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Spis 447-2020/2021 

Z á p i s n i c a 

 

zo zasadnutia komisie škodovej, legislatívnej a ochrany verejného záujmu Mestského 

zastupiteľstva Sliač konaného 11.mája 2021 od 16.00 do 17.30 hod., v kancelárii 

prednostu Mestského úradu, Letecká 1, Sliač 

___________________________________________________________________________ 

 

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

Ospravedlnená : Mgr. Danková 

Prizvaný : 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 5. mája 

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

 

1. Otvorenie 

2. Vyhodnotenie pripomienkového konania k návrhu Všeobecne záväzného nariadenie 

č.01/2021 o určení ochranného pásma pohrebísk v správe mesta Sliač 

3. Protest prokurátora č. Pd 35/21/6611-4 zo dňa 12. marca 2021 

4. Rôzne 

5. 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 3. mája 2021 po dobu určenú § 6 ods. 3 

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

zastupiteľstva (20. mája 2021). 

 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,  
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kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä 

vtedy, ak nie sú zdôvodnené. 

 Komisia sa oboznámila so zápisnicou zo zasadania Komisie výstavby a územného 

rozvoja pri mestskom zastupiteľstve Sliač konaného dňa 28. 04. 2021 na Mestskom úrade 

v Sliači, ktorá okrem iného programu prerokovala návrh nariadenia o určení ochranného 

pásma pohrebísk.  

 „Člen komisie, p. Zemko považuje ochranné pásmo v šírke 50 m problematické pri 

cintorínoch v Sampore a v Hájnikoch, kde sa v tomto priestore nachádzajú budovy vo 

vlastníctve súkromných osôb a vlastníci budú obmedzení v prípade činností na stavbách v ich 

vlastníctve a odporúča diferencovať ochranné pásmo pre jednotlivé cintoríny, resp. dať 

menšie ochranné pásmo.  

 S názorom p. Zemka sa stotožnili aj ostatní členovia komisie. Ďalšia komunikácia 

smerovala k návrhom úpravy ochranného pásma vo VZN. Pani architektka mesta informovala 

o existencii ochranného v rozsahu 50 m v územnom pláne mesta. 

 Uznesením č.17/2021 komisia nesúhlasí s predloženým návrhom VZN o ochrannom 

pásme pohrebísk v správe mesta Sliač, konkrétne so stanovením jednotného ochranného 

pásma pohrebísk 50 m. Komisia navrhuje VZN prepracovať v zmysle definovania ochranných 

pásiem špecificky pre každé pohrebisko zvlášť a podľa miestnych podmienok spracovať 

grafiku – znázornenie ochranných pásiem ako prílohu VZN“. 

 Komisia akceptovala uznesenie komisie výstavby a územného rozvoja ako 

opodstatnenú pripomienku.  

 Člen komisie JUDr. Petroch predložil grafické zakreslenie skutočného záberu 

ochranného pásma každého pohrebiska zvlášť, ktoré bolo zamerané geodetickou kanceláriou 

Geodet spol. s r. o.., T. G. Masaryka 3413, 960 01 Zvolen, s popisom záberu časti pozemkov 

a zoznamom súradníc bodov súradnicového systému S – JTSK. Súčasne odporučil aby takto 

spracovaná grafická časť bola prílohou nariadenia ako jeho neoddeliteľná súčasť. 

Poznamenal, že návrh nariadenia neurčuje striktne šírku ochranného pásma 50 m, ale do 50 

m. 

 Členovia komisie v diskusii navrhli zmeniť označenie pohrebísk tak, aby 

korešpondovalo s označením uvedeným v čl. I, bod 2, VZN č. 5/2020 o prevádzkovom 

poriadku pohrebísk na území mesta Sliač.  

 Iné pripomienky do dňa zasadania komisie neprišli. Vyhodnotenie pripomienkového 

konania k návrhu nariadenia bolo zaslané poslancom v písomnej forme 13. mája 2021 pred 

rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia v súlade s § 6 ods. 7 zákona 

o obecnom zriadení. Je prílohou zápisnice spolu s geodetickým zameraním pozemkov 

v trvalom zábere ochranného pásma. 

 U z n e s e n i e č. 30/2021 

 Komisia  

a) vyhodnocuje pripomienku komisie výstavby a územného rozvoja mestského 

zastupiteľstva o definovaní šírky ochranného pásma každého pohrebiska zvlášť ako 

opodstatnenú, 
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b) konštatuje, že predložené zameranie pozemkov v trvalom zábere ochranného pásma 

pohrebísk realizované geodetickou kanceláriou popisuje záber parciel a definuje GPS 

súradnice v zmysle pripomienky komisie výstavby a územného rozvoja, 

c) odporúča označiť pohrebiská v nariadení rovnakým názvoslovím ako čl. 1, bod 2, VZN 

č. 05/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území mesta Sliač, 

d) odporúča mestskému zastupiteľstvu navrhované všeobecne záväzné nariadenie 

o určení ochranného pásma pohrebísk schváliť. 

Výsledok hlasovania : 5/0 

 

 

K bodu 3 : 

 Komisia sa oboznámila s protestom prokurátora č. Pd 35/21/6611-4 zo dňa 12. marca 

2021 a dôvodovou správou (súčasť zápisnice), ktorú predložil JUDr. Petroch. Po diskusii 

k samotnému protestom napadnutému uzneseniu č. 405 zo dňa 14.12.2020, o legislatívne 

konformnom spôsobe zmeny, zániku, doplnenia platného VZN, o spôsobe prijatia alebo 

odmietnutia protestu, komisia uznesením odporučila mestskému zastupiteľstvu protestu 

vyhovieť a uznesenie č. 405 zrušiť. Následne, v gescii odvetvových komisií mestského 

zastupiteľstva, začať riadny legislatívny proces o zrušenie VZN č. č. 12/2016 zo dňa 

23.06.2016 v súlade s § 6 zákona o obecnom zriadení. 

 

 Uznesenie č. 31/2021 

 Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu vyhovieť protestu prokurátora Pd 

35/21/6611-4 zo dňa 12. marca 2021 a protestom napadnuté uznesenie č. 405/2020 zo dňa 

14.12.2020 zrušiť. 

Výsledok hlasovania : 5/0 

  

.  

 

K bodu 4 : R ô z n e 

 

 

 Na záver predsedníčka komisie poďakovala členom za účasť. 

 

V Sliači, 11. 05.2021 

 

 

Zapísal : Kochlicová 

Overila : Mgr. Mikušková, predsedníčka komisie 

 

 

  

  

  


