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Mesto Sliač, Letecká ul. č. 1, Sliač 

 

Uznesenia z 3. zasadnutia MsZ v Sliači, konaného dňa 07.03.2019 

 

 

K bodu 3/ 

Uznesenie číslo 38/2019 

MsZ schvaľuje 

zloženie návrhovej komisie, predložené Ľubicou Balgovou  primátorkou mesta, t.j. poslancov. 

Dávida Slavkovského, Petra Kocúra 

 

Hlasovanie  za  9 

   proti   

   zdržali sa 2 Kocúr, Slávkovský 

   neprítomný  

 

K bodu 4/ 

Uznesenie číslo 39/2019 

MsZ schvaľuje 

program 3. 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 Ľubicou Balgovou  primátorkou  mesta Sliač. 

 

Hlasovanie  za  10 

   proti   

   zdržal sa 1 Moravčík 

   neprítomný  

 

 

Uznesenie číslo 40/2019 (nadpolovičná väčšina všetkých) 

MsZ schvaľuje 

zmenu programu 3. 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 nasledovne: 

- Výmenu bodov 7 a 10 

- Dopĺňa bod programu č.15,16,17 

 

Program 3. zasadnutia MsZ po zmene : 

1. Otvorenie, prezentácia prítomných poslancov 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Schválenie programu MsZ 

5. Správa o plnení uznesení 

6. VZN č. 1/2019 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách v 

Meste Sliač  

7. Schválenie použitia rezervného fondu 

8. Schválenie odkúpenia spoluvlastníckeho podielu na pozemku KN-C p.č. 57 zastavané 
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plochy a nádvoria o výmere 665 m2 

9. Účasť mesta na dražbe nehnuteľnosti - rodinný dom so súp. č. 468 s príslušenstvom. 

10. Rozpočtové opatrenie 2/2019 

11. Rekonštrukciu a stavebné úpravy MŠ J. Cikkera Sliač realizovaného v rámci výzvy 

IROP- P02-SC221-2018-35 – schválenie spoluúčasti 

12. Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zateplenia – 

EF – schválenie zapojenia mesta do projektu a spoluúčasti financovania  

13. Výzva „OPII-2018/7/1-DOP WIFI pre Teba“, „Operačný program Integrovaná 

infraštruktúra 2014 – 2020“ – schválenie zapojenia mesta do projektu a spoluúčasti 

financovania 

14. Výzva „Podpora rozvoja športu na rok 2019“ - schválenie zapojenia mesta do 

projektu a spoluúčasti financovania  

15. Výzva Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality na predkladanie 

žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v 

oblasti prevencie kriminality pre rok 2019- „Rozšírenie a modernizácia kamerového 

a bezpečnostného systému v meste Sliač- I. etapa a oboznámenie poslancov 

o vypracovaní stratégie  prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti 

v meste Sliač 

16. Spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenia na realizáciu zámeru 

– stavba nájomných bytov na ulici Rybárska Sliač 

17. Doplnenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2019 

18. Odvolanie a vymenovanie členov rady školy - MŠ Cikkerova a MŠ SNP 

19. Voľba členov stálych komisií pri MsZ Sliač na volebné obdobie 2018-2022 

20. Správa z kontrolnej činnosti za rok 2018 

21. Informácie primátorky ( súčasťou je aj informácia o rýchlostnej ceste R2) 

22. Rôzne 

23. Interpelácie poslancov  

24. Odpovede na interpelácie z predchádzajúceho MsZ 

25. Slovo pre verejnosť 

26. Záver 

Hlasovanie  za  11 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomný  
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K bodu 5/ 

Uznesenie číslo 41/2019 

MsZ berie na vedomie  

 

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

Hlasovanie  za  11 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomný  

 

K bodu 6/ 

Uznesenie číslo 42/2019 

MsZ schvaľuje 

všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných 

priestranstvách v meste Sliač, ktorým sa ruší a nahrádza Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Sliač č. 44/2015 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej 

kampane.  

Hlasovanie  za  11 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomný  

 

K bodu 7/ 

Uznesenie číslo 43/2019 
MsZ schvaľuje 

 

v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

v znení neskorších predpisov použitie finančných prostriedkov z RF na „Obstarávanie 

kapitálových aktív“  v celkovú  sumu 107 100,-€ .  

Hlasovanie  za  3 Danko, Láskavý, Mikušková 

   proti  7 

   zdržal sa 1 Šichtová 

   neprítomný  

Uznesenie číslo 44/2019 
MsZ schvaľuje 

 

v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

v znení neskorších predpisov použitie finančných prostriedkov z RF na „Obstarávanie 

kapitálových aktív“  v celkovú  sumu 47100,-€ .  

