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 Z á p i s n i c a 

 z 20. zasadnutia Mestského zastupiteľstva (MsZ) v S l i a č i  konaného dňa 22. mája 2017 

Miesto    : Zasadacia miestnosť MsÚ 

Primátor   : Ing. Daniel Dunčko  

Zást. primátora  mesta: Ing. Robert Urbanec 

Prednosta úradu  : Ing. Jozef Žabka 

Poslanci MsZ   : podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení poslanci :     Mgr. Jozef Bakša, Tomáš Škamla 

 

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. Vzdanie sa nároku na odmenu za účasť poslancov na dnešnom 20. Zasadnutí MsZ Sliač  

 6. Kontrola plnenia uznesení 

 7. Schválenie mimoriadnej dotácie pre OZ Agilita podľa VZN č.26 o poskytovaní dotácií a 

     Finančných príspevkov z rozpočtu Mesta Sliač 

 8. Schválenie návrhu rozpočtového opatrenia č.3/2017  

 9. Informácie k rýchlostnej ceste R2 

10. Zrušenie uznesení č.118/2012, 274/2016 

11. Interpelácie poslancov 

12. Odpovede na interpelácie z predchádzajúceho MsZ 

13. Slovo pre verejnosť 

14. Rôzne 

15. Záver 

 

1.  Otvorenie  

 Rokovanie 20. zasadnutia mestského zastupiteľstva otvoril a viedol primátor mesta Daniel 

Dunčko, ktorý privítal všetkých prítomných. Skonštatoval, že MsZ je uznášania schopné, 

ospravedlnil sa p. poslanec Bakša a p. poslanec Škamla. 

  

2.  Určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice 
Primátor mesta určil za zapisovateľa zápisnice p. Michaelu Mašurovú – zamestnankyňu MsÚ Sliač. 

Za overovateľov zápisnice určil primátor mesta p. poslanca Michala Gabaša a p. poslanca Róberta 

Karniša.   
 

3.  Voľba návrhovej komisie  

Do návrhovej komisie navrhol primátor mesta p. poslanca Dušana Hancka a p. poslanca Mareka 

Moravčíka.   

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie  
Uznesenie číslo 352/2017 

MsZ schvaľuje 

zloženie návrhovej komisie, predložené  Danielom Dunčkom primátorom mesta, t.j. poslancov  

                             Hlasovanie  za         7    

proti   
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     zdržali sa     2     Hancko, Moravčík 

     neprítomní   2     Bakša, Škamla    

    

4.  Schválenie programu MsZ 
Pán primátor mesta prečítal program zasadnutia MsZ. Navrhol doplniť do programu bod – vzdanie 

sa nároku na odmenu za účasť poslancov na dnešnom 20. zasadnutí MsZ Sliač. Pán primátor dal 

hlasovať za predložený návrh. Za predložený návrh hlasovali všetci prítomní 9 poslanci.  

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 

Uznesenie číslo 353/2017 

MsZ schvaľuje 

program 20. zasadnutia MsZ mesta Sliač, predložený  Danielom Dunčkom primátorom Mesta so 

zmenami 
  Hlasovanie  za                   9      

     proti            

     zdržali sa        

     neprítomní      2  Bakša, Škamla 

  

5.  Vzdanie sa nároku na odmenu za účasť poslancov na dnešnom 20. zasadnutí MsZ Sliač 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 

Uznesenie číslo 354/2017 

MsZ schvaľuje 

vzdanie sa nároku na odmenu za účasť poslancov na dnešnom 20. zasadnutí MsZ Sliač. 
                   Hlasovanie  za           9 

proti   

     zdržali sa   

     neprítomní     2    Bakša, Škamla  

 

6. Kontrola plnenia uznesení 

Pán Žabka – prednosta MsÚ skonštatoval, že uznesenia z minulého zasadnutia MsZ sú 

rozpracované, nakoľko predchádzajúce zasadnutie MsZ sa konalo 4. mája 2017. 

