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 Z á p i s n i c a 

 z 26. zasadnutia Mestského zastupiteľstva (MsZ) v S l i a č i  konaného dňa 22. februára 2018 

Miesto :   Zasadacia miestnosť MsÚ 

Primátor:   Ing. Daniel Dunčko  

Zást. primátora  mesta: Ing. Robert Urbanec 

Poslanci MsZ:  podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení poslanci: Mgr. Jozef Bakša, Robert Karniš, Ing. Michal Gabaš  

 

1. Otvorenie, prezentácia prítomných poslancov 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Schválenie programu MsZ 

5. Kontrola plnenia uznesení 

6. Správa y kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta 

7. Rozpočtové opatrenie č. 10/2017 

8. Schválenie vrátenia zostatkov finančných prostriedkov vykázaných k 31.12.2017 školám 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sliač na základe podaných žiadostí 

9. Rozpočtové opatrenie 1/2018 

10. Schválenie odpísania nevymožiteľných pohľadávok mesta Sliač 

11. Schválenie žiadosti o prenájom nehnuteľného majetku mesta Sliač nachádzajúci sa 

na ul. Hronská, Sliač na dobu určitú 

12. Zrušenie uznesenia č. 437/2017 a prijatie nového uznesenia týkajúceho sa schválenia podania 

žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Cyklotrasa, Sielnica, 

Sliač, Kováčová“ 

13. Schválenie návrhu na zjednosmernenie ulíc v lokalite za traťou (ulica Pod Kozákom, J. Cikkera, 

Gorkého)  

14. Schválenie žiadosti o dotáciu na spracovanie Územného plánu zóny „Územný plán zóny Sliač 

Rybáre – Juh, Blok 2“ 

15. Voľba prísediaceho Okresného súdu Zvolen – trestné oddelenie  

Slovo pre verejnosť 

16. Informácie primátora o rýchlostnej ceste R2 

17. Informácie primátora 

18. Interpelácie poslancov , odpovede na interpelácie z predchádzajúceho MsZ 

19. Rôzne 

20. Záver                                                                                                   
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1.  Otvorenie  

 Rokovanie 26. 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 Karniš a p. poslanec Gabaš. 

 

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 Moravčíka a p. poslanca 

Škamlu. 
 

3. Voľba návrhovej komisie  

Do návrhovej komisie navrhol primátor mesta p. poslanca Hancka a p. poslanca Palečku.  

 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 455/2018 

MsZ schvaľuje 

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

Hancka a p. Palečku.  

                             Hlasovanie  za  7 

proti  - 

     zdržali sa  1 p. Hancko 

     neprítomní 3 p. Bakša, p. Karniš, p. Gabaš   

    

4. Schválenie programu MsZ 
Primátor mesta prečítal program zasadnutia MsZ. Prednosta MsÚ p. Žabka navrhuje do programu 

doplniť bod : Schválenie prísediaceho Okresného súdu Zvolen nakoľko končí volebné obdobie 

p. Frickovi, ktorý bol doteraz prísediacim Okresného súdu Zvolen.  Bod bude v programe zaradený 

ako bod č.15, čím sa zmení poradie nasledujúcich bodov, ostatné ostáva nezmenené.  

Na otázku p. Koreňa, či bude na MsZ pozvaná a ocenená pani Ďurkovičová, pozostalá 

po p. Ďurkovičovi, p. prednosta odpovedal, že na základe vzájomnej dohody ocenenie bude 

predmetom nasledujúceho MsZ.  

 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 456/2018 

MsZ schvaľuje 

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

                             Hlasovanie  za  8 

proti  - 

     zdržali sa  - 

     neprítomní 3 p. Bakša, p. Karniš, p. Gabaš   

    

5. Kontrola plnenia uznesení 

P. prednosta konštatoval, že uznesenia sú splnené. Poslanci dostali odpoveď na list, ktorý bol 

adresovaný na predsedu vlády. List bol zaslaný na základe uznesenia, ktorým bol zaviazaný 

primátor.  

 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 457/2018 

MsZ berie na vedomie 

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

                             Hlasovanie  za  8 

proti  - 

     zdržali sa  - 

     neprítomní 3 p. Bakša, p. Karniš, p. Gabaš   
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6. Správa z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta   

HK mesta Sliač predložila obecnému zastupiteľstvu  v zmysle § 18f ods. 1 písm. d) a písm. e) 

zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov správu z kontrolnej 

činnosti za rok 2017. Informovala, že uvedená správa bude zverejnená na webovom sídle mesta. 

