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 Z á p i s n i c a 

 z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva (MsZ) v S l i a č i  konaného dňa 20. júla 2017 

Miesto :   Zasadacia miestnosť MsÚ 

Primátor:   Ing. Daniel Dunčko  

Zást. primátora  mesta: Ing. Robert Urbanec 

Poslanci MsZ:  podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení poslanci: Jozef Bakša, Dušan Hancko, Marek Moravčík  

 

 

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 návštevy družobného mesta 

7. Schválenie použitia finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta Sliač 

8. Rozpočtové opatrenie č. 6/2017 

9. Odvolanie delegovaného člena zriaďovateľa z Rady školy pri Základnej umeleckej škole 

10. Schválenie delegovania člena zriaďovateľa do Rady školy pri Základnej umeleckej škole 

11. Informácie primátora o rýchlostnej ceste R2 

12. Informácie primátora 

13. Interpelácie poslancov 

14. Odpovede na interpelácie z predchádzajúceho MsZ 

15. Slovo pre verejnosť 

16. Rôzne 

17. Záver                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

1.  Otvorenie  

 Rokovanie 23. 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, p. poslanec Hancko a p. poslanec Moravčík. 
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2. Určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice 

Primátor mesta určil za zapisovateľa zápisnice p. Radoslavu Kortišovú – zamestnankyňu MsÚ 

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

Jána Kíšika.   

 

3. Voľba návrhovej komisie  

Do návrhovej komisie navrhol primátor mesta p. poslanca Cyrila Palečku a p. poslanca Tomáša 

Škamlu.  

 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 395/2017 

MsZ schvaľuje 

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

p. Cyrila Palečku a Tomáša Škamlu.  

                             Hlasovanie  za  8 

proti  - 

     zdržali sa  - 

     neprítomní 3 p. Bakša, p. Hancko, p. Moravčík   

    

4. Schválenie programu MsZ 

Pán primátor mesta prečítal program zasadnutia MsZ. 

P. Palečka dodal, že v programe MsZ stále nie je zahrnutý bod- odpredaj pozemku na ulici 

Topoľovej. P. primátor dodal, že k uvedenému odpredaju pozemku je spracovaný projekt, samotný 

bod do MsZ nebolo možné zahrnúť pre nedostatok času a bude zaradený do nasledujúceho, 

septembrového MsZ. P. Urbanec dodal, že v prípade záujmu môžu poslanci po skončení MsZ 

nahliadnuť do vypracovaného projektu. 

 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 396/2017 

MsZ schvaľuje 

program 23. zasadnutia MsZ mesta Sliač predložený Danielom Dunčkom, primátorom mesta.  

                             Hlasovanie  za  8 

proti  - 

     zdržali sa  - 

     neprítomní 3 p. Bakša, p. Hancko, p. Moravčík   

    

5. Kontrola plnenia uznesení 

Pre neprítomnosť z dôvodu čerpania dovolenky bod č. 5 predkladal p. Urbanec, ktorý skonštatoval 

na základe podkladov od p. Žabku, že všetky uznesenia s predchádzajúceho MsZ boli splnené. 

Zároveň dodal, že uznesenie č. 385/2017 (odpredaj pozemku pre p. Milku) je splnené čiastočne, 

návrh na vklad bol podaný na katastri, lehota na vybavenie je ale 30 dní.  

 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 397/2017 

MsZ berie na vedomie 

správu o kontrole plnenia uznesení predloženú Robertom Urbancom, zástupcom primátora.  

                             Hlasovanie  za  8 

proti  - 

     zdržali sa  - 

     neprítomní 3 p. Bakša, p. Hancko, p. Moravčík   
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6. Schválenie návštevy družobného mesta  

P. primátor navrhuje návštevu družobného mesta z dôvodu, že za 6 rokov bola delegácia 

z mesta Sliač v družobnom meste len jedenkrát. Partneri z družobného mesta navštívili Sliač už 

dvakrát, pri príležitosti ocenenia „Čestný občan mesta Sliač a navštívili ZŠ. P. primátor navrhuje 

aby sa návštevy zúčastnili poslanci, ktorí budú mať záujem, riaditelia škôl a vedenie mesta, 

navrhnutá finančná čiastka na túto aktivitu predstavuje 2500,- EUR, presný termín bude dohodnutý 

po septembrovom MsZ.  

P. Koreň dodal, že touto návštevou nepôjde o obnovenie vzťahov nakoľko zmluva s družobným 

mestom je stále platná, návštevu kvituje z dôvodu, že mesto Přibyslav je zaujímavé a historické 

mesto.  

 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 398/2017 

MsZ schvaľuje 

pracovnú cestu poslancov a zástupcov mesta Sliač za účelom návštevy družobného mesta Přibyslav 

v maximálnej výške 2500, 00 EUR.  

