
 

 
 

Č.j. 739-8905/2021 

 

Z á p i s n i c a 

 

zo zasadnutia Komisie škodovej, legislatívnej a ochrany verejného záujmu mestského 

zastupiteľstva Sliač konaného 6. decembra 2021 od 16.00 do 17.30 hod. na Mestskom 

úrade, Letecká 1, Sliač 

 

Prítomní : Mgr. Mikušková,  Ing. Belička, JUDr. Petroch, Mgr. Tarnóciová, Vágner 

Ospravedlnení : Mgr. Danková,  

Prizvaní : Ing., Mgr. et Mgr. Balgová, primátorka mesta, Ing. Hruška, prednosta mestského 

úradu,   

Zapisovateľka : Kochlicová 

Príloha: prezenčná listina, ako podklad pre vyplatenie odmeny v zmysle zásad o odmeňovaní 

poslancov 

  

 Zasadanie otvorila, účastníkov privítala a rokovanie viedla predsedníčka komisie Mgr. 

Mikušková. Bol vyžiadaný a udelený súhlas členov komisie (5/0) so zvukovým záznamom 

priebehu rokovania komisie. 

 Program a podklady na rokovanie dostali členovia komisie spolu s pozvánkou 3. 

decembra 2021.  

 

Priebeh rokovania, diskusia a závery 

 

K bodu 1 : Otvorenie, prezentácia účasti, odsúhlasenie programu rokovania. 

 Bola konštatovaná ospravedlnená neúčasť Mgr. Dankovej. Predsedníčka komisie 

konštatovala, že komisia je uznášaniaschopná. 

 Na návrh primátorky mesta členovia komisie odsúhlasili doplnenie programu tak, že 

ako prvý bod komisia prerokuje návrh Doc. Ing. Sujovej, PhD. na zmenu kompetencií 

primátorky mesta pri vykonávaní zmien rozpočtu. 

 

 Členovia komisie schválili (pomer hlasov 5/0) nasledovný program rokovania : 

 

1. Otvorenie, prezentácia účasti členov komisie, odsúhlasenie programu rokovania 

2. Zníženie kompetencií primátorky mesta pri vykonávaní zmien rozpočtu počas 

rozpočtového roka 

3. Vyhodnotenie pripomienkového konania k návrhu VZN o poskytovaní sociálnych 

službách v meste Sliač 

4. Vyhodnotenie pripomienkového konania k návrhu Dodatku č.1 k VZN o dotáciách 

a finančných príspevkoch z rozpočtu mesta 

5. Vyhodnotenie pripomienkového konania k návrhu Dodatku č. 3 k VZN o určení výšky 

dotácie na prevádzku a mzdy žiaka ZUŠ, dieťaťa v materskej škole a dieťaťa školského 

zariadenia  

6. Rôzne  

7. Záver 



 

 
 

 

K bodu 2 :  

 Z predložených materiálov, ktoré sú zverejnené ako materiály na rokovanie najbližšieho 

zasadania mestského zastupiteľstva na webovom sídle mesta a doplňujúcej informácie 

primátorky mesta komisia zistila, že uznesením číslo 496/2021  zo dňa 28.06.2021 bolo jedným 

z opatrení schválené „upraviť kompetencie primátora mesta vykonávať zmeny v rozpočte“. 

Komisia finančná, správy mestského majetku a rozvojových projektov mesta na svojom 

zasadaní 24.08.2021 prerokovala návrh Doc. Ing. Sujovej, PhD. na zmenu kompetencií. 

Uznesením č. 57/2021 odporučila nevyhovieť návrhu tak ako bol predložený na zasadanie 

komisie. Súčasne predseda komisie Ing. Belička žiadal, aby bol návrh prioritne prerokovaný 

v legislatívnej komisii mestského zastupiteľstva. 

 Komisia tiež zistila, že materiál predložený na najbližšie zasadanie mestského 

zastupiteľstva obsahuje iné údaje (maximálne povolený kompetenčný limit) ako materiál, ktorý 

bol predložený na augustové zasadanie finančnej komisie. 

 Po diskusii komisia pomerom hlasov 5/0 prijala :  

 

 Uznesenie č. 37/2021 

 Komisia  

a) konštatuje, že  

 navrhovaná zmena kompetencií primátorky mesta pri vykonávaní zmien 

rozpočtu počas rozpočtového roka  nekorešponduje s návrhom, ktorý bol 

v Komisii finančnej, správy mestského majetku a rozvojových aktivít 

prerokovaný 24.8.2021, 

 finančná komisia meritórne uznesením č. 57/2021 nesúhlasila s návrhom tak ako 

bol predložený. 

b) neodporúča návrh v predloženej podobe zaradiť do programu zasadania mestského 

zastupiteľstva. 