Hlasovanie  za  8  

   proti  2 Danko, Mikušková 

   zdržal sa 1 Láskavý 

   neprítomný  
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K bodu 8/ 

Uznesenie číslo 45/2019 

MsZ schvaľuje  

 

v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 1/3 k celku na pozemku 

KN-C p.č. 57 zastavané plochy a nádvoria o výmere 665 m2, evidovaného na LV č. 27 

vedenom Okresným úradom Zvolen, odborom katastrálnym pre k.ú. Rybáre, a to na základe 

kúpnej zmluvy medzi mestom Sliač, Letecká 1, 962 31 Sliač ako kupujúcim a Igrom 

Klukom, rod. Klukom, bytom Továrenská 468/11, 962 31 Sliač s manželkou Danicou 

Klukovou, rod. Kriegerovou, bytom Továrenská 468/11, 962 31 Sliač, obaja zast. JUDr. 

Gabrielou Muránskou Matuškovou, PhD., správcom konkurznej podstaty dlžníka Igor Kluka, 

bytom Továrenská 468/11, 962 31 Sliač, so sídlom kancelárie ul. prof. Sáru 44, 974 01 

Banská Bystrica, ako predávajúcim, za kúpnu cenu vo výške 7.100,- Eur.  

Hlasovanie  za  11 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomný  

 

K bodu 9/ 

Uznesenie číslo 46/2019 

MsZ schvaľuje  

 

účasť mesta Sliač na dobrovoľnej dražbe nehnuteľnosti evidovanej na LV č. 1586 vedenom 

Okresným úradom Zvolen, odborom katastrálnym pre k.ú. Rybáre a to: rodinný dom so súp. 

č. 468 s príslušenstvom, postavený na pozemku KN-C p.č. 54  a pozemok KN-C p.č. 54 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 158 m2, organizovanej dražobníkom AUKČNÁ 

SPOLOČNOSŤ s.r.o., so sídlom Kopčianska 10, 851 01 Bratislava v zmysle zákona č. 

527/2002 Z.z. o dobrovoľných držbách v znení neskorších predpisov.  

 

Hlasovanie  za  10 

   proti   

   zdržal sa 1 Moravčík 

   neprítomný  

 

Uznesenie číslo 47/2019 

MsZ poveruje 

 

primátorku mesta Sliač zúčastniť sa dobrovoľnej dražbe nehnuteľnosti evidovanej na LV č. 

1586 vedenom Okresným úradom Zvolen, odborom katastrálnym pre k.ú. Rybáre a to: 

rodinný dom so súp. č. 468 s príslušenstvom, postavený na pozemku KN-C p.č. 54  a 

pozemok KN-C p.č. 54 zastavané plochy a nádvoria o výmere 158 m2, organizovanej 

dražobníkom AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o., so sídlom Kopčianska 10, 851 01 Bratislava 

v zmysle zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných držbách v znení neskorších predpisov.  

Hlasovanie  za  11 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomný  
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K bodu 10/ 

Uznesenie číslo 48/2019 

MsZ schvaľuje 
 

v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

zmenu rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 2/2019 a to : 

 

A) V príjmovej časti podľa § 14 ods. 2 zákona : 

 

písm. b) povolené prekročenie a viazanie príjmov v sume 5 797,13 €; 

 

písm. d) povolené prekročenie a viazanie finančných operácií v sume 107 100,00 €. 

 

B ) Vo výdavkovej časti podľa § 14 ods. 2 zákona :  

 

písm. c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov v sume spolu 5 797,13 €; 

 

písm. d) povolené prekročenie a viazanie finančných operácií v sume 107 100,00 €. 

Hlasovanie  za  3 Danko, Láskavý, Mikušková 

   proti  7 

   zdržal sa 1 Šichtová 

   neprítomný  

 

Uznesenie číslo 49/2019 

MsZ schvaľuje 
 

v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

zmenu rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 2/2019 a to : 

 

A) V príjmovej časti podľa § 14 ods. 2 zákona : 

 

písm. b) povolené prekročenie a viazanie príjmov v sume 5 797,13 €; 

 

písm. d) povolené prekročenie a viazanie finančných operácií v sume 47 100,00 €. 

 

B ) Vo výdavkovej časti podľa § 14 ods. 2 zákona :  

 

písm. c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov v sume spolu 5 797,13 €; 

 

písm. d) povolené prekročenie a viazanie finančných operácií v sume 47100,00 €. 

Hlasovanie  za  8  

   proti  2 Danko, Mikušková 

   zdržal sa 1 Láskavý 

   neprítomný  
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K bodu 11/ 

Uznesenie číslo 50/2019 
MsZ schvaľuje 

a) predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „Rekonštrukcia a stavebné 

úpravy MŠ Cikkerova – Sliač realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-

2018-35“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným 

programom rozvoja mesta; 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 

vo výške 12 525,00 €. 