Pán poslanec Koreň sa opýtal p. Chudíkovej, prečo sa bude Záverečný účet Mesta Sliač schvaľovať 

na poslednú chvíľu. Pani Chudíková uviedla, že to bolo tak naplánované. Uviedla, že nejde len 

o záverečný účet, ale aj o iné veci, ktoré je potrebné prerokovať.    

Uznesenie číslo 355/2017 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 

MsZ berie na vedomie 

správu o kontrole plnenia uznesení predloženú Jozefom Žabkom, prednostom MsÚ Sliač.                     

  Hlasovanie  za           9 

proti            

     zdržal sa          

     neprítomní    2   Bakša, Škamla 

 

7. Schválenie mimoriadnej dotácie pre OZ Agilita podľa VZN č. 26 o poskytovaní dotácií a  

finančných príspevkov z rozpočtu Mesta Sliač 

Dôvodovú správu k bodu predložila p. Chudíková – vedúca ekonomického úseku. Uviedla, že danú 

dotáciu prerokovala finančná komisia, ktorá zhodnotila všetky výdavky v rámci úsporného režimu 

hradené zo strany mesta (dopravné, stravné, palivo, benzín, trávnik). Tieto výdavky boli odpočítané 

od požadovanej sumy 10 000 €. Po odpočítaní všetkých výdavkov bola stanovená suma 7 496,58 €. 

Finančná komisia odporučila schváliť dotáciu ako mimoriadnu v súlade so zmeneným VZN č. 26 

o poskytovaní dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu Mesta Sliač.  

Pán primátor uviedol, že sa uskutočnili rokovania s p. Miškufom, p. Nemcom za účasti hlavnej 
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kontrolórky Škorňovej, vedúcej ekonomického úseku p. Chudíkovej, na ktorých sa dohodlo, že 

dotácia bude poskytnutá OZ AGILITA, budú sa preplácať len vybrané činnosti, ktoré môžu byť 

preplácané.  

Pán poslanec Kíšik sa opýtal, či je suma 500 € (turnaj SNP) započítaná do dotácie. Pán primátor 

odpovedal, že suma 500 € na turnaj je vyčlenená samostatne v rozpočte mesta.  

Pán poslanec Koreň poukázal na to, že dotácia pre futbalový klub je nízka, že futbal neuživí. Ľudia, 

ktorí dlhodobo pracujú v tejto oblasti poukazujú na zlý postup zo strany mesta. Pán primátor 

uviedol, že časť výdavkov futbalového klubu bolo už preplatené cca 2 5000 €, cca 7 500 € dostanú 

cez dotáciu.  

Na pracovnom stretnutí sa ho p. Nemec opýtal, čo sa stane v prípade, keď sa nevyčerpajú všetky 

finančné prostriedky na dopravu vo výške 5 000 € a tiež suma 5 000 € na ostatné poplatky. Pán 

primátor odpovedal, že nevyčerpané prostriedky sa vrátia, ako to robia ostatné občianske združenia. 

Informoval, že osobitne vložil na účet futbalového klubu 100 € a pán poslanec Palečka navrhol, že 

daruje futbalistom stravné lístky. Poukázal na to, že je zvedavý kto a ako chce pomôcť futbalovému 

klubu, okrem finančnej pomoci z rozpočtu mesta.  Pán Koreň uviedol, že pred 5 rokmi navrhoval, 

aby sa poslanci vzdali odmeny a aby boli tieto finančné prostriedky použité na šport. Pán primátor 

uviedol, že je potrebné to navrhnúť. Uviedol, že sa vzdal všetkých odmien za obdobie 6 rokov, čím 

sa ušetrili finančné prostriedky vo výške cca 140 000 €. Pán Koreň uviedol, že sa vzdal odmien za 

obdobie 3 rokov, pričom mal na ne nárok v zmysle zákona.  

