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 Z á p i s n i c a 

 z 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva (MsZ) v S l i a č i  konaného dňa 12. júna 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 :     Marek Moravčík, 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. Kontrola plnenia uznesení 

 6. Schválenie Územného plánu Mesta Sliač, Zmeny a doplnky č.8 Mesta Sliač 

 7. Schválenie VZN č.47/2017, ktorým sa vyhlasuje obecné chránené územie Mesta Sliač 

 8. Návrh na úpravu a schválenie pracovného úväzku a platu zástupcu primátora Mesta Sliač 

 9. Zrušenie uznesenia č.347/2017 zo dňa 4.5.2017 

10. Schválenie výšky jednorazovej primeranej náhrady za zriadenie zákonného vecného  

      bremena  

11. Informácie primátora o rýchlostnej ceste R2 

12. Informácie primátora mesta  

13. Poverenie HKM na vykonanie kontroly zmlúv o poskytnutí dotácie futbalovému klubu  

Slovan Kúpele Sliač v roku 2016 a jej plneniu 

14. Schválenie plánu realizácie investičných akcií po znížení úverového zaťaženia mesta 

15. Poverenie HKM o vykonanie kontroly v ZUŠ Sliač za roky 2015, 2016, 2017 so zameraním  

      sa na výkon pre tretie subjekty 

16. Interpelácie poslancov 

17. Odpovede na interpelácie z predchádzajúceho MsZ 

18. Slovo pre verejnosť 

19. Rôzne 

20. Záver 

 

1.  Otvorenie  

 Rokovanie 21. zasadnutia mestského zastupiteľstva otvoril a viedol primátor mesta Daniel 

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

ospravedlnil sa p. poslanec Moravčík 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 Jána Beličku a p. poslanca Jozefa 

Bakšu.   
 

3.  Voľba návrhovej komisie  

Do návrhovej komisie navrhol primátor mesta p. poslanca Róberta Karniša a p. poslanca Jána 
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Kíšika.   

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie  

MsZ schvaľuje 

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

Róberta Karniša a Jána Kíšika.  

                             Hlasovanie  za         9    

proti   

     zdržali sa   

     neprítomní   2  Moravčík, Škamla    

    

4.  Schválenie programu MsZ 
Pán primátor mesta prečítal program zasadnutia MsZ. 

Pán Bakša navrhol doplniť do programu nasledovné body: 

1. Poverenie HKM na vykonanie kontroly zmluvy o poskytnutí dotácie futbalovému klubu Sliač 

v roku 2016 a jej plnenie, 

2. Schválenie plánu realizácie investičných akcií o znížení úverového zaťaženia mesta,  

3. Poverenie HKM na vykonanie kontrolu v ZUŠ Sliač za roky 2015-2017 so zameraním na výkon 

činnosti pre tretie subjekty. 

Pán primátor dal hlasovať za doplnenie bodu č.1. Za predložený návrh hlasovali všetci prítomní 9 

poslanci. Bod bude zaradený v programe ako bod č.13. 

Pán primátor dal hlasovať za doplnenie bodu č.2. Za predložený návrh hlasovali všetci prítomní 9 

poslanci. Bod bude zaradený v programe ako bod č.14. 

Pán primátor dal hlasovať za doplnenie bodu č.3. Za predložený návrh hlasovali 6 poslanci, zdržali 

sa traja poslanci (Koreň, Palečka, Hancko). Návrh prešiel. Bod bude zaradený v programe ako bod 

č.15. 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 

MsZ schvaľuje 

program 21. zasadnutia MsZ mesta Sliač predložený  Danielom Dunčkom, primátorom Mesta s 

doplnenými bodmi. 

  Hlasovanie  za                  9     

     proti            

     zdržali sa        

     neprítomní   2  Moravčík, Škamla  

 

5.  Kontrola plnenia uznesení 

Pán Žabka – prednosta MsÚ uviedol, že predchádzajúce MsZ sa konalo 22.5.2017, jeho predmetom 

bol hlavne schválenie dotácie pre futbalový klub. Uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia MsZ 

boli splnené.  

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            

     zdržali sa        

     neprítomní   2  Moravčík, Škamla  

 

6. Schválenie Územného plánu Mesta Sliač, Zmeny a doplnky č.8 Mesta Sliač 

Dôvodovú správu k bodu predložila pani Zlatníková – vedúca úseku výstavby a životného 

prostredia. Uviedla, že predmetom riešenia zmien a doplnkov k ÚP je rozdelenie rozvojovej obytnej 

zóny Rybáre  - Juh na dva samostatné urbanistické bloky: 
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- Obytná zóna Rybáre – Juh, 

- Obytná zóna Rybáre – Juh, Blok 2. 

Funkčné využitie urbanistických blokov sa zmenami a doplnkami nemení. Informovala, že pre 

obytnú zónu Rybáre – Juh, Blok 2 bolo vypracované zadanie, ktoré bude predložené na schválenie 

na budúcom MsZ, následne bude vypracovaný ÚP zóny pre tento Blok 2.  

Pán poslanec Koreň uviedol, že ÚP bol prijatý VZN. Úpravu nie je možné schváliť uznesením, 

musí byť úprava schválená VZN. Pani Zlatníková uviedla, že zmeny a doplnky budú zapracované 

do VZN na základe prijatého uznesenia.   