 Výsledok hlasovania : 5/0 

  

K bodu 3 : 

 Komisia konštatuje, že v zákonnej vývesnej lehote podľa § 6 ods. 3 zák. č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení  neboli doručené žiadne pripomienky k zverejnenému návrhu 

všeobecne záväzného nariadenia. 

 

K bodu 4 : 

 Členovia komisie vzali na vedomie informáciu, že návrh nariadenia je vyvesený na 

úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta Sliač po dobu určenú § 6 ods. 3 zák. č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení, najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva. 

 Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začala plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas 

ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v 

písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou 

možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, 

zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju 

predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak 

nie sú zdôvodnené. 

Komisia konštatuje, že k návrhu Dodatku č. 1 k VZN č. 03/2019 prišla jedna pripomienka : 



 

 
 

„Iným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý 

pobyt na území mesta Sliač alebo ktorí pôsobia a vykonávajú činnosť na území mesta Sliač 

a poskytujú služby obyvateľom mesta Sliač“ 

Po diskusii ju komisia vyhodnotila ako akceptovateľnú. 

 

 Uznesenie č. 38/2021 

 Komisia  

a) vyhodnocuje pripomienku okruh osôb oprávnených podľa článku 2 § 2 písmeno b) 

žiadať o poskytnutie dotácie alebo finančného príspevku z rozpočtu mesta zmeniť 

nasledovne :  

 „Iným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo 

trvalý pobyt na území mesta Sliač alebo ktorí pôsobia a vykonávajú činnosť na území 

mesta  Sliač a poskytujú služby obyvateľom mesta Sliač“ ako akceptovateľnú. 

b) odporúča mestskému zastupiteľstvu navrhovaný Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému 

nariadenie o VZN o dotáciách a finančných príspevkoch z rozpočtu mesta 

schváliť 

Výsledok hlasovania : 5/0 

 

K bodu 5 : 

 Členovia komisie vzali na vedomie informáciu, že návrh nariadenia je vyvesený na 

úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta Sliač po dobu určenú § 6 ods. 3 zák. č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení, najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva. 

 Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začala plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas 

ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v 

písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou 

možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, 

zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju 

predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak 

nie sú zdôvodnené. 

Komisia konštatuje, že k návrhu Dodatku č. 3 k VZN č. 10/2019 prišli dve pripomienky :  

a) článok 4 ods. 1 doplniť „...zamestnancov škôl a školských zariadení, pričom do 

tarifných miezd nepedagogickým zamestnancom sa započítava aj doplatok do 

minimálnej mzdy.“ 

b) určiť dotáciu na žiaka v školskom klube vo výške 678,79 € tak, aby bola zachovaná 

výška výdavkov na prevádzku, mzdy a vlastné príjmy rovnako ako v rozpočtovom roku 

2021. Upraviť aj Prílohu č. 1 VZN. 

Po diskusii ich komisia vyhodnotila ako akceptovateľné. 

 

 Uznesenie 39/2021 

 Komisia vyhodnocuje pripomienky : 

 

a) článok 4 ods. 1 doplniť „...zamestnancov škôl a školských zariadení, pričom do 

tarifných miezd nepedagogickým zamestnancom sa započítava aj doplatok do 

minimálnej mzdy.“ 

b) určiť dotáciu na žiaka v školskom klube vo výške 678,79 € tak, aby bola zachovaná výška 

výdavkov na prevádzku, mzdy a vlastné príjmy rovnako ako v rozpočtovom roku 2021. 

Upraviť aj Prílohu č. 1 VZN ako akceptovateľné a 



 

 
 

c) odporúča mestskému zastupiteľstvu navrhovaný Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému 

nariadenie o VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka ZUŠ, dieťaťa 

v materskej škole a dieťaťa školského zariadenia schváliť. 

Výsledok hlasovania : 5/0 

 

K bodu : R ô z n e 

 Člen komisie upozornil na zmluvy, v ktorých mesto Sliač má povinnosť platiť za 

dojednané služby až na základe predchádzajúceho doloženia fakturačných dokladov 

oprávneným zmluvným partnerom. Mesto by malo splniť svoju platobnú povinnosť len vtedy, 

ak oprávnený predloží v zmluve dohodnuté vyúčtovanie poskytnutej služby alebo tovaru. 

Navrhuje, aby kontrola týchto zmlúv bola zaradená do plánu kontrolnej činnosti. 

  

Uznesenie č. 40/2021 

Komisia navrhuje aby kontrola zmlúv, v ktorých mesto Sliač má povinnosť platiť za dojednané 

služby až na základe predchádzajúceho doloženia fakturačných dokladov oprávneným 

zmluvným partnerom bola zaradená do plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta 

Sliač.   

 

Na záver predsedníčka komisie poďakovala členom za účasť. 

 

V Sliači, 6.12. 2021 

 

Zapísal : Kochlicová 

Overila : Mgr. Mikušková, predsedníčka komisie 

 

 

  

  

  


