ dňa 10.05.2018 

 

 

9 
 

Pán Danko súhlasil s návrhom p. Karniša, mestské novinky nie sú reklamný časopis. Opýtal sa pána 

primátora, či je predsedom Redakčnej rady. Pán primátor odpovedal, že je to zverejnené na 

internetovej stránke.   

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie číslo 487/2018, ktorým MsZ schvaľuje Prílohu 

č. 2 Poplatky za zverejnenie inzercie a reklamy v Mestských novinkách k Štatútu Mestských 

noviniek. 

 

                  Hlasovanie  za              8 

proti   

     zdržali sa   2 Karniš, Koreň 

     neprítomný      1 Škamla  

 

15. Správa z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta 

Dôvodovú správu k bodu predložila p. Škorňová – hlavná kontrolórka mesta. Správa z kontrolnej 

činnosti tvorí prílohu č.1 k zápisnici.  

K účtovaniu stravných lístkov pre dôchodcov uviedla, že mesto Sliač poskytuje službu – príspevok 

stravy pre dôchodcov podľa zákona č.448/2008 Z. z.. Ako príklad uviedla, že dôchodca si kúpi na 

MsÚ stravný lístok za 2 €, p. Satmár mestu vyfakturuje 2,50 €, príspevok mesta je v tomto prípade 

0,50 €. Musí byť kopírovaný celkový príjem aj celkový výdaj. Mesto postupuje v tomto prípade 

správne.  

Pán Koreň uviedol, že výber poplatkov je solídny, je potrebné upriamiť pozornosť na neplatičov za 

komunálny odpad, ktorý opakovane neuhrádzajú poplatok. Za jeho vedenia boli neplatiči zverejnení 

na webovej stránke mesta, malo to úspech. Potom sa musel zoznam dlžníkov  stiahnuť, lebo to 

napadol prokurátor. Pani kontrolórka uviedla, že teraz je možné zverejniť zoznam dlžníkov, len je 

určená hranica, od ktorej je možné nedoplatok zverejniť. 

Pán Šenigla uviedol, že mesto tiež vydáva mestské noviny, v ktorých zverejňuje zoznam dlžníkov 

mesta.  

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie číslo 488/2018, ktorým MsZ berie na vedomie 

správu z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Sliač.      

 

                     Hlasovanie  za              9 

proti   

     zdržali sa   

     neprítomní        2 Moravčík, Škamla 

 

16. Informácie primátora o rýchlostnej ceste R2 

Pán primátor informoval, že v minulosti p. Pelegríni uviedol, že keď nebudeme súhlasiť 

s trasovaním rýchlostnej komunikácie cez naše územie, tak dôjde k zablokovaniu rozvoja územia, 

neodsúhlasia nám žiadny doplnok k územnému plánu . Dnes mal z uvedeného dôvodu stretnutie 

s právnikom, ako tento problém vyriešiť. Ďalej informoval, že NDS zverejnila dňa 8.5.2018 vo 

vestníku verejného obstarávania oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania s názvom 

Rýchlostná cesta R2 Zvolen - východ Zvolen – západ, na vypracovanie projektovej dokumentácie  

pre územné rozhodnutie. Ponuky je možné predložiť do 19. júna 2018. Aj túto vec už začal p. 

primátor riešiť s právnikom. O nových skutočnostiach bude informovať aj OZ Obyvatelia pre Sliač.  

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie číslo 489/2018, ktorým MsZ berie na vedomie 

informácie primátora mesta Sliač k rýchlostnej ceste R2. 

 

                    Hlasovanie  za           9 

proti   

     zdržali sa   
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     neprítomní    2 Moravčík, Škamla 
 

17. Informácie primátora 

Pán primátor informoval o rozvojových programoch. Mesto podalo žiadosť o vybudovanie 

cyklocestičky Sliač – Sielnica – Kováčová, dnes bolo potvrdené, že žiadosť je bez nedostatkov 

a zrejme projekt bude úspešný. Táto cyklocesta bude napojená na cyklocestu Zvolen, Sliač 

a Banská Bystrica cez ulicu ČSA bývalé roľnícke družstvo. Cyklocestou sa bude dať dostať do 

Kováčovej aj do Sielnice. Je potrebné urobiť časť chodníka na ul. 1. Mája od doprastaváckych 

bytoviek po rodinný dom p. Turkotovej, ďalej vybudovať kontajnerové miesta v meste podľa 

financií, a dokončiť altánok v školskej záhrade. Pán primátor informoval, že pokračovanie chodníka 

na ul. 1. Mája sa zatiaľ nebude robiť. Keď bude firma Telekom robiť rozkopávkové práce od 

p.Turkotovej až po rodinný dom p. Huleka, mesto a firma Telekom sa budú podieľať na oprave 

chodníka spoločne. Boli dokončené revízie bleskozvodov a elektrických zariadení vo všetkých 

objektov v meste už aj s následnými opravami. Je potrebné urobiť pasportizáciu detských ihrísk 

v meste. Firma Mariu Pedersen bude vykonávať dezinfekciu zberných nádob 1100 L na komunálny 

odpad v celom meste. Ohľadom súdneho sporu s p. Gažom uviedol, že aj keď sa p. Gažo nedostavil 

na súdne pojednávanie, mesto to stálo 4 700 €, o dva týždne bolo ďalšie pojednávanie, kde mal 

predložiť všetky dokumenty, ktoré nedoručil, mesto to stálo zase 4 700 €. Za dva mesiace stál tento 

súdny spor cca 10 000 €. Na BBSK mesto podalo žiadosť o opravu komunikácie na ul. SNP 

a Kúpeľnej, o vodorovné dopravné značenie. Na Ul. Tajovského bolo skúšobne namontovaných  

päť úsporných svietidiel verejného osvetlenia. Ďalej informoval, že na stavebnej komisii sa členovia 

zaoberali asfaltovou plochou na konci ul. Družstevnej. Vypracoval sa geometrický plán na tento 

pozemok, vypracovala sa štúdia, ktorú je ešte potrebné dopracovať. Asfaltová plocha prechádza 

