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   Z á p i s n i c a 

 zo 14. zasadnutia Mestského zastupiteľstva (MsZ) v S l i a č i  konaného dňa 04. júna 2020 

Miesto    : Zasadacia miestnosť MsÚ 

Primátor   : Ing. Mgr. et Mgr. Ľubica Balgová 

Zást. primátora  mesta: doc. Ing. Andrea Sujová, Phd. 

Prednosta úradu  : Ing. Dušan Hruška 

Poslanci MsZ   : podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení poslanci :      

 

P r o g r a m : 

  1. Otvorenie, prezentácia prítomných poslancov 

  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

  3. Voľba návrhovej komisie 

  4. Schválenie programu MsZ 

  5. Správa o plnení uznesení z 12. zasadnutia MsZ 

  6. Vymenovanie nového poslanca 

  7. Vymenovanie nového viceprimátora 

  8. Voľba členov stálych komisií – zmena a doplnenie komisií 

  9. Prevádzkový poriadok zberného dvora 

10. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi Mestom Sliač a Slovenskou 

      distribučnou Žilina 

11. Zámer mesta Sliač – zámena majetku (Humannum) 

12. Prevod majetku mesta s dôvodu hodného osobitného zreteľa (Mudr. Madlenová) 

13. Prevod majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (Elena Stadherrová, Jozef  

      Stadherr) 

14. Dočasná úprava normatívu pre ZŠ, ZUŠ a MŠ 

15. Rozpočtové opatrenia 

16. Prolongácia kontokorentu, súčasťou je správa hlavnej kontrolórky k zadlženosti mesta 

17. Záverečný účet a súčasťou je správa hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu 

18. Správa hlavnej kontrolórky mesta z kontrolnej činnosti 

19. Výzvy IROP-CLLD-Q156-512-005 a IROP-CLLD-Q156-512-004  

      a UPV SR 6407/2020/OSMRR 

20. Protest prokurátora 

21. Civilné letisko Sliač 

22. Informácie primátorky (súčasťou je aj informácia o rýchlostnej ceste R2) 

23. Rôzne 

24. Interpelácie poslancov 

25. Odpovede na interpelácie z predchádzajúceho MsZ 

26. Slovo pre verejnosť 

27. Záver 
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1.  Otvorenie  

 Rokovanie 14. zasadnutia mestského zastupiteľstva otvorila a viedla primátorka mesta 

Ľubica Balgová, ktorá privítala všetkých prítomných. Skonštatovala, že MsZ bolo zvolané 

v zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. Bolo zvolané pozvánkou 

zaslanou poslancom, mailom aj pozvánkou zverejnenou na webovej stránke mesta. Pani primátorka 

skonštatovala, že MsZ je uznášania schopné, zo všetkých poslancov je prítomná nadpolovičná 

väčšina.  

 

2.  Určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice 
 Primátorka mesta určila za zapisovateľku zápisnice p. Michaelu Mašurovú – zamestnankyňu 

MsÚ Sliač, za overovateľov zápisnice určila p. poslankyňu Sašu Butášovú Bidleňovú a p. poslanca 

Dávida Slavkovského.    

 

3.  Voľba návrhovej komisie  

 Do návrhovej komisie navrhla primátorka mesta p. poslankyňu Michaelu Mikuškovú a p. 

poslankyňu Andreu Sujovú. 

 

Uznesenie číslo 303/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

 

Andreu Sujovú, doc., Ing., PhD. a Michaelu Mikuškovú, Mgr. za členov návrhovej komisie. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:      11 

Prítomní:  9 

Za:  7 

Proti:  

Zdržali sa:                          2 – p. Sujová, p. Mikušková                           

Nehlasovali: 

 

4.  Schválenie programu MsZ 

 Pani primátorka prečítala program MsZ. 

 Pán poslanec Urbanec uviedol, že nemá pozmeňujúci návrh k bodom programu, ale už na 

predminulom zasadnutí MsZ apeloval na to, aby mali poslanci včas doručené materiály 

k zasadnutiu MsZ. Materiály mu boli doručené v sobotu, ale aj napriek tomu bude hlasovať za 

program MsZ. 

 Pani primátorka uviedla, že materiály boli zasielané mailom v piatok, ale mail neprešiel, 

nakoľko to bol veľký súbor, preto boli odoslané v sobotu. V tlačenej podobe boli v piatok doručené 

materiály poslancom, ktorí to požadujú.  

 Pán poslanec Laskavý uviedol, že materiály mu boli doručené rozkúskované, materiály 

k záverečnému účtu mu boli doručené až včera, ale nakoľko je toto posledný možný termín na 

zasadnutie MsZ, bude hlasovať za program MsZ. Zároveň navrhol, aby bolo v programe menej 

bodov, ktoré budú pripravené dokonale, a aby boli materiály doručované včas. 

 Pani primátorka uviedla, že záverečný účet je zverejnený na úradnej tabuli mesta 15 dní, 
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kedy môžu chodiť pripomienky k nemu, posledné pripomienky prišli deň pred zastupiteľstvom, boli 

zapracované a následne zaslané poslancom.  

 Pani poslankyňa Butášová Bidleňová požiadala o zasielanie materiálov na adresu svojho 

trvalého bydliska.  

 Pán poslanec Slavkovský podporil návrh p. Laskavého, aby bolo radšej menej bodov 

v programe, ktoré by boli spracované dôslednejšie.  

 Pani primátorka uviedla, že zohľadní všetky pripomienky, ale ku každému z týchto bodov sa 

poslanci minulý týždeň stretli, boli len dva body, ktoré sa neriešili. Zo strany poslancov neboli na 

pracovnom stretnutí vyslovené žiadne pripomienky k prerokúvaným bodom programu. K návrhu 

poslancov ohľadne menšieho počtu bodov uviedla, že na základe aktuálnej situácie ohľadom 

ochorenia Covidu 19 boli počas tejto pandémie zozbierané všetky body, ktoré je potrebné schváliť. 

Len včera prišlo stanovisko z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, že nie je možné 

uskutočniť zasadnutie MsZ v rokovacej miestnosti, pretože nie je vyhovujúca veľkosť miestnosti, 

následne bola postúpená táto informácia poslancom.  

 Pani poslankyňa Sujová uviedla, že po preštudovaní podkladov k bodu 11 – Zámer mesta 

Sliač – zámena majetku (Humannum) boli zistené chyby pri predkladaní informácií, pretože od 

spoločnosti boli zaslané chybné podklady, navrhla tento bod stiahnuť z rokovania. Je potrebné ho 

opätovne prerokovať vo finančnej komisii.  

 

Uznesenie číslo 304/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači  

s ch v a ľ u j e 

program 14. zasadnutia, v súlade s § 12 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, vrátane doplňujúcich návrhov predložených Ing., Mgr. et Mgr. Ľubicou 

Balgovou, primátorkou mesta Sliač a to nasledovne: 

 

1. Otvorenie, prezentácia prítomných poslancov 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva 

5. Správa o plnení uznesení  

Predkladá : Ing. Dušan H r u š k a, prednosta MsÚ  

6. Vymenovanie nového poslanca MsZ 

Predkladá : Ing., Mgr. et Mgr. Ľubica B a l g o v á , primátorka mesta  

7. Vymenovanie nového viceprimátora  

Predkladá : Ing., Mgr. et Mgr. Ľubica B a l g o v á , primátorka mesta  

8. Voľba členov stálych komisií – zmena a doplnenie komisií 

Predkladá : Ing., Mgr. et Mgr. Ľubica B a l g o v á , primátorka mesta  

9. Prevádzkový poriadok zberného dvora 

Predkladá : Ing., Mgr. et Mgr. Ľubica B a l g o v á , primátorka mesta  

10. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi Mestom Sliač a Slovenskou 

distribučnou Žilina 
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Predkladá : Ondrej L á s k a v ý, poslanec mestského zastupiteľstva 

11. Zámer mesta Sliač – zámena majetku  (Humannum) 

Predkladá : JUDr. Branislav P e t r o ch 

12. Prevod majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (MUDr. Madlenová)  

Predkladá : JUDr. Branislav P e t r o ch 

13. Prevod majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (Elena Stadherrová, Jozef 

Stadherr)  

Predkladá : JUDr. Branislav P e t r o ch 

14. Dočasná úprava normatívu pre ZŠ, ZUŠ a MŠ 

Predkladá : JUDr. Branislav P e t r o ch 

15. Rozpočtové opatrenia  

Predkladá : Ing. Ivana Š k a r č á k o v á, ekonomický úsek 

16. Prolongácia kontokorentu, súčasťou je správa hlavnej kontrolórky k zadĺženosti mesta 

Predkladá : Ing. Ivana Š k a r č á k o v á, ekonomický úsek, Ing. Š k o r ň o v á, kontrolórka 

17. Záverečný účet a súčasťou je správa hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu 

Predkladá : Ing. Ivana Š k a r č á k o v á, ekonomický úsek, Ing. Š k o r ň o v á, kontrolórka 

18. Správa hlavnej kontrolórky mesta z kontrolnej činnosti 

Predkladá . Ing. Miroslava Š k o r ň o v á, hlavná kontrolórka mesta 

19. Výzvy IROP-CLLD-Q156-512-005 a IROP-CLLD-Q156-512-004 a UPV SR 

6407/2020/OSMRR 

Predkladá . Ing. Mgr. et Mgr. Ľubica B a l g o v á, primátorka mesta 

20. Protest prokurátora 

Predkladá . Ing. Mgr. et Mgr. Ľubica B a l g o v á, primátorka mesta 

21. Civilné letisko Sliač 

Predkladá . Ing. Mgr. et Mgr. Ľubica B a l g o v á, primátorka mesta 

22. Informácie primátorky /vrátane informácie o R2/ 

Predkladá : Ing., Mgr. et Mgr. Ľubica B a l g o v á, primátorka mesta 

23. Rôzne 

24. Interpelácie poslancov  

25. Odpovede na interpelácie z predchádzajúceho MsZ 

26. Slovo pre verejnosť 

27. Záver 
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Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:      11 

Prítomní:                            9 

Za:                                      8 

Proti:  

Zdržali sa:                         1 – p. Moravčík                           

Nehlasovali: 

 

Uznesenie číslo 305/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači  

s ch v a ľ u j e 

 

zmenu programu 14. zasadnutia MsZ mesta Sliač, v súlade s § 12 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, predloženú Ing., Mgr. et Mgr. Ľubicou 

Balgovou, primátorkou mesta Sliač a to nasledovne: 

 

1. Otvorenie, prezentácia prítomných poslancov 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva 

5. Správa o plnení uznesení  

Predkladá : Ing. Dušan H r u š k a, prednosta MsÚ  

6. Vymenovanie nového poslanca MsZ 

Predkladá : Ing., Mgr. et Mgr. Ľubica B a l g o v á , primátorka mesta  

7. Vymenovanie nového viceprimátora  

Predkladá : Ing., Mgr. et Mgr. Ľubica B a l g o v á , primátorka mesta  

8. Voľba členov stálych komisií – zmena a doplnenie komisií 

Predkladá : Ing., Mgr. et Mgr. Ľubica B a l g o v á , primátorka mesta  

9. Prevádzkový poriadok zberného dvora 

Predkladá : Ing., Mgr. et Mgr. Ľubica B a l g o v á , primátorka mesta  

10. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi Mestom Sliač a Slovenskou 

distribučnou Žilina 

Predkladá : Ondrej L á s k a v ý, poslanec mestského zastupiteľstva 

11. Civilné letisko Sliač 

Predkladá : Ing., Mgr. et Mgr. Ľubica B a l g o v á, primátorka mesta 
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12. Prevod majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (MUDr. Madlenová)  

Predkladá : JUDr. Branislav P e t r o ch 

13. Prevod majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (Elena Stadherrová, Jozef 

Stadherr)  

Predkladá : JUDr. Branislav P e t r o ch 

14. Dočasná úprava normatívu pre ZŠ, ZUŠ a MŠ 

Predkladá : JUDr. Branislav P e t r o ch 

15. Rozpočtové opatrenia  

Predkladá : Ing. Ivana Š k a r č á k o v á, ekonomický úsek 

16. Prolongácia kontokorentu, súčasťou je správa hlavnej kontrolórky k zadĺženosti mesta 

Predkladá : Ing. Ivana Š k a r č á k o v á, ekonomický úsek, Ing. Š k o r ň o v á, kontrolórka 

17. Záverečný účet a súčasťou je správa hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu 

Predkladá : Ing. Ivana Š k a r č á k o v á, ekonomický úsek, Ing. Š k o r ň o v á, kontrolórka 

18. Správa hlavnej kontrolórky mesta z kontrolnej činnosti 

Predkladá . Ing. Miroslava Š k o r ň o v á, hlavná kontrolórka mesta 

19. Výzvy IROP-CLLD-Q156-512-005 a IROP-CLLD-Q156-512-004 a UPV SR 

6407/2020/OSMRR 

Predkladá . Ing. Mgr. et Mgr. Ľubica B a l g o v á, primátorka mesta 

20. Protest prokurátora 

Predkladá . Ing. Mgr. et Mgr. Ľubica B a l g o v á, primátorka mesta 

21. Informácie primátorky /vrátane informácie o R2/ 

Predkladá : Ing., Mgr. et Mgr. Ľubica B a l g o v á, primátorka mesta 

22. Rôzne 

23. Interpelácie poslancov  

24. Odpovede na interpelácie z predchádzajúceho MsZ 

25. Slovo pre verejnosť 

26. Záver 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:      11 

Prítomní:                            9 

Za:                                      8   

Proti:  
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Zdržali sa:                           1 – p. Moravčík                           

Nehlasovali: 

 

5. Správa o plnení uznesení  

 Pán Hruška – prednosta MsÚ predniesol dôvodovú správu o plnení uznesení, ktorá tvorí 

prílohu č. 1 k zápisnici.  

   

Uznesenie  číslo 306/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

b e r i e  n a  v e d o m i e 

 

správu o plnení uznesení.  

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:    9 

Za:                                         8 

Proti:  

Zdržali sa:                                 1 – p. Moravčík                           

Nehlasovali: 

 

6. Vymenovanie nového poslanca MsZ 

 Pani primátorka uviedla, že k 31.3.2020 sa vzdal mandátu poslanec p. Milan Danko, na jeho 

miesto nastupuje ďalší zvolený poslanec p. Dušan Hancko. Pán Hancko prečítal a zložil sľub 

poslanca MsZ.  

 

Uznesenie číslo 307/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

b e r i e  n a  v e d o m i e 

 

návrh primátorky mesta – nastúpenie náhradníka – Ing. Dušan Hancko. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:       11 

Prítomní:                           10 

Za:                                      9 

Proti:  

Zdržali sa:                             1 – p. Hancko                           

Nehlasovali: 
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7. Vymenovanie nového viceprimátora 

 Pani primátorka uviedla, že p. Milan Danko zastával aj pozíciu viceprimátora, na toto miesto 

po zvážení všetkých okolností navrhla p. poslankyňu Andreu Sujovú.  

 

Uznesenie číslo 308/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

b e r i e  n a  v e d o m i e 

 

návrh primátorky mesta, ktorým vymenovala za viceprimátorku mesta doc. Ing. Andreu Sujovú 

PhD., nar. 25.11.1972, bytom Sliač, Na Brázdach 641/9 – poslankyňu mestského zastupiteľstva. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:        11 

Prítomní:                           10 

Za:                                      9 

Proti:  

Zdržali sa:                             1 – p. Sujová                           

Nehlasovali: 

 

8. Voľba členov stálych komisií – zmena a doplnenie 

 Pani primátorka navrhla p. Michaelu Mikuškovú za predsedníčku komisie legislatívnej 

a verejného záujmu, z dôvodu navrhnutia tejto funkcie p. Mikušková požiadala o zrušenie členstva 

v komisii pre posudzovanie majetkových činností. Za predsedu komisie pre posudzovanie 

majetkových činností sa navrhuje nový poslanec p. Hancko. Komisia legislatívy a ochrany 

verejného záujmu od marca 2020 nemala tajomníka, a v komisii výstavby, územného regionálneho 

rozvoja je po dohode potrebné zmeniť tajomníka. Do legislatívnej komisie a ochrany verejného 

záujmu sa navrhuje tajomníčka p. Dáša Kochlicová, z komisie výstavby, územného regionálneho 

rozvoja sa navrhuje odvolať p. Rastislav Urda a vymenovať p. Martin Magna.  

 Uvedené zmeny sa navrhujú odo dňa 10.06.2020 z administratívnych dôvodov. 

 

Uznesenie číslo 309/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

o d v o l  á v a  

 

a) S účinnosťou od 10. júna 2020 predsedníčku Komisie pre posudzovanie majetkových 

činností Mgr. Michaelu Mikuškovú  

b) S účinnosťou od 10. júna 2020 tajomníka Komisie výstavby, územného a regionálneho 

rozvoja p. Rastislava Urdu 

 

v o l í  

 

a) S účinnosťou od 10. júna 2020 Mgr. Michaelu Mikuškovú za predsedníčku Komisie 

legislatívnej a ochrany verejného záujmu 

b) S účinnosťou od 10. júna 2020 Ing. Dušana Hancka za predsedu Komisie pre posudzovanie 

majetkových činností 

c) S účinnosťou od 10. júna 2020 Dášu Kochlicovú za tajomníčku Komisie legislatívnej 
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a ochrany verejného záujmu 

c) S účinnosťou od 10. júna 2020 Ing. Martina Magnu za tajomníka Komisie výstavby, 

územného a regionálneho rozvoja  

 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  10 

Za:  9 

Proti:  

Zdržali sa:                           1 – p. Hancko                           

Nehlasovali: 

 

9. Prevádzkový poriadok zberného dvora 

 Pani primátorka informovala, že od 6. mája 2020 funguje v meste zberný dvor, do ktorého 

môžu občania, ktorí majú trvalý pobyt v meste Sliač, alebo tu vlastnia nehnuteľnosť odniesť odpad, 

na ktorý je zberný dvor zriadený. Aby mohol zberný dvor fungovať, je potrebné schváliť jeho 

prevádzkový poriadok, ktorý musí obsahovať predpísané náležitosti. Ďalej uviedla, že v súvislosti 

s prevádzkovaním zberného dvora mesto Sliač na jeho území a novelou zákona č. 79/2015 zriadilo 

zberný dvor práve vo vzťahu o nakladaní s komunálnym odpadom na území mesta, tieto náležitosti 

budú upravené v novom VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným 

odpadom. Dňa 31.08.2020 bude skúšobná prevádzka, aby sa zistilo, kedy občania najviac chodia, 

momentálne je otvorený vo štvrtok a v piatok doobeda, ale po dohode s vedúcim zberného dvora je 

možné odpad doniesť do zberného dvora.  

 Pán poslanec Laskavý ako aj predseda komisie dopravy, územného plánu, životného 

prostredia a odpadového hospodárstva informoval, že boli urobené nové povolenia v súvislosti 

s prevádzkou zberného dvora, ktoré v minulosti chýbali, tiež boli uzatvorené nové zmluvy 

s odberateľmi našich produktov.  

 

Uznesenie číslo 310/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

b e r i e  n a  v e d o m i e  

 
I. informáciu o zriadení zberného dvora  so sídlom na  ul. ČSA, 962 31  Sliač– Hala na triedenie 

odpadu (Areál bývalého roľníckeho družstva Sliač, katastrálne územie Hájniky, parcela číslo 558/4, 

súpisné číslo 1064). 
 

II. Prevádzkový poriadok zberného dvora vypracovaný v súlade s ustanovením § 10 ods. 6 vyhlášky 

č. 371/2015 Z. z. .  

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  10 

Za:  10 
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Proti:  

Zdržali sa:  

 Nehlasovali:  

 

10. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi Mestom Sliač a Slovenskou 

distribučnou Žilina 

 Dôvodovú správu k bodu predložil p. poslanec Laskavý. Uviedol, že Slovenská distribučná 

Žilina požiadala mesto Sliač o zriadenie vecného bremena pre účely stavby „Preložka EZ 

vzdušného vedenia VN č. 348 Sliač.“ Jedná sa o kataster Hájniky.   

 

Uznesenie číslo 311/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ú h l a s í 

 

s uzavretím Zmluvy o budúcej zmluve medzi Mestom Sliač, ako budúcim Povinným z vecného 

bremena a Stredoslovenskou distribučnou, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, ako budúcim 

Oprávneným z vecného bremena, o zriadení vecného bremena na parcele registra „C“ KN č. 606, 

trvalý trávny porast o výmere 120 m2, zapísanej na LV č. 1, k. ú. Hájniky, obec Sliač, pre účely 

stavby „ Preložka EZ vzdušného vedenia VN č. 348 Sliač “, za odplatu dohodnutú v budúcej 

Zmluve o zriadení vecného bremena. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  10 

Za:  10 

Proti:  

Zdržali sa:  

Nehlasovali: 

 

11. Civilné letisko Sliač 

 Pani primátorka uviedla, že už niekoľko rok sa hovorí, že na Sliač prídu stíhačky F-16, viac 

ako rok je podpísaná zmluva a viac ako 2-3 roky je rozpracovaný a už uzavretý projekt na 

rekonštrukciu letiska. Ministerstvo obrany nie je povinné tieto projekty predkladať obciam, ktorých 

sa to bytostne dotýka. Uviedla, že projekt bol navrhnutý tak, že sa v ňom už nepočíta s civilným 

letiskom. Myslí si, že keď zmizne civilné letisko zo Sliača, pre mesto to nebude prospešné, dotkne 

sa to najmä rozvoja cestovného ruchu. Touto problematikou sa už začal zaoberať aj BBSK, boli 

urobené aj vyhlásenia poslancov, aby po rekonštrukcii letiska bolo zachované aj civilné letisko, kde 

by bolo zachované nie len chartrové lety, ale aby pribudli aj pravidelné linky. Túto situáciu 

koordinuje a monitoruje župan BBSK p. Lunter, stretol sa aj s ministrom obrany. Keďže sa táto 

situácia týka aj nás občanov mesta, malo by sa prijať uznesenie, ktoré v sebe zahŕňa nasledovné 

vyhlásenie: 

„My, zástupcovia mesta Sliač, upozorňujeme na dôležitosť zachovania civilnej leteckej 

dopravy na letisku Sliač, ako jeho neoddeliteľnej súčasti, aj po jeho rekonštrukcii a modernizácii. 

Podľa nášho názoru je civilná časť leteckej prevádzky na letisku Sliač nemenej dôležitá ako 

vojenská. Práve civilná časť letiska predstavuje mimoriadne dôležitý nástroj ekonomického rozvoja 
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mesta ako aj celého regiónu a podpory cestovného ruchu. Preto nám nie sú ľahostajné informácie 

o možnom ukončení prevádzky civilnej časti letiska po rekonštrukcii a modernizácii letiska. 

Veľmi pozorne sledujeme každé vyjadrenie ministra obrany Slovenskej republiky a ministra 

dopravy a výstavby Slovenskej republiky k tejto téme. Veríme, že obaja vysokí štátni predstavitelia 

si uvedomujú dôležitosť zachovania civilnej leteckej dopravy na letisku Sliač a že budú 

rekonštrukcii a modernizácii letiska venovať náležitú pozornosť s dôrazom na zachovanie civilnej 

časti letiska. 

Žiadame, spolu s ostatnými samosprávami, ministra obrany Slovenskej republiky, ministra 

dopravy a výstavby Slovenskej republiky a tiež predsedu vlády Slovenskej republiky, aby bol zámer 

zachovania civilného letectva na letisku Sliač premietnutý už do prípravy projektovej dokumentácie 

na jeho rekonštrukciu a modernizáciu. V prípade, že už je projekt vypracovaný, žiadame jeho 

prepracovanie tak, aby bola civilná časť letiska zachovaná ako neoddeliteľná súčasť letiska a po 

rekonštrukcii a modernizácii letiska mohla opätovne plniť svoj účel. Domnievame sa, že ide 

o efektívny spôsob ako zabezpečiť, že civilná letová prevádzka ostane v budúcnosti aj naďalej 

neoddeliteľnou súčasťou sliačskeho letiska, nakoľko sa jedná o strategický bod budúceho rozvoja 

celého regiónu. Máme zato, že jedným z nástrojov, ktorý by mohol pomôcť pri zachovaní civilného 

letiska Sliač je petícia.“ 

Pán poslanec Slavkovský navrhol preformulovať poslednú vetu vyhlásenia, či je potrebné, 

aby jeho súčasťou bola petícia.  

Pani primátorka uviedla, že je to uvedené z toho dôvodu, že mesto plánuje vyhlásiť petíciu, 

stretla sa aj so starostami okolitých miest, ktorí by ju tiež podporili.  

 Pani poslankyňa Šichtová uviedla, že podporuje túto iniciatívu za zachovanie civilného 

letiska, a tú formuláciu, že petíciu mesto chce, navrhuje ponechať.  

 Pani primátorka uviedla, že keď petíciu urobíme ako mesto, bude mať väčšiu váhu pre 

inštitúcie, ktoré sú oprávnené v tomto konať, bude robená aj v listinnej aj v elektronickej podobe, 

aby sa mohlo zapojiť čo najviac účastníkov.  

 Pán poslanec Moravčík uviedol, že chartrové lety sú prospešné, ale nepredpokladá, že tu 

niekto zrealizuje pravidelnú leteckú linku. Už aj v minulosti fungovali pravidelné linky napr. Sliač – 

Praha a neosvedčili sa, linku využívalo veľmi málo ľudí. 