Za najrozsiahlejšiu považuje finančnú kontrolu vykonávania inventarizácie účtov hlavnej knihy, 

so zameraním na účty pohľadávok a záväzkov kde boli vykázané významné rozdiely operatívnej 

evidencie a účtovného stavu na niektorých účtovných položkách. Prípadne absentujú niektoré 

operatívne evidencie. Počas roka boli prijaté opatrenia na nápravu. V roku 2018 sa bude pokračovať 

v inventarizácii účtov so zameraním na kontrolu pohľadávok, najmä z dôvodu vymáhania 

nedoplatkov. P. Koreň konštatoval, že pani kontrolórka nereaguje na niektoré skutočnosti ohľadom 

nakladania s majetkom mesta. P. Palečka sa informoval ohľadom nedoplatkov na nájomnom 

v nájomných bytoch mesta. Navrhuje kontrolu nedoplatkov v určitej perióde, aby sa nedoplatky 

nekumulovali. Primátor ubezpečil že problematika neplatičov v nájomných bytoch sa momentálne 

rieši, a problematika nedoplatkov sa rieši priebežne- vymáhajú sa aj daňové aj nedaňové 

nedoplatky. 

 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 458/2018 

MsZ berie na vedomie 

správu z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 2017.  

                             Hlasovanie  za  8 

proti  - 

     zdržali sa  - 

     neprítomní 3 p. Bakša, p. Karniš, p. Gabaš   

    

 

7. Rozpočtové opatrenie č. 10/2017 

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

RO 10/2017 je úprava jednotlivých položiek podľa čerpania k 31.12.2017. V RO 10/2017 sú 

zahrnuté aj zmeny rozpočtov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sliač. Týmto rozpočtovým 

opatrením sa rozpočet v príjmovej časti navýši o 69023,21 EUR a vo výdavkovej časti poníži 

o 87062,96 EUR. Toto RO bolo schválené primátorom dňa 30.1.2018.  

 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 459/2018 

MsZ berie na vedomie 
      v príjmovej časti  

navýšenie rozpočtu 

EK 111 – Dane z príjmov, ziskov a kap. majetku     +32 635,86 €; 

EK 133 – Dane a poplatky za špecifické služby      +29 442,58 €; 

EK 221 – Administratívne poplatky        + 2 375,00 €; 

EK 222 – Pokuty, penále a iné sankcie        + 520,00 €; 

EK 223 – Poplatky a platby ...        +20 364,34 €; 

EK 233 – Kapitálové príjmy z predaja       +17 018,00 €; 

EK 242 – Úroky z účtov finančného hospodárenia     + 1,52 €; 

EK 292 – Ostatné príjmy,          +12 728,60 €; 

EK 311 – Tuzemské bežné granty         + 3 900,00 €; 

EK 312 – Tuzemské bežné transfery verejná správa (PK)    +26 793,63 €; 

EK 453 – Zostatok prostriedkov z predch. rokov – vodovod Sampor   + 2 868,10 €; 

EK 456 – zapojenie finančných zábezpek za klientov DSS 2017    + 752,96 €; 

poníženie  rozpočtu 

EK 121 – Dane z majetku (daň z nehnuteľností)      - 7 654,01 €; 

EK 212 – Príjmy z vlastníctva          - 55 195,85 €; 

EK 291 – Od ostatných subjektov verejnej správy      - 509,52 €; 

a 
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vo výdavkovej časti  

poníženie  rozpočtu 

program 1.1, FK 0111 EK 630 o – 1 010,09 €; 

program 1.2, FK 0111 EK 620 o – 547,75 €; 

program 1.2, FK 0111 EK 630 o – 1 506,00 €; 

program 1.3.1, FK 0111 EK 610 o – 8 206,88 €; 

program 1.3.1, FK 0111 EK 620 o – 94,35 €; 

program 1.3.1, FK 0111 EK 640 o – 653,24 €; 

program 1.3.2, FK 0111 EK 630 o – 6 866,41 €; 

program 1.4, FK 0111 EK 610 o – 545,35 €; 

program 1.4, FK 0111 EK 630 o – 1,41 €; 