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 

MsZ  

A / berie na vedomie 

spôsob prerokovania návrhu Územného plánu mesta Sliač, Zmeny a doplnky č.8 a rozhodnutie  

o námietkach a pripomienkach vnesených pri jeho prerokovaní             

                      

B / schvaľuje 

podľa § 4 ods. 3 písm. j) zákona č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

a podľa § 26 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) v znení neskorších predpisov 

1. Územný plán mesta Sliač, Zmeny a doplnky č.8 

2. VZN č.25 o záväznej časti Územného plánu v znení zmien doplnku č.8 

                        Hlasovanie  za            9  

proti   

     zdržali sa   

     neprítomní      2 Moravčík, Škamla 

 

7. Schválenie VZN č.47/2017, ktorým sa vyhlasuje obecné chránené územie Mesta Sliač 

Dôvodovú správu k bodu predložila p. Zlatníková – vedúca úseku výstavby a životného prostredia. 

Informovala poslancov, že na základe podnetu Občianskeho združenia „Obyvatelia pre Sliač“ 

Mesto Sliač vypracovalo Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vyhlasuje obecné chránené 

územie Mesta Sliač v miestnej časti „Dedovec“. Predmetom ochrany je územie nachádzajúce sa 

v kúpeľnom mieste bezprostredne nadväzujúce na vnútorné kúpeľné územie, nachádzajúce sa 

v ochrannom pásme I. a II. stupňa prírodných liečivých zdrojov, zachovanie územia pre rekreačné 

a oddychové aktivity obyvateľov Mesta Sliač ako aj iných priorít uvedených v návrhu VZN. Návrh 

VZN bol prerokovaný v komisii výstavby, správy miestnych komunikácií, územného rozvoja  

životného prostredia dňa 17.5.20017 a zverejnený na úradnej tabuli dňa 29.5.2017. 

Pán poslanec Kíšik  uviedol, že predmetné VZN odporučilo prijať Ministerstvo životného 

prostredia, ako jeden z krokov, ktorý by pomohol k tomu, aby nebola realizovaná výstavba diaľnice 

cez naše územie. 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 

MsZ schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 47/2017 Mesta Sliač, ktorým sa vyhlasuje obecné chránené 

územie Mesta Sliač. 

                         Hlasovanie  za              9  

proti    

     zdržali sa   

     neprítomní      2 Moravčík, Škamla 

 

8. Návrh na úpravu a schválenie pracovného úväzku a platu zástupcu primátora Mesta Sliač 

Pán primátor uviedol, že zástupca primátora nemôže mať menší plat ako upratovačka. Z uvedeného 

dôvodu navrhuje zvýšenie platu pre zástupcu primátora. Uviedol, že ho zastupuje v sobášnych 
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obradoch, pohreboch, kultúrnych podujatí, spoločenských podujatí. Následne otvoril k bodu 

diskusiu.  

Pán poslanec Bakša sa opýtal, aký je rozsah agendy zástupcu primátora teraz a aký bol pôvodný 

rozsah jeho agendy. Pán primátor uviedol, že pribudla agenda ohľadne internetovej stránky mesta, 

ktorú pán zástupca spravuje a priebežne dopĺňa. Pán primátor uviedol, že mnoho činností pribudlo 

na MsÚ, ktoré vykonáva zástupca primátora.  

Pán Urbanec uviedol, že od začiatku ako sa stal poslancom nenástojil na žiadnej odmene. Uviedol, 

že už dlhší čas chodí na MsÚ vo svojom voľnom čase, ako keby mal úväzok 1,0. Nakoľko chce 

vykonávať svoju činnosť a svoje povinnosti, uvažoval o tom, že by aj sám požiadal o zvýšenie 

úväzku. Pán primátor uviedol, že keď nastúpili do funkcií prehlásili, že si nebudú žiadať žiadnu 

odmenu, hoci mu bola schválená odmena vo výške 5 000 € uznesením, ktoré bolo potom zrušené. 

Mesto tým, že neboli vyplatené odmeny za obdobie 6 rokov, ušetrilo finančné prostriedky vo výške 

cca 102 000 €. Myslí si, že zvýšiť úväzok zástupcovi primátora mesta z 0,3 na 0,5 je úplne 

normálne.  

Pán poslanec Koreň uviedol, že od roku 1990 mal 6 rokov p. Šindler 0,3 úväzok a p. Šimončík mal 

14 rokov 0,3 úväzok a nerobil menej. Pán primátor uviedol, že pribudlo veľa nových činností na 

MsÚ, ešte nie je urobená evidencia hrobov v cintorínoch.  

Pán primátor uviedol, že klesol počet obyvateľov v meste z 5 000 na 4 970, aj to je jeden 

z dôvodov, prečo navrhuje zvýšiť úväzok zástupcovi primátora. Primátorovi, zástupcovi primátora 

aj hlavnej kontrolórke sa znížil plat cca o 250 €. Ďalej uviedol, že p. Urbanec pracuje a chodí do 

práce každý deň.  

Pán poslanec Bakša uviedol, že nemá problém so zvýšením platu zástupcovi primátora, ale zle sa 

počúva, že sú peniaze, ale keď je potrebné, aby bolo zasadnutie MsZ častejšie, tak už peniaze nie 

sú. Pán primátor uviedol, že na veci, ktoré boli určené, že sa majú urobiť, sa finančné prostriedky  

v rozpočte nachádzajú.     

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 

MsZ schvaľuje 

zástupcovi primátora mesta Sliač Ing. Róbertovi Urbancovi 0,5 úväzok a mesačný plat vo výške    

50 % z platu primátora podľa § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.7.2017 

do konca volebného obdobia. 