 Pani primátorka uviedla, že pravidelnú linku má v úmysle zriadiť BBSK. Ďalej uviedla, že 

vo vyhlásení je uvedené iba civilné letisko, pretože na vojenské mesto nemá žiadny dosah.  

 

Uznesenie číslo 312/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e  

 

toto vyhlásenie : 

My, zástupcovia mesta Sliač, upozorňujeme na dôležitosť zachovania civilnej leteckej dopravy 

na letisku Sliač, ako jeho neoddeliteľnej súčasti, aj po jeho rekonštrukcii a modernizácii. 

Podľa nášho názoru je civilná časť leteckej prevádzky na letisku Sliač nemenej dôležitá ako 

vojenská. Práve civilná časť letiska predstavuje mimoriadne dôležitý nástroj ekonomického rozvoja 

mesta ako aj celého regiónu a podpory cestovného ruchu. Preto nám nie sú ľahostajné informácie 

o možnom ukončení prevádzky civilnej časti letiska po rekonštrukcii a modernizácii letiska. 

Veľmi pozorne sledujeme každé vyjadrenie ministra obrany Slovenskej republiky a ministra 

dopravy a výstavby Slovenskej republiky k tejto téme. Veríme, že obaja vysokí štátni predstavitelia 

si uvedomujú dôležitosť zachovania civilnej leteckej dopravy na letisku Sliač a že budú 

rekonštrukcii a modernizácii letiska venovať náležitú pozornosť s dôrazom na zachovanie civilnej 

časti letiska. 
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Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

Počet poslancov MsZ : 11 

Prítomní:  10 

Za:  10 

Proti:  

Zdržali sa:  

Nehlasovali: 

 

12. Prevod majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (MUDr. Madlenová) 

 Dôvodovú správu k bodu predložil p. Petroch- právnik mesta. Ide o štandardný postup pri 

prevode majetku mesta, ide o schválenie zámeru predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

Zámer bol prerokovaný na komisii finančnej aj stavebnej.  

 Pani poslankyňa Sujová uviedla, že tento zámer bol prerokovaný v komisii výstavby 

a územného rozvoja dňa 20.11.2019, v komisii finančnej, správy majetku a rozvojových projektov 

dňa 9.12.2019.  

 

Uznesenie číslo 313/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

 

1. zámer mesta Sliač predať zo svojho majetku MUDr. Zuzane Madlenovej s manželom , 

Horská 562/1, Sliač, do bezpodielového spoluvlastníctva, časť pozemku registra „E“ KN 

parcela č. 1313/1, zastavaná plocha o výmere 80 m2 , zapísaného na liste vlastníctva č. 1246, 

k. ú. Rybáre, obec Sliač, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8, písm. e) 

zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, za podmienok určených 

v liste č. 1086-8225/2019 zo dňa 26.11.2019. 

 

2. ako dôvod hodný osobitného zreteľa mestské zastupiteľstvo uznáva to, že mesto neplánuje 

v územnom pláne využitie predávanej časti pozemku na rozvojové aktivity. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  10 

Za:  10 

Proti:  

Zdržali sa:  

Nehlasovali:  
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13. Prevod majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (Elena Stadherrová, Jozef 

Stadherr) 

 Dôvodovú správu k bodu predložil p. Petroch – právnik mesta. Uviedol, že týmto sa 

ukončuje proces prevodu majetku mesta, zámer bol schvaľovaný na zasadnutí MsZ vo februári 

2020. Prevod majetku je v súlade so zákonom o obecnom zriadení aj v súlade so zákonom 

o majetku obcí. Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli mesta, tak ako to zákon vyžaduje, cena je 

tiež v súlade so zásadami hospodárenia majetku mesta.  

 Pani poslankyňa Sujová uviedla, že zámer bol schvaľovaný na zasadnutí MsZ vo februári 

2020, žiadosť bola prerokovaná v komisiách ešte v minulom volebnom období na konci roka 2018. 

Opätovne to bolo postúpené iba do finančnej komisie a to z toho dôvodu, aby bola stanovená cena 

v zmysle platných zásad hospodárenia s majetkom mesta.   

 

Uznesenie číslo 314/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

 

a) prevod majetku mesta Sliač 

1. pozemku registra „C“ KN, parcelné číslo 1009/191, zastavaná plocha o výmere 80 m2, 

zapísaného na liste vlastníctva č. 877 pre k. ú. Rybáre, obec Sliač, okres Zvolen, 

2. vytvoreného geometrickým plánom č. 37056565-94/18 zo dňa 23.júla 2018, úradne 

overeným Okresným úradom, katastrálnym odborom, vo Zvolene dňa 8. augusta 2018, pod 

číslom G1- 426/2018, 

3. manželom Eleonóre Stadherrovej, rod. Rychtárechovej, bytom P. Jilemnického 1087/7, 960 

01 Zvolen a Ing. Jozefovi Stadherrovi, rod. Stadherr, bytom Brezová 1114/13, 962 31 Sliač-

Rybáre, 

4. priamym predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zákona 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí za kúpnu cenu 48 €/m2 určenú na základe Zásad 

hospodárenia s majetkom mesta Sliač. 

b) ako dôvod hodný osobitného zreteľa  v zmysle § 9a, ods. 8, písm. e) zákona 
mestské zastupiteľstvo uznáva, že predávaná parcela je v bezprostrednom susedstve manželov 

Stadherrovcov, bráni im v riadnom užívaní ich pozemku, už predtým iným záujemcom predalo 

pozemky v tejto lokalite a podľa platného územného plánu mesta mesto v tejto lokalite (slepá ulica) 

neplánuje rozvojové aktivity. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  11 

Za:  11 

Proti:  

Zdržali sa:  

Nehlasovali:  

 

14. Dočasná úprava normatívu pre ZŠ, ZUŠ a MŠ 

 Pani primátorka uviedla, ž od 16.03.2020 sú zatvorené všetky školské zariadenia, a došlo aj 

ku kráteniu podielových daní. Po krízovom štábe dňa 16.04.2020 sa uskutočnilo stretnutie 
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poslancov, kde sa dohodlo, že alikvotný podiel krátenia podielových bude prenesený aj na 

zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Normatívy pre ZŠ, ZUŠ a MŠ neboli upravované 

natvrdo, t. j. zmenou VZN, ale len rozhodnutím, ktoré vydala ako primátorka mesta po dohode 

s poslancami s účinnosťou od 20.04.2020, na 80% pravidelnej mesačnej dotácie schválenej VZN č. 

10/2019 podľa prílohy č.1. Navrhla, aby toto pravidelné krátenie mesačnej dotácie bolo schválené 

aj uznesením MsZ.  

  

Uznesenie číslo 315/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e  

 

Rozhodnutie primátorky – Rozhodnutie o úprave normatívu v dôsledku pandémie ochorenia 

COVID-19 - na 80% pravidelnej mesačnej dotácie schválenej Všeobecne záväzným nariadením č. 

10/2019, príloha č.1 ako spôsob dočasného riešenia situácie spôsobenej znížením plánovaných 

príjmov mestského rozpočtu.  

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  11 

Za:  10 

Proti:                                    

Zdržali sa:                          1 – p. Hancko                           

Nehlasovali: 

 

Uznesenie číslo 316/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e  

 

ukončenie platnosti uznesenia č. 301/2020 o pozastavení platnosti  

a. článku 2, § 2, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za 

pobyt dieťaťa v materskej škole;  

b. článku 3, § 3, ktorým sa určuje výška príspevku jedného dieťaťa na činnosť 

školského klubu detí, ktorý je súčasťou základnej školy  

VZN č. 3/2019 O určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v pôsobnosti 

mesta Sliač – novela  s účinnosťou od dátumu obnovenia 

 

a) školské vyučovanie v Základnej škole A. Sládkoviča, Pionierska 9, 96231 Sliač, IČO: 

37888790 na účel výchovy a vzdelávania žiakov prvého ročníka až piateho ročníka, 

obnovenia prevádzky školského klubu detí, ktorý jej súčasťou, obnovenia prevádzky 

zariadenia školského stravovania, ktoré jej súčasťou. 

b) prevádzky materských škôl. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ: 11 
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Prítomní:  11 

Za:  9 

Proti:                                  1 – p. Moravčík                           

Zdržali sa:                          1 – p. Kocúr                                  

Nehlasovali:  

 

15. Rozpočtové opatrenia 

 Dôvodovú správu k bodu predložila p. Škarčáková – vedúca ekonomického úseku. 

Dôvodová správa tvorí prílohu č. 2 k zápisnici. 

 Pani primátorka uviedla, že všetky rozpočtové operácie boli prerokované na finančnej 

komisii. Čo sa týka projektu na rekonštrukciu kotolne, cena je predpokladaná na 160 000 €, v cene 

je zahrnutá aj výmena radiátorov, po komunikácii s víťazom projektu, plynové kotle je ozaj nutné 

vymeniť. Uviedla, že kotolňa je v havarijnom stave, ak sa kotle nevymenia, tak od septembra 

nebude možné v škole kúriť. Oplotenie školského ihriska je potrebné z dôvodu bezpečnosti, školský 

areál sa bude po určitej hodine zamykať, pretože vo večerných hodinách je multifunkčné ihrisko 

obsadzované a nachádzajú sa tam fľaše od alkoholu.  

 Pán poslanec Urbanec ako predseda finančnej komisie uviedol, že rozpočtové opatrenie č. 

4/2020 bolo prerokované aj na finančnej komisii, všetci členovia komisie zahlasovali za prijatie 

tohto rozpočtového opatrenia, komisia ho odporučila MsZ schváliť.  

 Pani poslankyňa Butášová Bidleňová sa opýtala pani Škarčákovej ohľadne rezervného 

fondu. Poukázala na navýšenie rezervného fondu o výdavky na rekonštrukciu kotolne 

a vypracovanie projektovej dokumentácie v celkovej sume 153 000 €. Opýtala sa, či tá suma mala 

byť 103 000 € ? Pani Škarčáková uviedla, že 103 000 € je projektová dokumentácia a 50 000 € je 

vyčlenené na bežné výdavky. Ďalej sa pani poslankyňa opýtala, že v tabuľke je uvedené navýšenie 

rezervného fondu, či by tam po zmene nemalo byť 515 000 €.  

 Pani Škorňová uviedla, že by suma mala byť navýšená, nakoľko sa navyšujú príjmové 

finančné operácie, z rezervného fondu sa zaraďujú finančné prostriedky do rozpočtu, pričom 

v rozpočte budú výdavky vo výške 153 000 €.  

 Pani primátorka uviedla, že pri tvorbe rozpočtu bolo do rozpočtu zaradených 362 400 € 

z rezervného fondu, a tieto zaradené finančné prostriedky ešte navyšujeme. V minulom roku nebol 

zapojený celý rezervný fond.  

 Pani poslankyňa Sujová k rekonštrukcii kotolne uviedla, že havarijný stav kotolne pretrvával 

už dlhšiu dobu, na tento stav upozorňovali aj riaditelia ZŠ, ale nikto to neriešil. Preto to dospelo do 

tohto štádia, že výdavky na rekonštrukciu sú omnoho vyššie, čomu sa dalo predísť.  

 

Uznesenie číslo 317/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

 

v súlade s § 15 ods. 2 a §14 ods.3 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v znení neskorších predpisov použitia rezervného fondu mesta Sliač vo výške 3.000,-€ 

na  prefinancovanie kapitálových výdavkov na projektovú dokumentáciu k rekonštrukcii kotolne ZŠ 

A. Sládkoviča. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  11 
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Za:  11 

Proti:                                    

Zdržali sa:                            

Nehlasovali: 

 

Uznesenie číslo 318/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

 

v súlade s § 15 ods. 2 a §14 ods.3 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v znení neskorších predpisov použitie rezervného fondu mesta Sliač vo výške 100.000,-

€ na prefinancovanie kapitálových výdavkov na  rekonštrukciu kotolne ZŠ A.Sládkoviča. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

Počet poslancov MsZ : 11 

Prítomní:  11 

Za:  11 

Proti:  

Zdržali sa:  

Nehlasovali: 

 

Uznesenie číslo 319/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

v súlade s § 15 ods. 2 a §14 ods.3 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v znení neskorších predpisov použitie rezervného fondu mesta Sliač vo výške 50.000,-€ 

na  prefinancovanie bežných výdavkov v dôsledku krízovej situácie. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

Počet poslancov MsZ : 11 

Prítomní:  11 

Za:  10 

Proti:  

Zdržali sa:                          1 - p. Hancko 

Nehlasovali: 

 

Uznesenie číslo 320/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 
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Spis č.

Záznam č.

EK Pred zmenou Zmena Po zmene

454 362 400,00 153 000,00 515 400,00

362 400,00 153 000,00 515 400,00

5 858 399,76 153 000,00 6 011 399,76

Program Názov Zdroj FK EK Pred zmenou Zmena Po zmene

7.6. Rezerva školstva 41 0950 641006 95 253,54 -7 087,31 88 166,23

7.3.1. ZŠ prevádzka 0111 09111
výdavok na 

položke RO
0,00 4 087,31 4 087,31

3.5. Prevádzka a údržba majetku mesta 41 0810 635006 102 000,00 3 000,00 105 000,00

3.2. Prevádzka MSÚ 46 0111 630 0,00 50 000,00 50 000,00

13.4.
Prípravná a projektová 

dokumentácia
41 0620 716 0,00 3 000,00 3 000,00

3.5. Prevádzka a údržba majetku mesta 41 0620 718004 0,00 100 000,00 100 000,00

0,00 153 000,00 103 000,00

5 758 399,76 153 000,00 5 911 399,76

0,00 0,00 0,00

Vyhotovil : Ing. Ivana Škarčáková

 

V Sliači, dňa   19.05.2020

rozpočet 2019 výdavky spolu : sumár výdavkov za schválený rozpočet 2020 a po zmene 

rozpočet 2019 rozdiel medzi príjmami a výdavkami spolu : rozdiel medzi príjmami a výdavkami celkom, t.j. prebytok 

Výdavková časť :

Komentár

Projektová dokumtácia na rekonštrukciu kotolne ZŠ A. Sládkoviča

Rekonštrukcia kotolne ZŠ A.Sládkoviča

použitie FP  z rezervy na školstvo na prefinancovanie spoluúčastí 

použitie rezervného fondu na úhradu bežných výdavkov z dôvodu 

zabezpečenia likvidity mesta počas krízovej situácie

spolu : 

rozpočet 2020 príjmy spolu : 

oprava oplotenia okolo školského ihriska

príjmové finančné operácie z peňažných 

fondov (rezervný fond)
46

navýšenie rezervného fondu z dôvodu rekonštrukcie kotolne ZŠ   

A. Sádkoviča(100.000,-)  +  použitie RF (50 000,-€) na úhradu 

bežných výdavkov 

Mesto Sliač
434/2020

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 4/2020
6312/2020

Schválené v zmysle § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov uznesením č......2020 na základe korešpondečného hlasovania poslancov MSZ dňa 04.06.2020.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Názov Zdroj Komentár

prefinancovanie spoluúčastí 5%  k nenávratným finančným 

príspevkom pre ZŠ (1605,-€ + 2482,31€)

 

v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) zmenu rozpočtu – 

rozpočtové opatrenie č. 4/2020 v nasledovnom rozsahu : 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ : 11 

Prítomní:  11 

Za:  11 

Proti:  

Zdržali sa:  

Nehlasovali: 

 

16. Prolongácia kontokorentu, súčasťou je správa hlavnej kontrolórky k zadlženosti mesta 

 Dôvodovú správu k bodu predložila p. Škarčáková – vedúca ekonomického úseku. Uviedla, 

že zmluva o kontokorentnom úvere bola podpísaná 4.7.2012, od tohto obdobia sa vždy prolonguje 

na obdobie jedného roka. Súčasný úverový rámec j 150 000 €, ktorý má mesto schválený do 

3.7.2020. Tento úver je výhodný zvlášť teraz, keď klesli príjmy z podielových daní a je potrebné 

uhradiť bežné výdavky mesta. Ide o nízko úročený úver a prolongácia by bola od 4.7.2020 do 

3.7.2021.  

 Pani Škorňová predložila správu k zadlženosti mesta, ktorá tvorí prílohu č. 3 k zápisnici. 

 Pani primátorka informovala, že prišiel list z banky, kde je možné kontokorent navýšiť na 

sumu 220 000 € s úrokom 0,045 %. V prípade, že by ho mesto čerpalo a využilo rok, mesto by 

zaplatilo cca 990 €. Osobne je zástancom toho, aby mesto využilo tento kontokorent, pretože 

budeme mať pocit zodpovednosti ho splácať. Akonáhle začne mesto čerpať rezervný fond, tým 

menej ostane mestu na investície. Radšej by čerpala finančné prostriedky prostredníctvom 

kontokorentu ako míňať 50 000 € z rezervného fondu, ktoré sa teraz naň presunuli. Uviedla, že 

kontokorent je nastavený tak, že do konca roka ho musíme vrátiť. Ale štát urobil výnimku, že do 

konca tohto roka nemusia mestá a obce splatiť kontokorenty, môžu sa preniesť cez rok. Túto 

možnosť mesto nedalo schvaľovať.  

 Pani poslankyňa Butášová Bidleňová sa opýtala, keď mesto prečerpá 220 000 €, odkiaľ 

potom mesto vráti tieto finančné prostriedky. Podľa nej jediná možnosť na splatenie je rezervný 

fond. Tým pádom mesto nemôže hýbať rezervným fondom vo výške 220 000 €.  

 Pani primátorka uviedla, že v rezervnom fonde má ešte mesto rezervu na čerpanie 

finančných prostriedkov. Uviedla, že na MsZ môžeme doschváliť použitie rezervného fondu na 
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réžiu. Z dôvodu pandémie je výnimka, že do 31.8.2020 nemusíme schváliť na čo rezervný fond 

minieme, môže byť použitý na prevádzku, ale aj na splatenie úverov.  

 Pán poslanec Moravčík sa opýtal, či o čerpaní kontokorentu musia byť informovaní aj 

poslanci.  

 Pani primátorka odpovedala, že sa môže použiť na prevádzkové náklady.  

 Pán Moravčík uviedol, že ide o dosť vysokú sumu, a chcel by byť informovaný o jeho 

čerpaní.  

 Pani primátorka uviedla, že každý mesiac môžu byť poslanci informovaní o čerpaní 

finančných prostriedkov z kontokorentu.  

 Pán prednosta uviedol, že nevidí problém, aby bola na finančnej komisii predložená správa 

o čerpaní kontokorentu, koľko sa z neho minulo a na aký účel.  

 

Uznesenie číslo 321/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

 

I. b e r i e  n a  v e d o m i e 

stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Sliač k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov 

financovania. 

 

II. s c h v a ľ u j e 

prolongáciu kontokorentného úveru čerpaného vo VÚB, a.s. v max. výške 150 000,- Eur o ďalších 

12 mesiacov, t.j. do 02.07.2021. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

Počet poslancov MsZ : 11 

Prítomní:  11 

Za:  11 

Proti:  

Zdržali sa:  

Nehlasovali: 

 

17. Záverečný účet a súčasťou je správa hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu 

 Dôvodovú správu k bodu predložila p. Škarčáková – vedúca ekonomického úseku, ktorá 

tvorí prílohu č. 4 k zápisnici.  

 Správu k záverečnému účtu predložila p. Škorňová – hlavná kontrolórka mesta, ktorá tvorí 

prílohu č. 5 k zápisnici. 

 Pani kontrolórka navrhla zaviesť systém krátkodobých stratégií a prepočtov vždy, keď prídu 

v 20-tom dni v mesiaci podielové dane, je potrebné prepočítať likviditu mesta.  

 Pán poslanec Urbanec poďakoval pani Škorňovej aj p. Škarčákovej za vyčerpávajúce 

informácie, zároveň požiadal mesto, že pri schvaľovaní záverečného účtu by sa mohlo uskutočniť 

aspoň týždeň pred zasadnutím MsZ stretnutie poslancov aj za prítomnosti ekonomického úseku. 

Podal pozmeňujúci návrh k druhej časti uznesenia, aby sa 50 000 € dal ako prídel do nového 

peňažného fondu na majetok, druhý prídel by sa presunul do rezervného fondu, nie na projektovú 

dokumentáciu.  

 Pani primátorka uviedla, že rezervný fond je presne určený na čo má byť použitý, a to na 

investície. Teraz je síce výnimka, ale zo zákona je povinnosť do 31.08. presne určiť na čo bude 
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rezervný fond použitý. Ostatné fondy musíme minúť na kapitálové investície, ale zo zákona nie je 

povinnosťou stanoviť použitie do 31.08.. Ak sa do 31.08. nestanoví použitie rezervného fondu, 

môže byť použitý len na odstránenie havarijného stavu.  

 Pani poslankyňa Butášová Bidleňová uviedla, že už na neformálnom stretnutí poslancov sa 

pýtala, na čo je mestu nový peňažný fond na majetok mesta. Pán prednosta jej odpovedal, že pre 

väčší prehľad. Podľa nej by bol lepší prehľad v celom rezervnom fonde, z ktorého sa môžu dávať, 

zaraďovať peniaze do rozpočtu. Uviedla, že v zmysle zákona č. 67/2020 ods. 2 sa hovorí, že obec 

alebo VÚC môže počas obdobia pandémie až do 31.12.2021 na základe rozhodnutia MsZ použiť na 

úhradu bežných výdavkov prostriedky rezervného fondu, pričom tento postup sa nepovažuje za 

porušenie osobitného predpisu. Z uvedeného vyplýva, že rezervný fond môže byť použitý na bežné 

výdavky, kapitálové výdavky aj na projekty. Podľa jej názoru by nevytvárala ďalší peňažný fond, 

a už vôbec by nedala 50 000 € na projektové dokumentácie, nikdy nebol problém to schváliť 

z rezervného fondu, a nie je to problém ani teraz.  

 Pani primátorka uviedla, že tvorba nového peňažného fondu bola prerokovaná na finančnej 

komisii, pretože aj minulý rok boli schválené predaje majetku, peniaze boli začlenené na bežný 

účet, a následne boli minuté na rôzne veci. Keď budú na majetkovom účte, budeme presne vedieť, 

koľko peňazí mesto zarobilo a budú minuté presne na účel, pre ktorý boli určené, bude to prehľadné 

aj pre poslancov.  

 Pani poslankyňa Butášová Bidleňová navrhla pre lepší prehľad fondov mesta na každom 

zasadnutí MsZ predložiť poslancom prehľad ich čerpania.  

 Pani primátorka uviedla, že investície v rámci mesta nie sú možné bez projektových 

dokumentácií, chodníky a cesty v meste sú v havarijnom stave. Momentálne by sa v meste nemohlo 

urobiť nič, pretože mesto nemá vypracovanú projektovú dokumentáciu, podľa ktorej by bolo možné 

chodník, alebo komunikáciu v meste opraviť. Ako príklad uviedla kotolňu v ZŠ, ktorá bola 

v havarijnom stave už niekoľko rokov. Keby bol projekt hotový, mesto by sa mohlo hneď pustiť do 

jej rekonštrukcie.  

 Pán poslanec Urbanec uviedol, že súhlasí s navýšením o 50 000 € na peňažný fond majetku 

mesta, druhých 50 000 € navrhol dať do rezervného fondu s tým, že keby mesto potrebovalo na 

projektovú dokumentáciu, tak sa to môže z toho vyčleniť.    

 Pani poslankyňa Sujová uviedla, ako náhle má mesto k 31.12. prebytok, je potrebné ho 

previesť do nejakých fondov, prebytok nesmie ostať na účte, ani sa minúť na bežné výdavky. 

Potom je možné postupne z fondov schvaľovať, na čo budú finančné prostriedky použité. Účel 

použitia sa bude opätovne schvaľovať poslancami na zasadnutí MsZ. Ďalej je možné podľa potreby 

si presúvať finančné prostriedky medzi jednotlivými fondami.         

  

Uznesenie číslo 322/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

b e r i e  n a  v e d o m i e  
 

stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2019. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

Počet poslancov MsZ : 11 

Prítomní:  10 

Za:  10 

Proti:  

Zdržali sa:  
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Nehlasovali: 

 

Uznesenie číslo 323/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e  

 

v súlade s § 16 ods. 12 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Záverečný účet Mesta Sliač a 

rozpočtové hospodárenie za rok 2019 bez výhrady. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

Počet poslancov MsZ : 11 

Prítomní:  10 

Za:  10 

Proti:  

Zdržali sa:  

Nehlasovali: 

Uznesenie číslo 324/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

 

v súlade s § 16 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

1. použitie hotovostného prebytku hospodárenia mesta Sliač za rok 2019 vo výške 

379 181,67 € € a jeho rozdelenie nasledovne : 

 

a) zapojenie vylúčených účelovo určených prostriedkov do rozpočtu za rok 2019 vo 

výške 106 952,82 €, z toho : 

financie klientov DSS              954,26    

prijaté zábezpeky klientov  1. použitie hotovostného prebytku hospodárenia 

mesta Sliač za rok 2019 vo výške 

379 181,67 € € a jeho rozdelenie nasledovne : 

 

a) zapojenie vylúčených účelovo určených prostriedkov do rozpočtu za 

rok 2019 vo 

výške 106 952,82 €, z toho : 

v r. 2019 (prírastok)             600,00    

Fond opráv rok 2019 (rozdiel medzi tvorbou a použitím fondu opráv v r. 2019)         31 190,88    

zostatok FP ZUŠ            275,95    

nevyčerpaný grant Coop Jednota -MŠ J.Cikkera              458,00    
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nevyčerpaná spoluúčasť na projekte -MŠ J.Cikkera               417,16    

platba rodičov na r. 2020 -MŠ J.Cikkera               882,00    

zostatok na príjmovom účte k 31.12.2019 - -MŠ J.Cikkera                  84,00    

zostatok na výdavkovom účte k 31.12.2019 - -MŠ J.Cikkera                 24,38    

nevyčerpané normatívne FP - učebnice               121,00    

nevyčerpané normatívne FP - dopravné            1 967,80    

nevyčerpaná dotácia z r.2019 -kamerový systém            9 000,00    

nevyčerpaná dotácia z r.2019 -FUN PARK            8 300,00    

nevyčerpaná dotácia z r.2019 – futbalové ihrisko         10 000,00    

nevyčerpaná dotácia z r.2019 - detské ihrisko            8 000,00    

nevyčerpané prostriedky z r.2019 z dotácie na stravu UPSVR           17 241,60    

vratka prevodu zostatku vlastných prostriedkov  ZŠ z r.2019 -strava         12 124,96    

vlastné príjmy zostatok 5021,26€  + 50,45€ vrátene FP nad rámec zostatku VP            5 071,71    

dotácia na vojnové hroby -vrátený (nevyčerpaný) transfer z r. 2019               239,12    

 

b) tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške 272.228,85 € 

 

2. použitie prebytku z minulých rokov vo výške 100.000,- € 

a) prídel vo výške 100.000,-€ do nového peňažného fondu na majetok mesta Sliač 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

Počet poslancov MsZ : 11 

Prítomní:  10 

Za:  7 

Proti:  

Zdržali sa:                          3 –  p. Butášová, p. Kocúr, p. Slavkovský 

Nehlasovali: 

 

18. Správa hlavnej kontrolórky mesta z kontrolnej činnosti 

 Dôvodovú správu k bodu predložila p. Škorňová – hlavná kontrolórka mesta, ktorá tvorí 

prílohu č. 6 k zápisnici. 