program 1.5, FK 0111 EK 640 o – 13 423,25 €; 

program 2.1, FK 0111 EK 630 o – 454,24 €; 

program 2.2, FK 0111 EK 620 o – 214,88 €; 

program 2.2, FK 0111 EK 630 o – 146,00 €; 

program 2.3, FK 0111 EK 630 o – 409,70 €; 

program 2.5, FK 0111 EK 630 o – 264,63 €; 

program 3.1, FK 0111 EK 630 o – 4 145,70 €; 

program 3.3.3, FK 0111 EK 630 o – 298,99 €; 

program 3.4, FK 0111 EK 630 o – 407,40 €; 

program 3.5, FK 0111 EK 630 o – 485,18 €; 

program 3.6, FK 0111 EK 630 o – 1 013,00 €; 

program 3.7, FK 0111 EK 630 o – 524,21 €; 

program 3.8, FK 01111 EK 630 o – 601,08 €; 

program 3.9.2, FK 0170 EK 650 o – 8 832,07 €; 

program 4.1, FK 0310 EK 610 o – 751,99 €; 

program 4.1, FK 0310 EK 620 o – 240,66 €; 

program 4.1, FK 0310 EK 630 o – 303,82 €; 

program 5.2.2, FK 0510 EK 630 o – 2 061,36 €; 

program 6.2, FK 0451 EK 630 o – 994,80 €; 

program 6.3, FK 0451 EK 630 o – 4 000,00 €; 

program 7.1.2, FK 09111 o – 315,40 €; 

program 7.1.3, FK 09111 o – 1 493,00 €; 

program 7.2.3, FK 09111 o – 280,19 €; 

program 7.3, FK 09121 EK 630 o – 645,80 €; 

program 7.6, FK 0950 EK 640 o – 10 218,00 €; 

program 15.1, FK 0660 EK 610 o – 2 500,00 €; 

program 8.2, FK 0810 EK 640 o – 500,00 €; 

program 8.4, FK 0810 EK 640 o – 900,00 €; 

program 9.1.1, FK 0540 EK 630 o – 1 913,83 €; 

program 9.1.2, FK 0540 EK 630 o – 2 339,37 €; 

program 9.2, FK 0111 EK 630 o – 0,44 €; 

program 9.2, FK 0111 EK 710 o – 1 370,00 €; 

program 9.3, FK 0640 EK 630 o – 1 885,80 €;  

program 9.5, FK 0630 EK 630 o – 56,97 €; 

program 10.1.1, FK 0320 EK 620 o -202,43 €; 

program 10.1.1, FK 0320 EK 630 o – 160,00 €; 

program 10.1.2, FK 0320 EK 630 o – 426,80 €; 

program 10.1.3, FK 0320 EK 630 o – 79,98 €; 

program 11.2, FK 1070 EK 630 o – 500,00 €; 

program 11.2, FK 1070 EK 640 o – 842,42 €; 

program 11.3, FK 1012 EK 630 o – 670,73 €; 

program 11.5.1, FK 0820 EK 620 o – 177,35 €; 

program 11.5.1, FK 0820 EK 630 o – 1 112,00 €; 

program 11.5.3, FK 0820 EK 640 o – 80,00 €; 

program 11.16, FK 0950 EK 640 o – 750,00 €; 
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program 11.18, FK 1040 EK 630 o – 2 500,00 €; 

program 12.3, FK 0660 EK 630 o – 863,02 €; 

program 12.4, FK 0840 EK 620 o – 11,53 €; 

program 12.4, FK 0840 EK 630 o - 322,43 €;  

program 12.6, FK 0660 EK 630 o – 364,16 €; 

program 13.2, FK 0443 EK 710 o – 9 050,00 €; 

program 13.4, FK 0443 EK 710 o – 2 459,00 €; 

program 13.7.2, FK 0443 EK 710 o – 5 000,00 €; 

program 13.7.3, FK 0443 EK 710 o – 1 068,00 €; 

program13.7.5, FK 0111 EK 710 o – 2 000,00 €; 

program 13.7.7, FK 0443 EK 710 o – 45 412,18 €; 

program 13.7.12, FK 0620 EK 710 o – 2,60 €; 

program 14.1, FK 0660 EK 620 o -72,18 €; 

program 14.1, FK 0660 EK 630 o – 30,00 €; 

program 14.2, FK 0660 EK 630 o – 61 796,53 €; 