                     Hlasovanie  za             6   

proti   

     zdržali sa  3 Karniš, Koreň, Urbanec   

     neprítomní       2 Moravčík, Škamla 

 

  9. Zrušenie uznesenia č.347/2017 zo dňa 4.5.2017 

10. Schválenie výšky jednorazovej primeranej náhrady za zriadenie zákonného vecného 

bremena   

Pani Chudíková uviedla, že na predchádzajúcom zasadnutí MsZ sa odsúhlasila jednorazová odplata 

za zriadenie zákonného vecného bremena vo výške 6,66 €, ktorá sa týka pokládky optických sietí. 

Mesto následne na to vyvolalo niekoľko stretnutí s operátormi, ktorých výsledkom bolo, že táto 

cena je neprijateľná. Ďalej sa zisťovalo, koľko sa pohybuje cena za jeden bežný meter v iných 

mestách. Iné mestá majú v zásadách o hospodárení 30 € – 70 € za bežný meter s tým, že majú 

možnosť určiť si inú cenu na základe prípadu osobitného zreteľa. Pani Chudíková uviedla, že na 

základe rokovaní sa určila suma 1,54 € za bežný meter. Mesto najviac rokovalo s firmou Slovak 

Telekom, ďalšie firmy boli oslovené mestom za účelom, aby mesto nebolo rozkopané viackrát. 

Zásady hospodárenia s majetkom mesta nepojednávajú, akým spôsobom má byť stanovený 

výpočet. Prevádzkovatelia sietí sa ohľadne dĺžky trasovania a ostatných vecí sa majú vyjadriť 

v termíne do 26. júna 2017.  
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Pán primátor informoval, že v januári ho oslovila firma Slovak Telekom, že chce investovať 

v našom meste 500 000 € z vlastných peňazí. Mesto oslovilo všetkých ďalších potencionálnych 

dodávateľov optických sietí ako napr. Snailnet, Detronix, UPC a to z toho dôvodu, že keď sa vydá 

rozkopávkové povolenie, aby sa v určitom časovom úseku mohli pripoložiť aj ostatní 

prevádzkovatelia na základe dohody. Je na poslancoch v akej výške bude stanovená suma za 

zriadenie zákonného vecného bremena. Suma 6,66 € pri dĺžke 25 km, 10 km nie je nereálna. 

Navrhovaná suma je 1,54 € za bežný meter, v prípade, že budú v jednej ryhe 4 dodávatelia, bude 

táto suma násobená 4. Keď sa stanoví cena, nasleduje územné rozhodnutie, vypracovanie zmlúv. 

Pri uvedenej investícii môže mesto získať finančné prostriedky aj do výšky 100 000 €. Každý 

prevádzkovateľ si dĺžku trasy určí sám. Pán primátor uviedol, že v rámci spoločných stretnutí bola 

obava, že v meste máme svojho prevádzkovateľa, ale mesto na to nemôže prihliadať, musí sa 

prihliadať na potreby všetkých obyvateľov v meste. Druhá obava spočívala v tom, že Slovak 

Telekom je veľká firma, že si urobí také podmienky a iného prevádzkovateľa nepustí. V územnom 

rozhodnutí bude stanovené, že keď sa práce dokončia, musia dať rozkopané miesto do pôvodného 

stavu. Ďalšou podmienkou v územnom rozhodnutí bude, že firma, ktorá bude mať územné 

rozhodnutie, umožní pripoloženie optického kábla aj druhému dodávateľovi, samozrejme za 

finančné odplatu.  

Pán poslanec Kíšik uviedol, že mal vedomosť, že tento bod bude stiahnutý. Nevie či to až tak 

ponáhľa, aby sa dnes niečo schválilo a potom už nebude možné, aby poslanci mohli do veci 

zasahovať. Poukázal na to, že jedna vec je umožnenie pripoloženia sa a druhá vec je, koľko bude 

firma účtovať za vykonané práce firme, ktorej umožní pripoloženie. Je za to, aby mesto malo svoju 

vlastnú pripoloženú rúru.  

Pani Vetráková zástupkyňa firmy Slovak Telekom uviedla, že nie je problém, aby mestu umožnili 

pripoloženie chráničky, ale z ich strany bude vznesená podmienka, že ju mesto nemôže poskytnúť 

tretím stranám. Mesto ju môže využívať pre mestské účely. Pani Vetráková uviedla, že neexistuje 

žiadny legálny spôsob, ako firme Slovak Telekom zabrániť v investičnej akcii. Ak sa nebudú robiť 

optické siete tento rok, firma počká aj dva, tri roky, ale určite sa tejto možnosti firma nevzdá, majú 

na to vyčlenené finančné prostriedky, ktoré chcú investovať do optických sietí v našom meste. Sú 

v jednaní s ďalšími dvoma firmami s p. Čabákom a s firmou Detronix.  

Pán primátor uviedol, že zatiaľ o územné rozhodnutie požiadala firma Slovak Telekom a firma 

UPC.  

Pán Gabaš uviedol, že je za vybudovanie optických sietí v meste. Poukázal na to, že sa môže stať, 

že firma Slovak Telekom bude ako jediná firma v meste prevádzkovať optické siete. Pán primátor 

na to uviedol, že už aj firma UPC požiadala o územné rozhodnutie.     

Pani Vetráková informovala, že koordinuje aj stavbu v Prievidzi, kde sa firma Slovak Telekom 

pripokladá k hlavnému operátorovi a akceptujú jeho podmienky. V rámci mesta Sliač majú záujem 

pokryť optické siete celoplošne.  