 Pani poslankyňa Sujová uviedla, že táto oblasť je sledovaná nielen očami mesta Sliač, ale 

v minulosti boli aj podané výhrady, dokonca aj trestné oznámenie kvôli overeniu, či je to v súlade 

so zákonom alebo nie. Ďalej uviedla, že akákoľvek kontrola, či už je to Daňový úrad alebo NKÚ 

dohliada na to, aby používanie služobných motorových vozidiel bolo evidované v súlade so 

zákonom. Uviedla, že súhlasí s výsledkami tejto kontroly, a ako poslanci by mali určiť a dohodnúť 

sa na určitých pravidlách, akým spôsobom bude služobné auto používať pani primátorka.  

 Pán Petroch k smernici o používaní služobných motorových vozidiel uviedol, že keď ju 

porovná so zisteniami z kontrolnej činnosti, tak ak sa podrobne človek oboznámi s tou smernicou, 

tak je v nej zahrnuté všetko. Príloha č. 5 obsahuje zmluvu medzi mestom a primátorkou, kde sú 

pravidlá používania služobného motorového vozidla aj na súkromné účely vrátane parkovania. 

Uviedol, že nástroj smernica obsahuje, sú tam aj vzorce pre výpočet spotreby aj nadspotreby, 
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smernica síce nie je zverejnená na internete, ide o interný doklad, ale z hľadiska právneho, je táto 

oblasť ošetrená.  

 Pán prednosta Hruška uviedol, že smernica je uložená na sekretariáte MsÚ, plánuje sa 

namontovanie GPS do primátorského auta, auto bude automaticky vytláčať knihu jázd, budú 

rozlíšené súkromné a služobné jazdy.  

 Pani primátorka uviedla, že pani kontrolórka sa začala zaoberať smernicou o cestovných 

náhradách o používaní služobných motorových vozidiel na podnet podanej žiadosti o sprístupnenie 

informácie, ktorá si túto smernicu žiadala. Ďalej uviedla, že si zisťovala prácu hlavného kontrolóra 

na iných úradoch. Na iných úradoch to funguje tak, že keď hlavný kontrolór niečo skontroluje, 

nájde nejaké pochybenia, tak to oznámi na mesto, dohodne sa na termíne, aby sa mesto k tomu 

vyjadrilo, zváži, či je možné implementovať opatrenia kontrolóra, a keď je to možné, tak za akých 

okolností. Požiadala pani kontrolórku, keby nabudúce pri tejto kontrole už aj informovala o tom, 

aké opatrenia sa robia na odstránenie prípadných nedostatkov.   

 

Uznesenie číslo 325/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

b e r i e  n a  v e d o m i e  
 

správu hlavnej kontrolórky z kontrolnej činnosti. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

Počet poslancov MsZ : 11 

Prítomní:  10 

Za:  10 

Proti:  

Zdržali sa:  

Nehlasovali: 

 

19. Výzvy IROP-CLLD-Q156-512-005 a IROP-CLLD-Q156-512-004 

 Pani primátorka uviedla, že mesto Sliač je členom MAS NAŠA LIESKA o. z., z ktorého 

môže čerpať finančné prostriedky. Mesto podalo 3 projekty, ktoré sú už reálne podané a prebieha tu 

kontrolný proces. V rámci tejto možnosti chce ísť mesto do ďalších výziev, ktoré sú vyhlásené 

MAS NAŠA LIESKA o.z., dve sú vyhlásené IROP-kou, v rámci nich by mesto chcelo ísť do 

projektu „odborná učebňa ZŠ“ (chemická učebňa), kde sa budeme uchádzať o 5 000 €, prebehlo 

verejné obstarávanie. Druhá výzva je na zvyšovanie kvality terénnych služieb, mesto sa môže 

uchádzať o 3 000 €. Tretia výzva je výzva úradu podpredsedu vlády na odstránenie následkov 

Covid 19, mesto si tu môže prefinancovať finančné prostriedky, ktoré mesto použilo od 1.3.2020 do 

1.3.2021 na hygienické potreby, týka sa to aj rozvoja cestovného ruchu.  

 

Uznesenie číslo 326/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

I. berie na vedomie 

 

informáciu o zámere mesta na predkladanie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku so zameraním na podporu rozvoja terénnych komunitných sociálnych služieb vo výzve 

„IROP-CLLD-Q156-512-005“. 
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II. schvaľuje  

1. predloženie žiadosti o získanie nenávratného finančného príspevku so zameraním na podporu 

rozvoja terénnych komunitných sociálnych služieb vo výzve „IROP-CLLD-Q156-512-005“. 

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia nenávratného finančného 

príspevku. 

3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu „Zvyšovanie 

kvality terénnych služieb“, z celkových oprávnených výdavkov 3.000 EUR, vo výške 150 EUR (5% 

z celkového rozpočtu projektu) a finančných prostriedkov na zabezpečenie ostatných výdavkov v 

projekte, nespadajúcich do financovania od vyhlasovateľa projektu. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

Počet poslancov MsZ : 11 

Prítomní:  10 

Za:  10 

Proti:  

Zdržali sa:  

Nehlasovali: 

 

Uznesenie číslo 327/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

I. berie na vedomie 

informáciu o zámere mesta na predkladanie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku so zameraním na podporu vybudovania, modernizácie odborných učební, laboratórií, 

jazykových učebníc základných škôl vo výzve „IROP-CLLD-Q156-512-004“. 

 

II. schvaľuje 

1. predloženie žiadosti o získanie nenávratného finančného príspevku so zameraním na podporu 

vybudovania, modernizácie odborných učební, laboratórií, jazykových učebníc základných škôl vo 

výzve „IROP-CLLD-Q156-512-004“. 

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia nenávratného finančného 

príspevku. 

3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu „Odborná 

učebňa ZŠ“, z celkových oprávnených výdavkov 5.000 EUR, vo výške 250 EUR (5% z celkového 

rozpočtu projektu) a finančných prostriedkov na zabezpečenie ostatných výdavkov v projekte, 

nespadajúcich do financovania od vyhlasovateľa projektu. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

Počet poslancov MsZ : 11 

Prítomní:  10 

Za:  10 

Proti:  

Zdržali sa:  

Nehlasovali: 
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Uznesenie číslo 328/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

I. berie na vedomie 

informáciu o zámere mesta na predkladanie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku so zameraním na podporu regionálneho rozvoja  vo výzve „6407/2020/OSMRR“, 

s cieľom na zmiernenie dopadov koronakrízy podporou tvorby a udržania pracovných miest a 

aktivitami na podporu lokálnych komunít. 

 

II. schvaľuje  

1. predloženie žiadosti o získanie nenávratného finančného príspevku so zameraním na podporu vo 

výzve „6407/2020/OSMRR“. 

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia nenávratného finančného 

príspevku. 

3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu „Reštart 

turizmu na Sliači po korone“, z celkových oprávnených výdavkov 50.000 EUR, vo výške 5.000 

EUR (10% z celkového rozpočtu projektu) a finančných prostriedkov na zabezpečenie ostatných 

výdavkov v projekte, nespadajúcich do financovania od vyhlasovateľa projektu. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

Počet poslancov MsZ : 11 

Prítomní:  10 

Za:  10 

Proti:  

Zdržali sa:  

Nehlasovali: 

 

20. Protest prokurátora 

 Pani primátorka informovala, že k 1.1.2020 nadobudlo účinnosť VZN č.20/2019, ktoré 

niekto napadol na prokuratúre. Protest prokurátora zobralo mesto na vedomie, bol prepracovaný 

sporný bod, bola zmenená jednotná sadzba, tak ako to prokurátor žiadal. Nakoľko sú informácie, že 

sa bude zákon o miestnom poplatku za rozvoj meniť, navrhla najprv zrušiť uznesenie č. 272/2020 

zo dňa 20.02.2020, a potom prijať nové uznesenie, v ktorom bude uvedené, že tak aby účinnosť 

VZN bola od 01.01.2021. v súlade so zákonom č. 447/2015 Z. z. Prokurátor nenapadol celé VZN, 

protestom je dotknuté len predmetné ustanovenie, ktoré prokurátor namieta.  

 Pani poslankyňa Sujová uviedla, že aj keby sa bolo upravilo predmetné ustanovenie vo VZN 

v priebehu tohto roka, VZN by v zmysle zákona platilo až od 01.01.2021.  

  

Uznesenie číslo 329/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

r u š í  

 

Uznesenie č. 272/2020 zo dňa 20.2.2020. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

Počet poslancov MsZ : 11 
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Prítomní:  10 

Za:  10 

Proti:  

Zdržali sa:  

Nehlasovali: 

 

Uznesenie číslo 330/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

v y h o v u j e 

 

protestu prokurátora č. Pd 166/19/6611-7 zo dňa10.decembra 2019 proti ustanoveniu čl. 2, §2, 

písm. d) Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sliač č. 02/2019 o miestnom poplatku za rozvoj 

z dôvodu porušenia § 7 ods. 2 zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a navrhuje 

ustanoveniu čl. 2, § 2, písm. d) Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sliač č. 02/2019 o miestnom 

poplatku za rozvoj zrušiť a nahradiť ho znením v súlade so zákonom č. 447/2015 Z. z. o miestnom 

poplatku za rozvoj tak aby jeho účinnosť začala 1.1.2021. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

Počet poslancov MsZ : 11 

Prítomní:  10 

Za:  10 

Proti:  

Zdržali sa:  

Nehlasovali: 

 

21. Informácie primátorky (súčasťou je aj informácia o rýchlostnej ceste R2)  
 Pani primátorka informovala, že vzhľadom k tomu, že na budúci týždeň má stretnutie na 

Ministerstve životného prostredia k R2, požiadala členov OZ, ktorí sa touto témou zaoberajú, aby 

jej spravili stručný prierez toho, čo sa im podarilo docieliť, alebo čo je urobené nesprávne. Čo sa 

týka R2, mesto podalo žiadosť o informáciu v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám 

na NDS, ktorá nám v niektorých bodoch vyhovela a odpoveď zaslala, a v niektorých nie. Nový 

minister vydal rozhodnutie, aby NDS nám informácie vydala, NDS opätovne niektoré informácie 

zamlčala, nechce zverejniť informáciu, kto rozhodol o variante severného obchvatu, kto zmluvu 

podpísal a na základe akých podmienok a stanovených kritérií bol vybratý práve severný obchvat. 

Momentálne je EIA na posudzovaní na Ministerstve životného prostredia, ktoré posudzuje 

a rozhoduje o tom, či je EIA platná alebo sa musí urobiť nová. Problém severného obchvatu riešila 

aj na VÚC, kde vicežupan p. Malatinec prisľúbil pomoc. Pani primátorka informovala, že v tejto 

veci sa uskutoční dňa 09.06.2020 stretnutie na meste s ministrom hospodárstva.  

 Pani primátorka informovala, že v Sampore bolo ukončené verejné obstarávanie, mesto 

podpísalo zmluvu, voda v Sampore sa ide dokončiť, mesto to bude stáť cca 20 000 €.  

 Rekonštrukcia mostíka pri železničnej stanici sa bude realizovať zajtra, zmluva je 

podpísaná, zverejnená, v priebehu troch dní by mali byť práce zrealizované.  



Č.j.     789-6641 /2020                     Mesto Sliač.      Zápisnica zo 14. rokovania MsZ dňa 04.06.2020 

 

 

 

26 
 

 

 Došlo k hromadnému zrušeniu vecného bremena, ktoré bolo neprávom zriadené na 

pozemkoch p. Hazuchu a p. Akúčovej, p. Rodňanovej, p. Krnáčovej a p. Suju.  

 Mesto plánuje vysporiadať pozemky pod cestami, začne sa ulicou Na Brázdach, potom sa 

plánuje cesta smerom na Kováčovú, pri pozemkoch p. Mozolu.  

 V rámci toho, že sa pripravuje krajská integrovaná územná samospráva je potrebné 

aktualizovať Program rozvoja mesta, je neaktuálny, a ak ho nezaktualizujeme, nedokážeme presadiť 

žiadne investičné požiadavky.  

 Uskutočnilo sa stretnutie s občanmi z ulice Mlynskej a Továrenskej, p. Magnusek požiadal 

o projektovú dokumentáciu, chce preveriť, či je urobená správne, buď príde na mesto do nej 

nahliadnuť, alebo sa mu prefotí a bude mu zaslaná spolu s faktúrou.  

 Ďalej informovala o Rade starších – citovala zo zápisníc. Dňa 30.10.2019 povedala, že sa 

k Rade starších už nebude vracať. Dňa 7.3.2019 povedala, že bude Rada starších. V auguste 2019 

povedala, že oslovila občanov mesta listom, aby sa stali členmi, ale nie všetci odpovedali. Dňa 

30.10.2019 k Rade starších uviedla, že síce si to dala do volebného programu, že zriadi Radu 

starších, komunikovala túto tému s niektorými občanmi mesta, ale vzhľadom k tomu, že sa šíria 

ohľadom tejto problematiky nepravdivé reči, rozhodla sa, že na tento čas Radu starších nezriadi, 

a ak zmení svoje rozhodnutie, bude o tom včas informovať. Pani primátorka uviedla, že zatiaľ 

nebolo urobené žiadne stanovisko, tak Rada starších sa nezriaďuje. Uviedla, že keď ju bude chcieť 

zriadiť, bude o tom informovať na stránke mesta.  

 Pani primátorka informovala, že prišiel nový prednosta, prebral agendu, boli prezreté 

poistky a zistilo sa, že mesto platí poistku za bývalého primátora, za zamestnancov, ktorí už 

nepracujú na MsÚ 3 roky. Keď zamestnávateľ platí poistenie ide o nepeňažné plnenie, ktoré je 

zamestnanec povinný zdaniť. Ako môže mesto platiť poistky za ľudí, ktorí na MsÚ nie sú. Mesto 

túto záležitosť vyriešilo. Obrátila sa na pani kontrolórku, aby túto záležitosť preverila, nikto zo 

zamestnancov to nemal zdanené. Nielen, že vznikla škoda mestu, ale zároveň bol oklamaný štát na 

daniach.  

 Pani kontrolórka uviedla, že mesto malo taký problém, že to zistilo so spoločnosťou AXA.  

 Pani primátorka uviedla, že sa to z AXY prepoistilo do poisťovne UNION. Niekto to urobil 

a podpísal. Uviedla, že ide o škodu, ktorá bola úmyselne urobená.  

 Pani primátorka uviedla, že dňa 30.10.2019 informovala poslancov o tom, že prišla pokuta 

z Inšpekcie životného prostredia v sume 4 500 € za všetky pravidlá, ktoré mesto porušilo od roku 

2016, neboli povolenia na zberný dvor, neboli povolenia na kompostáreň, mesto muselo o všetky 

tieto povolenia nanovo žiadať. Voči pokute nebolo možné sa odvolať. Od 01.01.2019 je účinný 

zákon č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadu, v rámci tohto zákona má každé mesto 

možnosť, povinnosť, keď dosahuje úroveň vytriedenia komunálneho odpadu viac ako 30% 

uchádzať sa o povinný príspevok, ktorý stanovuje zákon. V rámci tohto balíka je 10 miliónov eur, 

z ktorých 3 milióny eur idú len tým mestám, ktoré majú skládku a 7 miliónov sa delí medzi ostatné 

mestá a obce, ktoré dosiahli mieru separovania viac ako 30%, mesto Sliač ju má približne 46%. 

Vzhľadom k tomu, že mesto dostalo pokutu, má dištanc na 3 roky, každý rok mesto príde 

minimálne o 10 000 eur. Ak by žiadalo len 31% obcí, ktoré žiadať mohli, tak to vychádza na naše 

mesto 21 406 eur ročne, teda mesto príde za tri roky cca o 64 218 eur. Kontrola na kompostáreň 

neprišla náhodne, ale niekto dal na ňu podnet.   

   

Uznesenie číslo 331/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

b e r i e   n a  v e d o m i  e 

 

informáciu primátorky mesta. 
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Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

Počet poslancov MsZ : 11 

Prítomní:  10 

Za:  10 

Proti:  

Zdržali sa:  

Nehlasovali: 

 

22. Rôzne 

 Pani poslankyňa Šichtová uviedla, že niektorí občania z ulice Hájnickej sa sťažovali na to, 

že počas pandémie si autobusy MHD krátia cestu a prechádzajú ulicou Hájnickou a následne 

Zvolenskou. Túto situáciu zisťovala na SAD, cestu si nekrátia, ulicami prechádzajú z dôvodu, že 

bývajú veľké dopravné zápchy na hlavnej križovatke, a občania, ktorí cestujú vlakom, by nestíhali 

vlakové spojenie. Ako predsedníčka Komisie sociálno-zdravotnej a pre prideľovanie nájomných 

bytov informovala, že komisia sa intenzívne venuje otázke Požiarnej zbrojnice, mesto získalo 

dotáciu cca 30 000 €, ktoré do mája 2021 musí mesto vyčerpať. Je tam problém s občanmi, ktorí 

bývajú v PZ, intenzívne sa hľadá riešenie, kde ich ubytovať.  

 Pán poslanec Slavkovský sa opýtal kedy sa budú realizovať parkovacie miesta za traťou, ide 

o parkovanie na ul. Boženy Nemcovej, Cikkerovej a Pod Kozákom.  

 Pani primátorka odpovedala, že predminulý týždeň prebehlo rokovanie so ŽSR, mesto ich 

opätovne požiadalo o prenájom plochy, dohodli sa na ďalšom stretnutí po 16.06.2020, ale už so 

sekciou, ktorá to má na starosti. Keď sa podarí uskutočniť prenájom, následne musí mesto prijať 

VZN a všetky dodávky vyselektovať na toto parkovisko, čím sa uvoľnia parkovacie miesta. Mesto 

podalo projekt na ul. Pod Kozákom, ul. Boženy Nemcovej s prekládkou autobusovej zastávky. Čo 

sa týka parkoviska na ul. Cikkerovej, od škôlky po ul. Boženy Nemcovej, je potrebné posudzovať 

vplyv na spodnú vodu.  

 Pani poslankyňa Butášová Bidleňová požiadala o rekonštrukciu cesty na ul. Rybárskej, vie, 

že prioritou je cesta Na Brázdach, požiadala, aby sa začalo pracovať na projektovej dokumentácii, 

na stavebnom povolení na túto investičnú akciu. Ďalej uviedla, že pozerala digitálne mesto, našla 

tam zmluvu na projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a realizáciu na Kultúrny dom 

Hron. Opýtala sa, z akých peňazí bude toto hradené.  

 Pani primátorka odpovedala, že prišlo 300 000 €, z toho 200 000 € je na investície a    

100 000 € je na vybavenie interiéru. Mesto zapojilo do rozpočtu len 200 000 € preto, lebo sa 

momentálne robia investičné akcie, 100 000 € sa zapojí vtedy, keď sa bude kupovať inventár.  

 Pani poslankyňa Butášová Bidleňová uviedla, že na minulom zasadnutí MsZ konaného 

20.02.2020 sa pýtala na financovanie rekonštrukcie chodby v budove MsÚ, vtedy jej pani 

primátorka povedala, že je to predmetom daru. Pri zverejňovaných zmluvách našla darovaciu 

zmluvu podpísanú Ing. Dušanom Dankom, ktorej predmetom je rekonštrukcia chodby. Je tam 

uvedený dátum, že zmluva bola uzavretá 15.01.2020, podpísaná bola až 02.04.2020. Opýtala sa, že 

mesiac po jej uzavretí sa konalo MsZ, prečo o tom pani primátorka neinformovala, kto stojí za 

týmto darom. Ďalšia vec sa ku nej dostala od jedného občana, ktorý si žiadal informáciu týkajúcu sa 

tejto rekonštrukcie, ide o objednávku, ktorá je z decembra, takže v tom čase pani primátorka vedela, 

kto bude rekonštruovať MsÚ, následne je tam faktúra na tú istú sumu, ale nesedí meno firmy. 

Poukázala na tieto nezrovnalosti, ktoré nevie, či sa dajú opraviť. Požiadala pani primátorku o to, ak 

sa poslanci na niečo pýtajú a o tom vie, tak na to môže kľudne odpovedať.   
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 Pani primátorka odpovedala, že sa nevie k tomu vyjadriť, pretože to robí ekonomické 

oddelenie, kde by malo dôjsť k spárovaniu objednávky s faktúrou, softvér na meste to sám nerobí, 

asi došlo k nejakej chybe. Na budúcom zasadnutí MsZ na toto odpovie. K zmluve uviedla, že síce 

bola podpísaná 15.01.2020, ale nebola tam uvedená suma.  

 Pán poslanec Lukáč za mestskú časť Sampor informoval, že občania ďakujú za vybudovanie 

cesty k evanjelickej škole. Opýtal sa či je možné zrenovovať odvodňovacie tvárnice, alebo položiť 

nové napríklad v rámci aktivačných prác. Ďalej požiadali o betónové umývadlo na cintoríne, 

pretože pôvodné je už hrdzavé. Opýtal sa, kto je správcom vodného toku v Sampore. Ďalej 

poukázal na problém osvetlenia na ul. Za školou. Opýtal sa na harmonogram kosenia v meste, či nie 

je možné, aby sa začalo skôr kosiť.  

 Pani primátorka ku koseniu uviedla, že začali kosiť skôr, len potom popršalo a zeleň začala 

rýchlejšie rásť. Ako prvé sa vždy začnú kosiť cintoríny, vzhľadom na počet zamestnancov, ktorých 

mesto má, sa to niekedy reálne nestíha.  

 Pán prednosta Hruška uviedol, že tiež ako prvé keď nastúpil, začal riešiť problém s vodou 

v Sampore, voda by v najbližšej dobe mala byť čistá a pitná, je potrebné vyčistiť aj vodovodné 

potrubie, ktoré sa po určitom čase zanieslo. Ohľadom potoka uviedol, že keď sa striekala burina 

chémiou, zničila aj koreňovú sústavu, ktorá držala tie kamene, zatiaľ nejde o havarijný stav. Ďalej 

poukázal na druhý problém. Keď sa vojde do Sampora, tak po ľavej strane je odvodňovací kanál, 

pred dvomi domami to nie je vyložené dlažbou, uviedol, že je potrebné to vyriešiť, ale si nemyslí, 

že by to mali robiť zamestnanci z úseku služieb. Ponúkli p. Škamlovi, že mesto je ochotné dodať 

betónové dlaždice, ktoré mesto má.  

 Pán poslanec Hancko sa opýtal, či sa plánuje rozkopať mesto, pretože videl ako p. Urda 

robil značenie na ceste na ul. Za školou.  

 Pán prednosta Hruška informoval, že vo Vlkanovej začínajú prerábať most aj cestu k nemu. 

Občania budú informovaní, kedy bude most uzavretý, pretože to bude paralyzovať aj naše mesto.  

 Pán Petroch informoval poslancov o tom, že na MsÚ bola dnes doručená žiadosť 

o informáciu v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá je adresovaná na 

poslancov.  

 Pán prednosta Hruška uviedol, že ide o výsledok kontroly, ktorú urobila p. Škorňová. Boli 

neoprávnene navýšené platy primátorovi, viceprimátorovi a kontrolórke, mesto požiadalo, aby tí, 

ktorým boli navýšené, sumu vrátili. Občan Sliača p. Hudec žiada sprístupniť v elektronickej forme 

na mailovú adresu návrh správy. V prípade, že mu mesto odmietne návrh sprístupniť, žiada uviesť 

zistenia kontroly. Ďalej ho zaujíma, či sú súčasťou správy aj opatrenia na odstránenie zistených 

nedostatkov, ak boli neoprávnene vyplatené finančné prostriedky, či boli vrátené do rozpočtu mesta.  