program 15.1, FK 0660 EK 610 o – 10 838,42 €; 

program 15.1, FK 0660 EK 620 o – 6 790,71 €; 

program 15.1, FK 0660 EK 630 o – 495,40 €; 

program 15.1, FK 0660 EK 640 o – 512,82 €; 

program 15.2, FK 0660 EK 630 o – 193,12 €; 

program 15.2, FK 0660 EK 710 o – 2 220,00 €; 

program 15.2, FK 1012 EK 710 o – 1 466,00 €; 

program 15.2, FK 0443 EK 710 o – 4 300,00 €; 

navýšenie  rozpočtu 

program 1.1, FK 0111, EK 610 o + 380,27 €; 

program 1.1, FK 0111, EK 620 o + 255,33 €; 

program 1.3.2, FK 0220, EK 620 o + 64,51 €; 

program 1.3.2, FK 0220, EK 630 o + 330,00 €; 

program 1.4, FK 0111, EK 620 o + 394,53 €; 

program 1.5, FK 0111, EK 630 o + 8 994,60 €; 

program 1.6, FK 0320, EK 630 o + 666,00 €; 

program 1.7, FK 0160, EK 630 o + 258,52 €; 

program 2.4, FK 0111, EK 630 o + 94,41 €; 

program 2.6, FK 0111, EK 640 o + 16,00 €; 

program 3.2, FK 0111, EK 630 o + 720,00 €;  

program 3.3.1, FK 0111, EK 630 o + 150,08 €; 

program 3.3.2, FK 0111, EK 630 o + 2 266,05 €; 

program 3.3.2, FK 0111 EK 640 o + 293,38 €; 

program 3.5, FK 0660 EK 630 o +15 567,11 €; 

program 3.5, FK 0810 EK 630 o + 595,88 €; 

program 3.9.1, FK 0111 EK 630 o + 82,51 €; 

program 5.1, FK 0510 EK 630 o + 802,33 €; 

program 5.2.1, FK 0660 EK 630 o + 962,14 €; 

program 5.2.2, FK 0510 EK 610 o + 1 378,94 €; 

program 5.2.2, FK 0510 EK 620 o +787,90 €; 

program 5.2.2, FK 0510 EK 640 o + 20,45 €; 

program 6.1, FK 0451 EK 630 o +137,83 €; 

program 7.1.1, FK 09111 o +5 632,66 €; 

program 7.2.1, FK 09111 o + 8,35 €; 

program 7.2.2, FK 09111 o + 271,64 €; 

program 7.3, FK 09121 o + 13 261,08 €; 

program 7.3, FK 09211 o + 50 452,67 €; 

program 7.3, FK 0950 o + 16 241,10 €; 

program 7.3, FK 09602 o + 729,77 €; 

program 7.3, FK 09603 o + 5 446,09 €; 

program 7.3, FK 09608 o + 998,87 €; 



Sp. 375 - 929/2018         Mesto Sliač.      Zápisnica z 26. rokovania MsZ dňa 22.02.2018 

 

6 
 

program 7.4, FK 0950 o + 1 300,00 €; 

program 9.4, FK 0640 EK 630 o + 3 718,45 €; 

program 9.5, FK 0630 EK 710 o + 937,49 €; 

program 11.1, FK 1020 EK 630 o + 970,00 €; 

program 11.3, FK 1012 EK 610 o + 683,94 €; 

program 11.3, FK 1012 EK 620 o + 128,10 €; 

program 11.3, FK 1012 EK 640 o + 7,59 €; 

program 11.5.2, FK 0820 EK 630 o + 107,67 €; 

program 12.1, FK 0660 EK 630 o + 1 118,94 €; 

program 12.2, FK 0660 EK 630 o + 906,26 €; 

program 13.1, FK 0443 EK 630 o + 24,00 €; 

program 13.3, FK 0170 EK 820 o + 1 419,29 €; 

program 13.6, FK 0443 EK 630 o + 7 209,23 €; 

program 13.7.12, FK 0820 EK 710 o + 2 184,10 €; 

program 13.7.12, FK 0443 EK 710 o + 6 690,67 €; 

program 15.2, FK 0660 EK 819 o + 252,96 €;                   
 Hlasovanie  za  8 

proti  - 

     zdržali sa  - 

     neprítomní 3 p. Bakša, p. Karniš, p. Gabaš   

 

8. Schválenie vrátenia zostatkov finančných prostriedkov vykázaných k 31.12.2017 školám 

v zriaďovateľskej pôsobnosti  mesta Sliač na základe podaných žiadostí 

P. Chudíková – vedúca ekonomického úseku oboznámila s bodom programu v zmysle 

dôvodovej správy. K uvedenému bodu neboli žiadne pripomienky. 