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 

Hlasovanie  za  11 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomný  

 

K bodu 12/ 

Uznesenie číslo 51/2019 

MsZ schvaľuje 

zapojenie sa do „Výzvy“ z Environmentálneho fondu pre oblasť: Zvyšovanie energetickej 

účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania, pre objekt Materská škola 

na ulici J. Cikkera Sliač v roku 2019 so spoluúčasťou mesta Sliač vo výške 5% 

Hlasovanie  za  11 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomný  

K bodu 13/ 

Uznesenie číslo 52/2019 

MsZ berie na vedomie 

informáciu o zámere mesta na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku so zameraním na podporu vo výzve „OPII-2018/7/1-DOP WIFI pre Teba“  

Hlasovanie  za  11 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomný  

 

Uznesenie číslo 53/2019 

MsZ schvaľuje 

 

1. Predloženie žiadosti o získanie nenávratného finančného príspevku so zameraním 

na podporu vo výzve „OPII-2018/7/1-DOP WIFI pre Teba“  

2. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia nenávratného 

finančného príspevku 
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3. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 

vo výške 5 % z celkového rozpočtu projektu  

 

Hlasovanie za  11 

    proti   

    zdržali sa  

    neprítomný  

 

K bodu 14/ 

Uznesenie číslo 54/2019 

MsZ berie na vedomie 

 

informáciu o zámere mesta predložiť  žiadosť o  poskytnutie dotácie z programu„ Podpora 

rozvoja športu na rok 2019“. Základným cieľom je podpora rozvoja športu, a to najmä 

projektov zameraných na výstavbu multifunkčných ihrísk, výstavbu detských ihrísk, údržbu 

ihrísk a štadiónov a inej športovej infraštruktúry a nákupu športovej  výbavy so zameraním 

predovšetkým na deti a mládež.  

Hlasovanie  za  11 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomný  

 

Uznesenie č. 55/2019 

MsZ schvaľuje 

 

1. Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie z programu „Podpora rozvoja športu na rok 

2019“ vo všetkých podprogramoch výzvy  

2. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia dotácie  

3. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 

vo výške 5 % z celkového rozpočtu projektu 

 

Hlasovanie  za  11 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomný  

 

K bodu 15/ 

Uznesenie číslo 56/2019 

MsZ berie na vedomie 

 

informáciu o Výzve Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality 

na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov 

v oblasti prevencie kriminality pre rok 2019- „Rozšírenie a modernizácia kamerového 

a bezpečnostného systému v meste Sliač a o vypracovaní stratégie prevencie kriminality a inej 

protispoločenskej činnosti v meste Sliač.  

Hlasovanie  za  11 

   proti   



Strana 9 z 13 
 

   zdržali sa  

   neprítomný  

 

Uznesenie číslo 57/2019 

MsZ schvaľuje 

 

1. predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie za podporu aktivít v oblasti prevencie 

kriminality v roku 2019 v meste Sliač 

2. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia dotácie  

3. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 

vo výške 20% 

 

Hlasovanie  za  10 

     proti   

     zdržal sa 1 Sujová 

     neprítomný  

 

 

K bodu 16/ 

Uznesenie číslo 58/2019 

MsZ súhlasí  

 

so spracovaním projektovej dokumentácie pre stavebné povolenia na realizáciu zámeru – 

stavba nájomných bytov na ulici Rybárska Sliač  

Hlasovanie  za  11 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomný  

 

 

K bodu 17/ 

Uznesenie číslo 59/2019 

MsZ schvaľuje 

  

doplnenie plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019 o  

1. Kontrolu správnosti určenia platu primátora, viceprimátora, kotrolóra mesta Sliač 

za obdobie 2014- 2018. 

2. Kontrolu správnosti určenia  a vyplatenia odmien za služby architekta mesta za roky 

2014-2018. 

3. Kontrolu účelnosti, hospodárnosti a zákonnosti použitia finančných prostriedkov mesta na 

kúpu kĺbového nakladača Multione v roku 2018, zhotovenie spevnených plôch v roku 

2018, služby – konzultácie „Model CAF“ v r. 2017-2018 

 

Hlasovanie  za  10 

   proti   

   zdržal sa 1 Moravčík 

   neprítomný  
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,K bodu 18/ 

Uznesenie číslo 60/2019 

MsZ  

 

v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení 

neskorších predpisov, s poukazom na ustanovenie § 25 ods. 12 písm. h) zákona č. 596/2003 

Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a Vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z.z.  