štyrmi pozemkami v súkromnom vlastníctve. Ak sa v rozpočte nájdu finančné prostriedky, navrhol 

asfaltovú plochu zlikvidovať, pretože ide o nelegálnu stavbu.  Odstránením asfaltovej plochy by sa 

zabránilo znečisťovaniu plochy, a p. Sujová by mohla stavať. Na druhej stane uviedol, že takýchto 

neprávosti je v meste veľa, vyrieši sa jedna vec, ale budú sa množiť ďalšie požiadavky na 

podobného typu. Pán primátor informoval, že dom na ul. Hájnickej bude 30.5.2018 predaný, 

nájomníci budú mať náhradné bývanie v Požiarnej zbrojnici. Mesto získa predajom nehnuteľnosti 

finančné prostriedky do výške 27 900 €. K oprave strechy na Dome služieb uviedol, že boli urobené 

sondy, strecha neplní tepelno-izolačné vlastnosti a preteká. Mesto začalo verejné obstarávanie 

s výhradou, že ak mesto nebude mať na to dostatok finančných prostriedkov, rekonštrukcia strechy 

sa neuskutoční. Firma Envi-pak skončila, nahradila ju firma  Natur-pak, ktorá financuje zberovú 

spoločnosť t.j. Marius Pedersen, aby mohla odvážať papier, plasty, sklo, tetrapaky a kovy. Keby sa 

s touto firmou nepodpísala zmluva, musela by to financovať SEZA, čo by bola škoda, pretože tieto 

finančné prostriedky sa dajú použiť na iný účel. Pán primátor informoval, že odvoz plastov spred 

rodinných domov je neekonomický a tak od 1.7.2018 sa budú plasty vyvážať len raz za mesiac. 

Občania môžu plasty aj naďalej vykladať pred rodinný dom v plastových vreciach, alebo v žltých 

plastových nádobách, ktoré si môžu kupovať za 22 € do 30.6.2018.   

Pán poslanec Koreň uviedol, že to nebude dobre, nakoľko už teraz je veľa plastového odpadu, a pri 

vývoze raz za mesiac bude plastov ešte viac. Pán primátor uviedol, že mesto nemá možnosť 

ovplyvniť množstvo vývozov jednotlivých komodít, lebo OZV Natur-pak si stanovila podmienky 

vývozu, pretože vývoz plastov z mesta Sliač dvakrát mesačne je pre nich neekonomický. Pán 

poslanec Koreň uviedol, že pokiaľ sa od budúceho roku bude viac platiť za skládkovanie, budú to 

občania vhadzovať do komunálneho odpadu. Pán primátor odporučil, pokiaľ má občan väčšie 

množstvo plastov, nech si objedná väčšiu nádobu na vývoz plastov. Informoval, že budúci rok sa 

bude cena za komunálny odpad zvyšovať, pribudne poplatok za skládkovanie. Pán poslanec Koreň 

navrhol, aby sa poslanci k problematike odpadov stretli v septembri a zaoberali sa ňou.  

Pán poslanec Karniš uviedol, že existujú projekty na spracovanie plastov, ide o veľmi jednoduché 

linky, projekty sú voľne a aj cenovo dostupné cca do 1 500 €.  
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Pán primátor informoval, že do združenia Lieska mesto vložilo cca 17 000 € a mali by sme získať 

späť cca 34 000 €, valné zhromaždenia by malo byť najbližšej dobe.  Ďalej sa mesto zaoberá 

vybudovaním komunitného centra z bývalej kotolne na ul. Na Brázdach. Je spracovaná štúdia 

architektom mesta, budova bude zbúraná a postavená nová, lebo je to ekonomickejšie. Na podnet 

primátora bola zvolaná sociálna komisia, ktorú mal v úmysle zrušiť, nakoľko sa v meste šírili reči, 

že ktovie čo dostal p. Urbanec a p. Dunčko za to, že sa ide zbúrať železničná stanica. Takéto reči ho 

veľmi prekvapili aj nahnevali. Informoval o stave bankových účtov mesta: 

- VÚB školský účet – 15 093,84 €, 

- VÚB bežný účet – 67 662,74 €, 

- VÚB sociálny fond – 6 323,82 €, 

- VÚB rezervný fond – 45 761,85 €, 

- VÚB prevádzkový účet s kontokorentom – 266 845,65 €, 

- VÚB terminovaný vklad – 124 081,52 €, 

- Prima banka účet finančných zábezpek – 71 710,92 €, 

- SLSP Domov pre seniorov (dotácie) – 145 286,40 €, 

- SLSP Domov pre seniorov (prevádzkový) – 41 029,69 €, 

- ČSOB (prevádzkový) – 54 957,30 €, 

- ČSOB (účelový) – 8 381,63 €, 

- ČSOB (IOMO) – 54,69 €.  

Pán primátor informoval, že na zajtra si dohodol stretnutie s pani riaditeľkou Hanckovou ohľadom 

získania finančných prostriedkov na havarijný stav na opravu budovy základnej umeleckej školy 

z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. Ďalej uviedol, že pán Bobor spolu so svojimi 

zamestnancami v objekte bývalého družstva vybudovali skleník, kde pestujú rôzne druhy rastlín. Na 

skleník bol použitý demontovaný materiál zo športovej haly. Výberové konanie na riaditeľku 

základnej školy sa uskutoční dňa 26.júna 2018. K verejnému osvetleniu v lokalite za školou 

uviedol, že mu končí životnosť, plastové držiaky osvetlenia je potrebné vymeniť, ako aj staré 

svietidlá, čo je finančne dosť náročné.       