 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 460/2018 

MsZ schvaľuje 

vrátenie zostatku vlastných prostriedkov vykázaných k 31.12.2017 Materskej škole, SNP 27, 962 

31 Sliač, IČO : 423 111 10, vo výške 57,10 €, ktoré budú poskytnuté ako účelová dotácia na nákup 

učebných pomôcok. 

Hlasovanie  za  8 

proti  - 

     zdržali sa  - 

     neprítomní 3 p. Bakša, p. Karniš, p. Gabaš 

 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 461/2018 
MsZ schvaľuje 

vrátenie zostatku vlastných prostriedkov vykázaných k 31.12.2017 Materskej škole, J. Cikkera 

651/2, 962 31 Sliač, IČO : 423 923 90, vo výške 371,16 €, ktoré budú poskytnuté ako účelová 

dotácia na prevádzku školy. 

Hlasovanie  za  8 

proti  - 

     zdržali sa  - 

     neprítomní 3 p. Bakša, p. Karniš, p. Gabaš 
 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 462/2018 

MsZ schvaľuje 

vrátenie zostatku vlastných prostriedkov vykázaných k 31.12.2017 Základnej škole A. Sládkoviča, 

Pionierska 9, 962 31 Sliač, IČO : 378 887 90, vo výške 69,61 €, ktoré budú poskytnuté ako účelová 

dotácia na nákup didaktických pomôcok. 
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Hlasovanie  za  8 

proti  - 

     zdržali sa  - 

     neprítomní 3 p. Bakša, p. Karniš, p. Gabaš 

 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 463/2018 
MsZ schvaľuje 

vrátenie zostatku vlastných prostriedkov vykázaných k 31.12.2017 Základnej umeleckej škole, SNP 

308/39, 962 31 Sliač, IČO : 378 888 89, vo výške 1 561,22 €, ktoré budú poskytnuté ako účelová 

dotácia na prevádzku školy. 

Hlasovanie  za  8 

proti  - 

     zdržali sa  - 

     neprítomní 3 p. Bakša, p. Karniš, p. Gabaš 

 

9. Rozpočtové opatrenie č. 1/2018 

P. Chudíková – vedúca ekonomického úseku oboznámila s bodom programu v zmysle 

dôvodovej správy. Ozrejmila jednotlivé účelové dotácie ktoré sú predmetom RO č. 1/2018. 

Vo výdavkovej časti je premietnutá celá príjmová časť, týmto RO nedochádza k schodku.  

 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 464/2018 

MsZ schvaľuje  
  v príjmovej časti  

navýšenie rozpočtu 

zdroj 111, EK 312– Granty        + 335,36 €; 

zdroj 11O6, EK 453– Prostriedky z predchádzajúcich rokov    +13 699,74 €; 

zdroj 41, EK 453 – Prostriedky z predchádzajúcich rokov    + 2 059,09 €; 

zdroj 72c, EK 453 – Prostriedky z predchádzajúcich rokov    + 3 000,00 €;  

a 

vo výdavkovej časti  

navýšenie  rozpočtu 

program 3.5, zdroj 111, FK 0111 EK 630 o       + 335,36 €; 

program 7.3.1, zdroj 11O6, FK 09211, EK 630 o      + 13 699,74 € 

program 7.2.2, zdroj 72c, FK 09111, EK 630 o       + 3 000,00 € 

program 7.1.2, zdroj 41, FK 09111, EK 630 o       + 57,00 € 

program 7.2.2, zdroj 41, FK 09111, EK 630 o       + 371,16 

 

