
 

 
 

Č.j. 141-987/2022 

 

Z á p i s n i c a 

 

zo zasadnutia Komisie škodovej, legislatívnej a ochrany verejného záujmu mestského 

zastupiteľstva Sliač konaného 21. februára 2022 od 16.00 do 17.00 hod. 

 na Mestskom úrade, Letecká 1, Sliač 

 

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

Ospravedlnení: Mgr. Danková 

Prizvaní: Ing., Mgr. et Mgr. Balgová, primátorka mesta 

Zapisovateľka:  

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.  

 Program a podklady na rokovanie dostali členovia komisie spolu s pozvánkou  

16. februára 2022.  

 

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. 

  

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

 

1. Otvorenie, prezentácia prítomných členov komisie 

2. Vyhodnotenie pripomienkového konania k VZN č. 3/2022 ktorým sa podľa zmien a 

doplnkov č. 10 Územného plánu mesta Sliač mení a dopĺňa VZN mesta Sliač č. 

25/2005 

3. Vyhodnotenie pripomienkového konania k VZN č. 1/2022 o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy žiaka ZUŠ, dieťaťa v MŠ a dieťaťa školského zariadenia 

4. Vyhodnotenie pripomienkového konania k VZN č. 2/2022 o poskytovaní sociálnych 

služieb v meste Sliač 

5. Rôzne 

6. Záver 

 

K bodu 2:  

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. 

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 VZN č. 3/2022 prišla jedna pripomienka: 

„Záväzná časť úzmeného plánu VZN, ktorou sa vyhlasuje záväzná časť územia podľa 

stavebného zákona a zákona o obecnom zriadení sú obsahovo identické. Zverejnený návrh na 

webovej stránke mesta siač je obsahovo neúplný.“ 

Komisia pripomienku vyhodnitila ako akceptovateľnú. Zároveň konštatuje, že 

z pohľadu splenia úradnej podmienky je hlavnú úradná tabuľa smerodajná a webová stránka 

mesta je len subsidiárna. Na úradnej tabuli pri MsÚ bolo zverejnené úplné znenie VZN.  

 

 Uznesenie č. 1/2022 

 Komisia  

vyhodnocuje pripomienku ako akceptovateľnú. Mestu Sliač odporúča vykonať opravu 

a na webovej stránke zverejniť úplné znenie VZN. 

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 č. 1/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka 

ZUŠ, dieťaťa v MŠ a dieťaža školského zariadenia. 

  

K bodu 4: 

Pripomienky k VZN o poskytovaní sociálnych služieb v meste Sliač boli 

vyhodnocované na zasadnutí komisie dňa 6. decembra 2021. Z dôvodu zmien v prílohe č. 6 

bolo VZN stiahnuté z rokovania 28. Mestského zastupiteľstva v Sliači a opätovne bolo 

prerokované v Komisii sociálno-zdravotnej a pre prideľovanie nájomných bytov a v Komisii 

finančnej, správy mestského majektu a rozvojových projektov.  

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

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

všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2022 o poskytovaní sociálnych služieb v meste Sliač. 

Primátorka mesta Sliač Ing. Mgr. et Mgr. Ľubica Balgová na rokovaní komisie podala 

návrh na formálnu úpravu tabuľkovej časti Prílohy č. 6 Cenník služieb poskytovaných v 

zariadení Domov pre seniorov Sliač nasledovne: 

- vyňať stravovanie uvedené v obslužných činnostiach v tabuľkách Izba pre 2 osoby 

a Izba pre 1 osobu tak, aby prvý súčet platieb pre všetky stupne odkázanosti uvádzal 

úhradu za odborné, obslužné a ďalšie činnosti bez stravného 

- na záver vyššie uvedených tabuliek uviesť cenu stravného a súčet platieb za 

odborné, obslužné a ďalšie činnosti vrátane stravného. 

Člen komisie p. Vágner podal návrh na zmenu označenia pacienta vozíčkar na imobilný.  

 

 

 

 



 

 
 

Uznesenie č. 2/2022 

 Komisia  

vyhodnocuje pripomienky ako akceptovateľné a odporúča ich zapracovanie.  

Výsledok hlasovania: 5/0 

 

K bodu 5: Rôzne 

 Pani primátorka požiadala o vyjadrenie stanoviska k vyradeniu hnuteľného majektu 

mesta Sliač – automobilu Peugeot Partner, ŠPZ ZV285BN. Automobil je v dlhodobo zlom 

stave a jeho oprava, aj na základe cenovej kalkulácie poskytnutej servisom, presahuje hodnotu 

hnuteľného majetku a je nerentabilná. V aktuálnom technickom stave a pred koncom platnosti 

STK sa hnuteľný majektok pre mesto Sliač stáva neupotrebilteľný.  

Na základe čl. 24, ods. 7 Zásad hospodárenia s majektom mesta Sliač pre nakladanie s 

majetkom mesta v prípade jeho prebytočnosti, neupotrebiteľnosti a v prípade škôd, ktoré na 

ňom vzniknú zriaďuje primátor poradný orgán – škodovú komisiu mesta Sliač. Úlohu škodovej 

komisie plní Komisia legislatívna, škodová a ochrany verejného záujmu.  

Členovia komisie vyjadrili odporúčanie k vyradeniu majektu z evidencie vozidiel 

SR, následne jeho odpísaniu z majektu mesta Sliač a likvidácii. Mesto Sliač si na základe 

stanivska pani primátorky splnilo povinnosť ponúknuť hnuteľný majetok na odpredaj. O jeho 

kúpu neprejavila záujem žiadna právnická a fyzická osoba. 

  

 Na záver predsedníčka komisie poďakovala členom za účasť. 

 

V Sliači, 21. 2. 2022 

 

 

 

 

        Mgr. Michaela Mikušková, v. r. 

                predsedníčka komisie 

 

Zapísala: Mgr. Mikušková 

Overil: JUDr. Petroch 

 

 

  

  

  