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 

Uznesenie číslo 356/2017 

MsZ schvaľuje 

mimoriadnu dotáciu pre občianske združenie Agilita, sídlo E. M. Šoltésovej 2139/26, 960 01 

Zvolen, IČO: 42302722 v súlade s VZN č. 26/2017 o poskytovaní dotácií a finančných príspevkov 

z rozpočtu Mesta Sliač vo výške 7 496,58 EUR za účelom financovania činnosti FK SLOVAN 

KÚPELE SLIAČ. 

                                Hlasovanie za           9 

proti   

     zdržali sa   

     neprítomní     2   Bakša, Škamla 

 

8. Schválenie návrhu rozpočtového opatrenia č.3/2017 

Dôvodovú správu k bodu predložila p. Chudíková – vedúca ekonomického úseku. Informovala, že 

ide o presun finančných prostriedkov na program – Futbalový oddiel vo výške 7 496,58 € - 

mimoriadna dotácia pre OZ Agilita, z položky opatrovateľská služba – plánovaný verejný 

poskytovateľ sa presúva suma 2 496,58 € a z položky – projekty podporované z rozpočtu VÚC ide 

o presun finančných prostriedkov vo výške 5 000 € a to z dôvodu, že mesto nemá vedomosť, že by 

sme mohli realizovať projekty, ktoré by boli financované z VÚC. Pani Chudíková informovala, že 

týmto rozpočtovým opatrením sa rozpočet nenavýši, ide len o presun finančných prostriedkov.  

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 

Uznesenie číslo 357/2017 

MsZ schvaľuje 

vo výdavkovej časti  

presuny v rámci  rozpočtu 

program 8.1.1, FK 0810, EK 640 o + 7 496,58,00 € presun na základe požiadavky futbalového 

klubu, 

program 11.3, FK 1020, EK 640 o – 2 496,58,00 € presun na základe požiadavky futbalového 

klubu,  

program 13.8.3, FK 0820, EK 630 o – 5 000,00 € presun na základe požiadavky futbalového klubu. 

                         Hlasovanie  za           9 



1256/1921/2017                Mesto Sliač.      Zápisnica z 20. rokovania MsZ dňa 22.05.2017   

 

 

4 
 

proti   

     zdržali sa   

     neprítomní     2   Bakša, Škamla 

 

9. Informácie k rýchlostnej ceste R2 

Pán primátor informoval, že minulý týždeň v stredu bol s p. Urbancom na stretnutí na Národnej 

diaľničnej spoločnosti v Bratislave, kde sa riešila celá R2 smerom od Trenčína po Žiar nad Hronom, 

od Zvolena po Košice, stretnutia sa zúčastnili aj starostovia obcí a miest. Išlo o prvé informačné 

stretnutie, na ktoré NDS prizvala aj starostov miest a obcí, ktorých sa táto problematika týka. Na 

stretnutí vyzvali aj Mesto Sliač, či sa dohodne s mestom Zvolen alebo nie. Pán primátor na to 

odpovedal, že to nebude riešiť na tomto stretnutí, ale na samostatnom stretnutím, ktoré sa uskutoční 

dňa 25. mája 2017. Navrhol, aby sa stretnutia zúčastnila p. Zlatníková aj p. Turčan. Verejne 

pochválil prácu p. Zlatníkovej, ktorá vypracovala všetky argumenty ohľadne rýchlostnej 

komunikácie, ktoré sú prehľadne zdokumentované. Pán Urbanec informoval, že zástupcovia Mesta 

Zvolen preferujú variant trasovania R2 cez kataster nášho mesta. Poukázal na nemenné stanovisko 

Inšpektorátu kúpeľov a žriedeľ, že by došlo k narušeniu II. ochranného pásma kúpeľov. Realizácia 

obchvatu Zvolena je stanovená v termíne 2021-2023. Pán primátor informoval, že riaditeľ NDS 

uviedol, že na výstavbu rýchlostnej komunikácie nemajú žiadne finančné prostriedky, majú len 

finančné prostriedky na dokončenie štúdie a projektov, majú nedokončených asi 10 úsekov diaľníc 

po Slovensku.     