Pani Chudíková informovala poslancov o zmene zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorá 

je platná od 1.4.2018. Keďže na dnešnom zasadnutí nebol návrh na zmenu programu, tak nebol 

dôvod to na začiatku vysvetľovať. Najprv je potrebné schváliť program v takom znení ako bol 

uvedený v pozvánke a to nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. Pokiaľ by chcela byť 

doplnená zmena v programe, odporučila schváliť zmenu po bode, lebo nemusí byť rovnaké 

hlasovanie, čo sa schvaľuje nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov.   

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie číslo 490/2018, ktorým MsZ berie na vedomie 

informácie primátora mesta Sliač. 
 

                    Hlasovanie  za           9        

proti   

     zdržali sa   

     neprítomní    2 Moravčík, Škamla 
 

18. Interpelácie poslancov 

Pán poslanec Koreň uviedol, že v Základnej umeleckej školy Sliač sa na Rade školy riešil technický 

problém, môže dôjsť k úrazu a tým aj mesto bude mať problémy. Sám sa podujal na to, aby bolo 

možné získať na opravu budovy základnej umeleckej školy finančné prostriedky z fondu 

Ministerstva školstva, kde je ponúknutých 5 mil. eur pre celé Slovensko a žiadostí veľmi veľa. 

Každý premeškaný deň je pre nás nepriaznivý.  Pán primátor uviedol, že žiadosť nebola úplná, boli 

v nej chyby. Trvá na tom, aby tam boli uvedené pravdivé údaje. Pán Koreň uviedol, že zaplatil 

rozpočtára, vzdal sa poslaneckej odmeny. Priznal, že s stala chyba, ale mesiac to nemuselo trvať. 

Ďalej uviedol, že predseda COOP Jednoty Krupina je znechutený prístupom mesta pre sústavne 

nové požiadavky na budovanie obchodného domu. Už tri roky sa to rieši. Pán primátor odpovedal, 
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že mesto nedáva žiadne nové požiadavky. Pán Koreň uviedol, že predseda COOP Jednoty má vážne 

výhrady voči hlavnému architektovi. Navrhol predsedu COOP Jednoty zavolať nech sa problém 

dorieši. Pán primátor uviedol, že sa robil ÚP zóny a najväčší problém bude parkovanie áut, nebudú 

mať kde parkovať ubytovaní hostia u p. Trebuľu a tiež zákazníci COOP Jednoty. Uviedol, že p. 

architekt rieši veci systémovo, nie náhodne a venuje veľkú pozornosť statickej doprave v meste. 

Pán poslanec Bakša poukázal na detské ihrisko pri materskej škole, že je potrebné ho pokosiť. 

Opýtal sa, či sa konalo vo veci zníženia rýchlosti, hovorilo sa, že sa nedá značka na každú ulicu, ale 

obmedzí sa rýchlosť v rámci danej zóny. Pán primátor uviedol, že boli osadné dopravné značky na 

ul. Pionierskej a na ul. Za školou. Pán Bakša poukázal na problém parkovania na ul. Rybárskej. 

Navrhol vyznačiť čiary na parkovanie.  

Pán poslanec Karniš poukázal na havarijný stav komunikácie na ul. Na Brázdach, kde sú 

prepadnuté panely.  Pán primátor uviedol, že aj ul. Železničná je v havarijnom stave. Budú sa 

v najbližšej dobe robiť vysprávky na komunikáciách v meste, p. Urda ich už vyznačil oranžovou 

farnou. Pán Karniš sa opýtal, kedy budú ocenení športovci, ktorých návrh podal už pred rokom. Pán 

primátor odpovedal, že na návrh riaditeľov ZŠ a ZUŠ budú žiaci ocenení na najbližšom zasadnutí 

MsZ.  

Pán poslanec Palečka uviedol, že na ul. Topoľovej býva približne 40 rodín. Je možné veľmi 

jednoduchým spôsobom vyriešiť parkovacie miesta a ešte aj vyfinancovanie územia. Uviedol, že 

tam ľudia parkujú dodávky, a ešte tam parkujú aj autá z inej štvrte a obyvatelia nájomných bytov 

nemajú kde zaparkovať. Už dávno hovoril, že je potrebné po jednej strane vybudovať parkoviská. 

Navrhol urobiť parkoviská aspoň vysypaním štrkodrvy. Pán primátor uviedol, že je možné urobiť 

provizórne parkoviská pre osobné motorové vozidlá prioritne na ul. Topoľovej a Rybárskej.        

Pán poslanec Bakša sa opýtal, či by nemohli parkovať autá na ploche pri železničnej stanici. Pán 

Karniš nato reagoval, že už pred 6 rokmi sa uvažovala, že by tom mohli parkovať dodávky 

a nákladné autá za poplatok. Pán primátor uviedol, že je potrebné prijať k tomu VZN, aby sa mohli 

vyberať poplatky za parkovné. Následne sa so ŽSR urobí nájomná zmluva.  

Pán poslanec Belička sa opýtal na dotáciu na vybudovanie šachty v objekte materskej školy na ul. 

Cikkerovej. Uviedol, že finančná komisia žiadosť zamietla. Opýtal sa, či by sa v rozpočte na to 

nenašli finančné prostriedky. Poukázal na to, že na vybudovanie toaliet v materskej škole na ul. 

SNP sa finančné prostriedky našli, aj na detské ihriská. Uviedol, že ide o havarijný stav. Pani 

Chudíková uviedla, že sa tým zaoberala finančná komisia, ktorá sa uzniesla, že vybudovanie šachty 

môže materská škola financovať z prevádzkovej dotácie. Tiež informovala, že na 99% sa bude 

zvyšovať dotácia na školy, bude sa schvaľovať VZN na rok 2019. Komisia odporučila, že sa  

odporučí listom, aby to škola riešila z prevádzkovej dotácie, ak to nebude možné, tak sa to bude 

opätovne riešiť vo finančnej komisii, bude sa snažiť nájsť finančné prostriedky. Účelom je donútiť 

riaditeľov školských zariadení, aby sa naučili hospodáriť so svojimi vlastnými finančnými zdrojmi.  