                             Hlasovanie  za  8 

proti  - 

     zdržali sa  - 

     neprítomní 3 p. Bakša, p. Hancko, p. Moravčík   

    

 

7. Schválenie použitia finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta Sliač 

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

Uvidela, že po tom ako bol schválený záverečný účet dostali na ekonomické oddelenie požiadavku 

na rozpustenie rezervného fondu na určité kapitálové akcie.  

Medzi ne patrí:  

- dofinancovanie vodovodu Sampor vo výške 3653,34 EUR, presun z IBV Rybáre JUH, 

presun z minulého roka, nakoľko je už dofinancované- jedná sa o sumu 51 tisíc EUR, celá 

výška diela je 55 tisíc EUR  

- rekonštrukcia ústredného kúrenia v ZUŠ vo výške 35 tisíc EUR, 

- rekonštrukcia parkoviska pri ZUŠ vo výške 10 tisíc EUR, 

 

P. Chudíková zároveň uviedla, že je potrebné z rezervného fondu spolu rozpustiť sumu 48653,34 

EUR, v súčasnosti sa nachádza v rezervnom fonde 82734,63 EUR a po odpočítaní uvedených 

kapitálových výdavkov v rezervnom fonde zostane 34081,29 EUR.  

 

K rekonštrukcii parkoviska ZUŠ p. primátor uviedol, že pri vybudovaní bude následne potrebné 

nastoliť aj režim, ako bude parkovisko fungovať. Pán Koreň dodal, že investícia do strechy ZUŠ je 

dôležitejšia ako parkovisko ZUŠ. P. Gabaš tiež následne navrhuje vypustiť presun 10 tisíc EUR 

z RF na rekonštrukciu parkoviska ZUŠ. P. Palečka zdôraznil, že je možné parkovať aj na iných 

miestach a aby sa vybudoval chodník od ZŠ po jedáleň ZŠ, aby deti nechodili po ceste. Po diskusii 

sa poslanci MsZ dohodli, že presun finančných prostriedkov vo výške 10 tisíc EUR 

na rekonštrukciu parkoviska pri ZUŠ nebude uznesenie zahŕňať.  

P. Koreň sa opýtal ako funguje výber dodávateľov na jednotlivé zákazky. P. Chudíková 

informovala, že je to formou prieskumu trhu a ponuka sa zasiela viacerým vytypovaným 

dodávateľom, keďže nie je potrebné verejné obstarávanie. Zároveň upozornil, že komisia 

pre verejné obstarávanie a výberové konanie sa pri takom výbere nezišla/nevyjadrila. Odporúča, 

aby tiež mohli navrhnúť dodávateľov, s čím súhlasil aj p. primátor a pri najbližšom prieskume trhu 

budú aj poslanci môcť navrhnúť dodávateľa, ktorého môže mesto Sliač osloviť.  
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Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 399/2017 

MsZ schvaľuje 

použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta Sliač na: 

a) dofinancovanie Vodovodu Sampor vo výške 3653,34 EUR,  

b) rekonštrukciu ústredného kúrenia v ZUŠ vo výške 35 tisíc EUR,  

                             Hlasovanie  za  8 

proti  - 

     zdržali sa  - 

     neprítomní 3 p. Bakša, p. Hancko, p. Moravčík   

 

8. Rozpočtové opatrenie č. 6/2017 

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

že týmto rozpočtovým opatrením sa v príjmovej časti upravuje prevod prostriedkov z RF 

do rozpočtu v roku 2017, ktorý bol vysvetlený a schválený v predchádzajúcom bode. Pretože 

v predchádzajúcom bode nebol schválený prevod prostriedkov z RF v objeme 10 tisíc EUR 

na rekonštrukciu parkoviska ZUŠ, rozpočtové opatrenie 6/2017 tiež nebude zahŕňať tento prevod.  

 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 400/2017 

MsZ schvaľuje  

v príjmovej časti rozpočtu 

navýšenie rozpočtu 

zdroj 46, EK 454 o + 38 653,34 €, prevod prostriedkov z rezervného fondu 

a 

vo výdavkovej časti  

navýšenie rozpočtu 

program 9.5, FK 0630, EK 710 o + 3 653,34 €, Obecný vodovod + údržba Sampor 

program 13.7.12, FK 0443, EK 710 o + 35 000,00 €, Ostatné investície 

presuny v rámci rozpočtu 

program 13.7.7, FK 0443, EK 710 o – 51 346,66 €, IBV- Rybáre – Juh - inžinierske siete 

program 9.5, FK 0630, EK 710 o + 51 346,66 €, Obecný vodovod + údržba Sampor 

program 11.18, FK 1040, EK 630 o – 2 500,00 €, Podpora práce s mládežou 

program 1.1, FK 0111, EK 630 o + 2 500,00 €, Výkon funkcie primátora. 