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 

Uznesenie číslo 358/2017 
MsZ berie na vedomie 

informácie primátora Mesta Sliač k rýchlostnej ceste R2. 

                     Hlasovanie  za           9 

proti   

     zdržali sa   

     neprítomní     2   Bakša, Škamla 

 

10. Informácie primátora 

Pán primátor informoval, že sa uskutočnilo stretnutie poslancov a členov finančnej komisie ohľadne 

trasovania optických sietí na území Mesta Sliač. Samostatne sa uskutočnilo stretnutie so 

zástupkyňou firmy Telekom p. Vetrákovou. Predmetom bolo riešenie poplatku za 1 bežný meter 

(6,66 €), ktorý bol schválený na minulom zasadnutí MsZ. Pán primátor uviedol, že za takýchto 

podmienok by to žiadna firma nerobila. Pani Vetráková na stretnutí uviedla, že maximálnu sumu, 

ktorú by mohli poukázať je cca 35 000 €. Navrhuje sa stanoviť suma 1,54 € za 1 bežný meter za 

každého jedného operátora samostatne. Záujem o optické siete majú firmy Detronix, UPC, 

Telekom, Snailnet, p. Čabák, mesto osloví aj firmu Orange. Pán Palečka sa opýtal, či boli stanovené 

aj konkrétne ulice v meste. Pán primátor odpovedal, že je vypracovaný projekt. Ďalej doplnil, že 

znalca zaplatí firma Telekom, ktorého si vyberie mesto.  

Pán poslanec Kíšik navrhol, či si by mesto nemohlo položiť svoju vlastnú chráničku. V prípade, že 

by prejavil záujem nový operátor, mesto by mu ju mohlo prenajať. Mesto by ju mohlo využiť aj pre 

svoje potreby ako napr. prepojenie mestských objektov kamerovým systémom.     

Pani Chudíková informovala, že na finančnej komisii bola tretia alternatíva – stanoviť cenovú 

mapu, rozdeliť územie mesta podľa toho, ako je to lukratívne pre operátorov. Ďalej uviedla, že 

finančná komisia podá odporúčací výrok pre MsZ až v tom prípade, keď bude mať mesto 

kompletné informácie od každého jedného žiadateľa, či sem chce prísť a za akú sumu.  

Pán poslanec Palečka navrhol o rozkopávkach v meste písomne informovať plynárne aj vodárne. 

Pán primátor k tomu uviedol, že mesto ich môže informovať, ale uvedené spoločnosti majú už 

dopredu naplánované investície.  

Pán Urbanec informoval, že sa zvolá stretnutie ohľadne optických sietí, na ktoré budú prizvaní 
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investori. 

Pán primátor informoval, že budú čistiť, prekopávať pieskoviská v meste. Na budúcom zasadnutí 

MsZ plánuje riešiť parkovaciu politiku v meste. Ďalej informoval o situácii na ul. Pod Kozákom 

a Cikkerovej, na uliciach parkujú autá z oboch strán. Je spracovaný aj projekt, ktorý rieši 

zjednosmernenie týchto ulíc. Pán poslanec Koreň navrhol zjednosmerniť aj ulicu Gorkého.     

Uznesenie číslo 359/2017 

MsZ berie na vedomie 
informácie primátora Mesta Sliač.       

                      Hlasovanie  za           8 

proti   

     zdržali sa   

     neprítomní     3   Bakša, Hancko, Škamla                       
   

11. Interpelácie poslancov 

Pán poslanec Karniš sa opýtal na možnosti pomoci handicapovaným občanom mesta. Pán primátor 

uviedol, že mesto v rámci vyhľadávacej činnosti oslovilo občanov, ktorí majú určitý handicap, 

uskutočnilo sa s nimi stretnutie, na ktorom boli poučení ako si podať žiadosť. Pán Karniš navrhol sa 

zamerať hlavne na zdravotne ťažko postihnutých do 18 rokov. Poukázal na možnosť vzdania sa 

koncoročnej odmeny poslancov, ušetrené finančné prostriedky by mohli byť použité napríklad na 

nákup zdravotníckych pomôcok pre ZŤP.  Pán poslanec Koreň informoval, že v našom meste je už 

14 detí s autistickým ochorením.  