  

19. Odpovede na interpelácie z predchádzajúceho MsZ 

Pán primátor uviedol, že odpovede na interpelácie boli podané na minulom zasadnutí MsZ. 

 

20. Slovo pre verejnosť  

Pani Sujová uviedla, že na zasadnutí MsZ dňa 12. júna 2017 boli schválené Zmeny a doplnky č. 8 

ÚP mesta Sliač a tiež s tým súvisiace VZN č.25/2017 k ÚP mesta Sliač v znení Zmien a doplnkov 

č.8. Predmetom bolo rozdelenie obytnej zóny Rybáre Juh a Rybáre Juh blok 2. Uviedla, že uvedené 

dokumenty nie sú zverejnené na webovej stránke mesta, opýtala sa prečo. Požiadala o neodkladné 

zverejnenie predmetných dokumentov. Uviedla, že dňa 29. júna 2017 bolo schválené aj Zadanie pre 

vypracovanie ÚP zóny pre Rybáre Juh. Ďalej uviedla, že v septembri 2017 bola podľa zverejnenej 

faktúry č. 682 vyplatená Ing. Paučovej 1900 € za aktualizáciu ÚP Rybáre pod Kúpeľmi Juh. 

Opýtala sa, kde je táto aktualizácia zverejnená a čoho sa týkala. Pán primátor odpovedal, že sa 

nevie k tomu teraz vyjadriť, pozrie sa na to. Pán Urbanec uviedol, že sa pozrie o aké dokumenty ide 
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a následne ich zverejní. Pán primátor k aktualizácii uviedol, že ak sa robilo geodetické zameranie, 

robilo sa z dôvodu spracovania podkladu k vypracovaniu štúdie. Štúdia je prístupná k nahliadnutiu 

na MsÚ.  

Pán Krajči uviedol, že minulý rok v lete ako predseda OZ DOST požiadal o vyhlásenie pozvánok 

o konaní protestu v mestskom rozhlase. Zarazilo ho, že musel zaplatiť poplatok za vyhlásenie 

oznamu. Bolo mu povedané, že za komerčné účely sa platí. Poukázal na križovatku pod MsÚ, je 

potrebné, aby sa vybudoval kruhový objazd, nakoľko ráno a v poobedných hodinách sú zápchy až 

po most. Uviedol, že pri katolíckom kostole sú dve výpustky na hlavnú cestu. Opýtal sa, z akého 

dôvodu tam boli osadené betónové črepníky. Ďalej uviedol, že v posledných mestských novinkách 

napísala p. Bieliková článok o našom letisku, o tom, že treba vyvolať enviro záťaže, na základe 

ktorých by bolo možné získať kompenzáciu. Uviedol, že OZ na tom intenzívne pracuje už 3,5 roka, 

že nech sa p. Bieliková obráti na nich a spoločne môžu napísať článok. Informoval, že v novinách 

My žurnál sa objavil článok o tom, že pilotov lietadiel niekto ohrozuje osvetľovaním. Nevedel 

o tom, oslovil ho redaktor časopisu SME, či s ním môže urobiť rozhovor. Po uverejnení článku 

zistil, že p. Krempašský zverejnil to, čo vôbec nepovedal. Ďalej uviedol, že sa tam nachádza aj 

článok, v ktorom sa vyjadruje primátor, kde upriamuje pozornosť na miestnych odporcov letiska 

a vojenských stíhačiek, ktorí sú združení v organizácii DOST. Uviedol, že ich nepriamo obvinil z 

extrémizmu. Uviedol, že OZ DOST ako jediné ochraňuje životné prostredie a snaží sa pre ľudí 

niečo vydobyť. OZ DOST podalo žalobu na súd a žiadajú odškodnenie pre obyvateľov mesta. Pán 

primátor odpovedal, že za p. Bielikovú nebude odpovedať, odporučil mu, že má ísť osobne za ňou. 

K pešej zóne pri katolíckom kostole uviedol, že je to obytná štvrť, kde chodia starší občania do 

kostola. Touto lokalitou prechádzalo množstvo áut, ktoré vychádzali na hlavnú cestu, a bolo to 

nebezpečné. Dopravní policajti odporučili odstrániť výjazdy, nakoľko výjazdy neboli urobené 

legálne. Ak by tu došlo k dopravnej nehode, a niekto by sa súdil s mestom, mesto by súd prehralo.  

Z uvedeného dôvodu boli osadené betónové záterasy, neskôr boli osadené črepníky. Potom pán 

primátor reagoval na uverejnený článok v My žurnále. Uviedol, že je zaujímavé, že  v jeho prípade 

bolo zverejnené presne to, čo povedal. Prebieha veľké vyšetrovanie ohľadne osvetľovania lietadiel. 

Následne prečítal uvedený článok. Pán primátor uviedol, že keby bol len náznak, že takéhoto 

človeka, ktorý spôsobuje osvetľovanie lietadiel majú v OZ, nebola by podpísaná a vyplatená dotácia 

vo výške 500 € pre OZ DOST. Nakoľko dnes policajti podali správu, že OZ nemá s osvetľovaním 

nič spoločne, dnes podpísal aj zmluvu na dotáciu. Pán Krajči uviedol, že na pána primátora 

v dohľadnej dobe podá trestné oznámenie. Pán primátor uviedol, že neslušným spôsobom, 

zverejňovaním transparentov bojujú proti riaditeľovi leteckej agentúry. Uviedol, že aj naďalej môže 

p. Krajči označovať primátora alebo poslancov za klamárov alebo podvodníkov, nakoľko sú verejní 

činitelia, musia to znášať, a v tomto prípade to nie je trestné.  

Pán Trokšiar, obyvateľ mestskej časti Trebuľa, uviedol, že vlastní pozemok o rozlohe 12 000 m
2
. 