 Pani primátorka uviedla, že vzhľadom k tomu, že sa o to začal niekto zaujímať, bude musieť 

mesto postupovať podľa iných právnych predpisov a budeme sa musieť danému poškodeniu, ktoré 

bolo v správe zistené, sa domáhať iným zákonným spôsobom.  

 Pán Dunčko v súvislosti s opravou mostu vo Vlkanovej poradil osloviť dopravný 

inšpektorát, aby dopravný policajt prišiel riadiť križovatku. GPS zanechal v kancelárii primátora. 

Navrhol, aby stavy bankových účtoch boli súčasťou zápisnice MsZ. Ďalej uviedol, že v zmysle 

zákona o obecnom zriadení má byť zástupkyňa primátora zvolená primátorkou do 60 dní. Ak nie je 

zvolená do 60 dní, mali by ju navrhnúť poslanci.  

 Pani primátorka uviedla, že ako primátorka menovala pani Sujovú za svoju zástupkyňu 

s účinnosťou od 31.05.2020, na dnešnom zasadnutí to poslanci zobrali len na vedomie.  

 Pán prednosta k GPS uviedol, že mesto kontaktovalo firmu, od ktorej GPS malo a GPS je 

nefunkčné, pretože sa nepoužívalo a nie je možné ho obnoviť.  
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23. Interpelácie poslancov 

 Pán poslanec Slavkovský požiadal vedenie mesta, aby vykonalo pasportizáciu stromov 

v meste. Ďalej sa opýtal na detské ihriská v meste, v rozpočte sú na to vyčlenené finančné 

prostriedky v sume cca 40 000 €. Je potrebné začať pracovať na ihriskách, na ktorých sa dohodli 

(ihrisko Cikkerova, Rybárska, Clementisova). Vie, že zákon ohľadom certifikácií platí až od 

budúceho roka, ale aj napriek tomu si myslí, že by sme nemali čakať do budúceho roka, v tomto 

čase sú platné tiež zákony.   

 Pani primátorka odpovedala, že už minule informovala o tom, že je potrebné, aby mesto 

malo vypracované strategické dokumenty a medzi ne patrí aj pasportizácia zelene v meste. Mesto 

už pracuje na cenových ponukách, aby mohlo vedieť hodnotu zákazky a začať s verejným 

obstarávaním. K detským ihriskám uviedla, že ihriská boli od začiatku pandémie zatvorené, na 

ihriská sú vyčlenené finančné prostriedky z rezervného fondu, je otázne či mesto do toho pôjde, 

a všetky peniaze dáme na ihriská, alebo sa ihriská budú robiť postupne. Je zástancom toho, ak sa 

idú ihriská rekonštruovať, mal by sa dať vypracovať návrh detského ihriska. Pani primátorka 

uviedla, že na najbližšom neoficiálnom stretnutí poslancov sa dohodne, v ktorej lokalite sa začne 

detské ihrisko ako prvé rekonštruovať.  

 Pani poslankyňa Sujová uviedla, že od minulého roka bolo vykonaných niekoľko kontrol 

hlavnou kontrolórkou mesta, ktorá zistila niektoré nedostatky a aj navrhla nápravné opatrenia. 

Požiadala o informáciu, správu o tom, aké boli prijaté nápravné opatrenia, ako boli odstránené 

zistené nedostatky. Nie je jej jasný mechanizmus, kto to robí, z celkového chápania úradu 

a samosprávy by na to mal dohliadať prednosta MsÚ. Ak by to mala sledovať hlavná kontrolórka, 

tak požiadala o maximálnu súčinnosť prednostu a pracovníkov MsÚ, aby hlavná kontrolórka tieto 

informácie dostala.  

 Pani primátorka uviedla, že žiada, aby kontrola prišla v určitom časovom predstihu, kde 

budú navrhnuté opatrenia, a bude tam uvedený termín ich zapracovania, následne by sa malo mesto 

pani kontrolórke vyjadriť. V správe by malo byť uvedené, aké opatrenia boli navrhnuté. Z kontroly 

vyplynulo jedno opatrenie, ktoré mesto vykonalo, a pri určení platu primátora mesto požiadalo  

Štatistický úrad o informáciu.  

 Pán prednosta Hruška uviedol, že ešte pred tým, ako prišiel na MsÚ sa zaoberal kontrolami 

vykonanými hlavným kontrolórom mesta, hlavný kontrolór navrhuje nápravné opatrenia na 

odstránenie nedostatkov. Uviedol, že spolupracuje s hlavnou kontrolórkou. 

 Pani primátorka uviedla, že pri žiadnej kontrole nie je uvedený termín, dokedy je potrebné 

urobiť nápravné opatrenia.  

 Pani Škorňová uviedla, že keď si vypracuje návrh správy, v návrhu zadáva termín na 

vyjadrenie sa aj zoznam prijatých opatrení.  

 Pani Sujová požiadala, aby na najbližšom zasadnutí MsZ bola predložená správa o stave 

plnení opatrení, ktoré uložila hlavná kontrolórka.        

 Pán poslanec Urbanec požiadal, aby bola organizačná štruktúra zverejnená na webovom 

sídle mesta, ďalej sa opýtal, kto má v kompetencii vedenie stránky mesta.  

 Pani primátorka uviedla, že stránka mesta je problematická, informácie sú zverejnené na 

rôznych miestach, a je problém nájsť hlavný zdroj informácií. Na odstránenie tejto chyby je 

potrebných cca 5 000 €. Ďalej uviedla, že od 01.07.2020 bude platiť nová organizačná štruktúra 

z dôvodu, že v projekte Centrum sociálnych služieb sú projektoví manažéri, ktorí budú hradení 

z projektu, ktorých je potrebné zapracovať do organizačnej štruktúry.  

 

24. Odpovede na interpelácie z predchádzajúceho MsZ  

Na minulom MsZ neboli interpelácie poslancov 
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25. Slovo pre verejnosť 

 Pani Blašková sa opýtala ohľadom pracovnej pozícii prednostov, aká je momentálna situácia 

na Mestskom úrade. 

 Pani primátorka odpovedala, že ide o personálnu záležitosť, ktorá nemá priestor na 

zasadnutie MsZ. 

 Pán Palečka sa opýtal na situáciu ohľadom cyklotrasy Sliač – Kováčová – Sielnica.  

 Pani primátorka odpovedala, že investičná akcia bola vysúťažená, verejné obstarávanie je 

ukončené a prebieha jeho kontrola na riadiacom orgáne. Mesto aj kontaktovalo riadiaci orgán, kde 

bolo povedané, že riadiaci orgán nemá stanovené lehoty dokedy musia daný projekt ukončiť. Pokiaľ 

nebude mestu doručené súhlasné stanovisko, mesto nemôže začať cyklotrasu budovať.  

 Pán Palečka sa opýtal, či sa mestu podarilo naštartovať spoluprácu s Kúpeľmi Sliač 

ohľadom kultúrnych pamiatok.  

 Pani primátorka uviedla, že čo sa týka spolupráce s kúpeľmi ohľadom cestovného ruchu, 

rekonštrukcii kultúrnych pamiatok, mesto v tomto smere nepostúpilo ďalej, nakoľko kúpele nedali 

mestu súhlas na prenájom majetku. Mesto nemôže vynakladať finančné prostriedky na cudzí 

majetok, a súčasťou projektov je buď nájomná zmluva, alebo list vlastníctva. Pani primátorka 

informovala, že dňa 09.06.2020 sa má zúčastniť stretnutia s ministrom hospodárstva a riaditeľa 

kúpeľov za účelom spolupráce s mestom.  

 Pán Julény sa opýtal, či mesto vie odhadnúť následky súvisiace s ochorením Covid 19, 

výpadky na podielových daniach a daní z ubytovania, akým spôsobom sa to bude riešiť, či je na to 

zriadená komisia, akými opatreniami sa budú regulovať finančné výpadky.  

 Pani primátorka odpovedala, že na prvú časť otázky nevie teraz odpovedať. Pravidelne 

každý týždeň mesto prehodnocuje platby, ktoré prišli a ktoré mestu chýbajú. Pochválila občanov 

mesta, pretože tak ako platia dane tento rok, ešte nebolo, dokonca ich platia naraz a nie v splátkach. 

Sú výpadky dane za ubytovanie za kúpeľných hostí (Kaskády, Kúpele). Tento príjem bude mestu 

chýbať. Pani primátorka informovala, že sa uskutočnilo stretnutie starostov kúpeľných miest, 

spisujú sa škody, ktoré vznikli počas pandémie, tie sa posielajú na Ministerstvo financií.  

 Pán Julény uviedol, že pri niektorých zverejnených zmluvách chýbajú dodatky k zmluvám, 

pri niektorých absentuje predmet zmluvy, ako príklad uviedol zmluvu týkajúcu sa rekonštrukcie 

chodníka na ul. Boženy Nemcovej, tak tu chýba príloha k zmluve.  

 Pani primátorka si to poznačila ako pripomienku, uviedla, že prílohy k zmluve sú väčšinou 

neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Ak je v zmluve uvedené, že práce sú vykonávané v zmysle 

podkladov, tak ide o podklady v rámci verejného obstarávania. Práve zmluvy, na ktoré poukázal p. 

Julény, ich vzor bol zaslaný v rámci projektov. Uviedla, že to nie je problém doplniť.  

 Pani Žabková uviedla, že pani primátorka počas pandémie neoverenými tvrdeniami 

poškodila povesť a dobré meno jej manžela, dcéry pred zamestnancami mesta, poslancami aj 

občanmi. Urobila podľa jej slov nezodpovedného, bezcharaktérneho a sebeckého človeka, a takéto 

správanie nepovažuje za vhodné na poste vedúceho zamestnanca. Uviedla, že celú situáciu vníma 

ako účelovú voči jej manželovi, ktorý má po tomto nátlaku zdravotné problémy. Dňa 18.3.2020 

zaslal jej manžel mail pani primátorke, zamestnancom aj poslancom, kde chcel celú situáciu 

vysvetliť, vyvrátiť hanlivé veci na jeho osobu a žiadal o ospravedlnenie. Do dnešného dňa nedostal 

žiadnu odpoveď. Po odoslaní mailu zistil, že jeho elektronická pošta bola presmerovaná na pani 

primátorku. Pani Žabková poukázala na to, ako rýchlo pani primátorka obsadila miesto prednostu. 

Požiadala pani primátorku o vysvetlenie, prečo sa mu do dnešného dňa neospravedlnila za to, čo mu 

spôsobila.   

 Pani primátorka uviedla, že dostala list od právneho zástupcu menovaného, v ktorom bolo 

povedané, že má komunikovať prostredníctvom jeho. Zároveň povedala, že keď o niekom niečo 

povie a napíše, tak si za svojimi slovami stojí a trvá na nich a nevidí dôvod na ospravedlnenie.  

 Pán Dunčko uviedol, že každý občan má právo vedieť, čo sa deje s verejnými peniazmi, ako 

aj poslanci MsZ. Keď napíše list v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám, tak to nie 
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je proti úradu, proti zamestnancovi, ale je to preto, že chce vedieť informácie, pretože na stránku 

Môj Sliač nechodí. Podľa neho niektoré informácie majú byť zverejňované a nie je tomu tak. 

Uviedol, že dostal prázdnu zmluvu ohľadom projektu bytovky, poslal ju p. Hruška, bola mu tiež 

zaslaná faktúra za sumu 7 €. Je ochotný zaplatiť túto sumu, ale za dobrú prácu. Požiadal, aby bola 

táto suma od neho vymáhaná ako od fyzickej osoby. Uviedol, že ho požiadali niektorí poslanci, aby 

vysvetlil sumu 10 000 €, ktorá bola schválená poslancami na injektáž chodníka v ZUŠ. Uviedol, že 

p. Koreň, keď bol ešte poslancom sľúbil, že vybaví na ministerstve finančné prostriedky. On mu na 

to povedal, že nevybaví nič, že sám bol na ministerstve školstva, kde mu bolo povedané, že ZUŠ 

patrí pod mesto a žiadne finančné prostriedky oni nedajú. Poslanci finančné prostriedky schválili, 

práce sa vykonali, preto zdržoval veci, pretože v rozpočte boli aj iné veci, ktoré bolo treba urobiť. 

Ďalej poukázal na organizačnú štruktúru z roku 2016, ktorá platí doteraz. Nevie, kto si na meste 

vymyslel novú štruktúru, opýtal sa, či boli s touto štruktúrou oboznámení poslanci, a či bola 

prerokovaná aj v rámci odborov.  

 Pani primátorka uviedla, že právo vyžiadať si informáciu v zmysle o slobodnom prístupe 

k informáciám má každý občan. Keď nie je možné informácie dodať, vydá sa rozhodnutie 

o nemožnosti ich dodania. Keď je to možné, mesto sa snaží v stanovenej lehote tieto informácie 

zaslať. Bohužiaľ nie vždy sa to dá, pretože úrad má aj iné povinnosti, keďže v rámci týždňa príde 

na úrad približne 12 žiadostí o poskytnutie informácií, reálne jedna žiadosť o poskytnutie 

informácie zaberie jednému zamestnancovi z jeho pracovného času cca 10 hodín. Každý, kto si 

požiada o informáciu v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám má uviesť, akým 

spôsobom mu majú byť informácie zaslané. Materiály sú zasielané mailom, elektronicky, alebo 

fyzicky prefotené. Ak sú požadované dokumenty zverejnené, mesto má právo odkázať dotyčného 

na to, kde ten dokument je zverejnený. Ak dotyčný požiada, že tento odkaz mu je málo a chce 

informácie v podobe fyzických podkladov, je potrebné za tieto podklady zaplatiť, pretože mesto má 

s tým reálne náklady. Pani primátorka uviedla, že v žiadosti o sprístupnenie informácie boli veci 

ohľadom verejného obstarávania, zmluva je súčasťou verejného obstarávania tak ako bola zaslaná.  

 Pán Petroch uviedol, že žiadosti o sprístupnenie informácie vybavuje on. Poplatok 7 € nebol 

vyúčtovaný len za jednu zmluvu, tých zaslaných podkladov bolo viac. Uviedol, že p. Dunčko žiadal 

o doklady z verejného obstarávania na projektovú dokumentáciu ohľadom bytovky na ul. 

Rybárskej, nešlo len o zmluvu, boli tam aj podmienky verejnej súťaže, prihlášky účastníkov 

verejného obstarávania, výzva na predkladanie prihlášok. Poukázal, že ide o úplne štandardný 

proces. Už pri potvrdzovaní žiadosti o sprístupnenie informácie elektronicky, bude spätne zaslaná 

informácia, že mesto oznámi žiadateľovi, že nech očakáva, že mesto si môže vyčísliť náklady 

spojené s poskytovanými informáciami. Pán Petroch uviedol, že zo 7 žiadostí, ktoré zaslal p. 

Dunčko, iba v jednom prípade mesto žiadalo poplatok. Ďalej uviedol, že vždy keď príde na mesto 

žiadosť o sprístupnenie informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe, aj keď ide o 

anonymného žiadateľa, mesto vždy v stanovenej lehote na ňu odpovie.  

 Pán Dunčko uviedol, že je ochotný zaplatiť poplatok, keby boli zaslané úplné informácie 

a nie prázdna zmluva. 

 Pán Hruška – prednosta MsÚ uviedol, že p. Dunčko si žiadal zmluvu, ktorá bola súčasťou 

verejného obstarávania, mesto mu tú zmluvu zaslalo. Keby bola vyplnená tá zmluva, znamenalo by 

to, že mesto by dopredu poznalo víťaza verejného obstarávania. Mesto zaslalo prázdnu zmluvu, 

ktorá bola súčasťou verejného obstarávania. Následne prebehne verejné obstarávanie, po jeho 

ukončení sa spíše s víťazom zmluva.  

 Pán Dunčko uviedol, že mu mesto odpísalo, že dokumenty boli postúpené na NKÚ do 

Banskej Bystrice. Z NKÚ mu odpísali, že nič takéto nežiadali.  

 Pani primátorka uviedla, že na jednu žiadosť o sprístupnenie informácie mesto odpovedalo 

jednou vetou, že na meste prebieha kontrola z NKÚ, ktorej mesto zaslalo všetky vyžiadané doklady, 

po skončení dokladovej kontroly, budú žiadané informácie zaslané. Na druhú žiadosť bolo vydané 

rozhodnutie, že mesto nemá požadované informácie. Pani primátorka uviedla, že na meste bol p. 
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Krajniak z NKÚ, kde si elektronickou mailovou komunikáciou žiadal doklady. Verejné 

obstarávanie robí aj naďalej p. Zlatníková, ktorá je na MsÚ raz do týždňa. Počas pandémie sa 

doklady pripravili pre kontrolu. Pre mesto je v najlepšom záujme žiadosti vybaviť v stanovenej 

lehote čo najrýchlejšie, pretože to zdržiava zamestnancov.  

 K organizačnej štruktúre pani primátorka uviedla, že bola schválená v marci 2019 a na 

zasadnutí MsZ o tom informovala v bode Informácia primátorky. Zo zákona je povinnosť 

organizačnú štruktúru prerokovať buď so zástupcami zamestnancov, alebo s odbormi. S odbormi 

bola organizačná štruktúra prerokovaná v marci 2019, aby od 1.4.2019 bola platná.  

 Pán Bálint uviedol, že chápe podporu civilného letiska, nakoľko je to pre mesto osožné. 

Apeloval na poslancov MsZ, či si tu niekto uvedomuje aj z vedenia mesta, že obyvatelia Sliača sú 

najrizikovejšou skupinou na Slovensku čo sa týka vojenského letiska. Nejde len o hluk z lietadiel, 

ale ide o vojenský arzenál, strelivo, munícia, aj o protivzdušnú ochranu letiska. Požiadal poslancov, 

či by nebolo možné zakomponovať v rámci civilného letiska aj túto problematiku. Poukázal na to, 

že poslanci boli zvolení občanmi tohto mesta, a mali by zohľadňovať aj požiadavky občanov.  

 Pani primátorka uviedla, že začiatkom roka mesto dostalo dotáciu na rekonštrukciu Domu 

kultúry Hron. Keď mesto o túto dotáciu žiadalo, tak mestu bolo odpovedané, že je potrebné 

prerobiť dom kultúry. Tiež, že mesto má vojenské letisko, nie je mu poskytovaná žiadna 

kompenzácia za hluk. Keď žiadosť podávala na Úrad vlády oslovila niekoľkých starostov, že dva 

roky nedostali nič a nezaujímali sa o to. Na poslednom stretnutí so starostami okolitých obcí sa 

starostovia vyjadrili, že keďže sa nášmu mestu podarilo získať dotáciu na rekonštrukciu domu 

kultúry, aby sa vzájomne táto iniciatíva spojila a začali to riešiť spoločne. Plánuje sa napísať výzva 

na ministerstvo, keďže je tu vojenské letisko, aby sa touto vecou začali zaoberať. Prvým krokom je 

zapracovanie civilného letiska, postupne sa budú naše nároky zvyšovať. Je potrebné urobiť analýzu, 

čo by sme pre mesto chceli, a potom môžeme oslovovať poslancov NR SR, aby zmeny iniciovali, 

pretože my občania to nemôžeme.  

 Pán poslanec Moravčík uviedol, že ešte pred pandémiou sa OZ DOST stretlo s poslancami 

aj s pani primátorkou, že chcú problematiku súvisiacu s vojenským letiskom ohľadom hluku riešiť. 

Uviedol, že s p. Feckom, ktorý je štátny tajomník lesov a žije pri letisku v Prešove, sa dohodli na 

vzájomnej spolupráci, že sa spíše spoločná žiadosť za letiská v Kuchyni, Prešove a na Sliači, a budú 

to spoločne riešiť. Po skončení pandémie budú aktívne na tom pracovať.   

   

26. Záver 

 Pani primátorka ukončila zasadnutie MsZ, poďakovala poslancom aj všetkým prítomným za 

účasť na zasadnutí.  

 

 

 

  

        Ing., Mgr. et Mgr. Ľubica Balgová 

          primátorka mesta 

 

 

Mgr. Michaela Mašurová, zapisovateľka 

 

Ing. Dušan Hruška, prednosta MsÚ    ............................................... 

        

 

Overovatelia zápisnice : 

 

 



Č.j.     789-6641 /2020                     Mesto Sliač.      Zápisnica zo 14. rokovania MsZ dňa 04.06.2020 

 

 

 

33 
 

 

Mgr. Sáša Butášová Bidleňová, overovateľ   ................................................. 

 

Bc. Dávid Slavkovský, overovateľ    ................................................. 

     
                   

Príloha č. 1 
K bodu č.5 : Správa o plnení uznesení  

Predkladá: Ing. Dušan Hruška, prednosta mestského úradu 

 

Dôvodová správa 

Od začiatku roku 2020 sa konali dve zastupiteľstvá (20.02.2020 05.03.2020) a jedno korešpondenčné 

hlasovanie (15.04.2020), kde zúčastnení poslanci schválili (zobrali na vedomie)  

44 uznesení, z ktorých nebudeme vyhodnocovať procesné uznesenia, v počte 24 

 

12. zastupiteľstvo 20.02.2020 

 

Uznesenie číslo 263/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači schválilo 

zámer mesta Sliač previesť časť pozemku registra „C“ KN, parc. č. 1009/191, zastavaná plocha o výmere 80 

m², zapísaného Okresným úradom Zvolen, katastrálnym odborom, na LV č. 877, pre k. ú. Rybáre, obec 

Sliač, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 8, písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) do vlastníctva Eleny Stadherrovej, ul. P. 

Jilemnického č. 1087/7, Zvolen. 

     Ako dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok vo vlastníctve mesta Sliač susedí 

bezprostredne s pozemkom žiadateľky, bráni jej v jeho riadnom užívaní a tak ako je situovaný je pre mesto 

na podnikateľské účely nevyužiteľný.  

 

Stav plnenia: splnené  

 

Uznesenie číslo 264/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači schválilo 

prevod majetku mesta Sliač – pozemkov z registra „C“ KN: 

1. parc. č. 1465/31, ostatné plochy o výmere 20 m², 

2. parc. č. 1459/13, ostatné plochy o výmere 20 m², 

3. parc. č. 1459/11, ostatné plochy o výmere 4 m², spolu 44 m², 

zapísaných Okresným úradom Zvolen, katastrálnym odborom, na LV č. 877, pre k. ú. Rybáre, obec Sliač, 

v prospech mesta Sliač (v 1/1), kúpnou zmluvou, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, podľa ustanovenia § 

9a ods. 8, písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, do vlastníctva MNT 

Invest s. r. o., Lieskovská cesta 160, Zvolen, IČO 51 250 110 za kúpnu cenu 2112 €. Kúpna cena je určená 

v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Sliač účinným od 1.1.2020 vo výške 48 €/ m². 

      Ako dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemky sú súčasťou stavebnej parcely v malej 

výmere (44 m²) mimo zastavaného územia obce, pričom ich reliéf neumožňuje mestu Sliač, ako vlastníkovi, 

využiť ich na svoje podnikateľské alebo rozvojové zámery. 

 

Stav plnenia: splnené  

Uznesenie číslo 265/2020 
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Mestské zastupiteľstvo v Sliači schválilo 

nadobudnutie pozemku registra „ E „ KN, parcela č. 124/125, záhrada o výmere 277 m², zapísanej Okresným 

úradom Zvolen, katastrálnym odborom, na liste vlastníctva č. 919, pre k. ú. Hájniky, obec Sliač, vo 

vlastníctve Ondreja Beličku (v 1/1), nar.18.09.1945, trvale bytom Hrby 197/1, Kováčová do majetku mesta 

Sliač kúpnou zmluvou z dôvodu hodného osobitného zreteľa, za kúpnu cenu 692,50 €. 

    Ako dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že mesto Sliač (Oprávnený z vecného bremena) má 

na pozemok zriadené, rozhodnutím Okresného úradu Zvolen, odboru katastrálneho, č. Z 723/12 – 58/12, 

vecné bremeno spočívajúce v práve držať a užívať tento pozemok pre účely miestnej komunikácie, ktoré 

bráni Povinnému z vecného bremena pozemok riadne užívať na osobné alebo podnikateľské účely pričom 

mesto doteraz užíva vecné bremeno bezodplatne. 

 

Stav plnenia: splnené  

 

Uznesenie číslo 266/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači schválilo 

nadobudnutie pozemkov registra „E„ KN parc. č. 1193/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 111 m2,parc. 

č. 1193/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 116 m2 a parc. č. 1193/4, záhrada o výmere 549 m2, 

zapísaných na liste vlastníctva č. 1400, k. ú. Rybáre, obec Sliač,  

      vo vlastníctve Jána Hazuchu ml. (v ½), nar. 05.09.1950, trvale bytom Beskydská 3975/6, Banská 

Bystrica-Rudlová a Miluše Akúčovej, rod. Hazuchovej (v ½) nar. 12.07.1953, trvale bytom Krivánska 

6143/12, Banská Bystrica – Sásová, 

      do vlastníctva mesta Sliač, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, za kúpnu cenu 3 880,00 € (slovom 

tritisícosemstoosemdesiat eur). 

      Ako dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že mesto Sliač (Oprávnený z vecného bremena) má 

na identifikované pozemky zriadené, rozhodnutím Okresného úradu Zvolen, odboru katastrálneho, č. Z-

2070/2017-263/17, vecné bremeno spočívajúce v práve držať a užívať časť týchto pozemkov pre účely  

miestnej komunikácie, ktoré bráni Povinným z vecného bremena tieto pozemky v celosti riadne užívať na 

osobné alebo podnikateľské účely, pričom mesto doteraz užíva vecné bremeno bezodplatne. 