presuny  rozpočtu 

program 3.6, zdroj 41, FK 0111, EK 630 o        – 80,00 € 

program 2.3, zdroj 41, FK 0473, EK 630 o       + 80,00 € 

program 3.5, zdroj 41, FK 0660, EK 630 o       – 5 850,00 € 

program 14.2, zdroj 41, FK 0660, EK 710 o       + 5 850,00 € 

program 13.6, zdroj 41, FK 0443, EK 630 o       - 180,00 € 

program 9.5, zdroj 41, FK 0630, EK 710 o       + 180,00 € 

program 7.2.1, zdroj 41, FK 09111, EK 610 o       + 9 606,00 € 

program 7.2.1, zdroj 41, FK 09111, EK 620 o       + 3 254,00 € 

program 7.3.1, zdroj 41, FK 09211, EK 630 o       + 69,61 € 

program 7.4, zdroj 41, FK 0950, EK 630 o       + 1 561,22 € 

záväzné ukazovatele : 

program 7.2.2, zdroj 41, FK 09111, EK 633 001 o      - 500,00 € 

program 7.2.2, zdroj 41, FK 09111, EK 633 001 o      - 1 000,00 € 

program 7.2.2, zdroj 41, FK 09111, EK 633 001 o      - 400,00 € 

program 7.2.2, zdroj 41, FK 09111, EK 633 001 o      - 300,00 € 

program 7.2.2, zdroj 41, FK 09111, EK 633 001 o      - 1 056,00 € 
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program 7.2.2, zdroj 41, FK 09111, EK 633 006 o     - 1 403,00 € 

program 7.2.2, zdroj 41, FK 09111, EK 633 006 o      - 1 000,00 € 

program 7.2.2, zdroj 41, FK 09111, EK 633 006 o      - 1 000,00 € 

program 7.2.2, zdroj 41, FK 09111, EK 630 o       - 5 081,00 

program 7.2.2, zdroj 41, FK 09111, EK 630 o       - 2 200,00 

program 7.2.3, zdroj 41, FK 09111, EK 610 o       + 2 200,00 

Hlasovanie  za  8 

proti  - 

     zdržali sa  - 

     neprítomní 3 p. . Bakša, p. Karniš, p. Gabaš 

 

10. Schválenie odpísania nevymožiteľných pohľadávok mesta Sliač 

 P. Chudíková – vedúca ekonomického úseku uviedla, že pri kontrole daňových 

a nedaňových pohľadávok mesta vykázaných k 31.12.2017 bolo zistené, že mesto eviduje aj 

pohľadávky za dane z nehnuteľností, daň za psa a komunálny odpad aj voči zosnulým dlžníkom, 

u ktorých bolo ukončené dedičské konanie a takéto pohľadávky sú pre mesto nevymožiteľné. Preto 

ich navrhuje odpísať. K 31.12.2017 tiež mesto eviduje nevymožiteľnú pohľadávku za daň 

z nehnuteľnosti voči právnickej osobe Nemocnica s poliklinikou- VAŠE ZDRAVIE, n.o. 

v likvidácii, ktorú navrhujú odpísať.  

 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 465/2018 
MsZ schvaľuje 

odpis pohľadávok za daň z nehnuteľností, komunálny odpad a za psa z dôvodu  nevymožiteľnosti za obdobie 

2007-2016 v celkovej výške:  

   

Daň z nehnuteľností za obdobie 2007-2016 1391,81 € 

Daň za psa za obdobie 2007-2016 50,23 € 

Poplatok za komunálny odpad 2007 – 2016 1218,39 € 

Spolu 2660,43 € 

Hlasovanie  za  8 

proti  - 

     zdržali sa  - 

     neprítomní 3 p. Bakša, p. Karniš, p. Gabaš 
 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 466/2018 
MsZ schvaľuje 

odpis pohľadávky po lehote splatnosti za daň z nehnuteľnosti voči daňovému subjektu Nemocnica 

s poliklinikou – VAŠE ZDRAVIE n.o. v likvidácií, Kuzmányho nábrežie 1068/34, 960 01  Zvolen, IČO: 

37954628 z dôvodu jej nevymožiteľnosti (zánik spoločnosti likvidáciou) v celkovej výške : 

 

Daň z nehnuteľností za rok 2010 531,33 € 

Hlasovanie  za  8 

proti  - 

     zdržali sa  - 

     neprítomní 3 p. Bakša, p. Karniš, p. Gabaš 

 

11. Schválenie žiadosti o prenájom nehnuteľného majetku mesta Sliač nachádzajúci sa na ul. 

Hronská, Sliač na dobu určitú 

 Predkladateľkou bodu č. 11 bola p. Chudíková, vedúca ekonomického oddelenia. 

