
 

 
 

         Č.j. 717-8516/2021 

 

Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia komisie škodovej, legislatívnej a ochrany verejného záujmu Mestského 

zastupiteľstva Sliač konaného 15. novembra 2021 od 16.00 do 17.30 hod., v zasadačke 

obradnej miestnosti Mestského úradu, Letecká 1, Sliač 

_________________________________________________________________________ 

 

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

Ospravedlnení : Mgr. Danková, Vágner 

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

úradu, Mgr. Mašurová,  

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 (4/0) so zvukovým záznamom 

priebehu rokovania komisie. 

 Program a podklady na rokovanie dostali členovia komisie spolu s pozvánkou 10. 

novembra 2021.  

 

Priebeh rokovania, diskusia a závery 

 

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

 Komisia začala rokovať bez Ing. Beličku, ktorý sa dostavil 15 minút po začatí 

rokovania. Bola konštatovaná ospravedlnená neúčasť Mgr. Dankovej a p. Vágnera. Komisia aj 

pri týchto absenciách konštatovala svoju uznášaniaschopnosť. 

 Na návrh primátorky mesta členovia komisie odsúhlasili zmenu poradia v pozvánke 

zaslaného programu tak, že ako prvý bod komisia prerokuje návrh VZN o poskytovaní 

sociálnych služieb v meste Sliač. Okrem toho na návrh primátorky mesta zaradili ako ďalší bod 

programu návrh dodatku VZN o dotáciách a finančných príspevkoch z rozpočtu mesta. 

 

 Členovia komisie schválili (pomer hlasov 4/0) nasledovný program rokovania : 

 

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

2. Návrh VZN o poskytovaní sociálnych službách v meste Sliač – predkladá Mgr. 

Mašurová, 

3. Návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby – 

MNT invest s. r. o. – predkladá doc. Ing. Sujová, PhD., viceprimátorka mesta Sliač 

4. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 03/2020 o dotáciách a finančných príspevkoch z rozpočtu 

mesta 

5. Návrh AK Kováčechová na vyriešenie sporu mesta Sliač s Mgr. Mozolom, PhD. 

(miestna komunikácia Hájnická/C) – predkladá JUDr. Petroch 



 

 
 

6. Rôzne  

a) Informácia o vybavení žiadosti Kataríny Lenárovej o sprístupnenie všetkých 

majetkových priznaní primátorov mesta Sliač od účinnosti úst. zák. č. 357/2004 

Z. z.  

b) Priebežná informácia o Zásadách činnosti ZPOZ a odmeňovaní účinkujúcich na 

občianskych obradoch. 

7. Záver 

 

K bodu 2 :  

 

 V diskusii členovia komisie a prizvaní navrhovali odmietnuť poskytovanie služby 

pokiaľ žiadateľ odmietne mestom ponúkanú opatrovateľku a dožaduje sa poskytovania služby 

iným neverejným poskytovateľom (časť III., § 4, bod 3. Tiež navrhovali, aby mesto 

diferencovalo v povinnosti platiť úhradu za službu v prípade jej prerušenia z dôvodov na strane 

poskytovateľa alebo príjemcu služby (§11, bod 5 a 6). Posledná zásadná pripomienka  zaznela 

k poskytovaniu ošetrovateľskej služby v dome pre seniorov (časť VI, § 17) – vylúčiť priamo 

vo VZN jej poskytovanie a zaviazať sa len k jej sprostredkovaniu u ADOS alebo 

prostredníctvom lekárov. 

 

 Uznesenie č. 32/2021 

 Komisia 

a) schvaľuje návrh VZN s tým, že žiada do záverečného znenia zakomponovať 

pripomienky k §§ 4 (bod 3), 11 (bod 5 a 6) a 17 v zmysle diskusie 

b) odporúča zverejniť návrh VZN na úradnej tabuli mesta tak, aby boli dodržané 

zákonné lehoty podľa § 6 zák. č. 169/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov 

 

K bodu 3 : 

 

 V diskusii členovia poukázali na rozpor medzi čl. III návrhu zmluvy o budúcej zmluve 

o zriadení vecného bremena (vecné bremeno bezodplatne) a čl. IV. zmluvy, ktorý podmieňuje 

návrh na vklad zaplatením odplaty za zriadenie vecného bremena. Navrhujú pri uzatváraní 

zmluvy postupovať podľa platných zásada hospodárenia s majetkom mesta Sliač. 