                             Hlasovanie  za  8 

proti  - 

     zdržali sa  - 

     neprítomní 3 p. Bakša, p. Hancko, p. Moravčík   

 

9. Odvolanie delegovaného člena zriaďovateľa z Rady školy pri Základnej umeleckej škole 

Dôvodovú správu k bodu predložil p. Urbanec – zástupca primátora. Na základe žiadosti 

p. Róberta Karniša o vzdanie sa mandátu člena Rady školy ZUŠ bol zaradený tento bod 

do programu. Tejto žiadosti bolo vyhovené.  

 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 401/2017 

MsZ odvoláva 

Róberta Karniša z funkcie delegovaného člena zriaďovateľa Rady školy pri Základnej umeleckej 

škole, SNP 308/39, 962 31  Sliač.  

                             Hlasovanie  za  8 

proti  - 

     zdržali sa  - 

     neprítomní 3 p. Bakša, p. Hancko, p. Moravčík   
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10. Schválenie delegovania člena zriaďovateľa do Rady školy pri Základnej umeleckej škole 

Dôvodovú správu k bodu predložil p. Robert Urbanec – zástupca primátora. V nadväznosti 

na predchádzajúci bod programu a to odvolanie delegovaného člena zriaďovateľa z Rady školy 

pri Základnej umeleckej škole je zároveň potrebné súčasne schváliť nového člena. P. Urbanec 

navrhuje do uvedenej funkcie p. Stanislava Koreňa. Dodal, že z MsZ je členom v rade školy on, 

p. Škamla a už odvolaný p. Karniš, ktorého by nahradil p. Koreň.  

 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 402/2017 

MsZ schvaľuje 

Stanislava Koreňa za delegovaného člena zriaďovateľa do rady školy pri Základnej umeleckej 

škole, SNP 308/39, 962 31  Sliač.  

                             Hlasovanie  za  7 

proti  - 

     zdržali sa  1 p. Koreň 

     neprítomní 3 p. Bakša, p. Hancko, p. Moravčík   

 

11. Informácie primátora o rýchlostnej ceste R2 

P. primátor informoval, že mesto Sliač vydalo stanovisko mesta k „Zápisnici a žiada o opravu 

„Zápisnice“ z rokovania konaného dňa 25.5.2017 k rýchlostnej ceste R2 Zvolen západ- Zvolen 

východ. Jedná sa o opravu zápisnice v troch hlavných bodoch, nakoľko sú tu uvedené nepravdivé 

údaje. Primátor prečítal body a návrh na zmenu.  

 

1. V zápisnici je uvedené: „Primátor Sliača a starosta Lieskovca považujú informáciu, že v rámci 

EIA vyšiel severný obchvat najlepší so všetkých variant za zásadnú. Doteraz pracovali 

s informáciou, že EIA sa robila iba na severný obchvat a tak to bolo prezentované aj 

obyvateľom dotknutých obcí“ 

Žiadame opraviť v znení: „Primátor Sliača a starosta obce Lieskovec prezentovali, že EIA 

na varianty, ktoré boli riešené v Štúdii realizovateľnosti neexistuje“. 

 

Primátor ďalej informuje, že v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám žiadal 

dokumenty EIA, načo dostal odpoveď že dokumenty naozaj vypracované nie sú.  

 

2. V zápisnici je uvedené: „Pán Dunčko, primátor Sliača, ako aj pán starosta Lieskovca, vidia ale 

zásadný problém v tom, ako tieto, pre nich nové, informácie odkomunikovať občanom. Obaja 

poukazujú na zlú komunikáciu v počiatkoch. Zhodujú sa, že ak by všetky tieto informácie vedeli 

hneď od začiatku, bolo by pre nich omnoho ľahšie odkomunikovať a vysvetliť všetko občanom. 

Takto vznikli mnohé komunikačné nedorozumenia, ktoré v konečnom dôsledku blokujú celý 

proces.“ 

Žiadame opraviť v znení: „Pán Dunčko, primátor Sliača ako aj pán starosta Lieskovca vidia 

zásadný problém v tom, že doteraz Národná diaľničná spoločnosť a.s.  nekomunikovala otvorene 

a za úplné zlyhanie považujú prezentáciu severného variantu vtedajším riaditeľom NDS, a.s. pánom 

Valentom pred poslancami mestského zastupiteľstva vo Zvolene dňa 11.11.2016.“ 

 

3. V zápisnici je uvedené: „Prítomní sa dohodli na spoločnom postupe pri odkomunikovaní 

súčasného stavu ohľadom vybratého variantu severného obchvatu Zvolena verejnosti, najmä 

občanom mesta Sliač a obce Lieskovec. Dotknutí primátor a starosta požiadali NDS, aby 

odkomunikovala verejnosti, že štúdia EIA posudzovala všetky možné varianty trasovania 

a na základe všetkých posudzovaných možností vzišiel variant C ako najvhodnejší a jediný 

správny. Starosta Lieskovca žiada, aby si NDS priznala podiel na komunikačnom zlyhaní 
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a vysvetlila verejnosti, že rozhodnuté o trase bolo už dávno a do úvahy už neprichádzajú iné 

alternatívy.“ 

Stanovisko mesta Sliač k zápisnici:  