Pán poslanec Belička uviedol, že na stretnutí sa p. Čabák opýtal zástupcov firmy Slovak Telekom 

na tabuľkové ceny, ktoré mu neboli ochotní dať, pokiaľ im mesto nevydá povolenie. Pani 

Vetráková uviedla, že ceny sú nedostupné. Firma Slovak Telekom je nadnárodná firma, má viacero 

oddelení, ceny budú zverejnené p. Čábakovi príslušným oddelením.  

Pán poslanec Koreň uviedol, že firma Slovak Telekom, pri stanovení ceny za pripoloženie, sa mu  

musí riadiť podmienkami stanovenými Úradom pre hospodársku súťaž. Za porušenie podmienok sú 

veľké pokuty.  

Pani Vetráková uviedla, že budú v plnej miere financovať vykopanie ryhy. Keď bude viac 

prevádzkovateľov, budú sa náklady deliť.      

Pán poslanec Kíšik sa opýtal p. Vetrákovej, či v prípade pripokládky mesta, sa považuje mesto za 

komerčného dodávateľa, je možné počítať s tým, že by mesto zaplatilo za optokábel a využívalo by 

sieť len pre mestské účely? Mesto by ušetrilo finančné prostriedky za rúru, nemuselo by robiť 

verejnú súťaž, mesto by tým len získalo. Pani Vetráková zo svojej skúsenosti uviedla, že 
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v niektorých mestách idú do bezodplatného vecného bremena s tým, že položia mestské chráničky. 

Uviedla, že si myslí, že mesto nikdy nebude mať finančné prostriedky, aby prevádzkovalo optickú 

sieť.  

Pán poslanec Gabaš navrhol presunúť tento bod na ďalšie zasadnutie MsZ. 

Pán Ďurčík – občan mesta uviedol, že víta iniciatívu Slovak Telekomu na vybudovanie optických 

sietí v meste, nakoľko má aj firmu, a internet je pre neho potrebný. Poukázal na to, že firma 

Snailnet by nerobila optické siete aj v individuálnej bytovej výstavbe, ako to ide robiť firma Slovak 

Telekom. Nielen on, ale aj ostatné firmy sídliace na Sliači vítajú ponuku Slovak Telekomu. 

Pán Mozola – občan mesta býva v lokalite, kde je slabšie internetové pripojenie. Poukázal na firmu 

Slovak Telekom, ktorá chce v našom meste investovať do optických sietí celoplošne. Povinnosťou 

mesta by malo byť urobiť všetko potrebné v prospech svojich občanov.  

Pán primátor uviedol, že mesto nemôže obmedzovať firmy, ktoré chcú v meste položiť optickú sieť. 

Z dôvodu, aby mesto nebolo opätovne rozkopané napr. o dva roky, boli oslovené všetky firmy. 

Pán poslanec Belička uviedol, keby všetky firmy ako firma T-Com predložili svoje ponuky, nebol 

by problém za to zahlasovať.   

Pán poslanec Gabaš uviedol, že pre mesto je veľmi dôležité vedieť, koľko firiem sa pripoloží a to 

z dôvodu získaných finančných prostriedkov do rozpočtu mesta za zriadenie vecného bremena.  

Pán Cisárik – občan mesta uviedol, že ostatné firmy mali možnosť pripojiť sa k firme Slovak 

Telekom, ktorá plánuje vybudovať optickú sieť celoplošne v našom meste. Pokiaľ by chcela nejaká 

firma po určitej dobe podnikať v meste, má možnosť sa pripojiť na sieť Slovak Telekomu. Uviedol, 

že keď sa buduje optická sieť, buduje sa s výhľadom, že má životnosť do 100 rokov. Ide o modernú 

sieť, oveľa rýchlejší prenos v porovnaní s medenými sieťami. Poukázal na to, že vybudovanie 

optickej siete je zdarma, preto je potrebné využiť túto ponuku hlavne pre občanov mesta.  

Pani Gállová uviedla, že využívajú v bytovom dome služby od firmy Snailnet, s ktorou majú 

nadštandardné vzťahy, ale mala by sa rešpektovať možnosť občana vybrať si operátora, o ktorého 

má záujem.  

Pán primátor dal hlasovať za návrh pána poslanca Gabaša, aby sa predmetný bod presunul na 

rokovanie do nasledujúceho zasadnutia MsZ. Za predložený návrh hlasovali všetci prítomní 9 

poslanci.  

 

V zmysle Rokovacieho poriadku dal pán primátor slovo pre verejnosť, z prítomných sa do rozpravy 

nikto neprihlásil. 

 

11. Informácie primátora o rýchlostnej ceste R2 

Pán primátor informoval, že dňa 25. mája 2017sa zúčastnil spolu so starostom Lieskovca stretnutia 

na Ministerstve dopravy, kde boli prítomní aj zástupcovia mesta Zvolen, primátorka mesta 

a architekt, za NDS p. Mišovič, investičný riaditeľ p. Dudáš, starosta obce Mýtna a prednosta 

Obvodného úrade mesta Zvolen. Na stretnutí sa rozoberali stanoviská ohľadne trasovania 

rýchlostnej komunikácie. Prednosta Obvodného úradu Zvolen na stretnutí povedal, že tí, ktorí sú 

proti, zaplatí sám billboardy, na ktorých budú tváre občianskeho združenia a pána primátora. Pán 

primátor uviedol, že NDS má posudzovanie vplyvov na životné prostredie na všetky tri varianty. 

Uviedol, že to nie je pravda. Z uvedeného dôvodu Mesto Sliač napísalo žiadosť na NDS 

o poskytnutie informácie v zmysle zákona č.211/2000 Z. z.: „na základe vyjadrení a tvrdení p. 