Už od roku 2015 sa snaží na tomto pozemku postaviť rodinné domy pre svoje deti. Pozemok bol 

rozdelený na 4 rovnaké časti. Od roku 2015 bojoval s mestom Sliač o vydanie stavebného 

povolenia. Keď prešiel stavebný úrad do Zvolena sa mu ozvali, že by sa možno s tým niečo dalo 

spraviť. Uviedol, že osobne sedel s p. primátorom a s p. Zlatníkovou na MsÚ, navrhli mu, že mu 

povolia stavať, len má predložiť informatívnu, štúdiu ako to bude vyzerať do budúcna. 

S vypracovanou štúdiou projektantom Vágnerom išiel na MsÚ za p. Zlatníkovou, ktorá bola 

pracovne zaneprázdnená a povedala mu, že sa na to pozrie. Neskôr po telefonickom rozhovore s p. 

Zlatníkovou sa dozvedel, že je všetko v poriadku a vec bola postúpená na stavebný úrad vo 

Zvolene, ktorý vydal rozhodnutie, v ktorom úrad súhlasil so stavbou za určitých podmienok. Voči 

rozhodnutiu sa neodvolal ani p. Trokšiar ani mesto Sliač, ani účastníci stavebného konania. Pán 

Trokšiar uviedol, že dodnes nemá vydané stavebné povolenie. Informoval, že dňa 9.11.2017 zasadla 

komisia, ktorej členov a poslancov by chcel poznať, osobne sa s nimi stretnúť, ktorí si dovolili 

schváliť informatívnu štúdiu, ktorá nebola podaná na MsÚ Sliač, bola poskytnutá len nahliadnutiu. 

Opýtal sa, ako je možné, že sa podpísali pod list spolu s p. Zlatníkovou, ktorý mu nebol doručený. 
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Uviedol, že zo Zvolena mu bol doručený list, na ktorý mesto nereagovalo. Poukázal na to, že zrazu 

list vypracovaný na meste Sliač začal stavebný úrad vo Zvolene uznávať ako list, podľa ktorého sa 

má postupovať. V liste mu bolo nariadené vybudovať 6,5 metrovú cestu, chodník, zamerať a dať 

zapísať do katastra. S týmto p. Trokšiar nesúhlasil, postúpil vec právnickej kancelárii, ktorá  

mu odporučila podať trestné oznámenie. Dnes 10. mája podal na mesto Sliač a na stavebný úrad 

Zvolen list, v ktorom vyzýva k okamžitému konaniu.     

Pán Bálint poďakoval za osadenie značky pre autobusovú zastávku, teraz môže MsP pokutovať 

autá, ktoré tam zaparkujú. Opýtal sa, prečo nie sú na zasadnutí MsZ príslušníci MsP. Navrhol, či by 

nebolo možné, aby MsP pripravila správu o svojej činnosti od zasadnutia MsZ po nasledujúce 

zasadnutie. Uviedol, že to navrhuje z nasledovného dôvodu. Keď bol na bicykli v prírode smerom 

do Sielnice a uvidel p. Andreánskeho v odparkovanom aute MsP dňa 23.4.2018 cca o 12:45 hod.. 

Opýtal sa, čo tam robil. Ďalej poukázal na poškodenú tabuľu osadenú pri cykloceste, ktorej 

páchateľa je možné odhaliť prostredníctvom kamery umiestnenej na streche MsÚ. Pán Urbanec 

uviedol, že kamera slúži na identifikáciu ŠPZ na šírku cesty. Riešil to aj s príslušníkmi MsP, či nie 

je zaznamenaný pohyb, keď došlo k poškodeniu tabule, ale kamera to nezosnímala. Pán prednosta 

potvrdil, že kamera neidentifikuje ani autá v križovatke.  

Pán Danko poukázal na detské ihrisko na ul. Topoľovej, už tri roky nebol vymenený piesok 

v pieskovisku. Ďalej poukázal na parkovanie áut na ul. Cikkerovej, Pod Kozákom. Opýtal sa          

p. Urbanca – zástupcu primátora, či mu nevadia veci jeho nadriadeného. Uviedol, že na webovej 

stránke mesta sú zverejnené oznamy z roku 2016, 2017, na úradnej tabuli nebola zverejnená 

pozvánka na zasadnutie MsZ. Opýtal sa, prečo nie je na zasadnutí Ing. Zlatníková, nakoľko sa riešia 

veci týkajúce sa stavebného úseku. Pán Urbanec poďakoval p. Dankovi za pripomienku 

k zverejňovaniu na webovej stránke mesta, ešte dnes urobí nápravu.  

Pani Balgová uviedla, že pred siedmimi rokmi bola v predvolebnom programe zahrnutá obnova 

zastávok v meste, boli zrekonštruované dve zastávky. Poukázala na projekt rekonštrukcie Kina 

Hron, ubehli tri roky a nič. Pani Balgová navrhla, aby sa zo zasadnutí MsZ uskutočňovali priame 

prenosy, ktoré sama zafinancuje. Už na minulých zastupiteľstvách zdôrazňovala, že na webovej 

stránke mesta sú neaktuálne interné predpisy, do dnešného dňa neboli zo stránky odstránené. 

Uviedla, že VZN o verejnej zeleni nebolo zverejnené 15 dní na úradnej tabuli, schválené VZN je 

z uvedeného dôvodu neplatné, pretože dnes je 15-ty deň. Poukázala na poslancov, že už štvrtý rok 

sú poslancami, a ak nemajú toto načítané, nemajú tam čo robiť. Uviedla, že poslanci majú 

zastupovať občanov, nerobia nič preto, aby občania mali pocit, že majetok mesta je v dobrých 

rukách. Zamestnanci MsÚ jej vždy vychádzajú v ústrety a nikdy sa nestretla s neochotou. Pani 

Balgová uviedla, že na stránke mesta sú zverejnené súdne spory aktuálne a skončené, je to 

neprehľadné. Nenachádza sa tam spor s p. Blažkovou. Ohľadne kruhového objazdu uviedla, že bola 

na VÚC aj na SSC, NDS a kruhový objazd pod MsÚ je možné zrealizovať. Uviedla, že na zasadnutí 

MsZ p. prednosta povedal, že je to lož a že zavádza, že sa rozprával s policajtmi, že to možné nie je. 