Na základe vyjadrení a tvrdení Ing. Miškoviča, ktoré odzneli na pracovnom rokovaní, mesto Sliač 

v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. požiadalo NDS, a.s. o poskytnutie nasledujúcich informácií 

a dokumentov v písomnej forme: 

1. Dokument- posudzovanie vplyvov na životné prostredie, ktoré riešila Štúdia 

realizovateľnosti z roku 2017, 

2. Stanovisko ministerstva životného prostredia SR z roku 2017, že hnedý variant je 

najvhodnejší a jediný vhodný na realizáciu, 

3. Súhlasné stanovisko Štátnej kúpeľnej komisie k severnému – hnedému variantu z roku 2017, 

4. Záverečné stanovisko spracovateľa Štúdie realizovateľnosti z roku 2017.  

 

V zmysle vyjadrení zástupcov NDS, a.s. Ing. Ladislava Dudáša, PhD. a Ing. Tomáša Miškoviča, 

ktoré odzneli na pracovnom rokovaní dňa 25.5.2017, mesto Sliač pozvalo zástupcov NDS, a.s. 

Ing. Ladislava Dudáša, PhD. a Ing. Tomáša Miškoviča na pracovné stretnutie v meste Sliač, 

predmetom ktorého mala byť prezentácia informácií z tohto stretnutia poslancom a občanom mesta 

Sliač. Stretnutie bolo následne dohodnuté na 28.6.2017, ale deň predtým ho NDS, a.s. zrušila bez 

oznámenia iného náhradného termínu. 

Máme za to, že tak ako v roku 2006, kedy bolo mesto Sliač postavené pred „hotovú vec“, že trasa 

rýchlostnej cesty je navrhnutá v katastri mesta Sliač, takto prezentujú aj dnes zástupcovia NDS a.s.. 

 

P. Urbanec doplnil informácie. Po konzultáciách najmä s pani Zlatníkovou chce rozposlať listy 

poslancom MsZ mesta Zvolen a tiež mesta Sliač so stanoviskom mesta Sliač k rýchlostnej ceste R2. 

Nakoľko mesto Zvolen medializovalo informácie k výstavbe R2 bez vedomosti o stanovisku mesta 

Sliač. Ďalej informoval, že na stránke mesta je vytvorená zložka – Informácie k rýchlostnej ceste 

R2, kde je toto stanovisko zverejnené. Zverejnený je tiež list ministrovi dopravy a výstavby SR 

p. Érsekovi a zástupcom NDS, a.s.. Zápisnica zo stretnutia, ku ktorej sa vyjadril p. primátor bude 

zverejnená po MsZ.  

Nakoľko mesto Zvolen medializovalo informácie k R2 ako uzatvorenú vec bez vedomosti 

o stanovisku mesta Sliač, uvádza že by bolo vhodné tiež informácie mesta Sliač prezentovať 

v novinách. Dodal, že niektorí poslanci MsZ mesta Zvolen nevedia, že štúdia realizovateľnosti 

mestského Zvolenského variantu je tiež reálna, na základe posudzovania Dopravoprojektu.  

 

P. Koreň povedal, že „Zvolenčania“ rozširujú, že severný obchvat je hotová vec. Apeluje na to, že 

je potrebné stretnutie s ministrom dopravy a výstavby SR, ktorý je povinný mesto Sliač prijať. Je 

dôležité ministra informovať o nepravdivých informáciách, ktoré sa šíria či už z mesta Zvolen alebo 

médií. P. primátor informoval, že na ministerstvo bola zaslaná žiadosť o osobné stretnutie 

s p. ministrom, termín má byť stanovený po 24.7.2017.  

 

P. Palečka poznamenal, že v okresnom meste Zvolen sa rozšíril celoslovenský „nešvár“ -blokovanie 

prechodov, ktoré organizuje p. Košík za vybudovanie varianty C. Podľa jeho názoru týmto škodia 

len sami sebe a štrajkovať by mali tam, kde vzniká omisia (nečinnosť, statickosť voči riešeným 

problémom).  