 

Stav plnenia: splnené 

 

Uznesenie číslo 267/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači schválilo 

a) Zmluvu o zriadení vecného bremena v prospech oprávneného, Stredoslovenskej distribučnej ,a. 

s., Pri Rajčianke 2927/8, PSČ 010 47 Žilina, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu 

Žilina v oddiely: Sa, vložka10514/L, na časti nižšie opísaných pozemkov, na ktorých sa 

realizuje stavba „Sliač – Pod kozákom, rozšírenie NNK siete pre záhradkársku osadu„  

b) Predmet vecného bremena spočívajúci v práve oprávneného z vecného bremena uložiť 

inžinierske siete, v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom č. 35912626-18/15, na časti 

týchto pozemkov : 

 parcela registra „C“ KN č. 828, druh pozemku : zastavané plochy a nádvoria o výmere 2213 

m2, v rozsahu dielu č. 1 o výmere 40 m2, 

 parcela registra „ C „ KN č. 879/1, druh pozemku : ostatné plochy o výmere 1696 m2, 

v rozsahu dielu č. 2 o výmere 1 m2, 

 parcela registra „C“ KN č. 879/2, druh pozemku : ostatné plochy o výmere 163 m2, 

v rozsahu dielu č. 3 o výmere 40 m2, 
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 parcela registra „C“ KN č. 885, druh pozemku : zastavané plochy a nádvoria o výmere 3061 

m2, v rozsahu dielu č. 4 o výmere 1 m2, 

 parcela registra „C“ KN č. 1300/9, druh pozemku : zastavané plochy a nádvoria o výmere 

1260 m2, v rozsahu dielu č. 5 o výmere 63 m2, 

zapísaných Okresným úradom Zvolen, katastrálnym odborom, na liste vlastníctva č. 877, pre 

katastrálne územie Rybáre, obec Sliač, v 1/1 v prospech mesta Sliač. 

c) Celkový rozsah vecného bremena 145 m2 tak ako je vyznačený geometrickým plánom č. 

35912626-18/15. 

d) Zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu bez dane z pridanej 

hodnoty, zmluvne stranami zmluvy dohodnutú vo výške 7 €/m2, spolu za predmet vecného 

bremena 1015 € 

a vzalo na vedomie 

 že rozsah vecného bremena, ktoré je mesto Sliač povinné strpieť, bol zakreslený GEODING, spol. 

s r. o., Banská Bystrica, geometrickým plánom č. 35912626-18/15, úradne overeným Okresným 

úradom Zvolen, katastrálnym odborom, pod č. G1-158/2015 dňa 13.04.2015. 

Stav plnenia: splnené  

 

Uznesenie číslo 268/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači schválilo 

v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších 

predpisov rozpočtové opatrenie č. 1/2020 v predloženom rozsahu. 

 

Stav plnenia: splnené  

 

Uznesenie číslo 269/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači vzalo na vedomie 

zmenu rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 9/2019, ktoré upravuje stav čerpania rozpočtu za rok 2019 na 

skutočný stav čerpania. 

Obsahom rozpočtového opatrenia 9/2019 je úprava jednotlivých položiek podľa čerpania k 31.12.2019 na 

skutočný stav a jeho súčasťou sú aj zmeny rozpočtov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sliač. 

 

Stav plnenia: splnené  

 

Uznesenie číslo 270/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači schválilo 

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Sliač č. 01/2020 o vyhlásení miestneho referenda o dôležitej veci 

samosprávy podľa ustanovenia § 11a ods. 4 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

 

Stav plnenia: splnené 

 

Uznesenie číslo 271/2020 
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Mestské zastupiteľstvo v Sliači schválilo 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sliač č. 2/2020 o určení miesta a času zápisu do 1. ročníka základnej 

školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Sliač s účinnosťou od 15.marca 2020. 

a zrušilo  

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sliač č. 43/2015 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka 

základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sliač, ktoré bolo schválené uznesením mestského 

zastupiteľstva č. 157/2015 dňa 10. decembra 2015. 

 

Stav plnenia: splnené  

 

Uznesenie číslo 272/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači vyhovelo 

protestu prokurátora č. Pd 166/19/6611-7 zo dňa10.decembra 2019 proti ustanoveniu čl. 2, §2, písm. d) 

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sliač č. 02/2019 o miestnom poplatku za rozvoj z dôvodu porušenia 

§ 7 ods. 2 zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a navrhuje ustanoveniu čl. 2, § 2, písm. d) 

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sliač č. 02/2019 o miestnom poplatku za rozvoj zrušiť a nahradiť ho 

znením v súlade so zákonom č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj najneskôr do 30.06.2020. 

 

Stav plnenia: splnené  

 

Uznesenie číslo 273/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači schválilo 

plán zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2020: 

12. zasadnutie MsZ – 20.02. 2020 

13. zasadnutie MsZ – 05.03. 2020 

14. zasadnutie MsZ – 16.04. 2020 

15. zasadnutie MsZ – 25.06. 2020 

16. zasadnutie MsZ – 24.09. 2020 

17. zasadnutie MsZ – 19.11 .2020 

 

Stav plnenia: splnené 

 

Uznesenie číslo 275/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači vzalo na vedomie 

správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 2019. 

 

Stav plnenia: splnené  

Uznesenie číslo 276/2020 

 



Č.j.     789-6641 /2020                     Mesto Sliač.      Zápisnica zo 14. rokovania MsZ dňa 04.06.2020 

 

 

 

37 
 

 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači schválilo 

plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na 1. polrok 2020. 

 

Stav plnenia: splnené  

 

Uznesenie číslo 277/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači schválilo 

v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) odpis nevymožiteľných 

pohľadávok v celkovej výške 13.245,70 € podľa priloženého zoznamu. 

 

Stav plnenia: splnené  

 

Uznesenie číslo 278/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači vzalo na vedomie 

že výkon funkcie hlavnej kontrolórky mesta Sliač končí 15.06.2020, podľa ustanovenia § 18a, ods. 8, písm. 

c), zákona č. 369/1991 Zb. o obecnom zriadení, uplynutím 6 ročného funkčného obdobia. 

 

Stav plnenia: splnené  

 

Uznesenie číslo 279/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači vyhlásilo 

na základe  ustanovenia § 18a, ods. 2, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, voľbu hlavného 

kontrolóra mesta Sliač, ktorá sa uskutoční 16. apríla 2020, o 14.15 hod., na riadnom zasadnutí mestského 

zastupiteľstva v zasadačke Mestského úradu Sliač,  

Letecká 1. 

 

Stav plnenia: splnené 

  

Uznesenie číslo 280/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo určilo 

pre funkčné obdobie od 16.6.2020 do 15.6.2026, podľa ustanovenia § 18b zákona  

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, pracovný úväzok hlavného kontrolóra vo výške  

0,6 mesačného pracovného úväzku. 

 

Stav plnenia: splnené  

Uznesenie číslo 281/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači určilo 

spôsob voľby hlavného kontrolóra mesta verejným hlasovaním. 



Č.j.     789-6641 /2020                     Mesto Sliač.      Zápisnica zo 14. rokovania MsZ dňa 04.06.2020 

 

 

 

38 
 

 

 

Stav plnenia: splnené  

 

Uznesenie číslo 282/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači schválilo 

A/ pokyny pre organizáciu voľby nasledovne : 

a) lehota pre doručenie prihlášok kandidátov v elektronickej alebo písomnej podobe do 

podateľne Mestského úradu Sliač, Letecká 1, najneskôr do  

1. apríla 2020, 14.00 hod. 

b) prihlášku kandidát posiela v zalepenej obálke s označením :  

                       „Voľba hlavného kontrolóra mesta Sliač – Neotvárať„ 

c) obsah prihlášky : 

– životopis s priloženým motivačným listom, 

– písomný projekt koncepcie vykonávania kontrolnej činnosti, 

– úradne overené doklady preukazujúce zákonom požadované minimálne úplné 

stredné vzdelanie, 

– údaje potrebné na vyžiadanie si výpisu z registra trestov, 

– písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu v procese 

voľby hlavného kontrolóra, čestné prehlásenie podľa § 18, ods. 2, tretia veta, zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

B/ osobnostné predpoklady kandidáta na výkon funkcie hlavného kontrolóra : 

– znalosť základných právnych  noriem samosprávy obcí a miest (zákon o obecnom 

zriadení, zákon o majetku obcí), 

– reprezentačné vystupovanie,  

– prezentačné a komunikačné schopnosti na úrovni vedúceho zamestnanca, 

– skúsenosti z doterajšej kontrolnej činnosti 

– schopnosť pracovať s PC na užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Excel, Power 

Point). 

C/ otváranie obálok s prihláškami kandidátov : 

– vyhodnotenie úplnosti prihlášok,  

– zápisnica o otváraní a vyhodnotení prihlášok, najneskôr 5 dní pred dňom voľby,  

– informovanie kandidátov, ktorých prihlášky nesplnili vyhlásené podmienky a neboli 

zaradení do volieb do 3 dní odo dňa otvárania obálok. 

 

Stav plnenia: splnené  

 

Uznesenie číslo 283/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači vymenovalo 

trojčlennú komisiu na otváranie obálok a vyhodnotenie prihlášok v zložení: 

a) JUDr. Branislav Petroch 

b) Ing. Ivana Škarčáková 

c) doc., Ing., Andrea Sujová PhD. 

 

Stav plnenia: splnené  

13. zastupiteľstvo MsZ 05.03.2020 
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Uznesenie číslo 288/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači schválilo 

v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) zmenu rozpočtu – 

rozpočtové opatrenie č. 1/2020 ZŠ A. Sládkoviča v nasledovnom rozsahu : 

 

Stav plnenia: splnené  

 

Uznesenie číslo 289/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači schválilo 

v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) zmenu rozpočtu – 

rozpočtové opatrenie č. 2/2020 v nasledovnom rozsahu : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Názov Zdroj položka podpoložka
Pred 

zmenou
Zmena Po zmene

granty 13O6 453  0,00 84.557,72 84.557,72

granty 3AC1 453 0,00 44.343,65 44.343,65

granty 3AC2 453 0,00 5.117,29 5.117,29

účet potravinový 72f 453 0,00 7.630,49 7.630,49

spolu: 0,00 141.649,15 141.649,15

Program Názov Zdroj FK EK
Pred 

zmenou
Zmena Po zmene

7.3.1 všeobecné služby 13O6 09211 637004 0,00 84.557,72 84.557,72

7.3.1 mzda 3AC1 09211 610 0,00 32.758,58 32.758,58

7.3.1 odvod 3AC1 09211 620 0,00 11.585,07 11.585,07

7.3.1 mzda 3AC2 09211 610 0,00 3666,59 3.666,59

7.3.1 odvod 3AC2 09211 620 0,00 1.450,70 1.450,70

7.3.2 potraviny 72f 09602 633011 0,00 7.630,49 7.630,49

SPOLU 141.649,15 141.649,15

  

 

V Sliači 9.2.2020 Mgr. Krúpová Alžbeta- riaditeľ

erasmus+ AS, špec.,psychológ

erasmus+ AS, špec.,psychológ

Základná škola A. Sládkoviča, Pionierska 9, Sliač

  Rozpočtové opatrenie č. 1/2020

 Schválené v zmysle § 14 ods.2 písm.a zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov uznesdením č.  ....... na zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa ...........

erasmus+ AS, špec.,psychológ

Komentár

 ERASMUS diverzita

erasmus+ AS, špec.,psychológ

erasmus+ AS, špec.,psychológ

Výdavková  časť :   

Príjmová  časť :   

školská jedálen

Komentár

erasmus diverzita

erasmus  AS,gramotnosť, špec.AS, 

školská jedálen
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Stav plnenia: splnené  

 

Uznesenie číslo 290/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači schválilo 

v súlade s §15 ods. 2 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, čerpanie rezervného fondu vo 

výške 8.900 € na havarijný stav mostíka na ulici Železničnej a B. Nemcovej. 

 

Stav plnenia: splnené 

 

Uznesenie číslo 291/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači odvolalo  

a/ s účinnosťou od 10. marca 2020 Ing. Michala Gabaša z Komisie finančnej, správy    mestského majetku a 

rozvojových projektov.  

 

 b/ s účinnosťou od 10. marca 2020 p. Ladislava Varhaníka z Komisie dopravy, územného plánu, životného 

prostredia a odpadového hospodárstva. 

c/ s účinnosťou od 10. marca 2020 Ing. Radoslavu Kortišovú z Komisie legislatívnej, ochrany verejného 

záujmu pri MsZ Sliač. 

a súhlasilo 

aby Komisia finančná, správy mestského majetku a rozvojových projektov pracovala v šesť člennom zložení 

a Komisia dopravy, územného plánu, životného prostredia a odpadového hospodárstva v štvorčlennom 

zložení 

              

              Stav plnenia: splnené 

EK Pred zmenou Zmena Po zmene

322 0,00 300 000,00 300 000,00

454 353 500,00 8 900,00 362 400,00

353 500,00 308 900,00 662 400,00

5 549 499,76 308 900,00 5 858 399,76

Program Názov Zdroj FK EK Pred zmenou Zmena Po zmene

13.8.2.
Projekty podporované zo 

štátneho rozpočtu
131J 0620 717000 12 500,00 200 000,00 212 500,00

7.6. Rezerva školstva 41 0950 620 96 503,54 -1 250,00 95 253,54

7.2.
Prevádzka materskej školy - MŠ 

J.Cikkera
41 09111

výdavok na 

položke RO
0,00 1 250,00 1 250,00

6.1.
Opravy chodníkov a mestských 

komunikácií
46 0451 635006 8 000,00 8 900,00 16 900,00

117 003,54 208 900,00 325 903,54

5 549 499,76 208 900,00 5 758 399,76

0,00 100 000,00 100 000,00

Vyhotovil : Ing. Ivana Škarčáková

 

V Sliači 26.02.2020 ____________________________________

Ing. Mgr. et Mgr. Ľubica Balgová, primátorka mesta

rozpočet 2019 výdavky spolu : sumár výdavkov za schválený rozpočet 2019 a po zmene 

rozpočet 2019 rozdiel medzi príjmami a výdavkami spolu : 

rozdiel medzi príjmami a výdavkami celkom, t.j. prebytok spôsobený 

týmto RO

rozpočet 2020 príjmy spolu : 

Komentár

zpojenie časti dotácie z ÚV SR na rekonštrukciu kultúrneho domu

zníženie výdavkov na rezervu školstva a použitie fin.prostriedkov na účelovú 

dotáciu pre MŠ J.Cikkera

účelová dotácia pre MŠ II. - zhotovenie vstavanej skrine pre zamestnancov MŠ 

(pokyn  RUVZ)

dofinancovanie opravy havarijného stavu mostíka z prostriedkov RF mesta

spolu : sumár príjmov

Výdavková časť :

príjmové finančné operácie z peňažných 

fondov (rezervný fond)
46 navýšenie rezervného fondu z dôvodu opravy havarijného stavu mostíka

Schválené v zmysle § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov uznesením č. ................ na zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 20.02.2020

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Názov Zdroj Komentár

Príjmové finančné operácie                131J dotácia z ÚV SR na  kapitálové výdavky-rekonštrukcia kultúrneho domu

Mesto Sliač

Spis č.

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 2/2020
Záznam č. 
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Uznesenie číslo 292/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači vzalo na vedomie 

informáciu o zámere mesta na predkladanie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so 

zameraním na podporu vo výzve „IROP-CLLD-Q156-512-001“.  

a schválilo 

1. predloženie žiadosti o získanie nenávratného finančného príspevku so zameraním na podporu vo výzve 

„IROP-CLLD-Q156-512-001“.  

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia nenávratného finančného príspevku.  

3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu „Odstraňovanie 

bariér“, z celkových oprávnených výdavkov 12 245 EUR, vo výške   

612,25 EUR (5% z celkového rozpočtu projektu) a finančných prostriedkov na zabezpečenie ostatných 

výdavkov v projekte, nespadajúcich do financovania od vyhlasovateľa projektu.  

 

Stav plnenia: splnené 

  

Uznesenie číslo 293/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači vzalo na vedomie 

informáciu o stave podaných Žiadostí o nenávratný finančný príspevok k 29.2.2020 a o zámeroch mesta na 

predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratných finančných príspevkov so zameraním rozvoj mesta 

a potrebu vypracovania strategických dokumentov mesta ako aj projektov pre rozvoj mesta s dôrazom na 

zlepšenie kvality života obyvateľov a s cieľom trvaloudržateľného rozvoja mesta, regiónu a SR. (príloha č.1 

k bodu 9) 

a schválilo 

1. predloženie žiadostí o získanie nenávratných finančných príspevkov.  

 

"Odstraňovanie bariér" (odstavné plochy) 30.3.2020 12 245,00 € 

Rekonštrukcia MsÚ (ministerstvo financií) 30.3.2020 15 000,00 € 

COOP Jednota Program podpory lokálnych komunít 30.3.2020 6 000,00 € 

Odborná učebňa ZŠ 10.4.2020 5 000,00 € 

úprava a tvorba verejného priestranstva (vnútrobloky) 30.4.2020 13 250,00 € 

Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej 

úrovni -OPKZP-PO4-SC441-2019-53 (energetický audit 

verejných budov) 

30.4.2020 15 000,00 € 

Vodozádržné opatrenia v krajine (parkoviská, chodníky, 

zberné nádrže na dažďovú vodu) 
31.5.2020 100 000,00 € 

Terénne ambulantné služby 30.6.2020 3 000,00 € 

 

2. Zabezpečenie realizácie projektov, v súlade s podmienkami poskytnutia nenávratného finančného 

príspevku. 

3. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaných projektov vo výške 5 % 

z celkového rozpočtu projektov uvedených v bode 1., čo predstavuje predpokladanú maximálnu výšku 

8.480 € a krytie neoprávnených výdavkov. 

 

Stav plnenia: splnené 
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Uznesenie číslo 294/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači vzalo na vedomie 

že mesto Sliač nemá vypracované potrebné strategické dokumenty. 

a schválilo 

 

vypracovanie strategických dokumentov.  

 

Stav plnenia: splnené 

 

Uznesenie číslo 295/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači vzalo na vedomie 

rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre Mesto Sliač, Letecká 

1, 962 31  Sliač, IČO: 00320277, kód žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

NFP302020W908, kód výzvy  

IROP-PO2-SC211-2018-27, názov projektu „Centrum sociálnych služieb Sliač“ doručené dňa 19.02.2020. 

 

Stav plnenia: splnené 

 

Uznesenie číslo 296/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači zrušilo 

Uznesenie č. 137/2019 zo dňa 01.08.2019. 

 

Stav plnenia: splnené 

 

Uznesenie číslo 297/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači schválilo 

prijatie nenávratného finančného príspevku za účelom realizácie projektu „Centrum sociálnych služieb 

Sliač.“ Podľa rozhodnutia o  schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre Mesto 

Sliač, Letecká 1, 962 31  Sliač, IČO: 00320277, kód žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku NFP302020W908, kód výzvy IROP-PO2-SC211-2018-27, názov projektu „Centrum sociálnych 

služieb Sliač“ zo dňa 03.02.2020 a splnomocňuje primátorku mesta k podpísaniu zmluvy o poskytnutí 

príspevku s riadiacim orgánom.  

 

Stav plnenia: splnené 

 

 

 

 

 

Korešpondenčné hlasovanie 15.04.2020 
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Spis č.

Záznam č.

EK Pred zmenou Zmena Po zmene

0,00 0,00 0,00

5 858 399,76 0,00 5 858 399,76

Program Názov Zdroj FK EK Pred zmenou Zmena Po zmene

11.6. Príspevok pre MSKS 41 0820 640 74 260,00 -5 000,00 69 260,00

11.21.
Opatrenia na zabezpečenie 

ochrany obyvateľstva (COVID-19)
41 022 630 0,00 5 000,00 5 000,00

74 260,00 0,00 74 260,00

5 758 399,76 0,00 5 758 399,76

0,00 0,00 0,00

Vyhotovil : Ing. Ivana Škarčáková

 

V Sliači 06.04.2020 ____________________________________

Ing. Mgr. et Mgr. Ľubica Balgová, primátorka mesta

KomentárZdrojNázov

Mesto Sliač
 

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 3/2020

Schválené v zmysle § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov uznesením č.       na zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa......

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

spolu : 

rozpočet 2020 príjmy spolu : 

rozpočet 2019 rozdiel medzi príjmami a výdavkami spolu : rozdiel medzi príjmami a výdavkami celkom, t.j. prebytok 

Výdavková časť :

Komentár

zníženie príspevku pre MSKS na nerealizované kultúrne 

podujtaia, zrušené na základe vládnych opatrení na zamedzenie 

šírenia COVID-19

alokácia fin.prostriedkov na technické, zdravotné, materiálne a iné 

činnosti mesta v rámci ochrany proti novému koronavírusu 

rozpočet 2019 výdavky spolu : sumár výdavkov za schválený rozpočet 2020 a po zmene 

  

Uznesenie číslo 299/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači schválilo 

v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) zmenu rozpočtu – 

rozpočtové opatrenie č. 3/2020 v nasledovnom rozsahu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stav plnenia: splnené  

 

Uznesenie číslo 300/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači schválilo 

1. zvýšenie stravnej jednotky, poskytovanej f. Miloš SATMAR, B. Nemcovej, 962 31 Sliač, IČO: 
228769901 z 2,80 € na 3,00 € 

2. Doplnok č. 6 k VZN č. 22 O bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb v nasledovnom 
rozsahu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Stav plnenia: splnené 

Uznesenie číslo 301/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači schválilo 

pozastavenie platnosti nasledovných ustanovení VZN č. 3/2019 O určení výšky príspevkov pre školy 

a školské zariadenia v pôsobnosti mesta Sliač – novela: 
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1. článku 2, § 2, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa 

v materskej škole 

2. článku 3, § 3, ktorým sa určuje výška príspevku jedného dieťaťa na činnosť školského klubu detí, 

ktorý je súčasťou základnej školy.  

 

Stav plnenia: splnené 

 

Uznesenie číslo 302/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači schválilo 

predloženie žiadosti o získanie nenávratného finančného príspevku so zameraním na podporu vo výzve 

„IROP-CLLD-Q156-512-002“. 

zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia nenávratného finančného príspevku. 

zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu „Rozvoj základnej 

infraštruktúry komunitných sociálnych služieb v meste Sliač“, z celkových oprávnených výdavkov 3.000,00 

€, vo výške 150,00 € (5% z celkového rozpočtu projektu) a finančných prostriedkov na zabezpečenie 

ostatných výdavkov v projekte, nespadajúcich do financovania od vyhlasovateľa projektu.  

 

Stav plnenia: splnené 

 

 

Návrh na uznesenie 

 

Mestské zastupiteľstvo  

 

b e r i e   n a  v e d o m i e 

 

správu o plnení uznesení.  

 

 

 

Sliač 20.05.2020 
 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 2 
K bodu č. 15:  Rozpočtové opatrenia 

 

Predkladá: Ing. Ivana Škarčáková, ekonomické odd. 

                                                                                                                                                            

Dôvodová správa 
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MsZ sa predkladá na schválenie Rozpočtové opatrenie č. 4/2020 (ďalej len „RO č. 4/2020“) a to v súlade so 

zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Ide o nasledovné  zmeny :  

1./Príjmová časť 

a) navýšenie rezervného fondu o výdavky na rekonštrukciu kotolne a vypracovanie projektovej 

dokumentácie v celkovej sume 153.000,-€ 

-  náklady na projektovú dokumentáciu: 3.000,-€ 

-  náklady na rekonštrukciu: 100.000,-€ 

- použitie finančných prostriedkov rezervného fondu vo výške 50.000,-€ na úhradu bežných 

výdavkov v súvislosti s poklesom podielov  podielových daní v dôsledku pandémie 

 

2./Výdavková časť 

 

a) Zníženie bežných výdavkov vo výške 7.087,31€ z rezervy školstva (program 7.6.) na 

prefinancovanie  5% spoluúčasti ZŠ na projektoch z MŠ SR (4.087,31€) a prefinacovanie opravy 

oplotenia na školskom ihrisku (3.000,-€). 

b) Presun financií v celkovej výške 4087,31€ z rezervy školstva na rozpočtovú položku ZŠ 

v programe 7.3.1. na prefinancovanie spoluúčastí na projektoch s nenávratnými finančnými 

prostriedkami ( 1.605,-€ + 2482,31€ ). 

c) Zmena rozpočtu na položke 3.5.- Prevádzka a údržba majetku mesta o sumu 3.000,00€ na opravu 

plota na školskom ihrisku. 

d) Navýšenie kapitálových výdavkov v programe 13.4. - Prípravná a projektová dokumentácia 

o sumu 3000,-€ na prefinancovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu kotolne ZŠ.  

e) Navýšenie kapitálových výdavkov na programe 3.5. - Prevádzka a údržba objektov mesta o sumu 

100.000,- € na rekonštrukciu kotolne ZŠ A. Sládkoviča. 

f) Použitie rezervného fondu vo výške 50.000,- € na úhradu bežných výdavkov z dôvodu 

zabezpečenia likvidity mesta počas krízovej situácie – navýšenie výdavkovej rozpočtovej položky 

v programe 3.2. Prevádzka MSÚ. 

 

Rozpočtové opatrenia nemajú vplyv ako na príjmovú, tak ani na výdavkovú časť rozpočtu.  

 

Návrh na uznesenie 

 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

v súlade s § 15 ods. 2 a §14 ods.3 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

v znení neskorších predpisov použitia rezervného fondu mesta Sliač vo výške 3.000,-€ na  prefinancovanie 

kapitálových výdavkov na projektovú dokumentáciu k rekonštrukcii kotolne ZŠ A.Sládkoviča. 