Opýtala sa, prečo je kruhový objazd zakreslený v najnovšej štúdii. Informovala, že sa na ňu obrátili 

občania ohľadne rozpadajúceho sa muríka pod ul. Horskou, ktorý je v majetku mesta. Ďalej sa 

opýtala, či je už v Sampore pitná voda. Poukázala na striekanie schodov na budove Obradnej siene, 

na ktorej opadáva omietka. Pani Balgová uviedla, že sa na ňu obrátil občan s informáciou, že mesto 

chce predať za kúpeľmi pozemky, ktoré ešte nie sú preklasifikované do zastavaného územia. 

Plánuje sa to predať p. Mikovínymu a majú vzniknúť nové kúpele okolo vrtu. Pani Balgová uviedla, 

že si stiahla faktúry týkajúce sa stravovania dôchodcov. Uviedla, že preplácaním stravných lístkov 

dochádza k umelému navyšovaniu príjmu do rozpočtu mesta. Požiadala pani kontrolórku, aby danú 

vec preskúmala. Pán primátor ku kruhovému objazdu uviedol, že pán prednosta mal pravdu, keď 

povedal, že kruhový objazd nie je možné postaviť. Aby bolo možné vybudovať kruhový objazd pod 

MsÚ je potrebné mať najskôr schválený ÚP zóny, potom bude musieť byť vyčlenený pozemok, 

ktorý je potrebný na vybudovaniu kruhového objazdu, čo vyplýva z dohody medzi mestom a COOP 

Jednotou. Pán primátor informoval, že p. Mikovíny má už dávno kúpené pozemky, robí na štúdii, 
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pretože nie je možné schváliť Doplnok č.9. To čo pán Urda zistil, sú úplne iné pozemky na hranici 

katastrov Zvolen a Sliač – Rybáre pri obci Lukové. Poďakoval sa p. Balgovej ako facebookovej 

hráčke za vyriešenie opravykanalizácie, ktorá tiekla na ul. B. Nemcovej z kúpeľov, hoci sa pán 

prednosta tým zaoberal pol roka, stanovený termín do konca apríla na odstránenie havárie bol 

dodržaný. Ohľadom stravovania dôchodcov uviedol, že zámerom bolo zvýšenie príspevku pre 

dôchodcov a teda navýšenie príspevku mesta pre poskytovateľov stravy. Nakoľko finančná komisia 

zistila, že príspevok mesta je postačujúci, že sa dôchodcom prispieva na stravovanie dosť, bol tento 

návrh komisiou zamietnutý. Na otázku p. Balgovej pán primátor uviedol, že preto je vypracovaný 

ÚP zóny, aby tam bola rezerva v území v prípade, aby niekedy v budúcnosti mohol byť 

vybudovaný kruhový objazd. Pani Balgová reagovala na vypustenie výšky stravnej jednotky 

v návrhu k Doplnku č.5. Pán primátor k tomu uviedol, že na území mesta poskytujú stravu viacerí 

dodávatelia. Cena stravnej jednotky 2,50 € nie je zakotvená nikde v zákone. Každé takéto 

zariadenie poskytuje stravu za rozdielnu stravnú jednotku, z uvedeného dôvodu sa navrhovala 

vypustiť stravná jednotka. Pán Trebuľa podal žiadosť na MsÚ o poskytovanie stravy pre 

dôchodcov. V prípade, že by sa dôchodca stravoval u p. Trebuľu, tiež by mu mesto prispievalo na 

stravu podľa schváleného Doplnku č. 4, podľa výšky dôchodku. Pán prednosta sa k vytekajúcej 

vody z kúpeľov vyjadril, že ho mrzí ako to bolo podané, že mesto nič nerobilo. Pozornosť tomu 

mesto venovalo už v novembri, bola dosť silná zima, preto sa oprava nedala zrealizovať. Mesto by 

riešilo tento problém, či by sa to medializovalo alebo nie. Pán prednosta  uviedol, že aj keď boli 

intenzívne dažde a z kúpeľov sa vypúšťala voda z bazénov, voda na stanici nezatekala.  

 

21. Rôzne 

Pani Hancková uviedla, že problém s prepadávajúcou podlahou trvá už štyri roky, posledný list 

zaslala na mesto v októbri 2017. Informovala, že Inšpektorát práce zadal termín odstránenia závady 

do 31.8.2018. Opravy a rekonštrukcia je možné uskutočniť len cez prázdniny. Pani Hancková 

uviedla, že už tri týždne majú spracovanú žiadosť. Ďalej uviedla, že ak boli výhrady k žiadosti, 

nakoľko žiadosť podáva zriaďovateľ mesto Sliač, uviedla, že kľudne mohlo podať žiadosť mesto. 

Ak sú v žiadosti veci, ktoré nesedia, veľmi rada ich vysvetlí. Navrhla, že nakoľko je p. Koreň 

v Rade školy, ktorý sa o to osobne zaujíma, že sa to môže doriešiť aj po skončení zasadnutia MsZ. 

Uviedla, že presná príčina závady bude známa, až keď sa bude podlaha rekonštruovať. Ďalej 

uviedla, že za tri týždne by prišla na stretnutie ktorýkoľvek deň, keby ju pán primátor zavolal. Pán 

Primátor uviedol, že zajtra sa osobne s p. Hanckovou stretne a žiadosť spoločne prečítajú a opravia. 