 

P. primátor informoval, že sa uskutočnilo stretnutie zástupcov Sliača, Lieskovca, Kováčovej 

a Zvolena, kde si vymenili argumenty a názory ohľadom trasovania R2. Za mesto Zvolen sa 

zúčastnil len architekt, ktorý doniesol dokument, ktorý neobsahoval argumenty prečo R2 nemôže 

ísť cez Zvolen ale len nesúhlasné stanovisko. 
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K bodu R2 vystúpil za verejnosť a OZ Obyvatelia pre Sliač pán Kujan. Uviedol, že by sa chcel 

vrátiť k spomínanej zápisnici zo stretnutia konaného dňa 25.5.2017. Zápisnica z tohto rokovania 

bola doručená na MsÚ 21.6.2017 a na predchádzajúcom zasadnutí MsZ bolo povedané, že toto 

všetko bude zverejnené na stránke mesta s tým, že primátor vypracuje rozporový list. P. Kujan chce 

týmto upozorniť na dvojmesačný odstup času, v ktorom sa rieši stretnutie zo dňa 25.05.2017, keďže 

sa p. primátor na minulom zastupiteľstve k zápisu nevyjadril. Poukazuje na nečinnosť mesta Sliač 

voči výstavbe R2 na jeho území. Zároveň tvrdí, že p. primátor pri negovaní zápisnice reaguje len 

útržkovite. Žiada aby bol OZ zaslaný rozporový list vypracovaný mestom Sliač a dátum, kedy prišla 

zápisnica. Ďalej konštatuje, že list pre ministra dopravy a výstavby SR je napísaný dobre, ale má len 

informatívny charakter, kedy nemá mesto ani očakávať spätnú väzbu a odporúča, že list by mal byť 

písaný ako sťažnosť. OZ vraj takúto sťažnosť napísalo s podobným dátumom ako má list mesta. 

Predpokladá, že zrejme sa tieto listy „stretli“ na ministerstve a to bol dôvod, pre ktorý bolo zrušené 

stretnutie, ktoré sa malo konať 28.6.2017. Apeluje na to, aby p. primátor na veci v súvislosti s R2 

reagoval okamžite.  

 

P. primátor odpovedal, že zápis so stretnutie na NDS, a.s., ktoré sa konalo dňa 25. mája prišiel 

o mesiac neskôr a to 21.06.2017 a mesto Sliač svoju odpoveď vypracovalo 17.7.2017. Poukazuje 

na to, že žiada v zápise zmeniť len tie body, ktoré sú uvedené nepravdivo. P. primátor tvrdí, 

že vláda nemá peniaze na budovanie R2, nemá vypracovanú štúdiu o posudzovaní vplyvov na ŽP, 

bez ktorej nie je možné vydať územné rozhodnutie ani stavebné povolenie a teda nie je sa čoho 

obávať.  

 

P. Kujan dodal, že pokiaľ sa uzavrie štúdia realizovateľnosti a rozhodne sa pre variant C3, nebudú 

sa už k téme vracať, čo mesto Sliač nesmie dopustiť.  

 

Zástupca primátora p. Urbanec vyzval OZ na spoluprácu a vzájomnú výmenu informácií a dodáva, 

že reakcia mesta na zápisnicu, ktorá bola doručená e-mailom bola vybavená v akceptovateľnej 

lehote.  

 

P. Palečka navrhuje zosumarizovať nesúhlasné argumenty mesta (napr. nezvratné zničenie 

a poškodenie lesa, ktorý má cca 900 vlastníkov, zásah do termálnych prameňov). Na čo p. primátor 

odpovedá, že všetky sú pokope a pri jednaniach mesto nimi podopiera svoje nesúhlasné stanovisko.  

 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 403/2017 

MsZ berie na vedomie  

Informácie primátora mesta Sliač k rýchlostnej ceste R2 a súhlasí s rokovaním primátora mesta 

s ministrom dopravy a výstavby SR.  

                             Hlasovanie  za  8 

proti  - 

     zdržali sa  - 

     neprítomní 3 p. Bakša, p. Hancko, p. Moravčík   

 

13. Interpelácie poslancov 

Pán Palečka žiada, aby sa do najbližšieho MsZ zaradil bod- schválenie odpredaja pozemku 

vo vlastníctve mesta na ul. Topoľovej. Tento bod žiada zaradiť v takom rozsahu, aby už bol 

schváliteľný.  
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P. Koreň sa vyjadril k leteckým dňom. Poukazuje na to, že mesto nemá z leteckých dní nič 

a odporúča aby si mesto vybudovalo takú pozíciu - aby sa mohlo mesto k leteckým dňom vyjadriť, 

prípadne isté veci ovplyvniť. Odporúča prijať také uznesenie, aby sa otázka ďalších leteckých dní 

riešila systematicky a aby z organizovania vyťažilo aj mesto Sliač. Navrhuje aby sa mesto stalo 

účastníkom  pri uzatváraní zmluvy o konaní leteckých dní.  

 

Primátor informoval, že jednal s p. Štoksom, riaditeľom Medzinárodných leteckých dní. Letecké 

dni budú dňa 26. -27. augusta.  