Mišoviča, ktoré odzneli na pracovnom rokovaní Mesto Sliač v zmysle zákona žiada o poskytnutie 

nasledovných informácií: 

- dokument posudzovanie vplyvov na životné prostredie pre všetky varianty, ktoré rieši štúdia 

realizovateľnosti 2017, 

- stanovisko Ministerstva životného prostredia, že hnedý variant je najvhodnejší a jedine 

vhodný na realizáciu, 

- súhlasné stanovisko Štátnej kúpeľnej komisie k severnému hnedému variantu,  
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- záverečné stanovisko spracovateľa štúdie realizovateľnosti z roku 2017“. 

Pán primátor informoval poslancov o pracovnom rokovaní z dôvodu oboznámenia sa so 

stanoviskami vydaných mestami Zvolena a Sliača, na ktoré budú prizvaní zástupcovia mesta 

Zvolen, obce Lieskovec, Kováčovej, rokovanie sa uskutoční dňa 19.6.2017 na MsÚ Sliač.  

Mesto zaslalo na NDS pozvánku s nasledovným znením: „Dňa 25. mája 2017 sa v sídle 

Ministerstva dopravy uskutočnilo pracovné rokovanie so zástupcami miest a obcí, predmetom 

ktorého bola rýchlostná cesta R2. Nakoľko nám nebolo do dnešného dňa zaslaný zápis z tohto 

rokovania, žiadame o jeho skoré doručenie. V zmysle vyjadrení zástupcov NDS Ing. Dudáša a Ing. 

Mišoviča, ktoré odzneli na tomto pracovnom rokovaní, pozývame zástupcov NDS na pracovné 

stretnutie v Meste Sliač, predmetom ktorého bude prezentácia informácií z tohto stretnutia 

poslancom a občanom mesta. Stretnutie navrhujeme uskutočniť dňa 21.06. alebo 28.06.2017 

o 10:00 hod. na MsÚ Sliač“. NDS mailom odsúhlasila stretnutie na deň 28.06.2017.            

Pán poslanec Koreň uviedol, že sa rozprával s pánom Stehlíkom – zástupcom primátorky mesta 

Zvolen, ktorý sa vyjadril, že nechápe, prečo sme proti vybudovaniu rýchlostnej komunikácie R2.  

On mu na to odpovedal, že ide predovšetkým o občanov mesta, ktorí sú proti rýchlostnej ceste, no 

najmä dôjde k znehodnoteniu životného prostredia kúpeľov. Ďalej pán Koreň uviedol, že 

Ministerstvo zdravotníctva porušilo subordináciu, keď stanovisko odborného orgánu bolo 

zamietavé, administratívne stanovisko vedúceho úradu bolo už kladné. 

Pán poslanec Palečka navrhol vypracovať stanovisko, v ktorom by bolo zrejmé, prečo nechceme,  

aby sa rýchlostná komunikácia vybudovala cez naše územie, ale zároveň by v bodoch bolo 

zahrnuté, prečo by rýchlostná komunikácia mala byť trasovaná cez Zvolen.            

Pán Kujan za OZ Obyvatelia pre Sliač sa opýtal pána primátora, koho zastupoval na rokovaní p. 

Mišovič. Pán primátor odpovedal, že je zamestnancom NDS. Pán Kujan uviedol, že na poslednom 

rokovaní s NDS, ktorého sa zúčastnilo OZ im bolo povedané, že p. Mišoviča vyhodili z NDS na 

základe skutoční, ktoré uviedol na stretnutí. Pán Kujan uviedol, že na základe dvoch sťažností, 

ktoré napísalo OZ na ministra zdravotníctva, dali dodatočne schváliť Inšpektorátu kúpeľov a žriedel 

to ich podmienečné stanovisko. Uviedol, že to ich podmienečné stanovisko je presne to isté, ktoré 

bolo vydané IKŽ, upravilo sa iba IKŽ namiesto ministerstva. Pán Kujan požiadal primátora o kópie 

listov z rokovaní ohľadne rýchlostnej komunikácie. Pán primátor uviedol, že prečo ako členovia OZ 

sa neprídu spýtať na MsÚ ako dopadlo rokovanie na NDS, ale idú do Lieskovca. Pani Zlatníková by 

im poskytla všetky potrebné informácie z rokovania. Pán Kujan sa pána primátora opýtal, prečo ich 

nezobral na rokovanie. Pán primátor odpovedal, že berie ich argumenty, ale na rokovanie ich 

nezobral z toho dôvodu, že nevedia profesionálne rokovať.  

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 

MsZ schvaľuje 

Informácie primátora o rýchlostnej ceste R2 

.                      Hlasovanie  za            9 

proti   

     zdržali sa   

     neprítomní 2 Moravčík, Škamla        

 

12. Informácie primátora mesta 

Pán primátor informoval, že sa podrvili kamene o hmotnosti 500 t, ktoré sa nazbierali za tri roky. 