Uviedol, že s p. Zlatníkovou písali a podali žiadosti na VÚC v Banskej Bystrici a na Ministerstvo 

školstva v Bratislave. Z obidvoch inštitúcii prišla odpoveď, že ide o originálnu kompetenciu mesta, 

takže to musí riešiť mesto. Osobne bol dvakrát aj na Ministerstve školstva, zaujímal sa o situáciu, 

ako získať finančné prostriedky na rekonštrukciu, ale mesto neuspelo. Pani Hancková informovala 

o rozpadajúcej sa dlažbe pred vchodom do budovy ZUŠ. Pán primátor uviedol, že riaditeľ školy 

zodpovedá nielen za výchovný proces, ale sa zaujíma aj o stav budovy, o opravy, ktoré je potrebné 

urobiť. Ďalej uviedol, že zvolá stretnutie riaditeľov všetkých školských zariadení v najbližšej dobe.  

Pán Čabák informoval o projekte v hodnote 15 000 €, ktorým môže mesto získať zadarmo wifi 

pripojenie po dobu 5 rokov. Podmienkou je, aby sa mesto zaregistrovalo. Ohľadom kamerového 

systému uviedol, že už v roku 2015 na zasadnutí MsZ ponúkol využitie ich rozvodov pre kamerový 

systém, bolo by dobré, keby bol kamerový systém centralizovaný, zvlášť pre Dom služieb a zvlášť 

pre MsÚ. Pán Čabák uviedol, že by bol nápomocný pri zabezpečení priamych prenosov zo 

zasadnutia MsZ.  

Pán Šenigla uviedol, že na ul. Rybárskej parkuje veľké množstvo dodávkových áut.  

Pán Žabka informoval, že autám, ktoré parkujú pri autobusovej zastávke, osádzajú príslušníci MsP 

blokovacie zariadenia. Mesto sa zapojilo do dvoch výziev, prvá sa týka označenia inteligentných 

prechodov v meste, a druhá sa týka obnovenia hasičskej stanice.     
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22. Záver 

Ing. Daniel Dunčko, primátor mesta,  ukončil 27. zasadnutie MsZ o 20.00 hod. Poďakoval 

poslancom za ich účasť na zasadnutí a za podnetné pripomienky.   

 

 

 

                                                                                                                         Ing. Daniel Dunčko 

                                                                                                                      primátor mesta 

 

 

 

 

Bc. Michaela Mašurová, zapisovateľka 

 

 

 

Ing. Jozef Žabka, prednosta MsÚ             .......................................... 

 

Overovatelia zápisnice : 

 

Ing. Ján Belička, overovateľ                       ............................................... 

 

Róbert Karniš, overovateľ                           ............................................... 
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Príloha č.1 

K bodu č. 15 Správa z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 

 

Predkladá: Ing. Miroslava Škorňová, hlavná kontrolórka mesta  

                                                                                                                                                            

 

Na základe plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018 bola vykonaná finančná kontrola 

pohľadávok z poplatku za komunálny odpad.  

 

Predmet kontroly a kontrolované obdobie:  
 

 

1) Overenie postupu výkonu správy miestnych daní  za obdobie 2015 – 2017 

2) Kontrola vykonávania základnej finančnej kontroly podľa zákona č. 357/2015Z.z.  

o finančnej kontrole a vnútornom audite  a o zmene a doplnení niektorých zákonov za 

obdobie 2015-2017 

3) Vymáhanie nedoplatkov za obdobie 2010 – 2017 

 

Posledná kontrola postupu výkonu správy miestnych daní a poplatkov bola vykonaná v roku 2015, 

kontrolovaným obdobím bol rok 2014. Kontrola bola ukončená správou č. 1029/2015 zo dňa 

27.4.2015. V správe z kontroly som vytkla nedostatky pri výkone správy miestnych daní 

a poplatkov.   

Na základe poslednej kontroly výkonu správy miestnych daní a poplatkov konštatujem, že správa 

miestnych daní je vykonávaná v súlade s platnou legislatívou a to nasledovne:  

- Rozhodnutia o vyrubení poplatku za komunálny odpad sú  doručované výhradne do 

vlastných rúk v zmysle zákona 563/2009 Z.z. Daňový poriadok (ďalej len Daňový poriadok) 

- Rozhodnutia o vyrubení poplatku za komunálny odpad v prípade neúspešného doručenia sú 

doručované v súlade s § 35 Daňového poriadku verejnou vyhláškou 

- Kontrolovaný subjekt správne vyznačuje právoplatnosť a vykonateľnosť na vydaných 

rozhodnutiach a to na základe vrátených doručeniek. Právoplatnosť a vykonateľnosť je 

vyznačovaná fyzicky na jednotlivých rozhodnutiach a rovnako aj v účtovnom systéme.  

- Mesto každý rok zasiela výzvy na úhradu nedoplatkov, čím zabezpečuje svoje právo 

vymáhať daňové nedoplatky v zmysle § 85 Daňového poriadku.  

- Za účelom zabezpečenia daňových nedoplatkov mesto využíva svoje právo zriadenia 

záložného práva v katastri nehnuteľností v zmysle § 81 Daňového poriadku 

- Prihlasuje svoje pohľadávky do konkurzu, prípadne do dražby vykonávanej exekútorom 

- Pri výrube poplatku za komunálny odpad je zabezpečený výkon základnej finančnej 

kontroly  v súlade so zákonom č. 357/2015Z.z.  o finančnej kontrole a vnútornom audite  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nakoľko v zmysle uvedeného zákona majú byť 

základnou finančnou kontrolou overené nielen výdavkové ale aj príjmové finančné operácie.  

Prehľad o pohľadávkach za komunálny odpad a vymáhanie nedoplatkov 

Prehľad je rozdelený do troch období . Osobitne je vyčíslený rok 2017 a následne je určený 

medzník rok 2012 a to z nasledovného dôvodu. Ku dňu vykonania kontroly mesto vymáha 

nedoplatky za komunálny odpad vyrubené do roku 2012 prostredníctvom exekútora.  

