
 

 
 

Z á p i s n i c a 

 

zo zasadnutia komisie škodovej, legislatívnej a ochrany verejného záujmu Mestského 

zastupiteľstva Sliač konaného 23. júna 2021 od 16.00 do 18.00 hod., v zasadačke 

obradnej miestnosti Mestského úradu, Letecká 1, Sliač 

___________________________________________________________________________ 

 

 

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

Ospravedlnená : Mgr. Danková 

Prizvaný : doc. Sujová, PhD., viceprimátorka mesta 

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 21. júna 

2021. Členovia komisie schválili (pomer hlasov 5/0) nasledovný program zasadania : 

 

1. Otvorenie, prezentácia prítomných členov komisie 

2. Vyhodnotenie pripomienkového konania - VZN č. 02/2021  o podmienkach prenájmu 

nehnuteľného majetku mesta Sliač  

3. Vyhodnotenie pripomienkového konania k Dodatku č. 1 k VZN č. 40/2015  o 

podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 

4. Vyhodnotenie pripomienkového konania dodatku č. 1 k VZN č. 06/2020 o nakladaní 

s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom. 

5. Prerokovanie návrh dodatku č. 1 k VZN č. 03/2019 o určení výšky príspevkov pre 

školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sliač 

6. Rôzne 

7. Záver 

 

 

 

Priebeh rokovania, diskusia a závery 

 

 

K bodu 2 :  

  

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

úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta Sliač od 11. júna 2021 po dobu určenú § 6 ods. 

3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, najmenej 15 dní pred rokovaním mestského 

zastupiteľstva (28. júna 2021). 



 

 
 

 Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začala plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas 

ktorej môžu fyzické 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. 

 K takto riadne vyhlásenému návrhu nariadenia neprišla v zákonnej lehote ani jedna 

pripomienka od fyzických alebo právnických osôb.  

 Diskusia členov komisie, vrátane ich pripomienok, je uvedená vo vyhodnotení 

pripomienkového konania, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice. Vyhodnotenie 

pripomienkového konania k návrhu nariadenia bude poslancom doručené krátkou cestou pred 

rokovaním mestského zastupiteľstva. 

 

 U z n e s e n i e č. 32/2021 

 Komisia konštatuje, že 

 

a) návrh nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli mesta a jeho webovom sídle 

v súlade s § 6 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, 

b) mesto neeviduje ani jednu verejnú pripomienku navrhujúcu zmenu alebo doplnenie 

predloženého návrhu nariadenia, 

c) odporúča mestskému zastupiteľstvu navrhované Všeobecne záväzné nariadenie 

02/2021 o podmienkach prenájmu nehnuteľného majetku mesta Sliač schváliť v znení 

vypracovanom komisiou škodovou, legislatívnou a ochrany verejného záujmu. 

Výsledok hlasovania : 5/0 

 

 

K bodu 3 : 

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

úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta Sliač od 11. júna 2021 po dobu určenú § 6 ods. 

3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, najmenej 15 dní pred rokovaním mestského 

zastupiteľstva (28. júna 2021). 

 Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začala plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas 

ktorej môžu fyzické 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. 

 K takto riadne vyhlásenému návrhu nariadenia neprišla v zákonnej lehote ani jedna 

pripomienka od fyzických alebo právnických osôb.  

 V diskusii členovia komisie pripomienkovali len formálne náležitosti spôsobu 

vykonávania novelizácie už platného a účinného nariadenia. Vyhodnotenie pripomienkového 



 

 
 

konania k návrhu nariadenia bude poslancom doručené krátkou cestou pred rokovaním 

mestského zastupiteľstva. 

 

 Uznesenie č. 33/2021 

 Komisia konštatuje, že 

 

a) návrh nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli mesta a jeho webovom sídle 

v súlade s § 6 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, 

b) mesto neeviduje ani jednu verejnú pripomienku navrhujúcu zmenu alebo doplnenie 

predloženého návrhu nariadenia, 

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

nariadeniu 40/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaných služieb na 

trhových miestach (trhový poriadok) schváliť. 

Výsledok hlasovania : 5/0 

 

 

K bodu 4 :  

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

úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta Sliač od 11. júna 2021 po dobu určenú § 6 ods. 

3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, najmenej 15 dní pred rokovaním mestského 

zastupiteľstva (28. júna 2021). 

 Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začala plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas 

ktorej môžu fyzické 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. 

 K takto riadne vyhlásenému návrhu nariadenia neprišla v zákonnej lehote ani jedna 

pripomienka od fyzických alebo právnických osôb.  

 V diskusii členovia komisie pripomienkovali len formálne náležitosti spôsobu 

vykonávania novelizácie už platného a účinného nariadenia.  

 

 Uznesenie č. 34/2021 

 Komisia konštatuje, že 

 

a) návrh nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli mesta a jeho webovom sídle 

v súlade s § 6 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, 

b) mesto neeviduje ani jednu verejnú pripomienku navrhujúcu zmenu alebo doplnenie 

predloženého návrhu nariadenia, 

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

nariadeniu 06/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území mesta Sliač (ďalej len nariadenie) 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 od 11. júna 2021 po dobu určenú § 6 ods. 

3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, najmenej 15 dní pred rokovaním mestského 

zastupiteľstva (28. júna 2021). 

 Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začala plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas 

ktorej môžu fyzické 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. 

 K takto riadne vyhlásenému návrhu nariadenia neprišla v zákonnej lehote ani jedna 

pripomienka od fyzických alebo právnických osôb.  

 V diskusii členovia komisie pripomienkovali len formálne náležitosti spôsobu 

vykonávania novelizácie už platného a účinného nariadenia.  

 

Uznesenie č. 35/2021 

 Komisia konštatuje, že 

 

a) návrh nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli mesta a jeho webovom sídle 

v súlade s § 6 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, 

b) mesto neeviduje ani jednu verejnú pripomienku navrhujúcu zmenu alebo doplnenie 

predloženého návrhu nariadenia  

c) odporúča mestskému zastupiteľstvu navrhovaný Dodatok č. 1 k Všeobecne 

záväznému nariadeniu 03/2019 o určení výšky príspevkov pre školy a školské 

zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti schváliť. 

Výsledok hlasovania : 5/0 

 

 Na záver predsedníčka komisie poďakovala členom za účasť. 

 

V Sliači, 23. 06.2021 

 

 

Zapísal : Kochlicová 

Overila : Mgr. Mikušková, predsedníčka komisie 

 

 

  

  

  