Získaná suť bude použitá na budovanie parkovísk v meste, časť sa použije pri budovaní pamätníka 

na ul. Cikkerovej. Ohľadom Liesky informoval, že bude valné zhromaždenie, do septrembra je 

potrebné vypracovať projekty, pani Klimentovej dal vypracovať projekt na vybudovanie zastávok 

v meste, mesto môže získať finančné prostriedky vo výške cca 20 000 € - 30 000 €. Mesto plánuje 

kúpu invalidného vozíka, ktorý by bol v Turisticko informačnom centre v meste. Prebieha 

rekonštrukcia verejného osvetlenia na ul. Cikkerovej, B. Nemcovej, svietidlá ostávajú, vymieňajú sa 

stĺpy v počte 16 kusov. Riešili sa byty s drogami. Na sídlisku na ul. Rybárskej pri altánku je šikmá 
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plocha, ktorá sa plánuje vyrovnať zeminou napr. z výkopov, nie stavebnou suťou. Plánuje sa 

zverejnenie oznamu, aby v meste nevznikali čierne skládky, budú môcť občania mesta po kontrole 

pracovníkom MsÚ zem vyvážať. Na dotaz občana ohľadne oplotenia kontajnerových miest pán 

primátor uviedol, že plánuje zrealizovať súťaž, že sa začne oplotenie tých kontajnerových miest 

tam, ktoré budú najčistejšie. Bude presťahovaný CO sklad z Kina do Domu smútku v Hájnikoch. 

Pán primátor informoval poslancov, že napísal list pani farárke a pánovi farárovi ohľadne osvetlenia 

kostolov. Poukázal na to, že ul. Š. Záhorského, ktorá má nové osvetlenie má spotrebu cca 500 W pri 

15 svietidiel, katolícky kostol je osvetlený 400 W, evanjelický kostol 300 W. Z dôvodu, že mesto 

platí elektriku na osvetlenie kostolov, požiadal, aby boli svietidlá vymenené za LED svietidlá. 

Uskutočnilo sa rokovanie ohľadne cyklocesty Sliač – Banská Bystrica. Cyklocesta Sliač – Zvolen 

ešte nie je odovzdaná do majetku BBSK, po jednaní s p. Uhríkom sa v danej veci bude konať.  

Pán poslanec Kíšik uviedol, že počas kosenia je cyklocesta uzatvorená aj dva dni. Keď sa kosí 

smerom od mosta smerom na západ, cyklocesta je priechodná, kosí sa priebežne, nie je tam zákaz 

vstupu. Pán primátor na to uviedol, že povodie Hrona si kladie podmienky a mesto ich len plní.  

Pán primátor uviedol, že boli pripomienky ku koseniu v meste, je vypracovaný harmonogram 

kosenia v meste, ktorý je zverejnený na informačnej tabuli mesta. Investičná akcia - vybudovanie 

asfaltovej plochy medzi základnou školou a školskou jedálňou je hotová, je potrebné ešte výsadba 

trávnika a kríkov. Chodník pri Reštaurácii na Rožku je hotový, ešte budú osadené odpadkové koše, 

lavičky, stojany na bicykle a stĺpiky. Pripravuje sa investičná akcia Sampor a Trebuľa. Ďalej pán 

primátor informoval, že v nájomnom byte po pani Martinkovej sa vymieňali strešné okná. Ak bude 

mať mesto finančné prostriedky, v každom byte na ul. Topoľovej sa budú musieť vymeniť strešné 

okná, nakoľko pôvodné strešné okná sú bez izolácie a je únik tepla v bytoch.  

Pán primátor informoval o ozname ohľadne odpadu. Komunálny odpad sa bude vyvážať len 

z typizovaných nádob, odpad umiestnený mimo zberných nádob nebude vyvážaný, výnimku tvoria 

vrecia s plastmi, ktoré sa budú aj naďalej vyvážať spred rodinných domov.  

Pán poslanec Koreň uviedol, že u občanov je na to zlá reakcia, v zmysle zákone nemusí byť zberná 

nádoba. Uviedol, že mesto sa týmto prispôsobuje firme Marius Pedersen, prečo by sa firma 

nemohla prispôsobiť mestu. V zmysle zákona nemožno prinútiť občanov, aby mali kuka nádobu. 

Pán primátor poukázal na situáciu okolo zberných nádob, pri ktorých sa nachádzajú vrecia 

s odpadom. Uviedol, že podnikateľ si zaplatí napr. vývoz jednej zbernej nádoby a popri tom má 

viac odpadu, za ktorý zaplatia občania mesta. Pán Koreň uviedol, že podnikateľov je možné 

prinútiť, aby si dokúpili kuka nádobu, ale iná situácia je pre obyvateľov rodinných domov. Pán 

primátor uviedol, že vrecia s odpadom pri zberných nádobách znečisťujú okolie, ale ide najmä aj 

o hygienické dôvody.    

Ďalej pán primátor informoval, že boli vykonané vnútorné úpravy v Kine Hron, prechody v meste 

boli vymaľované, robia sa úpravy na Pamätníku odchodu sovietskych vojsk, p. Krč sponzorsky 

vysadí kvetinovú výzdobu pri pamätníku.  

Pán primátor informoval o stretnutí, ktorého sa zúčastnil spolu s pánom prednostom ohľadne 

doriešenia cyklocesty Sliač – Banská Bystrica. Starostovia obcí, cez ktoré má cyklocesta 

prechádzať, sú ústretoví, je potrebné zistiť, ktoré pozemky patria povodiu Hrona a ktoré sú vo 

vlastníctve súkromných osôb, a či sú pozemky súčasťou územného plánu. Ohľadne parkovania na 

ul. Topoľovej uviedol, že má vypracované 4 verzie, s ktorými oboznámi poslancov po zasadnutí 

MsZ. 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 

MsZ berie na vedomie 

informácie primátora Mesta Sliač. 