Právo na vymáhanie daňového nedoplatku je premlčané po šiestich rokoch po skončení 

kalendárneho roku, v ktorom daňový nedoplatok vznikol. Ak správca dane v lehote podľa prvej 

vety doručí daňovému subjektu výzvu na zaplatenie, začína plynúť nová premlčacia lehota po 

skončení kalendárneho roku, v ktorom bola výzva doručená. Počas daňového exekučného konania 

táto lehota neplynie ( § 85 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. Daňový poriadok) .  
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Mesto pravidelne vyzýva svojich dlžníkov na úhradu nedoplatkov. Posledné upomienky na úhradu 

nedoplatkov za rok 2017 boli zaslané v období október, november 2017.  V týchto upomienkach 

boli zahrnuté aj výzvy na úhradu nedoplatkov za predošlé roky, pokiaľ mesto eviduje aj staršie 

nedoplatky za komunálny odpad. To znamená, že nedoplatky za komunálny odpad nie sú premlčané 

a mesto ich naďalej môže vymáhať. V roku 2018 postúpi na exekučné konanie ďalšie nedoplatky.  

Z nasledovných prepočtov vyplýva, že pohľadávky mesta z poplatku za komunálny odpad sú 

takmer splatené. (zdroj evidencia daňových poplatkov z účtovného systému Korvin) 

  

Poplatok za komunálny odpad vyrubený v roku 2017 

Poplatok za 

komunálny 

odpad 

Vyrubené za 

rok 2017 

Úhrada 

poplatku za 

komunálny 

odpad 

vyrubeného 

v roku 2017 

Neuhradené 

pohľadávky za 

komunálny odpad 

za rok 2017 

% výberu 

Obyvatelia    94 212,32             88 716,22                 5 496,10 94,16 % 

Podnikatelia – 

fyzické osoby 
1 706,84 1 609,60 97,24 94,30 % 

Podnikatelia 

právnické 

osoby 

55 862,97 55 136,29 726,68 98,70 % 

 

Poplatok za komunálny odpad vyrubený za obdobie 2013-2016 
 

Poplatok za 

komunálny 

odpad 

Vyrubené za 

príslušné 

obdobie 

Úhrada 

poplatku za 

komunálny 

odpad 

vyrubeného 

vyrubeného za 

príslušné 

obdobie 

Neuhradené 

pohľadávky za 

komunálny odpad 

za príslušné 

obdobie 

% výberu 

Obyvatelia 

309 183,50 

 

300 542,22 

 

        8 358,15 97,20 % 

Podnikatelia – 

fyzické osoby 
875,87 857,50 18,37 97,90% 

Podnikatelia 

právnické 

osoby 

153 663,68 153 122,26 541,42 99,65 % 

Poplatok za komunálny odpad vyrubený za obdobie 1990 – 2012  

Poplatok za 

komunálny 

odpad 

Vyrubené za 

príslušné 

obdobie 

Úhrada 

poplatku za 

komunálny 

odpad 

vyrubeného za 

príslušné 

obdobie 

Neuhradené 

pohľadávky za 

komunálny odpad 

za príslušné 

obdobie 

% výberu 
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Obyvatelia 392 252,89 

 

386 611,79                

 

           5 641,10 98,56 % 

Podnikatelia – 

fyzické osoby 
838,73 838,73 838,73 100,00 % 

Podnikatelia 

právnické 

osoby 

285 769,75 285 155,31 614,44 99,78 % 

 

 

V rámci výkonu kontroly boli zo strany hlavnej kontrolórky dané odporúčania a to za účelom 

vyčistenia evidencie nedoplatkov za komunálny odpad a to nasledovne:  

Pohľadávky voči mŕtvym dlžníkom – jedná sa o pohľadávky celkovo v hodnote 1218,39 € 

vykázané k 31.12.2017. Bolo potrebné prehodnotiť a zistiť pravdepodobnosť ich vymožiteľnosti. 

Na základe informácií poskytnutých  Okresným súdom o ukončení dedičských konaní 

u jednotlivých poručiteľov mesto pristúpilo k odpisu pohľadávok a to na základe uznesenia 

mestského zastupiteľstva č. 465/2018 zo dňa 22.2.2018.  

Odsťahovaní dlžníci, o ktorých máme informáciu, že sú mŕtvi 
Z evidencií dostupných pre mesto (evidencia obyvateľstva, REGOB) je potrebné získať informáciu 

o tom, či sú uvedení dlžníci skutočne mŕtvi, ak áno, zistiť dátum úmrtia. Následne požiadať 

príslušný súd o informáciu o stave dedičského konania.  

Osobný bankrot, vyhlásenie konkurzu na fyzickú osobu 

Sledovať obchodný vestník a informácie týkajúce sa vyhlásenia konkurzu na fyzické osoby, 

prípadne vyhlásenie osobného bankrotu.  

V rámci kontroly boli zamestnankyňou mestského úradu skontrolované všetky obchodné vestníky 

vydané v mesiaci máj 2018 a spätne do januára 2017 za účelom zistenia, či v nich neboli zverejnené 

aj iné oznámenia o ukončení konkurzu týkajúce sa dlžníkov mesta Sliač. Následne budú priebežne 

kontrolované aj ďalšie vydané obchodné vestníky.  

Kontrolou vestníkov boli zistené 3 prípady ukončenia konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata 

nepokryje náklady konkurzu – v uvedených prípadoch je potrebné vykonať odpis pohľadávky.  

V prípade vyhlásenia konkurzu sa zo zákona zastavujú všetky začaté exekučné konania. 

K pohľadávkam po lehote splatnosti, u ktorých je pravdepodobnosť, že nebudú uhradené 

k 31.12.2018 je potrebné vytvoriť opravné položky k 31.12.2018 

 

Uvedená kontrola bola ukončená správou č. 1559/2018 zo dňa 3.5.2018   
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