 

 Uznesenie č. 33/2021 

 Komisia 

 odporúča uzavrieť Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremene v prospech 

investora MNT invest s. r. o., ul. Janka Jesenského 1115/58, Zvolen a budúceho oprávneného 

z vecného bremena Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina  za odplatu 

podľa Zásad hospodárenia s majetkom mesta Sliač. 

 

 

 

 



 

 
 

K bodu 4 : 

 

 Návrh na novelizáciu VZN č. 03/2020 predložila neformálne Ing., Mgr. et Mgr. Ľubica 

Balgová. Cieľom novelizácie je administratívne zjednodušiť opakované poskytovanie dotácií 

a finančných príspevkov z rozpočtu mesta subjektom a združeniam, ktoré opakovane žiadajú 

o poskytnutie príspevku aj na ďalšie plánovacie obdobie. V prípadoch opakovaných žiadostí by 

podklady, ktoré sa inak povinne k žiadosti dokladajú (§ 7 bod 3 VZN) by tieto nahradili len 

čestným prehlásením, že tieto podmienky spĺňajú. 

 

 Uznesenie č. 34/2021 

 Komisia 

a) súhlasí so zjednodušením podávania a dokladovania opakovaných žiadostí 

o poskytnutie dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu mesta novelizáciou 

ustanovenia čl. III., § 7 tak, že dodatkom č. 1 sa citované ustanovenie doplní o bod 

4 v znení :„Žiadateľ o poskytnutie opakovanej dotácie po riadnom vyúčtovaní už 

poskytnutej dotácie alebo finančného príspevku podľa čl. 5, bod 2 doklady povinne 

predkladané k žiadosti podľa čl. III., §7 nahradí čestným prehlásením, že podmienky 

pre poskytnutie trvajú“.  

b) odporúča zosúladiť dátumy podávania žiadostí §§ 8 a 11. 

 

K bodu 5 : 

 

 Komisia konštatuje, že návrh Mgr. Mozolu, PhD (kúpna cena 50 €/m2, odpratanie 

asfaltového zvršku miestnej komunikácie Hájnická/C, jednorazová finančná náhrada za 

užívanie pozemku za 3 roky spätne á 3,30 €/m2/p. m.) je absolútne neprijateľný. Okrem iného 

komisia konštatuje, že navrhované podmienky dohody sú pre mesto tak nevýhodné, že ich 

navrhovateľ vedome navrhol tak, aby boli mestom odmietnuté. Finančný náklad mesta by 

v prípade prijatia tohto ústretového „kompromisného návrhu“ predstavoval cca 90 000 € (!!!).  

 Komisia potvrdzuje doterajšiu ponuku mesta Sliač na odkúpenie predmetného pozemku 

v trvalom zábere miestnej komunikácie v jednotkovej cene 25 €/m2 tak ako bola určená 

znaleckým posudkom znalca Sviržovského č. 217/2020. 

 

 Uznesenie č. 35/2021 

 Komisia 

a) odporúča mestskému zastupiteľstvu mesta Sliač návrh Mgr. Mozolu, PhD. 

neprijať,  

b) pokračovať v osvedčovaní a určovaní vlastníctva miestnej komunikácie. 

 

K bodu : R ô z n e 

 

A/ Mesto sprístupnilo, v súlade s čl. 7 bod 8 úst. zák. č. 357/2004 Z. z.  na základe žiadosti 

(Lenárová Katarína, Kabátníková ul. 20, Brno ) podľa zákona č. 211/200 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám tie majetkové priznania primátorov mesta Sliač od roku 2004, ktoré 

malo k dispozícii. Sprístupnili sme ich odkazom na webové sídlo mesta, na ktorom boli 



 

 
 

majetkové priznania zverejnené v procese vybavovania žiadosti. V priebehu šetrenia podkladov 

pre sprístupnenie požadovaných informácií bolo zistené, že: 

 komisia mestského zastupiteľstva na tento účel určená, až do šetrenia žiadosti 

Lenárovej, majetkové priznania primátorov a poslancov mestského 

zastupiteľstva nezverejňovala na webovom sídle mesta Sliač čím porušovala čl. 