 

Návrh na uznesenie 

 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

v súlade s § 15 ods. 2 a §14 ods.3 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

v znení neskorších predpisov použitie rezervného fondu mesta Sliač vo výške 100.000,-€ na  prefinancovanie 

kapitálových výdavkov na  rekonštrukciu kotolne ZŠ A.Sládkoviča. 

 

 

Návrh na uznesenie 

 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

v súlade s § 15 ods. 2 a §14 ods.3 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
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Spis č.

Záznam č.

EK Pred zmenou Zmena Po zmene

454 362 400,00 153 000,00 515 400,00

362 400,00 153 000,00 515 400,00

5 858 399,76 153 000,00 6 011 399,76

Program Názov Zdroj FK EK Pred zmenou Zmena Po zmene

7.6. Rezerva školstva 41 0950 641006 95 253,54 -7 087,31 88 166,23

7.3.1. ZŠ prevádzka 0111 09111
výdavok na 

položke RO
0,00 4 087,31 4 087,31

3.5. Prevádzka a údržba majetku mesta 41 0810 635006 102 000,00 3 000,00 105 000,00

3.2. Prevádzka MSÚ 46 0111 630 0,00 50 000,00 50 000,00

13.4.
Prípravná a projektová 

dokumentácia
41 0620 716 0,00 3 000,00 3 000,00

3.5. Prevádzka a údržba majetku mesta 41 0620 718004 0,00 100 000,00 100 000,00

0,00 153 000,00 103 000,00

5 758 399,76 153 000,00 5 911 399,76

0,00 0,00 0,00

Vyhotovil : Ing. Ivana Škarčáková

 

V Sliači, dňa   19.05.2020

rozpočet 2019 výdavky spolu : sumár výdavkov za schválený rozpočet 2020 a po zmene 

rozpočet 2019 rozdiel medzi príjmami a výdavkami spolu : rozdiel medzi príjmami a výdavkami celkom, t.j. prebytok 

Výdavková časť :

Komentár

Projektová dokumtácia na rekonštrukciu kotolne ZŠ A. Sládkoviča

Rekonštrukcia kotolne ZŠ A.Sládkoviča

použitie FP  z rezervy na školstvo na prefinancovanie spoluúčastí 

použitie rezervného fondu na úhradu bežných výdavkov z dôvodu 

zabezpečenia likvidity mesta počas krízovej situácie

spolu : 

rozpočet 2020 príjmy spolu : 

oprava oplotenia okolo školského ihriska

príjmové finančné operácie z peňažných 

fondov (rezervný fond)
46

navýšenie rezervného fondu z dôvodu rekonštrukcie kotolne ZŠ   

A. Sádkoviča(100.000,-)  +  použitie RF (50 000,-€) na úhradu 

bežných výdavkov 

Mesto Sliač
434/2020

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 4/2020
6312/2020

Schválené v zmysle § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov uznesením č......2020 na základe korešpondečného hlasovania poslancov MSZ dňa 04.06.2020.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Názov Zdroj Komentár

prefinancovanie spoluúčastí 5%  k nenávratným finančným 

príspevkom pre ZŠ (1605,-€ + 2482,31€)

v znení neskorších predpisov použitie rezervného fondu mesta Sliač vo výške 50.000,-€ na  prefinancovanie 

bežných výdavkov v dôsledku krízovej situácie  

 

 

Návrh na uznesenie 

 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) zmenu rozpočtu – 

rozpočtové opatrenie č. 4/2020 v nasledovnom rozsahu : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                    

 

 

Príloha č. 3 

K bodu č.16: Prolongácia kontokorentu, súčasťou je správa hlavnej kontrolórky              

k zadlženosti mesta 

Predkladá: Ing. Miroslava Škorňová, hlavná kontrolórka mesta 

                        Ing. Ivana Škarčáková, vedúca ekonomického úseku 
                                                                                                                                                            

V zmysle § 17 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
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môže mesto použiť návratné zdroje financovania aj na vyrovnanie časového nesúladu medzi 

príjmami a výdavkami bežného rozpočtu v priebehu rozpočtového roka. Výnimočne sa môžu 

použiť tieto zdroje financovania za podmienky, že budú splatené do konca rozpočtového roka z 

príjmov bežného rozpočtu. Toto zákonné ustanovenie sa vzťahuje na čerpanie kontokorentného 

úveru. Úverový rámec 150 000 € mesto môže a nemusí využiť. 

Počas predchádzajúcich piatich rokov mesto kontokorentný úver nečerpalo (napriek tomu, že 

ho malo schválený).   

V súčasnosti z dôvodu výrazného zníženia podielových daní mestu chýbajú prostriedky na 

úhradu bežných výdavkov rozpočtu a toto je jedna z možností ako prechodne vyrovnať 

nesúlad medzi príjmami a výdavkami mesta.  

 

Pri preverení zákonných podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania 

konštatujem, že mesto spĺňa zákonom stanovené kritériá na prijatie návratných 

zdrojov financovania vo forme kontokorentného úveru (úverový rámec 150 000 €) a to 

nasledovne:  

 

Kritérium v zmysle zákona č. 

583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávny v 

znení neskorších predpisov 

Prepočítaná hodnota 

kritéria na podmienky 

mesta Sliač 

1.Celková suma dlhu neprekračuje 

60% bežných príjmov 
predchádzajúceho rozpočtového 

roka, výpočet v %: 

10,11% 

2.Ročné splátky neprekračujú 

25% bežných príjmov 
predchádzajúceho rozpočtového 

roka, výpočet v % 

5,67% 

 

 

 

Kontokorentný úver sa do zadlženosti nezapočítava, preto nie je súčasťou výpočtu. Ale za 

predpokladu, že ho započítame vo výške 150 000 €, zákonná zadlženosť mesta neprekročí 

zákonné kritériá.  

 

 

 

Mesto v súčasnosti vykazuje nasledovné úvery:  

 Stav úverov k 31.12.2019 Stav úverov k 31.12.2018 

Úver na vybudovanie Domu 

seniorov 

94 070,98 € 131699,40 € 

Investičný úver na financovanie 

miestnych komunikácií 

219 581,96 € 251 802,83 € 

Spolu úvery, ktoré sa 

započítavajú do zadlženosti  

                   383 502,23 €  

                                

 

313 652,94 € 
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Úvery ŠFRB (ktoré sa do celkovej 

zadlženosti nezapočítavajú) 

1 314 115,94 € 1 384 203,53 € 

Zároveň však mesto Sliač spláca verejné osvetlenie a to formou kúpy akcií (FIN MOS). Nakoľko 

ide o obstaranie finančných aktív, nezapočítava sa tento dlh do celkovej zadlženosti mesta – nie 

je súčasťou výpočtu vyššie uvedených percentuálnych hraníc. Mesto však aj tento záväzok 

platiť musí, preto som informatívne vypočítala ako ovplyvní zadlženosť mesta.  

V nasledovnej tabuľke je uvedený prepočet zadlženosti vrátane záväzkov vyplývajúci 

z obstarania kapitálových aktív (FIN MOS). Aj keď započítame tento dlh, stále sme 

v zákonnom limite.  

Kritérium v zmysle zákona 

č. 583/2004 Z.z. o 

rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávny v 

znení neskorších 

predpisov 

Prepočítaná hodnota kritéria na 

podmienky mesta Sliač 

1.Celková suma dlhu 

neprekračuje 60% 

bežných príjmov 
predchádzajúceho 

rozpočtového roka, 

výpočet v %: 

16,47% 

2.Ročné splátky 

neprekračujú 25% 

bežných príjmov 
predchádzajúceho 

rozpočtového roka, 

výpočet v % 

5,85% 

 Pre informáciu uvádzam prehľad o ešte neuhradených splátkach , ktoré je povinné mesto 

uhradiť 

1. Slovenská úsporová - prehľad splácania 

Rok 

mesačná splátka v 

€ Ročná splátka 

2020 1989 23868 

2021 2038 24456 

2022 2081 24972 

2023 1040 12480 

2024 1061 12732 

    98508 

Záver:  

Z dôvodu krízy spôsobenej pandémiou, výrazne klesajú podielové dane obcí a miest. Je tomu tak aj 

v prípade mesta Sliač. Výrazný pokles podielových daní mesto zaznamenalo v mesiaci máj 2020. 

Rovnako tomu bude aj v najbližších mesiacoch.  

Mesto spĺňa zákonné podmienky na prijatie návratného zdroja financovania (v našom prípade 

kontokorentného úveru).  

Od 20.5.2020 je účinné aktualizované znenie Zákona č. 67/2020 o niektorých mimoriadnych 

opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej 

choroby COVID-19. Na mestá a obce sa vzťahuje § 36 tohto zákona, ktorý upravuje 
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opatrenia pre územnú samosprávu a to nasledovne (nás sa hlavne týkajú body 2 a 4):  

 

(1) Ak obec alebo vyšší územný celok hospodári v rozpočtovom provizóriu, počas obdobia 

pandémie uhrádza výdavky bez obmedzení mesačného limitu výdavkov a poskytovania dotácií 

ustanovených osobitným predpisom.56) 

(2) Obec a vyšší územný celok môže počas obdobia pandémie až do 31. decembra 2021 na 

základe rozhodnutia zastupiteľstva použiť na úhradu bežných výdavkov prostriedky 

rezervného fondu, kapitálové príjmy a návratné zdroje financovania, pričom tento postup sa 

nepovažuje za porušenie osobitného predpisu.57) 

(3) Ak obec alebo vyšší územný celok hospodári v ozdravnom režime alebo v nútenej správe58) 

počas obdobia pandémie môže nad rámec schváleného ozdravného rozpočtu alebo krízového 

rozpočtu použiť finančné prostriedky na úhradu výdavkov vyvolaných negatívnymi následkami 

pandémie. 

(4) V rozpočtovom roku, v ktorom začalo obdobie pandémie, môže obec a vyšší územný celok 

vykonávať zmeny rozpočtu, ktorými sa zvýši schodok rozpočtu aj po 31. auguste, pričom 

tento postup sa nepovažuje za porušenie osobitného predpisu.59) 

 

Z uvedeného vyplýva, že pokiaľ mesto skutočne nebude mať z čoho uhrádzať svoje záväzky 

môže použiť:  

1) Rezervný fond – použitie musí byť schválené zastupiteľstvom (táto možnosť platí do 

31.12.2021). Prostriedky rezervného fondu môžu byť zaradené aj po 31.8. 

2) Alebo návratný zdroj financovania, ktorým je aj kontokorentný úver (mesto Sliač 

spĺňa zákonné podmienky na prijatie kontokorentného úveru – 150 000 €).  

V rámci rokovania o prolongácií kontokorentného úveru odporúčam mestskému zastupiteľstvu 

prerokovať postup, z akých zdrojov uhrádzať výdavky v prípade nedostatku finančných 

prostriedkov na bankových účtoch.  

Určite odporúčam v tomto prípade vyčleniť sumu z rezervného fondu na úhradu bežných výdavkov. 

A zároveň odporučiť vedeniu mesta, na ktorý „alternatívny zdroj financovania“ siahnuť v prípade 

nedostatku finančných prostriedkov ako prvý (či najprv uhrádzať z prostriedkov, ktoré budú 

vyčlenené z rezervného fondu a potom siahnuť na kontokorent alebo naopak).  

26.5.2020 

Návrh na uznesenie 

 

Mestské zastupiteľstvo  

b e r i e  n a  v e d o m i e 

 

stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Sliač k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov 

financovania 

Príloha č. 4 

K bodu č. 17:  Záverečný účet a súčasťou je správa hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu 

Predkladá: Ing. Ivana Škarčáková, vedúca ekonomického úseku 

  Ing. Miroslava Škorňová, hlavná kontrolórka Mesta Sliač 
 

_____________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                            

Dôvodová správa 
 

V súlade s ustanovením § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

https://www.epi.sk/zz/2020-67#f5152643
https://www.epi.sk/zz/2020-67#f5152644
https://www.epi.sk/zz/2020-67#f5152645
https://www.epi.sk/zz/2020-67#f5152646
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samosprávy v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) predkladáme Záverečný účet mesta 

Sliač a rozpočtové hospodárenie za rok 2019. V zmysle § 16 ods. 8 Zákona o použití prebytku 

rozpočtu podľa odseku 6 rozhoduje mestské zastupiteľstvo pri prerokúvaní záverečného účtu mesta.  

Záverečný účet mesta Sliač poskytuje údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov počas 

príslušného roku. Povinnosť zostavovať záverečný účet vzniká mestu v zmysle §16 zákona č. 

583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Na 

rokovanie mestského zastupiteľstva je predkladaný v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

Hospodárenie mesta Sliač bolo zabezpečené v súlade s platnou legislatívou, t.j. platnými zákonmi, 

všeobecne záväznými nariadeniami mesta, internými smernicami a ďalšími predpismi. 

 

Mesto v roku 2019 hospodárilo na základe rozpočtu mesta na rok 2019, schváleného Uznesením 

č. 564/2018 na 31. zasadnutí MSZ dňa 22.11.2018, vrátane rozpočtov rozpočtových organizácií 

zriadených mestom s rozpočtovými zdrojmi vo výške 5 104 236,54 €. Z dosiahnutých celkových 

príjmov rozpočtu boli realizované výdavky vo výške 4 579 473,01 €. Celkovo rozdiel medzi 

rozpočtovými príjmami a rozpočtovými výdavkami je prebytok rozpočtu za rok 2019 vo výške 

524 763,53 €.  

 

Podľa inventarizácie finančných prostriedkov na bankových účtoch a v pokladni k 31.12.2019 

malo mesto disponibilné finančné prostriedky vo výške 1 159 058,32 Eur 

 

Stav disponibilných finančných prostriedkov mesta k 31.12.2019 

 

Bankové účty spolu                           1 157 933,76    

pokladnica                                  1 124,56    

Stav finančných prostriedkov k 31.12.2019                           1 159 058,32    

 

Rozdielom príjmových a výdavkových finančných operácií – pohybov (obratu) na  bankových 

účtoch a v pokladni a ich úpravou (výdavky upravené o použitie RF v r. 2019 a výdavky vyňaté 

z prebytku r. 2018 v celkovej výške 253 288,61€) bol identifikovaný hotovostný prebytok za r. 

2019 vo výške 379 181,67€. 

 

 

Finančné operácie (pohyby na bankových účtoch a pokladni) za obdobie 01.01.2019-
31.12.2019 

Celkové príjmy (obrat MD: pokladňa 256 738,85€+BU 6 021 600,60€)       6 278 339,45 

Upravené príjmy      6 278 339,45    

Ročný úbytok finančných prostriedkov za rok 2019 z pokladne a z bankových 
účtov mesta (obrat Dal účtov 221 a 211) 

      6 152 446,39    

Použitie RF v roku 2019 (pripočítateľný výdavok)          125 754,54    

Vybraté z prebytku 2018 a zaradené do rozpočtu 2019 (pripočítateľný 
výdavok) 

         127 534,07    

Upravené výdavky (obrat Dal)      5 899 157,78    

Hotovostný prebytok           379 181,67    
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Hotovostný prebytok minulých rokov bol za r. 2019 identifikovaný vo výške 144  467,56€ : 

- 126 495,00€  zostatok prebytku z r. 2018 

-   16 927,72 €  rozdiel medzi identifikovaným prebytkom r. 2019 a prebytkom  r. 2018 

 

Položka  Suma 

Rezervný fond k 31.12.2019 398 541,61  

Fond na projektové zámery k 31.12.2019 100 000,00  

Zábezpeky - nájomné byty k 31.12.2019 * 72 773,60  

Fond opráv a údržby 55 403,70  

Dom seniorov - zábezpeky klientov k 31.12.2019 6 200,00  

Dom seniorov - peniaze klientov k 31.12.2019 1 749,57  

Sociálny fond k 31.12.2019 1 786,27  

Hotovostný prebytok 2019 379 181,67  

Identifikované FP mesta podľa stavu k 31.12.2019 1 015 636,42  

Stav finančných prostriedkov k 31.12.2019 1 159 059,14  

Rozdiel 143 422,72  

V ZU za rok 2017 bola vyčíslená suma 526 495 € ako FP minulých rokov, 

následne bolo 300 000 € zaradených do rozpočtu, v r. 2019 bolo zaradených 

100 000,- do Fondu na projektové zámery, zostatok: 126 495,00€ 126 495,00  

Rozdiel (rezerva) medzi sumou prebytkov minulých rokov a identifikovaných 

FP za rok 2019 
16 927,72  

 

 

 

Z tabuľky vyplýva, že mesto malo k 31.12.2019 hotovostný prebytok vo výške 379 181,67 € a  

zostatok prebytkov minulých rokov vo výške 144 467,56 €.  V rámci vysporiadania finančných 

vzťahov za rok 2019 navrhujeme  použiť uvedené finančné prostriedky nasledovne: 

1. použitie hotovostného prebytku hospodárenia mesta Sliač za rok 2019 vo výške 

379 181,67 € € a jeho rozdelenie nasledovne : 

 

a) zapojenie vylúčených účelovo určených prostriedkov do rozpočtu za rok 2019 vo  

výške 106 952,82 €, z toho : 

 

financie klientov DSS -              954,26    

prijaté zábezpeky klientov  v r. 2019 (prírastok) -              600,00    

Fond opráv rok 2019 (rozdiel medzi tvorbou a použitím fondu opráv 
v roku 2019) -         31 190,88    

zostatok FP ZUŠ -              275,95    

nevyčerpaný grant Coop Jednota -MŠ J.Cikkera -              458,00    
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nevyčerpaná spoluúčasť na projekte -MŠ J.Cikkera -              417,16    

platba rodičov na r. 2020 -MŠ J.Cikkera -              882,00    

zostatok na príjmovom účte k 31.12.2019 - -MŠ J.Cikkera -                 84,00    

zostatok na výdavkovom účte k 31.12.2019 - -MŠ J.Cikkera -                 24,38    

nevyčerpané normatívne FP - učebnice -              121,00    

nevyčerpané normatívne FP - dopravné -           1 967,80    

nevyčerpaná dotácia z r.2019 -kamerový systém -           9 000,00    

nevyčerpaná dotácia z r.2019 -FUN PARK -           8 300,00    

nevyčerpaná dotácia z r.2019 – futbalové ihrisko -         10 000,00    

nevyčerpaná dotácia z r.2019 - detské ihrisko -           8 000,00    

nevyčerpané prostriedky z r.2019 z dotácie na stravu UPSVR  -         17 241,60    

vratka prevodu zostatku vlastných prostriedkov  ZŠ z r.2019 -strava -         12 124,96    

vlastné príjmy: 50,45€ vrátené nad rámec zostatku + 5021,26€ 
zostatok vlastných príjmov)  

-           5 071,71    

dotácia na vojnové hroby -vrátený (nevyčerpaný) transfér z r. 2019 -              239,12    

 

b) tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške 222.228,85 € 

c) prídel vo výške 50.000,-€ do nového peňažného fondu na majetok mesta Sliač 

 

2. použitie prebytku z minulých rokov vo výške 100.000,- € 

a) prídel vo výške 50.000,-€ do nového peňažného fondu na majetok mesta Sliač 

b) prídel vo výške 50.000,-€ do Fondu na financovanie projektových dokumentácií 

na projektové zámery Mesta Sliač a na spoluúčasti v projektoch 

 

Návrh na uznesenie  

 

Mestské zastupiteľstvo 

b e r i e  n a  v e d o m i e  

  

stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k Záverečnému účtu Mesta Sliač za rok 2019 

 

 

Návrh na uznesenie  

 

Mestské zastupiteľstvo 

s ch v a ľ u j e  

 

v súlade s § 16 ods. 12 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Záverečný účet Mesta Sliač a 

rozpočtové hospodárenie za rok 2019 s výhradou/bez výhrady. 

 

Návrh na uznesenie  

Mestské zastupiteľstvo 

s ch v a ľ u j e 
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v súlade s § 16 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

1. použitie hotovostného prebytku hospodárenia mesta Sliač za rok 2019 vo výške 

379 181,67 € € a jeho rozdelenie nasledovne : 

a) zapojenie vylúčených účelovo určených prostriedkov do rozpočtu za rok 2019 vo 

výške 106 952,82 €, z toho : 

 

financie klientov DSS              954,26    

prijaté zábezpeky klientov  v r. 2019 (prírastok)             600,00    

Fond opráv rok 2019 (rozdiel medzi tvorbou a použitím fondu opráv v r. 2019)         31 190,88    

zostatok FP ZUŠ            275,95    

nevyčerpaný grant Coop Jednota -MŠ J.Cikkera              458,00    

nevyčerpaná spoluúčasť na projekte -MŠ J.Cikkera               417,16    

platba rodičov na r. 2020 -MŠ J.Cikkera               882,00    

zostatok na príjmovom účte k 31.12.2019 - -MŠ J.Cikkera                  84,00    

zostatok na výdavkovom účte k 31.12.2019 - -MŠ J.Cikkera                 24,38    

nevyčerpané normatívne FP - učebnice               121,00    

nevyčerpané normatívne FP - dopravné            1 967,80    

nevyčerpaná dotácia z r.2019 -kamerový systém            9 000,00    

nevyčerpaná dotácia z r.2019 -FUN PARK            8 300,00    

nevyčerpaná dotácia z r.2019 – futbalové ihrisko         10 000,00    

nevyčerpaná dotácia z r.2019 - detské ihrisko            8 000,00    

nevyčerpané prostriedky z r.2019 z dotácie na stravu UPSVR           17 241,60    

vratka prevodu zostatku vlastných prostriedkov  ZŠ z r.2019 -strava         12 124,96    

vlastné príjmy zostatok 5021,26€  + 50,45€ vrátene FP nad rámec zostatku VP            5 071,71    

dotácia na vojnové hroby -vrátený (nevyčerpaný) transfer z r. 2019               239,12    

 

b) tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške 222.228,85 € 

c) prídel vo výške 50.000,-€ do nového peňažného fondu na majetok mesta Sliač 

 

2. použitie prebytku z minulých rokov vo výške 100.000,- € 

a) prídel vo výške 50.000,-€ do nového peňažného fondu na majetok mesta Sliač 

b) prídel vo výške 50.000,-€ do Fondu na financovanie projektových dokumentácií 

na projektové zámery Mesta Sliač a na spoluúčasti v projektoch 

 

 

 

 

 

Sliač 20.05.2020 
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Príloha č. 5 

K bodu č.17: Správa hlavnej kontrolórky mesta k záverečnému účtu 2019 

 

Predkladá: Ing. Miroslava Škorňová, hlavná kontrolórka 
                                                                                                                                                            

V zmysle § 18 f ods. l  písm. c) zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

predkladám 
 

odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu mesta Sliač za rok 2019. 

 

Odborné stanovisko som spracovala na základe predloženého návrhu záverečného účtu 

mesta Sliač za rok 2019 (ďalej len Návrh záverečného účtu).  

 

1. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA 
 

Návrh záverečného účtu bol:  
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1) predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva v zákonom stanovenej lehote tj. do 30.  

júna rozpočtového roka, 

2) Návrh záverečného účtu bol zverejnený dňa 19.5.2020 na internetovej stránke mesta, tj.  

v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a  § 16 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z.z.  o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy). Návrh záverečného 

účtu bol spracovaný v súlade so  zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  

3) Mesto splnilo svoju povinnosť dať overiť účtovnú závierku audítorom. Táto povinnosť 

mestu vyplýva z § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z.  o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a z § 9 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov.  

4) Mesto postupovalo podľa § l6 ods. l zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovalo do 

záverečného účtu mesta.   

5) Mesto v súlade s § l6 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

finančne usporiadalo svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k subjektom, ktorým 

poskytlo prostriedky zo svojho rozpočtu. Ďalej usporiadalo finančné vzťahy k ŠR, štátnym 

fondom a k rozpočtu vyššieho územného celku ako aj k subjektom, ktorým poskytlo dotácie 

zo svojho rozpočtu v zmysle § 7 zákona o rozpočtových pravidlách územne samosprávy.  

6) Predložený návrh záverečného účtu obsahuje povinné náležitosti podľa § l6 ods. 5 zákona 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy:  

a/ údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 tohto zákona v súlade 

    s rozpočtovou klasifikáciou, 

b/  bilanciou aktív a pasív,  

c/  prehľad o stave a vývoji dlhu,  

d/ údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti,  

e/ prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5 zákona  

    o rozpočtových   pravidlách územnej samosprávy v členení podľa jednotlivých 

    príjemcov.  

d/  hodnotenie plnenia programov,  

 

Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti, a prehľad o poskytnutých zárukách podľa  

jednotlivých príjemcov záverečný účet za rok 2019 neobsahuje, pretože mesto nevykonáva 

podnikateľskú činnosť a  neposkytlo žiadne záruky v zmysle všeobecných právnych predpisov.  

     

2. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU A ANALÝZA VYKONANÝCH ZMIEN 

ROZPOČTU MESTA ZA ROK 2019 

 

Finančné hospodárenie mesta Sliač sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením mestského 

zastupiteľstva číslo 563-565/2018  prijatého zasadnutí OZ  dňa 22.11.2018. 

 

Schválený rozpočet Mesta Sliač bol v priebehu roka upravovaný na základe uznesení obecného 

zastupiteľstva a vykonaných rozpočtových opatrení.  