                    Hlasovanie  za               9 

proti   

     zdržali sa      

     neprítomní        2 Moravčík, Škamla 
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13. Poverenie HKM na vykonanie kontroly zmlúv o poskytnutí dotácie futbalovému klubu 

Slovan Kúpele Sliač v roku 2016 

Predkladateľ bodu pán poslanec Bakša uviedol, že ide o veci, na ktoré sa ho pýtajú ľudia a nie raz. 

Na základe toho že sa hovorilo, že sa futbalistom zobrali peniaze, neposkytla sa im dotácia, 

požiadal o vykonanie kontroly. Čo sa týka ZUŠ uviedol, že získal informácie, že mesto dáva ZUŠ-

ke viac a rodičia platia stále vyššie poplatky, ZUŠ chodí vystupovať a fakturuje je to na iných.   

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 

MsZ žiada 

HKM o vykonanie kontroly dotácie FK Slovan kúpele Sliač za rok 2016 

                       Hlasovanie  za            7 

proti   

     zdržali sa  2 Hancko, Koreň   

                                                neprítomní 2 Moravčík, Škamla  

      

14. Schválenie plánu realizácie investičných akcií po znížení úverového zaťaženia mesta 

Pán poslanec Bakša uviedol, že pri schvaľovaní úveru sa dohodlo, že sa stanovia tri ďalšie akcie, 

ktoré sa budú realizovať. Navrhol prijať nasledovné uznesenie: „MsZ schvaľuje plán investičných 

akcií po znížení úverového zaťaženia v nasledujúcom poradí ul. Na Brázdach, ul. Rybárska a ul. 

Továrenská.  

Pán primátor poukázal na havarijný stav kúrenia v ZUŠ, ktoré má už 40 rokov a je nevyhovujúce. 

Ak budú finančné prostriedky, je potrebné ako prvé urobiť túto investíciu. Plánuje uskutočniť 

pracovné stretnutie poslancov a stavebnej komisie, kde by informoval o akciách v meste, ktoré je 

potrebné urobiť. Poukázal na havarijný stav strechy na objekte Domu služieb.  

V zmysle Rokovacieho poriadku dal pán primátor hlasovať o predĺžení rokovania o pol hodinu. Za 

predložený návrh hlasovali všetci prítomní poslanci.  

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 

MsZ žiada 

primátora mesta na najbližšom MsZ zaradiť bod návrh poradia budúcich investičných akcií  v meste 

Sliač 

Hlasovanie  za            7 

proti   

     zdržali sa  2 Hancko, Koreň   

                                                neprítomní 2 Moravčík, Škamla  

 

15. Poverenie HKM o vykonanie kontroly v ZUŠ Sliač za roky 2015, 2016, 2017 so zameraním 

sa na výkon činností pre tretie subjekty 

Pán poslanec Bakša uviedol, že mesto schvaľuje dotáciu pre ZUŠ a tiež poplatky, ktoré platia 

rodičia ZUŠ-ke. Niektorí ľudia mu povedali, že ZUŠ vystupuje pre iné subjekty napr. vo Zvolene 

a tieto vystúpenia si fakturuje 2.39. Chce, aby sa na to pozrela hlavná kontrolórka a uviedla, že je to 

v poriadku alebo nie je. Pán poslanec Palečka uviedol, že za posledné obdobie boli zrealizované tri 

kontroly v ZUŠ. Pán Urbanec uviedol, že by posunul túto kontrolu neskôr, nakoľko hlavná 

kontrolórka teraz pracuje na stanovisku k záverečnému účtu a je pracovne vyťažená.  

Pani riaditeľka ZUŠ Hancková sa vyjadrila, že v roku 2015 vykonala HKM kontrolu v ZUŠ, v roku 

2016 mala kontrolu z Národnej agentúry z Bratislavy, pravidelne sa vykonávajú kontroly zo 

Sociálnej poisťovne. Výsledky z kontrol sú, že nemajú žiadne nedostatky, všetky veci sú 

v poriadku. Pani Hancková uviedla, že za tie roky od roku 2004, kedy sa stala riaditeľkou, sa jej 

podarilo postaviť školu čo sa týka edukačného systému na úspešnú školu. Uviedla, že uplatňuje 

personálnu politiku, že prijíma zamestnancov, ktorí sú schopní deťom to najlepšie, čo v nich je. 

Poukázala na to, že škola je úspešná, keď ju pozývajú na vystúpenia aj do iných miest Slovenska, 
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ale aj do zahraničia. Uviedla, že ide o nadštandard, na základe ktorého môže deti zaobliecť, vylepšiť 

ozvučenie, osvetlenie.  Pani Hancková sa opýtala pána Bakšu, prečo neprišiel za ňou do riaditeľne 

a nespýtal sa jej na to, ale to rieši priamo na zasadnutí. Pán poslanec Bakša odpovedal, že ani raz 

nespochybnil ZUŠ. Pani Hancková uviedla, že sú ľudskejšie spôsoby riešenia problému, ak vôbec 

problém existuje. Opýtala sa pána Bakšu, keď sa ho niekto na ulici niečo opýta, tak dáva podnet na 

kontrolu HKM. Pán Bakša odpovedal, že považuje za správne sa na to opýtať. Pani Hancková 

uviedla, že ZUŠ Sliač má toľko aktivít, že toľko nemá ani ZUŠ Banská Bystrica, ktoré sú často na 

vlastné náklady. Uviedla, že sú veci, ktoré sa účtovať nedajú. Faktúry vystavuje OZ - Rodičovské 

združenie, peniaze do ruky nikdy nedostala, sú odvádzané na účet. Pán poslanec Palečka sa opýtal 

pána poslanca Bakšu akým spôsobom sa dá skontrolovať občianske združenie. 