7 bod 8 ústavného zákona 

 

 Podľa  čl. 7, bod 8 citovaného ústavného zákona orgán, ktorému sa podávajú oznámenia 

podľa odseku 5, je povinný poskytnúť informácie o týchto oznámeniach každej osobe spôsobom 

a v rozsahu ustanovenom zákonom o slobodnom prístupe k informáciám. Oznámenie podané 

podľa odseku 5 zverejňuje počas výkonu verejnej funkcie komisia obecného zastupiteľstva 

webovom sídle obce, ak ho má zriadené. Ak obec nemá zriadené webové sídlo, orgán, ktorému 

sa podávajú oznámenia podľa odseku 5, je povinný poskytnúť informácie o týchto oznámeniach 

každej osobe spôsobom a v rozsahu ustanovenom zákonom o slobodnom prístupe k 

informáciám. Osobné údaje verejného funkcionára sa poskytujú alebo zverejňujú v rozsahu 

titul, meno, priezvisko a verejná funkcia, ktorú vykonáva. 

 majetkové priznania primátora mesta vo volebnom období 2010 až 2018 boli 

prezentačnou pečiatkou mestského úradu registrované, ale nie je v nich, okrem 

majetkového priznania za rok 2014 záznam o tom, či komisia kontrolovala ich 

úplnosť a súlad s ústavným zákonom a je odôvodnený záver, že si neplnila svoje 

ústavné povinnosti 

 

 Podľa čl. 7 bod 7 ústavného zákona orgán, ktorému sa podávajú oznámenia podľa 

odseku 5, je oprávnený v prípade pochybností o ich úplnosti alebo pravdivosti požiadať 

verejného funkcionára o vysvetlenie. Ak orgán podľa odseku 5 písm. d) a e) nepovažuje podané 

vysvetlenie za dostatočné, je oprávnený na začatie konania. Ak orgán podľa odseku 5 písm. a), 

b) alebo c) nepovažuje podané vysvetlenie za dostatočné, je oprávnený dať podnet na začatie 

konania obecnému zastupiteľstvu, mestskému zastupiteľstvu alebo zastupiteľstvu vyššieho 

územného celku.  

 mesto neeviduje a preto nesprístupnilo písomné oznámenie bývalého primátora 

v zmysle ustanovenia čl. 8 bod 5 ústavného zákona podľa ktorého verejný 

funkcionár podľa odseku 1 je povinný do 30 dní po uplynutí jedného roka odo 

dňa skončenia výkonu verejnej funkcie podať písomné oznámenie za 

predchádzajúci kalendárny rok 

 tak podstatná povinnosť ako je podávanie majetkových priznaní primátorom 

a poslancami mestského zastupiteľstva pri výkone verejnej funkcie nebola za 

sprístupňované obdobie rokov 2004 až 2021 ani raz predmetom kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra mesta. 

 Uznesenie č. 36/2021 

 Komisia 

a) berie na vedomie informáciu o vybavovaní žiadosti o sprístupnenie informácií 

o majetkových priznaniach primátorov mesta Sliač od roku 2004, 

b) žiada komisiu mestského zastupiteľstva pre prijímanie a vyhodnocovanie majetkových 

priznaní primátora a poslancov mestského zastupiteľstva, aby informáciu 

o sprístupnení majetkových priznaní prerokovala, 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2000/211/


 

 
 

c) žiada hlavnú kontrolórku mesta, aby do plánu kontrolnej činnosti, mimo úloh na II. 

polrok 2021 zaradila kontrolu dodržiavania úst. zák. č 357/2004 Z. z. 

 

B/ Mesto nemá v súčasnosti regulovanú činnosť zboru pre občianske záležitosti interným 

predpisom (zásady) alebo všeobecne záväzným nariadením. V súčasnej dobe je v pracovnom 

poriadku návrh zásad, ktoré určujú odplaty účinkujúcim zboru na občianskych obradoch 

a mestských slávnostiach. Komisia, po diskusii, k tejto téme neprijala žiadne uznesenie. 

 

  

 

 

Na záver predsedníčka komisie poďakovala členom za účasť. 

 

V Sliači, 15. 11. 2021 

 

Zapísal : Kochlicová 

Overila : Mgr. Mikušková, predsedníčka komisie 

 

 

  

  

  