Primátor žiadal za organizovanie kompenzácie pre mesto:  

- pítko s pitnou vodou na námestie pri fontáne, 

- podpora ZŠ a MŠ (primátor zistí od riaditeliek čo by potrebovali), 

- p. Štoksa ako benefit vraj vidí aj to, že v rámci leteckých dní sa prezentujú veľké firmy 

a hľadajú mladých ľudí do pracovného pomeru,  

- p. Štoksa navrhol, že ak by sa chcel Sliač prezentovať pomôže s organizovaním 

a pred Jednotou na trávnatej ploche by sa mohli prezentovať miestni podnikatelia počas 

leteckých dní.  

P. Palečka na margo toho navrhuje, aby si mesto zadovážilo stany vo farbách mesta, ktoré by bolo 

možné prípadne aj prenajímať. 

 

P. Karniš a p. Koreň navrhujú, aby mesto vytvorilo pracovnú skupinu z poslancov za účelom 

vstúpenia do rokovania o nasledujúcej zmluve. Pracovná skupina vypracuje konkrétne body. 

P. Karniš chce aby túto skupinu viedol poslanec ale pripravilo to mesto. P. primátor očakáva návrhy 

od poslancov, ak majú konkrétnu myšlienku.  

 

P. Škamla sa informoval na dažďové zvody v Sampore, na čo dostal odpoveď, že v priebehu dvoch 

týždňov to bude hotové.  

 

12. Informácie primátora 

P. primátor informoval, že dňa 21.7.2017 má stretnutie s p. Uhríkom, BBSK ohľadom 

cyklocesty, pripravujú to komplet, je tam potrebná štúdia, nové memorandum a je vytypovaná trasa. 

BBSK dá spracovať štúdiu. Trasa je schválená až po Fort Geronimo, Vlkanová. Cyklocesta je 

rozdelená na dve časti, kde za jednu časť budú finančné prostriedky čerpať poľnohospodári 

(bystrická časť) a druhú časť (Sliač – Geronimo) obec Hronsek, nakoľko ani Banská Bystrica ani 

Sliač by dotáciu nedostali. Starostovia obcí majú vybudovanie cyklocesty v ÚP, Banská Bystrica to 

zahrnuté v ÚP nemá a bude to musieť schváliť na najbližšom MsZ – ako verejnoprospešnú líniovú 

stavbu. Pre zabezpečenie komplexnosti chodí na jednania aj p. Dina a p. Zlatníková. Záujem 

dobudovať cyklocestu až do Banskej Bystrice je hlavne z dôvodu, že momentálne sú vyčlenené 

peniaze na takého projekty – čiže je záujem čo najrýchlejšie tento projekt vypracovať. P. primátor 

tiež informoval, že v tejto veci má dohodnuté stretnutie aj s p. Noskom, primátorom Banskej 

Bystrice.  

 

P. primátor ďalej informoval, že chce do Kúpeľov Sliač napísať list. Na Špacírke pri Avione 

vyviera voda, vždy po vypúšťaní bazéna, alebo vaní z Kúpeľov. Kanalizácia je upchatá a to vyráža 

vodu von, po ulici B. Nemcovej a následne vsakuje do kanalizácie vody dažďovej. Z tohto dôvodu 

je potrebné napísať list, aby sa našlo riešenie tohto problému. Podobný problém je, že voda, kvôli 

zanesenej kanalizácii z kúpeľných prameňov v mieste, kde končí betónový odvodňovací žľab 

vyráža a podmáča súkromný pozemok p. Cisárika. 

 

P. primátor má pre poslancov pripravený komplexný materiál „objekty mesta na odpredaj“, ktorý 

bude pre poslancov MsZ  pripravený k nahliadnutiu na stavebnom úseku MsÚ.  
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Ďalej p. primátor priblížil program najbližšieho septembrového MsZ, do ktorého sa plánuje zahrnúť 

nasledovné body:  

- predaj budov- Ludrovan, Miškovič, Krčík 

- schválenie CZM 

- parkovanie 

- VZN – sociálne služby (zjednotenie dvoch VZN) 

- Novelizácia VZN o prideľovaní bytov (zmena na základe zmeny zákona) 

- Schválenie zámeru nákupu pozemku na ulici 1. mája 

- Schválenie zámeru odpredaja pozemku pod cestou do Kúpeľov 

- Schválenie zámeru odpredaja majetku – Kotolňa na Brázdach, Administratívna budova 

- Odvolanie p. Palečku z rady ZŠ 

- Doplnok ÚP č. 9 (Mikovíny) 

- Prezentovanie o projektových zámerov- (LIESKA- autobusové zastávky, propagácia mesta) 

- Schválenie zámeru odpredaja pozemku na ul. Topoľovej 

- Prípadné návrhy od poslancov MsZ, HK, finančného úseku 

 

Primátor spomenul, že dňa 26.7.2017 bude mať rokovanie so zástupcami z generálneho riaditeľstva 

ŽSR ohľadom železničnej stanice v meste Sliač. Rád by si vypočul názory poslancov MsZ. 