Pán primátor vstúpil do diskusie a uviedol, že nielen mesto, ale aj poslanci podporujú ZUŠ vo 

svojej činnosti, preto sa aj odsúhlasili finančné prostriedky v prospech ZUŠ. Uznal, že pán poslanec 

Bakša sa mohol prísť opýtať na problém priamo pani Hanckovej. Mesto nie je kompetentné 

kontrolovať, prečo idú finančné prostriedky na účet občianskeho združenia. Pani Hancková uviedla, 

že na celom Slovensku je občianske združenie nápomocné škole.  

Pán Borbély sa opýtal, že keď je potrebné pomôcť futbalovému klubu, tak vtedy nie je problém 

fakturovať cez občianske združenie. Poukázal, že ide o ten istý prípad.  

Pani Hancková uviedla, že zo školských peňazí nemôže čerpať výdavky na benzín, pitný režim, na 

občerstvenie. Na tieto výdavky sa používajú finančné prostriedky, ktoré sa získavajú cez občianske 

združenie, ktoré spravujú rodičia, ide o transparentný spôsob, ktorý využívajú aj iní riaditelia škôl.  

Pán primátor sa opýtal, či vlastné príjmy nie sú príjmy, ktoré by mali ísť na účet školy, ale dodal, že 

toto nie je na túto diskusiu, malo by sa to riešiť najprv s pani riaditeľkou.        

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 

MsZ žiada 

HKM o vykonanie kontroly spôsobu účtovania príjmov ZUŠ Sliač za roky 2015, 2016 so 

zameraním na výkon činnosti pre tretie subjekty  

Hlasovanie  za             1 Bakša 

proti  6 

zdržali sa  2 Belička, Kíšik                                                   

neprítomní 2 Moravčík, Škamla 

      

16. Interpelácie poslancov 

Pán poslanec Bakša predložil nasledovné interpelácie, ktoré potom odovzdal v písomnej forme 

pánovi primátorovi: 

- akým spôsobom boli oslovené firmy na výstavbu chodníka ČSA – SNP?, ktoré firmy boli 

oslovené a ako znelo zadanie zákazky, kto a akým spôsobom a z akého dôvodu vybral 

víťaznú firmu, 

- z akého dôvodu na webe mesta resp. na digitálnom meste neboli zverejnené prílohy tejto 

zmluvy napriek tomu, že podľa zmluvy tvoria jej neoddeliteľnú súčasť? (subdodávatelia 

a zoznam vykonaných prác), keď v rovnakom čase zverejnená zmluva s firmou Skanska 

prílohy obsahovala, 

- komu patria schody pri budove prevádzky Na Rožku a kto financoval ich výstavbu, 

- podieľal sa na financovaní chodníka na ul. SNP aj majiteľ reštauračného zariadenia Na 

Rožku, akým spôsobom, 

- konalo sa avizované stretnutie primátora s predsedom VÚC, ktorý toto stretnutie avizoval 

s tým, že sa on vie s ním dohodnúť, ak áno s akým výsledkom, 

- žiada primátora mesta o poskytnutie informácie o spotrebe elektrickej energie v objekte 

futbalového ihriska za rok 2015 a rok 2016. 

Pán poslanec Kíšik sa opýtal, či je na chodníku pri reštaurácii Na Rožku parkovacie miesto, lebo 

tam parkuje auto, ktoré z chodníka schádza priamo cez prechod pre chodcov, čo je veľmi 
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nebezpečné. Pán primátor odpovedal, že tam môžu parkovať autá len v čase zásobovania 

prevádzky, ale dá vec prešetriť príslušníkom MsP. 

 

19. Rôzne 

Pán poslanec Koreň informoval, že pred desiatimi dňami bývalý poslanec a zástupca primátora pán 

Šimončík mal slávnostný krst knihy Tri duby, v ktorej sú zdokumentované historické fakty o meste 

Sliač. Pozval prítomných na prezentáciu tejto knihy, ktorá sa uskutoční 14. júna v Mestskom 

kultúrnom stredisku na Sliači. Pán primátor v tejto súvislosti uviedol, že pani Šeniglová požiadala 

vedenie mesta o finančný príspevok pre pána Šimončíka. Mesto mu finančné prostriedky chcelo 

poskytnúť, ale on  ich odmietol, čo jej aj písomne zdokumentované.  

Pán poslanec Palečka uviedol, že dom na ul. Hájnickej každým rokom stráca na svojej hodnote. Je 

potrebné, aby nájomníci opustili dom, aby sa dom mohol predať. Pán primátor uviedol, že znalecký 

posudok môže byť v hodnote cca 10 000 €, ale mesto ho môže predať aj za 28 000 €.  

Pán poslanec Gabaš za občianske združenie, ktoré rieši lokalitu Kozák uviedol, že sa stretol 

s pánom Dinom, ktorý má preštudovaný delimitačný protokol ohľadne ciest na Kozáku. Pán Dina 

povedal, že existuje možnosť, aby sa zapísalo vecné bremeno mesta na tieto cesty. Pán Gabaš 

informoval, že v poslednej dobe tam chodí veľa ľudí, bola požiadavka na tretie ohnisko, je možné, 

že bude OZ žiadať mesto o zvýšenú dotáciu.  

   

20. Záver 

 Ing. Daniel Dunčko, primátor mesta,  ukončil 21. zasadnutie MsZ o 19.30 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. Ján Belička, overovateľ                                   ............................................... 

 

Mgr. Jozef Bakša, overovateľ                                 ............................................... 

  

 

 