 

o d v o l á v a 

z Rady školy pri MŠ ul. SNP Sliač - Ing. Dušana Hancka 

z Rady školy pri MŠ ul. J. Cikkera Sliač - Ing. Jána Beličku  

Hlasovanie  za  11 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomný  

 

Uznesenie číslo 61/2019 

MsZ  

 

v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení 

neskorších predpisov, s poukazom na ustanovenie § 25 ods. 3 a 5 zákona č. 596/2003 Z.z. o 

štátnej správe v školstve a školskej samospráve a Vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z.z.  

 

d e l e g u j e 

do Rady školy pri MŠ ul. SNP Sliač - Mgr. Sášu Butášovú Bidleňovú 

do Rady školy pri MŠ ul. J. Cikkera Sliač - Mgr. art. Petra Kocúra   

Hlasovanie  za  9 

   proti   

   zdržali sa 2 Butášová Bidleňová, Kocúr 

   neprítomný  

 

K bodu 19/ 

Uznesenie číslo 62/2019 

MsZ schvaľuje  

členov Komisie finančnej, správy mestského majetku a rozvojových projektov  

tajomník: Izabela Chudíková 

členovia: Andrea Sujová, Jana Raffajová, Ján Belička, Marcela Beličková, Michal Gabaš, 

Lukáš Valach  

Hlasovanie  za  10 

   proti  1 Danko 

   zdržali sa  

   neprítomný  

 

Uznesenie číslo 63/2019 

MsZ schvaľuje  

členov Komisie výstavby a územného rozvoja  

tajomník: Jolana Zlatníková 
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členovia: František Lukáč, Dávid Slavkovský, Ján Kujan, Dušan Zemko, Pavel Lipták, 

Dušan Danko ml.  

Hlasovanie  za  11 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomný  

 

Uznesenie číslo 64/2019 

MsZ schvaľuje 

členov Komisie dopravy, územného plánu, životného prostredia a odpadového hospodárstva  

tajomník: Eva Výbohová 

členovia: Sáša Butášová Bidleňová, Rastislav Tvarožek, Ladislav Varhaník, Stanislav Koreň  

Hlasovanie  za  11 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomný  

 

Uznesenie číslo 65/2019 

MsZ schvaľuje  

členov Komisie legislatívnej a ochrany verejného záujmu  

tajomník: Radoslava Kortišová 

členovia: Dominika Danková, Branislav Petroch, Eduard Vágner  

Hlasovanie  za  11 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomný  

 

Uznesenie číslo 66/2019 

MsZ schvaľuje  

členov Komisie obchodu, služieb, podnikania, cestového ruchu a regionálnej a zahraničnej 

spolupráce 

tajomník: Janka Šimoniová 

členovia: Peter Kocúr, Michaela Mikušková, Marek Moravčík, Elena Pástorová 

Hlasovanie  za  7 

   proti  1 Danko 

   zdržali sa 3 Láskavý, Lukáč, Mikušková 

   neprítomný  

 

Uznesenie číslo 67/2019 

MsZ schvaľuje 

členov Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu 

tajomník: Renáta Šeniglová 

členovia: Peter Kocúr, Michaela Mikušková, Dušan Hankco, Juraj Nemec  

Hlasovanie  za  11 

   proti   

   zdržali sa  
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   neprítomný  

 

Uznesenie číslo 68/2019 

MsZ schvaľuje  

členov Komisie sociálno zdravotnej a pre prideľovanie nájomných bytov 

tajomník: Michaela Mašurová 

členovia: Dagmar Bellová, Jarmila Gallová, Dana Lukáčová, Juraj Marko, 

Daniela Magyarová, Zuzana Šupová  

Hlasovanie  za  11 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomný  

 

Uznesenie číslo 69/2019 

MsZ schvaľuje  

členov Komisie pre posudzovanie majetkových priznaní 

členovia: Milan Danko, František Lukáč 

Hlasovanie  za  9 

   proti   

   zdržali sa 2 Danko, Lukáč 

   neprítomný  

 

Uznesenie číslo 70/2019 

MsZ schvaľuje  

členov Zboru  pre občianske záležitosti 

tajomník: Miroslava Klimová 

členovia: Alica Hancková, Renáta Šeniglová  

Hlasovanie  za  11 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomný  

 

K bodu 20/ 

Uznesenie číslo 71/2019 

 

MsZ berie na vedomie 

správu z kontrolnej činnosti za rok 2018.  

Hlasovanie  za  11 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomný  

 

K bodu 21/ 

Uznesenie číslo 72/2019 

 

MsZ berie na vedomie 

informácie primátorky mesta Sliač.  
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Hlasovanie  za  11 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomný  

 

 

 

 

 

 

07.03.2019                           Ing. Mgr. et Mgr. Ľubica Balgová 

                                                primátorka mesta 