P. Palečka dodáva, že v rokoch 1880 a neskôr bola stanica rozprávková. P. primátor navrhuje prijať 

uznesením, že má rokovať so zámerom opraviť stanicu tak aby mala pôvodný vzhľad z istého 

obdobia. P. Karniš navrhuje, aby súčasťou rekonštrukcie stanice bol aj prechod pre peších. 

Na základe diskusie poslancov MsZ bude zaradený návrh na uznesenie č. 405/2017.  

 

P. primátor informuje, že v Kúpeľoch sa zmenili majetkové pomery, akcie si kupuje štát- MH 

Manažment, a.s. a Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.. P. Gabaš poukazuje na to, že Všeobecná 

zdravotná poisťovňa je samostatný subjekt, na čo p. primátor v diskusii dodáva, že samostatný 

subjekt s podielom štátu.  

 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 404/2017 

MsZ berie na vedomie 

informácie primátora mesta Sliač.  

                             Hlasovanie  za  8 

proti  - 

     zdržali sa  - 

     neprítomní 3 p. Bakša, p. Hancko, p. Moravčík   

 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 405/2017 

MsZ poveruje  

primátora mesta, aby na rokovaní so ŽSR presadzoval rekonštrukciu budovy železničnej stanice 

v pôvodnom stave ako bola vybudovaná v roku 1902 a aby súčasťou projektu bolo vybudovanie 

bezpečného prechodu pre peších cez koľajisko.  

                             Hlasovanie  za  8 

proti  - 

     zdržali sa  - 

     neprítomní 3 p. Bakša, p. Hancko, p. Moravčík   

 

 

 

 

 



1484/2459/2017              Mesto Sliač.      Zápisnica z 23. rokovania MsZ dňa 20.07.2017   

 

 

10 
 

14. Odpovede na interpelácie z predchádzajúceho MsZ 

P. Škamla požiadal o osadenie smetného koša na cintoríne Sampor. P. primátor odpovedá, 

že do dnešného dňa kôš osadený nie je a že sa to spraví súčasne s dažďovými zvodmi. P. Škamlu 

tiež zaujímalo, či mesto oslovilo Slovak telekom ohľadom ovisnutých telefónnych káblov 

v Sampore. Primátor má informáciu, že toto v Sampore zatiaľ neplánujú. Dňa 25.7.2017 bude mať 

stretnutie s pani Vetrákovou a bude sa opätovne informovať ohľadom telefónnych káblov 

v Sampore. P. primátor dodáva, že v Sampore bude osadená maľovaná mapa okolia.  

 

15. Slovo pre verejnosť 

Za verejnosť vystúpil p. Danko. Na posledných MsZ sa rozprávalo o tom, že súdne spory sú 

zverejnené na webstránke mesta. Obáva sa aby nedošlo k dezinformáciám nakoľko tvrdí, že sú tu 

zverejnené len súdne spory, ktoré mesto vyhralo. Tie, ktoré prehralo sú akosi zabudnuté (napr. aj 

súdny spor mesta s ním). Žiada doplniť na webstránku aj prehraté súdne spory.  

 

P. Danko hovorí, že v poslednom MsZ je uvedené, že výška odmien primátora za posledných 

6 rokov, ktorých sa vzdal je 102 tisíc EUR. Na predposlednom MsZ bolo uvedené, že je to 140 tisíc 

EUR. Poukazuje na to, že to nie je za prvé jednotné a za druhé, keď sa primátor vzdal odmien musel 

by ich najprv dostať. P. primátor odpovedá, že sa vzdal 5 tisícovej odmeny.  

 

P. Danko sa vyjadril k téme- obecné chránené územie, že nie je dobre vypracované. Poukazuje 

na chyby a nesúlad (kataster nehnuteľností, mapky, presné výmery lesného pomeru 

a poľnohospodárskej pôdy).  

 

K téme schválenie plánu budúcich investičných akcií p. Danko uviedol, že je ich schválené také 

množstvo, že podľa neho pri nich zabudli uviesť rok realizácie. Sám toto množstvo investícií 

odhaduje na 40 rokov- uviedol, že primátor by musel byť na primátorskom kresle ešte 40 rokov, 

aby sa to stihlo. Ďalej sa p. primátora spýtal, či neuvažuje o tom, že by sa vzdal starostovania.  

 

P. Danko sa vyjadril aj k téme rýchlostnej cesty R2,  poukazuje na nečinnosť mesta, neskorú 

reakciu na zápisnicu zo stretnutia konaného dňa 25. mája 2017. Tvrdí, že keby sa mesto Sliač 

do toho obulo v roku 2006, nemuselo to dôjsť do takéhoto stavu.  