Rozpočet bol v priebehu roka upravovaný na základe rozpočtových opatrení, ktorých bolo celkovo 

9, z toho 8 rozpočtových opatrení bolo schválených uznesením mestského zastupiteľstva a 1 bolo 

vykonané v kompetencii primátorky mesta na základe uznesenia č. 14/2018 zo dňa 7.12.2018.  
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Rozpočet na rok 2019 bol zostavený ako vyrovnaný.  

Celkové rozpočtované príjmy 4 645 487,85 € 

Celkové rozpočtované výdavky 4 645 487,85 € 

Rozdiel               0,00 € 

 

Pri vykonávaní rozpočtových zmien v priebehu roka 2019 mesto dodržiavalo § 12 ods. 3 zákona č. 

583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktorý hovorí, že obec sleduje v 

priebehu rozpočtového roka vývoj hospodárenia podľa rozpočtu a v prípade potreby vykonáva 

zmeny vo svojom rozpočte, najmä zvýšenie vlastných príjmov alebo zníženie výdavkov s cieľom 

zabezpečiť vyrovnanosť bežného rozpočtu ku koncu rozpočtového roka. 

 

 

2.1. ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE MESTA ZA ROK 2019 

 

Výpočet  prebytku rozpočtu mesta Sliač za rok 2019 
 

v € Schválený rozpočet Rozpočet po zmenách Čerpanie rozpočtu 

Bežný rozpočet 
 

    

Príjmy                     4 147 262,79     
                         

 4 710 186,19                             4 785 121,92     

Výdavky                     3 956 168,79     
                         

 4 296 022,03                             4 135 529,45     

Prebytok bežného rozpočtu                      191 094,00                              414 164,16                               649 592,47     

Kapitálový rozpočet       

Príjmy 
                          398 

623,59                                  51 761,03                                   51 761,03     

Výdavky                        501 441,06                               267 132,09                                267 132,09     

Schodok kapitálového rozpočtu -                   102 817,47     -                       215 371,06     -                        215 371,06     

Prebytok/schodok rozpočtu v zmysle zákona 
o rozpočtových pravidlách (bez finančných 
operácií) vypočítaný podľa § 10 ods. 3 písm. 
a) a b)                           88 276,53                               198 793,10                               434 221,41     

Finančné operácie       

Príjmové finančné operácie                           99 601,47                               263 120,35                                267 353,59     

Výdavkové finančné operácie                        187 878,00                               176 811,47                                176 811,47     

Rozdiel vo finančných operáciách -                 88 276,53                                  86 308,88     

                              
 90 542,12   

 
Prebytok podľa FIN 1-12 vrátane finančných 
operácií.    

                           285 101,98     
 

                                  
 

    Prebytok hospodárenia je v návrhu záverečného účtu vyčíslený v súlade § 2 písm.b) v spojení s § 10 

ods. 3 písm. a) a b) Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výške 434 221,41 € 

(toto je prepočet podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, kde sa 

nepočíta s finančnými operáciami, ktoré sú napríklad príjem a splátka úveru, zapojenie 

rezervného fondu do rozpočtu a podobne). Finančné operácie výrazne ovplyvňujú hotovostný 

prebytok mesta.  
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V roku 2018 bola výška tohto zákonného prebytku vo výške 457 111,51 € 
 

 

 

VÝPOČET PREBYTKU A VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV 

ZA ROK 2019 

 
 

V tabuľke č. 1 uvádzam vysvetlenie výpočtu hotovostného prebytku za rok 2019.  Táto suma je 

základom pre usporiadanie finančných vzťahov za rok 2019.  

 

Ročný príjem finančných prostriedkov za rok 2019 
do pokladne a na bankové účty mesta (obrat MD 
účtov 221 a 211) 

6278339,45 

Upravené príjmy (obrat MD) 6278339,45 

Ročný úbytok finančných prostriedkov za rok 2019 z 
pokladne a z bankových účtov mesta (obrat Dal 
účtov 221 a 211) 

6152446,39 

Použitie RF v roku 2019 (pripočítateľný výdavok) - 
suma ktorá bola z prostriekov mesta iba UHRADENÁ 
- sú to naše úspory, nepredstavuje pre nás príjem 
(ako podielové dane) iba výdavok a sme sumu 
výdavkov o túto sumu upravili 

125754,54 

Vybraté z prebytku 2018 a zaradené do rozpočtu 
2019 (pripočítateľný výdavok). Táto suma 
predstavuje finančné prostriedky, ktoré sme pri 
záverečnom účtu za rok 2018 vyberali z prebytku a 
v 2019 sme ich do rozpočtu zaradili a aj zaplatili. 
Opäť sa to správa podobne ako rezervný fond - 
peniaze už boli na účtoch mesta k 1.1.2019 (v roku 
2019 neprišli) , sú iba naším výdavkom. Túto sumu 
sme iba vybrali z prebytku, ale sme ju neminuli. 
Položka ale nezahŕňa napr. fond opráv, ktorý  
predstavuje pre mesto presun finančných 
prostriedkov medzi bankovými účtami mesta, 
nezohľadňovala som ju.  

127534,07 

Upravené výdavky (obrat Dal) 5899157,78 

Hotovostný prebytok  379181,67 
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Tabuľka č. 2 

Následne musíme postupovať podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a vylúčiť zo sumy 403 198,70 účelové prostriedky. Uvádzam môj návrh úpravy prebytku, ktorý 

je oproti zverejnenému návrhu upravený o dve položky – vratka DSS + exekúcie zamestnancov:  

 

„Hotovostný prebytok „ za rok 2019, tj. suma, 
z ktorej budeme vychádzať = 379 181,67 € pri 
vysporiadaní prebytku za rok 2019 musíme 
upraviť.  
Celú sumu do rezervného fondu previezť 
nemôžeme, nakoľko ju musíme upraviť 
o „účelovo určené prostriedky“ ktoré nám 
musia zostať na bežnom účte.   
V roku 2020 sú tieto prostriedky buď uhradené 
alebo prevedené na osobitný účet (fond opráv, 
úspory klientov DSS) 
 

 379 181,67 € 

Vylúčime účelové prostriedky  v zmysle § 16 
ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách 
 

106 952,80 € 

Z toho:   
Financie klientov DSS -954,26 € 

Prijaté zábezpeky klientov DSS v r. 2019 (prírastok) -600,00 € 

Fond opráv 2019 (rozdiel medzi tvorbou a použitím 
fondu za rok 2019) -31 190,88 € 

Finančné prostriedky ZUŠ (vlastné príjmy z roku 
2019) -275,95 € 

Nevyčerpaný grant COOP Jednota – MŠ J. Cikkera -458,00 € 

Zostatok na príjmovom účte k 31.12.2019 – MŠ J. 
Cikkera -417,16 € 

Zostatok na výdavkovom účte k 31.12.2019 – MŠ J. 
Cikkera -882,00 € 

Nevyčerpané normatívne FP – učebnice -84,00 € 

Nevyčerpané normatívne FP – dopravné -121,00 € 

Nevyčerpaná dotácia r. 2019 – Kamerový systém  -1 967,80 € 

Nevyčerpaná dotácia r. 2019 – FUN PARK  -9 000,00 € 

Nevyčerpaná dotácia r. 2019 – futbalové ihrisko -8 300,00 € 

Nevyčerpaná dotácia r. 2019 – detské ihrisko -10 000,00 € 

Nevyčerpané prostriedky z roku 2019 z dotácie na 
stravu UPSVR -8 000,00 € 

Vratka prevodu zostatku vlastných prostriedkov ZŠ 
z r. 2019 - strava -12 124,96 € 

Zostatok vlastných príjmov  - základná škola -5 071,71 € 

Dotácia vojnové hroby - nevyčerpaná -239,12 € 

Upravený prebytok (suma, ktorú možno previesť 
do rezervného fondu, prípadne iných peňažných 
fondov) tj. 379 181,67 – 106 952,80 = 272 228,87 
 272 228,87 € 
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Záver:  

Tvorba rezervného fondu za rok 2019 = 227 228,87 € 
 

 

 

 

PREBYTOK PROSTRIEDKOV Z MINULÝCH ROKOV 

 

V rámci záverečného účtu za rok 2019 bola opäť vykonaná inventarizácia finančných prostriedkov 

podľa stavu k 31.12.2019.  

Podľa môjho názoru mesto môže pokračovať v postupnom presune prebytkov minulých rokov do 

rezervného fondu (prípadne iných fondov mesta).  

 

Inventarizácia finančných prostriedkov mesta k 31.12.2019 

 

 

Rezervný fond k 31.12.2019 398 541,61 

Peňažný fond k 31.12.2019 100 000,00 

Zábezpeky - nájomné byty 71 728,92 

Fond opráv a údržby 55 403,70 

Dom seniorov - zábezpeky klientov 6 200,00 

Dom seniorov - peniaze klientov 1 749,57 

Sociálny fond 1 786,27 

Hotovostný prebytok 2019 379 181,67 

Spolu identifikované k 31.12.2019 1 014 591,74 

Stav finančných prostriedkov k 31.12.2019 1 159 059,14 

Rozdiel (odhad 2019 prebytky minulých rokov) 144 467,40 

Odhad 2018 prebytky minulých rokov 145 469,34 

Odhad 2017 prebytky minulých rokov 126 495,00 

 

Odhady prebytkov minulých rokov sú upravené o sumy, ktoré boli období 2017 - 2018 presunuté 

do peňažných fondov.  

 

Podľa môjho názoru mesto Sliač môže v rámci usporiadania finančných vzťahov za rok 2019 

presunúť do peňažných fondov 80 000 €.  

 

Po zostavení záverečného účtu za rok 2019 ekonomický úsek zistil jednu skutočnosť, ktorú by bolo 

vhodné opraviť práve pri schvaľovaní záverečného účtu.  

 

Bolo zistené, že v stave zábezpek na bankovom účte nie je zložená zábezpeka za 1 nájomný byt vo 

výške 1044,84 €. Je potrebné stav zábezpek doplniť a to nasledovne:  
 

Stav zábezpek k 31.12.2019 71 728,76 € 

Chýbajúca zábezpeka 1 044,84 € 

Prepočítaný stav zábezpek 72 773,60 € 
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Zábezpeku navrhujeme doplniť z prebytkov minulých rokov vo výške 1044,84 €.  

 

Zároveň odporúčam mestskému zastupiteľstvu sumu 80 000 € (prebytky minulých rokov) zaradiť 

do rezervného fondu a zároveň túto sumu zaradiť do rozpočtu (ako použitie rezervného fondu na 

úhradu bežných výdavkov z dôvodu zabezpečenia likvidity mesta počas krízovej situácie). Tento 

krok umožňuje § 36 zákona č. č. 67/2020 o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej 

oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 V nasledujúcej 

tabuľke uvádzam stav likvidity mesta ku dňu 27.5.2020. Prepočítam tieto čísla ešte deň pred 

zasadnutím mestského zastupiteľstva, aby som ich aktualizovala, pretože v čase vykonania prepočtu 

mesto ešte neposlala finančné prostriedky rozpočtovým organizáciám a Mestskému kultúrnemu 

stredisku.  

 

Stavy na bankových účtoch mesta Sliač k 27.5.2020 (tie 
bankové účty, z ktorých je možné hradiť bežné výdavky 
a splácať úvery 647 490,87 

Odvod do rezervného fondu + prebytky minulých rokov 
2019 = 272 228,87 + 80 000 = 352 228,87  
 352 228,87 

Ešte navrhujem zohľadniť sumu, ktorá je v rámci 
záverečného účtu vybratá z prebytku, ale peniaze zostali 
na účte mesta 
Fond opráv = 31 190,88 € 
Dotácia – kamerový systém = 9 000 € 
Dotácia FUN PARK = 8 300 € 
 48 490,88 

Prepokladaná suma prebytkov minulých rokov  
144 469,34 – 80 000 =  64 469,34 

Disponibilné zdroje mesta k 27.5.2020 182 301,78 

Iba dotácia pre školské zariadenia a mestské kultúrne 
stredisko 71 602,73 € 

Prepočítané disponibilné zdroje 110 699,05 

Pre porovnanie uvádzam priemerné mesačné výdavky 
mesta sliač (podľa prepočtov ekonomického úseku) 220 000,00 

 

Z uvedeného vyplýva, že sumu do rezervného fondu je potrebné odvádzať postupne, nie naraz. 

A zároveň odporúčam využiť zákonnú možnosť zapojiť rezervný fond do rozpočtu mesta za účelom 

úhrady bežných výdavkov.  

 

ANALÝZA PRÍJMOV A VÝDAVKOV MESTA 
 

PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV 

Vlastné príjmy bežného rozpočtu predstavovali daňové príjmy a nedaňové príjmy. Príjmy 

kapitálového rozpočtu predstavovali prevažne príjmy z predaja majetku mesta.  

 

Príjmy bežného rozpočtu boli tvorené aj dotáciami na činnosť preneseného výkonu štátnej správy 

(matrika, stavebný úrad, školstvo, opatrovateľky a podobne) 

 

Významné položky bežných príjmov:  

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 
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Najväčší podiel na celkovom objeme daňových príjmov 79,75 % má výnos dane poukazovanej 

územnej samospráve zo štátu tzv. podielová daň zo štátneho rozpočtu, ktorej vývoj  za posledné 

štyri roky je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 

 

Rok 2014 1 212 033,77 € 

Rok 2015 1 390 598,41 € 

Rok 2016 1 576 113,77 € 

Rok 2017 1 696 307,86 € 

Rok 2018 1 904 831,93 € 

Rok 2019 2 111 639,77 € 

 

Ministerstvo financií SR zverejnilo výšku podielových daní na rok 2019 pre mesto Sliač vo výške 

2 075 900,00 € skutočné plnenie prestavovalo 2 111 639,77 €.  Táto skutočnosť ovplyvnila aj 

plnenie daňových príjmov rozpočtu mesta.  

 

Prehľad výberu najvýznamnejších daní a poplatkov za obdobie 2014-2019 

 

 

Daň z nehnuteľností za obdobie 2014-2018 

2014 242 343,00 € 

2015 239 877,65 € 

2016 249 051,43 € 

2017 245 345,99 € 

2018 250 692,13 € 

2019 259 242,03 € 

Rozpočtované príjmy pre daň z nehnuteľností 245 000€ (schválený rozpočet), skutočné plnenie 

predstavovalo 259242,03€.  

 

Prehľad výberu dane z nehnuteľností (daň z pozemkov, stavieb, bytov)  v roku 2019:  

Daň 

z nehnuteľností 

Vyrubená daň v 

€ 

Zaplatená daň podľa výkazu FIN 1-12 v € za 

jednotlivé dane spolu 

Daň z pozemkov 58 006,98 250 692,13 € 

Daň zo stavieb 188 662,02 

Daň z bytov 12 573,03 

Spolu 259 242,03 

 

 

Prehľad výberu dane za ubytovanie za obdobie 2014-2019 

2014 53 997,80 € 

2015 83 369,51 € 

2016 69 755,40 € 

2017 74 419,20 € 

2018 74 664,00 € 

2019 78 784,20 € 

 

Rozpočtované príjmy pre daň za ubytovanie 73 000 €, skutočné plnenie predstavovalo  

78 784,20 € €. Ku dňu spísania tohto stanoviska mesto neeviduje nedoplatky na dani z ubytovania.  

 

Prehľad výberu poplatku za komunálny odpad za obdobie 2014-2019 
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2014 104 223,46 € 

2015 104 906,24 € 

2016 143 403,42 € 

2017 155 931,67 € 

2018 149 197,37 € 

2019 143 877,87 € 

 

Napriek poklesu výberu poplatku za komunálny odpad, je výber za komunálny odpad pre mesto 

uspokojivý, nakoľko výber je vyšší ako výrub. Pokles výberu je čiastočne spôsobený zmenou 

frekvencie vývozu u podnikateľov oproti predchádzajúcemu roku a rovnako tento pokles ovplyvnilo 

percento skutočne uhradeného poplatku za rok 2019 k 31.12.2019, nakoľko niektorí poplatníci tento 

poplatok uhradili až v nasledujúcom roku.  

 

 

 

 

Nedaňové príjmy 

 

Celkové nedaňové príjmy (iba bežné, nie kapitálové) vyčíslené v záverečnom účte za rok 2019 

predstavujú sumu 729 734,11 € (skutočné plnenie k 31.12.2019). Táto suma predstavuje:  

 

Nedaňové príjmy mesta (bežné) 497 651,45 € 

Nedaňové príjmy školských zariadení 

(príjmy z prenájmu priestorov – napr. 

telocvične v ZŠ, vybraté školné – poplatky za 

MŠ, ŠKD, ZUŠ, strava – réžia, strava s  a 

podobne 

232 082,66 € 

Spolu 729 734,11 € 

 

V záverečnom účte za rok 2018 boli nedaňové príjmy vyčíslené osobitne za mesto a osobitne za 

rozpočtové organizácie. V záverečnom účte za rok 2020 je tento údaj uvedený spoločne za celý 

konsolidovaný celok. Táto skutočnosť ovplyvnila vyššie vykázané príjmy z vlastníctva majetku 

uvedené v nasledujúcom prehľade.   

 

Príjmy z vlastníctva majetku za obdobie 2014-2019 

 – prenájom nehnuteľností a mestských nájomných bytov 

2014 172 010,52 € 

2015 292 939,79 € 

2016 283 353,33 € 

2017 216 204,15 € 

2018 209 290,30 € 

2019 226 183,01 € 

 

Príjmy z vlastníctva majetku vo výške 226 183,01 € zahŕňajú:  

Príjmy z vlastníctva majetku mesta (príjem 

za mesto bez rozpočtových organizácií) 

211 800,95 € 

Príjmy rozpočtových organizácií 

z vlastníctva majetku –  napr. prenájom 

telocvične v ZŠ 

14 382,06 € 
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Spolu 226 183,01 € 

 

Príjmy z predaja výrobkov tovarov a služieb 

 

2018 206 561,21 € 

2019 426 341,88 € 

 

Príjmy z predaja výrobkov tovarov a služieb sú v roku 2019 vyčíslené vo výške 426 341,88 € (toto 

číslo predstavuje príjmy vrátane rozpočtových organizácií, v záverečnom účte za rok 2018 boli tieto 

príjmy vyčíslené iba za mesto bez rozpočtových organizácií).  

 

 

 

 

 

Suma 426 341,88 € (príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb  pozostáva z:  

 

Príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb 

za mesto bez rozpočtových organizácií 

(príjmy z poplatkov za sociálne služby 

poskytované v Domove seniorov, príjmy 

z energií, ktoré mesačne platia nájomníci 

mestských nájomných bytov) 

213 986,67 € € 

Príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb 

rozpočtových organizácií mesta = poplatky 

za školné (poplatok za MŠ, školský klub, 

školné v ZUŠ, školská jedáleň (réžia aj 

potraviny) 

212 355,21 € 

Spolu 426 341,88 € 

 

 

Kapitálové príjmy 

 

Kapitálové príjmy mesta v roku 2019 predstavujú sumu 51 767,03 € z toho:  

 

Položka Suma  Poznámka 

Kapitálové granty 27 300,00 € Kapitálové granty:  

Nadácia SPP – hracie prvky na detské 

ihrisko = 2000 € 

Úrad vlády SR -  FUN PARK – detské 

ihrisko= 8 300 € 

MV SR – modernizácia kamerového 

systému = 9 000 € 

Úrad vlády SR – detské ihrisko pre MŠ J. 

Cikkera = 8 000 € 

 

Príjem z predaja 

kapitálových aktív 

26 461,03 € Predaj mestského majetku (predaj pozemkov 

– Opálková, Urda, Kiss) 

Spolu 51 761,03 €  
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Príjmové finančné operácie 
Príjmové finančné operácie boli vykázané vo výške 267 353,59 €.  

 

Prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta na bežný 

účet za účelom financovania kapitálových výdavkov mesta 

a havarijných stavov 

 

125 754,54 € 

Účelové prostriedky vybraté z prebytku za rok 2018 a zaradené do 

rozpočtu 2019 v zmysle § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách 

územnej  

131 829,21 €  

Prijaté finančné zábezpeky od nájomníkov obecných nájomných bytov 

a klientov v Domove seniorov  (položka 456) 

  4 524,60 € 

Ostatné príjmové finančné operácie – prenesené kompetencie IOMO – 

zapojenie do rozpočtu (položka 456) 

12,00 € 

Spolu Mesto 262 120,35 € 

Príjmové finančné operácie školských zariadení  5 233,24 € 

Príjmové finančné operácie spolu 267 353,59 € 

 

PREHĽAD ČERPANIA VÝDAVKOV 

 

           Sumarizácia bežných výdavkov mesta Sliač k 31.12.2018 (vrátane rozpočtových organizácií) 

 

 

Program     Funkčná klasifikácia Rozpočet po 

poslednej 

zmene 2019 

Skutočnosť 

2019 

Skutočnosť 

2018 

1. Manažment a kontrola 439 526,69 439 526,69 408 658,44 

2. Propagácia a marketing 35 224,85 35 224,85 17 533,31 

3. Interné služby 299 157,24 299 157,24 248 642,55 

4. Bezpečnosť 40 834,46 40 834,46 37 350,94 

5. Odpadové hospodárstvo 359 405,81 359 405,81 428 147,87 

6. Komunikácie 15 713,04 15 713,04 26 569,88 

7. Vzdelávanie 
2 458 728,80 2 298 238,38 

1 962 711,36 
 

8. Šport 25 730,00 25 730,00 26 192,48 

9. Prostredie pre život 58 839,69 58 839,69 70 361,47 

10. Požiarna ochrana 3 232,09 3 232,09 1 132,18 

11. Sociálne a spoločenské 

služby 
180 585,50 180 585,50 

177 327,35 

12. Správa a údržba objektov 

mesta 
59 187,54 59 187,54 

59 506,41 

13. Rozvojový program mesta 399 610,78 399 610,78 373 809,71 

14. Správa bytov 39 678,01 39 678,01 38 182,38 

15. Domov pre seniorov 324 508,93 324 508,93 292 156,70 
 

Spolu 4 4 739 965,59 4 579 473,01 4 168 282,93 
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Výdavky mesta Sliač medziročne narástli  v celkovej hodnote o 411 190,08 €.  

 

V nasledujúcom texte sú zdôvodnené najvýznamnejšie zmeny výdavkov (nárast alebo pokles) 

v rámci jednotlivých programov.  

 

Program 1 – manažment a kontrola – medziročný nárast výdavkov o 30 868,25 € 

- Nárast výdavkov spôsobený nárastom mzdových výdavkov vo verejnej správe od 1.1.2019 

(v rámci tohto programu sú vykázané mzdové výdavky vedenia mesta a zamestnancov 

mestského úradu, členstvo v združeniach, bezpečnostný technik, voľby a referendá.  

- hlavne nárast výdavkov na dohody – podprogram 1.3 – správa mestského úradu – 

medziročný nárast o cca 14 069 € 

Program 2 – propagácia a marketing – medziročný nárast o 17 691 € 

Nárast položky marketingové služby (podprogram 02.03) – výdavky súvisiace s oslavami výročia 

mesta Sliač (marketingové služby 3000 €, vyhotovenie 500 ks kníh Sliač 50 rokov a  úprava 

fotografii v knihe (spolu cca 1700 €), v tomto programe od r. 2019 mesto vykazuje naviac mzdy 

informačného centra.  

 

Program 3 – interné služby – medziročný nárast o 50 514,69 €  

- Tu je zúčtovaná dohoda o urovnaní vo výške 19 654,92 € (pozemky pod športovou halou) 

- z tohto programu boli hradené výdavky na administratívne služby, poradenstvo 

a konzultačnú činnosť pre štrukturálne fondy, vypracovanie žiadostí o NFP (autobusové 

zastávky, Centrum sociálnych služieb Sliač, rekonštrukcia a stavebné úpravy MŠ na 

Cikkerovej ulici, odborné poradenstvo pri spracovaní projektovej dokumentácie na účely 

vydania stavebného povolenia a realizáciu stavby – Centrum sociálnych služieb Sliač, 

analýza využiteľnosti mestských pozemkov na parkovanie, zameranie jestvujúceho stavu 

(obradná sieň Sliač) – tieto vymenované výdavky sú v hodnote cca 18 350 € 

 

Program 4 – bezpečnosť 

Mierny nárast cca 3400 € - z dôvodu nárastu miezd vo verejnej službe (mestská polícia) 

 

Program 5 – Odpadové hospodárstvo – medziročný pokles o 68 742,06 € 

 

V roku 2018 boli v čerpaní výdavkov v programe 5 vykázané aj kapitálové výdavky na obstaranie 

investičného majetku v hodnote 88 485,60€. V roku 2019 boli v čerpaní výdavkov na programe 5 

vykázané kapitálové výdavky vo výške 16 395 € (nákup mulčovacej kosačky a vykurovacieho kotla 

– areál bývalého poľnohospodárskeho družstva)  

 

Výdavky na prenájom kontajnerov a odvoz všetkých druhov odpadu sú za rok 2019 vykázané 

takmer v rovnakej výške ako v roku 2018.  

 

V nasledujúcej tabuľke prehľad výdavkov mesta na prenájom kontajnerov a odvoz všetkých druhov 

odpadu za posledné 3 roky:  

 

Rok  Prenájom 

kontajnerov 

odvoz všetkých 

druhov odpadu 

Spolu 

2016 776,65 € 133 166,53 € 133 943,38 € 

2017 1035,83 € 144 366,50 € 145 402,33 € 

2018 1035,84 € 139 361,97 € 140 397,81 € 
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2019 1035,84 € 139 091,48 € 140 127,32 € 

 

Program 6 – Komunikácie – pokles výdavkov o 10 856 € - tu sú vykázané výdavky na zimnú 

a letnú údržbu (vykázaná úspora) 

 

Program 7  - vzdelávanie - medziročný nárast výdavkov o 496 017,44 €. 