 

12. Odpovede na interpelácie z minulého zasadnutia MsZ 

Pán primátor uviedol, že odpovede na interpelácie budú zverejnené na najbližšom zasadnutí MsZ. 

 

13. Slovo pre verejnosť 

Pani Jakubová uviedla, že dnes ju navštívili príslušníci MsP Sliač. Nevie na koho podnet sa tak 

stalo, vošli na súkromný pozemok a búchali na dvere s tým, že vozidlo na ul. Kukučínovej zasahuje 

do vozovky. Uviedla, že na aute je defekt, rieši sa pneuservis. Opýtala sa pána primátora, na koho 

podnet prišli MsP. Pán primátor odpovedal, že tento problém nie je predmetom rokovania MsZ, je 

potrebné to riešiť priamo na Mestskej polícii Sliač.  

Pani Blažková sa opýtala na spôsob fungovania korešpondencie na MsÚ Sliač. Konkrétne sa 

opýtala, aká je lehota odoslania poštovej zásielky adresátovi od doby jej podpísania. Pán primátor 

uviedol, že zamestnanci mu predkladajú listy na podpis, ktoré sú približne do dvoch dní expedované 

poštou adresátom. Pani Blažková uviedla, že jej chodí pošta dva týždne oneskorene. Ďalej 

poukázala na to, že pán Urda prišiel na kontrolu bez písomného vyrozumenia. Pán primátor 

odpovedal, že vec je potrebné riešiť s pánom Urdom, zodpovedným zamestnancom stavebného 

úseku. Ďalej pani Blažková informovala, že na ulici ČSA nefunguje mestský rozhlas. Pán primátor 

odpovedal, že požiadavka na opravu je zapísaná v zozname. Oprava bude vykonaná, keď sa 

nahlásia ešte ďalšie poruchy, a to z ekonomického dôvodu. Pani Blažková uviedla, že na minulom 

zasadnutí MsZ jej pán primátor povedal, že porušuje zákony. Opýtala sa pána primátora, či sa 

správa a žije tak, že neporušuje zákony. Pán primátor odpovedal, že áno, snaží sa.      

 

14. Rôzne 

Pán poslanec Koreň reagoval na to, čo povedala pani Blažková. Uviedol, že v zmysle zákona 

o správnom konaní je tridsaťdňová lehota na to, aby rozhodol správny orgán. O písomných 

dokladoch by mal byť pracovný predpis, ktorého predmetom by mal byť obeh spisov, t.j. v akej 

lehoty by mali byť vybavené spisy. Pán primátor uviedol, že pošta sa vybavuje čím skôr. 

Pani Blažková sa opýtala, na koho sa má obrátiť s riešením problému týkajúceho sa MsÚ. Pán 

primátor odpovedal, že ak má problémy s MsÚ, má sa obrátiť na súd. Pán Koreň uviedol, že sa má 

obrátiť na prednostu MsÚ, ktorý je zodpovedný za chod úradu.  
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15. Záver 

 Daniel Dunčko, primátor mesta, ukončil 20. zasadnutie MsZ o 17.00 hod. Poďakoval 

poslancom za ich účasť na zasadnutí a za podnetné pripomienky.   

 

                                                                                                                         Ing. Daniel Dunčko 

                                                                                                                      primátor mesta 

Zapisovateľka: Michaela Mašurová 

 

Prednosta úradu :  Ing. Jozef Žabka                       ............................................... 

 

Overovatelia zápisnice : 

 

Ing. Michal Gabaš, overovateľ                                ............................................... 

 

Róbert Karniš, overovateľ                                       ............................................... 

 

 