 

P. primátor spolu s p. zástupcom odpovedali, že súdne spory na webstránke budú doplnené. Čo sa 

týka VZN obecného chráneného územia podotkli, že návrh visel, na úradnej tabuli 15 dní 

pred schvaľovaním a konaním MsZ, bolo teda možné ho pripomienkovať prípadne upravovať 

v tomto termíne. Pri pláne investícií nie sú uvedené dátumy z dôvodu, že ak aby sa menili priority 

a bolo niečo súrnejšie, aby bolo možné poradie prehodiť.  

 

V bode slovo pre verejnosť tiež vystúpila p. Janáková, riaditeľka MŠ Cikkera. Chcela poďakovať 

za dotáciu od mesta vo výške 700 EUR, ktoré sa využili pri príležitosti 50. výročia vzniku MŠ. 

Informovala, že dotácia bola použitá na občerstvenie, ozvučovaciu techniku, výzdobu. Zvlášť chce 

poďakovať p. Urbancovi a p. Žabkovi   za účasť a pomoc a p. Moravčíkovi za bezplatnú prepravu.  

Ďalej informuje, že MŠ sa zapojila do dvoch projektov, kde v projekte SLSP získala 1200,- EUR, 

ktoré boli použité na šitie dievčenských krojov. V druhom projekte získali 3000,- EUR, za ktoré sa 

vybudovalo detské dopravné ihrisko. Tu chce poďakovať p. Popundovej a firme Popdesign s.r.o., 

tiež príslušníkom MsP.  
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16. Rôzne  

 Na základe postrehu p. Karniša p. primátor doplnil, že ak sa bude financovať v budúcom 

roku športová trieda v ZŠ musí byť presne uvedené koľko je pridelené na jednotlivý šport. Nakoľko 

mesto nemá vedomosť ako presne je dotácia rozdelená. Ďalej aby bola zabezpečená kontinuita mala 

by byť športová trieda otvorená aj v nasledujúcom školskom roku.  

 

P. primátor, by rád zo školskej jedálne urobil samostatnú mestskú firmu, ktorá by mala štatutára. 

Týmto by došlo k náprave, napríklad aj miezd zamestnancov. Uviedol, že dodávatelia na mäso budú 

výhradne domáci (bravčové a hovädzie mäso dodáva p. Belička, dodávateľ na kuracie mäso sa 

hľadá). 

 

Tiež informoval, že sa je v pláne doplniť VZN o konzumácii alkoholu na verejných priestranstvách. 

Ak a VZN doplní, bude možné aby účinnejšie zasahovala MsP. P. Gabaš sa opýtal čo je verejné 

priestranstvo, na čo dostal odpoveď od p. primátora, že všetko čo nie je súkromné a presné pravidlá 

sa dopracujú.   

 

Primátor chce, aby sa urobili zmeny – nápravy, ktoré sa týkajú priestorov bývalého Kina Hron jeho 

prenajímania a fungovania. Načo p. Šeniglová dodala, že v prvom rade bude potrebné zmeniť 

zriaďovateľská listinu MsKS, kde je toto vložené. Zároveň dodal, že by chcel MsKS navýšiť 

do budúcna dotáciu.  

 

P. Danko vystúpil s pripomienkou, že existuje zákon o správnom konaní, čo by sa dalo využiť 

pri rokovaniach o konaní leteckých dní, nakoľko je tým mesto priamo dotknuté. Apeluje na to, aby 

sa mesto, prípadne poslanci zapojili do rokovaní.  

 

P. Gabaš navrhuje, že by bolo vhodné pri takejto dôležitej veci nechať vypracovať právnu analýzu, 

aby mesto presne vedelo o aký paragraf sa má pri rokovaní oprieť. P. primátor tento návrh kvituje, 

pozrieť by sa na to mohla JUDr. Árváiová, ktorá pracuje pre mesto. 

 

P. Kíšik sa zaujímal prečo nie je v prevádzke mestská fontána, dostal odpoveď, že strojovňu zalialo. 

Poškodená bola najmä elektrika, škoda je cca 8 tisíc EUR. Na odstránení závady sa už pracuje, 

nakoľko je rozsiala nie je možné odhadnúť kedy bude fontána opäť funkčná.  

 

17. Záver 

 Ing. Daniel Dunčko, primátor mesta, ukončil 23. zasadnutie MsZ o 17.30 hod. Poďakoval 

poslancom za ich účasť na zasadnutí a za podnetné pripomienky. 

 

 

 

                                                                                                                         Ing. Daniel Dunčko 

                                                                                                                      primátor mesta 

Zapisovateľka: Ing. Radoslava Kortišová 

 

Zástupca primátora: Ing. Róbert Urbanec  .............................................. 

 

Overovatelia zápisnice : 

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

 

Ing. Ján Kíšik, overovateľ    ............................................... 