V programe 7 vykázané výdavky na prenesené a originálne kompetencie na financovanie školských 

zariadení mesta. Ide o pravidelný nárast výdavkov na školstvo.  

Medziročný nárast oproti roku 2018 = 496 017 €  

Dôvody 

- granty základnej školy 

- nárast hlavne mzdových výdavkov na prenesené a originálne kompetencie 

- prehratý súdny spor – p. Nemec 
 

Ku kapitálovým výdavkom mesta:  

 

Kapitálové výdavky sú vykázané na viacerých programoch mesta (nielen program 13 – rozvojový 

program mesta) 

 

Kapitálové výdavky celkom             267 132,09 €  

z toho   

Z vlastných zdrojov (41)             30 607,34 €  

Z kapitálových príjmov (43) - z 

predaja majetku             18 195,60 €  

Z rezervného fondu             93 315,20 €  

Z dotácií a grantov           127 013,95 €  

 

 

ZÁVER 

 

1) Návrh záverečného účtu mesta Sliač za rok 2019 je spracovaný v súlade s príslušnými 

ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje 

všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy.  

2) Bol zverejnený v zákonom stanovenej lehote  

3) Údaje uvedené v záverečnom účte korešpondujú s výkazmi účtovnej závierky zostavenej 

k 31.12.2019 

 
 

         

Návrh na uznesenie 
Mestské zastupiteľstvo 

b e r i e  n a v e d o m i e  
stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2019 
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Príloha č. 6 

K bodu č.18: Správa hlavnej kontrolórky mesta z kontrolnej činnosti 

 

Predkladá: Ing. Miroslava Škorňová, hlavná kontrolórka 
                                                                                                                                                            

 

V zmysle § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. predkladám mestskému zastupiteľstvu 

nasledujúcu správu o výsledkoch z kontrolnej činnosti ku dňu konania zastupiteľstva.  

 

Kontrola používania služobných motorových vozidiel mestského úradu Sliač, vedenie 

evidencie jázd a vyhodnotenie spotreby PHM 

 

Kontrolované obdobie: rozpočtové roky 2010 – 2019 

 

1) Cieľ kontroly:  

 

- Kontrola vedenia kníh jázd a následného mesačného zúčtovania spotreby PHM (roky 2018-

2019) 

- Porovnanie normovanej a skutočnej ročnej spotreby (obdobie 2018-2019) 

- Používanie SMV primátorom Ing. Danielom Dunčkom na súkromné účely za obdobie 2010-

2018 – analýza a prepočty z dôvodu podania trestného oznámenia vo veci prečinu 

zneužívania právomoci verejného činiteľa za účelom vyčíslenia vzniku škody 

- Smernica o používaní služobných motorových vozidiel v podmienkach samosprávy mesta 

Sliač – existencia smernice, jej platnosť  

 

2) Výsledky kontroly 

 

6. 1 Kontrola vedenia kníh jázd a následného mesačného zúčtovania spotreby PHM (roky 2018 -

 2019) 

V nasledujúcej tabuľke je uvedený zoznam kontrolovaných služobných motorových vozidiel 

a prehľad, ako bola v kontrolovanom období vedená kniha jázd u jednotlivých SMV.   

 

ŠPZ vozidla Zaradenie Rok 2018 - 

vyhodnotenie, či 

bola alebo nebola 

priebežne vedená 

kniha jázd  

Rok 2019- vyhodnotenie, či 

bola alebo nebola priebežne 

vedená kniha jázd 
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ZV 415 DM Domov seniorov Áno  Áno  

ZV 457 DL Sociálne služby - 

mesto 

Áno Áno  

ZV 237 CZ Mestská polícia Áno  Áno  

ZV X 155 1. Služobné 

vozidlo - 

primátor 

Nie  - kniha bola 

vedená od novembra 

2018 

1 – 9/2019  - nebola vedená 

Kniha bola vedená od 11/2019 

ZV 089 DY 2. Služobné 

vozidlo - 

primátorka 

Auto bolo obstarané  

v roku 2019 

Kniha jázd za rok 2019 bola 

hlavnej kontrolórke predložená 

dňa 15.4.2020.  Ekonomickému 

úseku predložená nebola a preto 

nedokážem posúdiť, či bola 

vedená priebežne 

 

V súčasnosti sú knihy jázd zavedené vo všetkým motorových vozidlách.  

 

Mesačné zúčtovanie je vykonávané vždy na konci mesiaca na základe údajov, ktoré poskytnú 

príslušní referenti o stave tachometra SMV a na základe dokladov o obstaraní PHM.  

Mesto Sliač však nemá zaužívaný konkrétny postup predkladania údajov k mesačnému 

zúčtovaniu. Dôležitý je údaj o stave tachometra na konci mesiaca.  

Dodávateľom PHM pre mesto Sliač je Slovnaft, a. s.. Každému vozidlu je pridelená tankovacia 

karta. Vždy po doplnení nádrže prostredníctvom tankovacej karty, je na čerpacej stanici vydaný 

pokladničný doklad, na ktorom je uvedený aj stav tachometra vozidla. Toto číslo nahlasuje vždy 

vodič pri tankovaní a má štatistický charakter. Navyše sa môže stať, že nahlásený údaj nemusí byť 

presný alebo zamestnanec čerpacej stanice číslo nahodí nesprávne.  

Preto neodporúčam mestu Sliač, aby základom pre mesačné zúčtovanie PHM bol práve tento 

údaj (túto informáciu uvádzam z dôvodu, že pri výkone kontroly som zistila, že zamestnanci sú 

usmerňovaní práve týmto spôsobom). 

 

Odporúčam vedeniu mesta určiť jednotný spôsob, akým bude nahlasovaný stav tachometra 

služobných motorových vozidiel na konci mesiaca, nakoľko tento údaj je potrebný pre 

ekonomický úsek za účelom vyčíslenia spotreby PHM. Zamestnanci zodpovední za SMV by 

mali nahlasovať túto informáciu ekonomickému úseku písomne (stačí doložiť fotokópiu 

poslednej strany knihy jázd a pripojiť dátum a podpis. Zároveň bude príslušný zamestnanec 

zodpovedný za to, aby stav tachometra v knihe jázd zodpovedal údajom, ktoré sú podkladom 

pre mesačné zúčtovanie spotreby.  

Toto odporúčanie uvádzam z dôvodu, že pri prepočte a porovnaní skutočnej a normovanej 

spotreby som zistila rozdiely práve v tejto veličine (kniha jázd vs podklady pre zúčtovanie) viď. 

bod 6.2 tejto správy.  

Zároveň odporúčam zabezpečiť archiváciu kníh jázd ku všetkým SMV, nakoľko v tomto 

prípade tiež nie je určený jednotný postup  
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6.2 Porovnanie normovanej a skutočnej ročnej spotreby (obdobie 2018-2019) 

 

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené prepočty priemernej spotreby PHM a porovnanie na normovanú 

spotrebu u vybraných SMV (ZV 415 DM, ZV 457 DL, ZV 237 CZ, ZV 089 DY).  

 

Služobné motorové vozidlo ZV 415 DM – Renault Kangoo - Domov Seniorov 

Rok  Počet km 

najazdených km 

Priemerná 

zaplatená 

cena 

PHM/1 liter   

Výdavky na 

PHM za 

vozidlo za 

príslušný 

rok 

Normovaná 

spotreba v litroch 

na 100 km (podľa 

osvedčenia)  

Prepočítaná ročná 

skutočná spotreba 

v litroch na 100 km 

2018 

 

10 491 km 1,26 €/ liter 836,93 € 6,50 litrov/100 km 6,36 litrov/100 km 

2019 5 951 km 1,23 €/ liter 421,36 € 6,50 litrov/100 km 5,75 litrov/100 km 

 

Služobné motorové vozidlo ZV 457 DL – Citroen Berlingo – MsÚ – sociálne služby 

Rok  Počet km 

najazdených km 

Priemerná 

zaplatená 

cena 

PHM/1 liter   

Výdavky na 

PHM za 

vozidlo za 

príslušný 

rok 

Normovaná 

spotreba v litroch 

na 100 km (podľa 

osvedčenia)  

Prepočítaná ročná 

skutočná spotreba 

v litroch na 100 km 

2018 

 

7 679 km 1,37 €/ liter 923,64 € 9,20 litrov/100 km 8,77 litrov/100 km 

2019 7 099 km 1,34 €/ liter 845,54 € 9,20 litrov/100 km 8,89 litrov/100 km 

 

Služobné motorové vozidlo ZV 237 CZ – Citroen Berlingo – Mestská polícia 

Rok  Počet km 

najazdených km 

Priemerná 

zaplatená 

cena 

PHM/1 liter   

Výdavky na 

PHM za 

vozidlo za 

príslušný 

rok 

Normovaná 

spotreba v litroch 

na 100 km (podľa 

osvedčenia)  

Prepočítaná ročná 

skutočná spotreba 

v litroch na 100 km 

2018 6 720 km 1,26 €/ liter 543,16 € 7,90 litrov/100 km 6,42 litrov/100 km 
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2019 8 056 km 1,23 €/ liter 812,01 € 7,90 litrov/100 km 8,19 litrov/100 km 

 

 

 

 

Služobné motorové vozidlo ZV 089 DY – primátorka 

Rok  Počet km 

najazdených km 

Priemerná 

zaplatená 

cena 

PHM/1 liter   

Výdavky na 

PHM za 

vozidlo za 

príslušný 

rok 

Normovaná 

spotreba v litroch 

na 100 km (podľa 

osvedčenia)  

Prepočítaná ročná 

skutočná spotreba 

v litroch na 100 km 

2019 8 820 km 1,31 €/ liter 754,28 € 6,30 litrov/100 km 6,82 litrov/100 km 

 

Vyššia skutočná priemerná ročná spotreba oproti normovanej spotrebe je vykázaná pri dvoch SMV 

a to ZV 237 CZ – mestská polícia a ZV 089 DY – primátorka mesta.  

 

Pri prepočtoch skutočnej priemernej ročnej spotreby som vychádzala zo stavu tachometra, ktorý 

bol zaznamenaný v knihe jázd.  

 

Následne som porovnala stav tachometra k 31.12.2019 u jednotlivých služobných motorových 

vozidiel a údajom stavu tachometra k 31.12.2019, ktorý bol „nahlásený“ ekonomickému úseku. 

V nasledujúcej tabuľke uvádzam porovnanie:  

 

Stav tachometra k 31.12.2019 u vybraných SMV 

SMV Kniha jázd k 31.12.2019 Účtovníctvo 

k 31.12.2019 

Rozdiel 

Dom seniorov – 

Renault Kangoo 

ZV 415 DM 

19 066 km 19 066 km 0 km 

MsÚ – sociálne 

služby  - Citroen 

Berlingo  

ZV 457 DL 

17 208 km 17 258 km 58 km – viac km 

vykázaných 

v účtovníctve ako 

najazdených podľa 

knihy jázd 

Mestská polícia – 

Citroen Berlingo  

ZV 237 CZ 

44 545 km 44 753 km 208 km – viac km 

vykázaných 

v účtovníctve ako 

najazdených podľa 

knihy jázd 
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SMV Škoda Octavia ZV 089 DY – auto primátorky – nakoľko bolo SMV obstarané v roku 

2019 vyčíslila som rozdiel (kniha jázd vs účtovníctvo) – počiatočný aj konečný stav 

tachometra.  

 

Počiatočný stav tachometra k 1.1.2019 (nesúlad v knihe jázd a v účtovníctve v začiatku 

používania SMV), auto bolo obstarané v máji 2019, tankovanie podľa účtovníctva už aj v máji 

2019, predložená kniha jázd je písaná od 1.6.2019. Pri nasledovnom porovnaní bol použitý stav 

k 1.6.2019 (tento deň auto jazdilo iba po meste Sliač – 8 km) 

Kniha jázd Účtovníctvo  Rozdiel 

433 km 10 km Rozdiel 423 km – viac km 

vykázaných na tachometri 

auta podľa knihy jázd ako v 

účtovníctve 

 

Konečný stav tachometra k 31.12 2019 

Kniha jázd Účtovníctvo  Rozdiel 

8 886 km 8 830 km Rozdiel 56 km – viac km 

vykázaných na tachometri 

auta podľa knihy jázd ako v 

účtovníctve 

 

U SMV prideleného mestskej polícií zvýšená spotreba vzniká v dôsledku toho, že policajti pri 

plnení povinností nechávajú naštartované auto (zvyšuje sa spotreba PHM a nepribúdajú kilometre). 

Zvýšená nadspotreba, ktorá bola prepočítaná v rámci kontroly môže byť dôsledkom nesúladu medzi 

stavom tachometra k 31.12.2019 vykázaným v knihe jázd a stavom tachometra, ktorý bol „ústne 

nahlásený“ ekonomickému úseku a následne zaevidovaný do účtovníctva a použitá ako podklad pre 

výpočet SPOTREBY PHM k 31.12.2019.   

 

SMV pridelené primátorke – nadspotreba mohla vzniknúť aj v dôsledku toho, že predložená kniha 

jázd bola písaná od 433. kilometra a pri prepočte spotreby som počet najazdených kilometrov 

prepočítala ako rozdiel medzi konečným stavom k 31.12.2019 a počiatočným stavom kilometrov 

podľa predloženej knihy jázd.  Ekonomický úsek eviduje počiatočný stav km tohto služobného 

vozidla = 10 kilomentrov a nie 433 kilometrov.  

V knihe jázd neboli uvedené všetky najazdené kilometre (rozdiel vznikol pri počiatočnom stave 

tachometra). Ak ročné výdavky na nákup PHM sú údaj fixný z účtovníctva (pričom sú zahrnuté 

všetky tankovania aj v hotovosti aj na kartu), prepočítaná skutočná priemerná spotreba je vyššia.  

 

Rozdiel vo finančnom vyjadrení je viacmenej zanedbateľný (6,3/100*1,31*400 = 33,01 €), 

u policajného auta je to ešte menej. Na základe výsledkov tejto kontroly však odporúčam zamerať 

sa na stanovenie jednotného spôsobu nahlasovania konečného stavu tachometra na konci 

mesiaca na ekonomický úsek a zabezpečenie toho, aby údaje vykázané v knihách jázd boli 

v súlade s účtovníctvom. Takto mesto zabezpečí preukázateľnosť účtovných záznamov v zmysle § 
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32 zákona o účtovníctve a rovnako preukázateľnosť výdavkov na spotrebu PHM v súlade s § 19 

ods. 3 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách ako aj s § 8 ods. 2 zákona o obecnom 

zriadení.  

 

6.3. Používanie SMV primátorom Ing. Danielom Dunčkom na súkromné účely za obdobie 

2010-2018 – analýza a prepočty z dôvodu podania trestného oznámenia vo veci prečinu 

zneužívania právomoci verejného činiteľa 

 

Zistenia za obdobie 2010-2018:  

Bývalý primátor Ing. Dunčko knihu jázd k SMV Škoda Octavia ZV X 155 neviedol. Kniha 

bola vedená iba od novembra 2018.  

 

K uvedenej skutočnosti uvádzam nasledovné:  

 

Mesto je povinné zabezpečiť účtovné záznamy súvisiace s nákupom a spotrebou pohonných 

hmôt pri vykonaných jazdách motorových vozidiel v súlade s § 32 zákona č. 431/2002 Z. z. 

o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ktorý hovorí o preukázateľnosti účtovných 

záznamov.  

 

NÁKUP PHM 

- Nákup mesto preukazuje na základe dokladov o obstaraní PHM (faktúry, ktoré sú vystavované 

dodávateľom Slovnaft, a.s. – mesačne, prípadne dvakrát mesačne) 

 

SPOTREBA PHM  

- Spotreba je preukázaná knihou jázd (kde sú uvedené údaje o tom kto, kedy a kde použil 

služobné motorové vozidlo) 

- Zároveň je mesačne robený prepočet spotreby PHM ekonomickým úsekom (na základe údajov 

o najazdených kilometroch a obstaraní PHM – koľko litrov PHM a za akú sumu).  

Ak sú v rámci samosprávy tieto záznamy vedené poctivo, dokáže mesto preukázať:  

 

1) dodržanie pravidiel rozpočtového hospodárenia v zmysle § 19 ods. 3 zákona č. 523/2004 

Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy – tj. dodržanie hospodárnosti, efektívnosti 

a účinnosti použitia verejných zdrojov  

2) dodržanie § 8 ods. 2 zákona č. 369/1992 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p., podľa 

ktorého majetok mesta má slúžiť na plnenie úloh mesta. 

 

Pokiaľ je nadspotreba zdôvodnená a prijateľná (SMV mestskej polície) je aj oprávnená. A to 

z dôvodu, že pokiaľ samospráva vynakladá výdavky na obstaranie PHM na plnenie úloh 

samosprávy (nie na podnikateľskú činnosť), nie sú tieto výdavky výdavkami DAŇOVÝMI 

(rovnako ako príjmy samosprávy – podielové dane a ostatné vlastné príjmy mesta nie sú 

príjmami ZDANITEĽNÝMI PRÍJMAMI v zmysle zákona o dani z príjmov).   

 

Nevedenie knihy jázd má za následok porušenie  § 32 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve 

v znení neskorších predpisov.  
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Nakoľko dlhodobo pretrváva problém so zápisom jázd primátora/primátorky do knihy jázd 

odporúčam mestskému zastupiteľstvu prijať nasledovné opatrenia na odstránenie tých 

nedostatkov:  

-  zaviesť do SMV určeného pre primátora systém GPS, ktorý generuje aj knihu jázd 

- prehodnotiť a stanoviť podmienky používania SMV ZV 089 DY (auto primátorky) 

v podmienkach samosprávy mesta Sliač (používanie na súkromné účely, parkovanie 

doma a podobne). Mesto obstaralo v roku 2019 nové služobné auto pre primátorku 

mesta.  V prípade používania na súkromné účely je potrebné postupovať v zmysle § 5 

ods. 3 písm. a) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov (tj. zdaniť poskytnutie SMV na 

súkromné účely ako nepeňažný príjem). 

 

 

K nepreukázaným jazdám (nevedenie knihy jázd) Ing. Dunčkom a vyčísleniu škody 

(neoprávneného prospechu) uvádzam nasledovné: 

 

- Ing. Dunčko v období 2010 – 2018 knihu jázd neviedol (začal ju viesť v novembri 2018) 

- počas obidvoch funkčných období mal uzatvorenú dohodu o používaní služobného 

motorového vozidla 

- počas 1. funkčného obdobia v roku 2010 – 2014 mal uzatvorenú dohodu o používaní 

služobného motorového vozidla iba na služobné účely 

- počas 2. funkčného obdobia v roku 2014 – 2018 mal uzatvorenú dohodu o používaní 

služobného motorového vozidla na súkromné a služobné účely 

- Jediný záznam o prevádzke vozidla predstavujú mesačné zúčtovania za súkromné 

jazdy, ktoré Ing. Dunčko predkladal ekonomickému úseku, ktorý ich následne spracoval cez 

mzdový okruh účtovníctva 

- Súkromné jazdy Ing. Dunčko začal vykazovať v 2. funkčnom období od roku 2015 

- Tieto vyúčtovania zo súkromných ciest však nie je možné porovnať na knihu jázd, nakoľko 

ju nepísal. Rovnako nie je možné preukázať či vykázal všetky súkromné jazdy.  

- Priznaná suma za spotrebu PHM za súkromné jazdy mu bola zo mzdy zrazená 

- Používanie služobného motorového vozidla na súkromné účely nebolo v období 2015 - 2018 

zdanené ako nepeňažný príjem v zmysle § 5 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov.  

Zdaneniu nepeňažného príjmu podľa § 5 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov podlieha 

nepeňažný príjem zamestnanca počas ôsmich bezprostredne po sebe nasledujúcich 

kalendárnych rokov od zaradenia motorového vozidla do užívania vrátane, pokiaľ auto 

používa na súkromné účely. Výška nepeňažné príjmu závisí od obstarávacej ceny vozidla. 

Škoda Octavia ZV X 155 bola v účtovníctve vedená v nulovej obstarávacej cene. 

- SMV škoda octavia ZV X 155 (teraz ZV 616 EC) bolo podľa mojich zistení obstarané 

v roku 2007. V evidencii majetku mesta Sliač je však zapísaný rok nadobudnutia 2010, 

obstarávacia cena nulová, s poznámkou „neodpisovať“.  

- Pokiaľ bolo auto nadobudnuté v roku 2007, nepeňažný príjem v zmysle § 5 ods. 3 zákona 

595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov už v roku 2015 nemal byť zdaňovaný. Sumu 

nepeňažného príjmu – t. j. základ dane by bolo ťažké určiť, nakoľko obstarávacie cena 

vozidla je z neznámych dôvodov v účtovníctve uvedená ako nulová.  

 

V nasledovnej tabuľke uvádzam prehľad o najazdených kilometroch SMV ZV X 155 a vykázaných 

súkromných jazdách v km:  
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dátum 

stav na 

začiatku 

roka 

stav na 

konci 

roka 

najazdené 

km za 

príslušný 

kalendárny 

rok 

súkromné 

jazdy v km 

1.1.2015 31.12.2015 189270 213996 24726 3437 

1.1.2016 31.12.2016 213996 240607 26611 3929 

1.1.2017 31.12.2017 240607 266285 25678 6492 

1.1.2018 31.12.2018 266285 294478 28193 5854 

 

Z dostupných dokladov nie je možné presne preukázať, či v dôsledku konania pána Ing. 

Dunčka (nevedenie knihy jázd) vznikla škoda a vyčísliť jej výšku.  

Presná analýza jednotlivých období a kontrola mzdových a účtovných dokladov spolu s 

príslušnými prílohami tvorí Prílohu č. 1 tejto správy.  

 

6.3 Smernica o používaní služobných motorových vozidiel v podmienkach samosprávy mesta Sliač 

– existencia smernice, jej platnosť  

 

Mesto Sliač má vypracovanú Smernicu pre organizáciu, riadenie a kontrolu prevádzky služobných 

motorových vozidiel mestského úradu Sliač a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sliač, 

ktorá je platná od 1.1.2020.   

 

V čase vykonávania kontroly zamestnanci mestského úradu nevedeli o platnosti tejto 

smernice, preto odporúčam oboznámiť zamestnancov s jej platnosťou a obsahom.  

 

7) označenie konkrétnych ustanovení, ktoré boli porušené a opis zistených nedostatkov 

Por. číslo Označenie konkrétnych 

ustanovení, ktoré boli 

porušené 

Opis zistených nedostatkov 

1. 

 

Porušenie § 32 zákona 

č. 431/2002 Z.z. 

o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov 

V období 2010 – júna 2019 neboli priebežne vedené 

knihy jázd u služobných motorových vozidiel 

priradených primátorom mesta.  

Mesto je povinné zabezpečiť účtovné záznamy 

súvisiace s nákupom a spotrebou pohonných hmôt 

pri vykonaných jazdách motorových vozidiel.  

V dôsledku toho, že neboli vedené knihy jázd 

nedokáže mesto preukázať dodržanie pravidiel 

rozpočtového hospodárenia v zmysle § 19 ods. 3 

zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy – tj. dodržanie hospodárnosti, 

efektívnosti a účinnosti použitia verejných zdrojov 

a rovnako dodržanie § 8 ods. 2 zákona č. 369/1992 

Zb. o obecnom zriadení v z.n. p., podľa ktorého 
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majetok mesta má slúžiť na plnenie úloh mesta.  

  

 

3) Návrhy odporúčaní na nápravu zistených nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku:  

a) Zaviesť jednotný spôsob predkladania údajov o stave tachometra na konci mesiaca 

a to tak, aby stav tachometra k poslednému dňu v mesiaci bol potvrdený podpisom 

osoby, zodpovednej za predloženie údajov (tj. osoby, ktorá je zodpovedná za SMV). 

Uvedený údaj je potrebný pre zúčtovanie mesačnej spotreby PHM, ktorú prepočíta 

a zúčtuje ekonomický úsek.  

b) Nakoľko dlhodobo pretrváva problém so zápisom jázd primátora/primátorky do knihy 

jázd odporúčam zaviesť do SMV určeného pre primátora systém GPS, ktorý generuje aj 

knihu jázd.  

c) Odporúčam mestskému zastupiteľstvu prehodnotiť a stanoviť podmienky používania 

SMV ZV 089 DY (auto primátorky) v podmienkach samosprávy mesta Sliač 

(používanie na súkromné účely, parkovanie doma a podobne). Mesto obstaralo v roku 

2019 nové služobné auto pre primátorku mesta.  V prípade používania na súkromné 

účely je potrebné postupovať v zmysle § 5 ods. 3 písm. a) zákona č. 595/2003 Z.z. 

o dani z príjmov (tj. zdaniť poskytnutie SMV na súkromné účely ako nepeňažný príjem). 

d) Zabezpečiť archiváciu kníh jázd 

e) Oboznámiť zamestnancov so smernicou o používaní SMV  

 

Boli určené lehoty v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite boli určené 

lehoty:  

1) Lehota na podanie námietok k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam alebo 

opatreniam a k lehote na predloženie zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu 

zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku:  
     Termín do 10.6.2020 

3) Lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených 

nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku  

      Termín do 17.6.2020 

         

Návrh na uznesenie 
Mestské zastupiteľstvo 

b e r i e  n a v e d o m i e  
správu hlavnej kontrolórky z kontrolnej činnosti 

 
 