Pre vysvetlenie uviedla, že v novembri 2017 bola doručená žiadosť SAD Sliač s.r.o., Družstevná 7, 

962 31 Sliač o prenájom priestorov na dobu určitú. V súčasnosti má žiadateľ priestory v prenájme 

na dobu neurčitú. Žiadosť bola odôvodnená potrebou kompletnej opravy strechy a rekonštrukcie 

poslednej vstupnej brány, ktorá je nefunkčná. Žiadosť bola prerokovaná Komisiou výstavby, správy 
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miestnych komunikácií, územného rozvoja a životného prostredia, ktorá nemala námietky. Tiež 

bola prerokovaná na Komisii finančnej a správy majetku mesta dňa 15.01.2018, ktorá nemala 

výhrady, ktoré by boli prekážkou. Odporúča návrh schváliť. Primátor mesta doplnil niektoré 

informácie. P. Koreň odporúča schváliť uvedenú žiadosť, čím sa môže zhodnotiť majetok mesta.   

 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 467/2018 

MsZ Sliač schvaľuje  

uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi mestom Sliač na strane prenajímateľa a SAD Sliač s.r.o., 

Družstevná 7, 962 31 Sliač, IČO : 47 657 499 na strane nájomcu, ktorej predmetom bude prenájom 

nebytových priestorov nachádzajúcich sa na ul. Hronskej č. 27, 962 31 Sliač vo vlastníctve mesta 

Sliač na dobu určitú a to na 10 rokov. 

Hlasovanie  za  8 

proti  - 

     zdržali sa  - 

     neprítomní 3 p. Bakša, p. Karniš, p. Gabaš 

 

12. zrušenie uznesenia č. 437/2017 a prijatie nového uznesenia týkajúceho sa schválenia 

podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Cyklotrasa, 

Sielnica, Sliač, Kováčová“ 

Predkladateľom bol primátor mesta, ktorý uviedol, že dôvodom zrušenie uznesenia je zmena textu, 

ktoré sa bude prikladať k žiadosti o nenávratný finančný príspevok a je potrebné prijať uznesenie 

v novom znení. Zmena uznesenia nemá dopad na rozpočet mesta Sliač.  

 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 468/2018 
MsZ ruší 

uznesenie MsZ č. 437/2017 zo dňa 14.12.2017. 

Hlasovanie  za  8 

proti  - 

     zdržali sa  - 

     neprítomní 3 p. . Bakša, p. Karniš, p. Gabaš 

 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 469/2018 
MsZ schvaľuje 
  - Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Cyklotrasa, Sielnica- Sliač – Kováčová“ 

realizovaného v rámci výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15, ktorého ciele sú v súlade s platným 

územným plánom mesta Sliač a platným programom rozvoja mesta Sliač; 

- Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

- Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 

rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci (najviac do výšky 22 000,00 €) 

- Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta Sliač. 

Hlasovanie  za  8 

proti  - 

     zdržali sa  - 

     neprítomní 3 p. Bakša, p. Karniš, p. Gabaš 

 

13. Schválenie návrhu na zjednosmernenie ulíc v lokalite za traťou (ulica Pod Kozákom, 

J.Cikkera, Gorkého) 

 Primátor mesta názorne na mapke prestavil návrh zjednosmernenia ulíc v uvedenej lokalite 

(viď príloha), zároveň dodal, že v prípade realizácie bude potrebné vyčleniť finančné prostriedky.. 

Po vzájomnej diskusii a pripomienkach p. Palečku, Koreňa a Moravčíka bol bod stiahnutý 

z programu MsZ.  
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14. Schválenie žiadosti o dotáciu na spracovanie Územného plánu zóny „Územný plán zóny 

Sliač Rybáre – Juh Blok 2“ 

 P. Zlatníková, vedúca úseku výstavby, územného rozvoja a životného prostredia 

informovala, že do termínu 28.02.2018 je možné podať na Ministerstvo dopravy a výstavby SR 

žiadosť o dotáciu na spracovanie územnoplánovacích dokumentácií. Súčasťou žiadosti je aj 

uznesenie o súhlase, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá 

najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie. Návrh ÚP by mal byť spracovaný 

v prvom polroku 2018. Dotácia sa poskytuje max do výšky 80% oprávnených nákladov, čo by 

v tomto prípade predstavovalo sumu max. 5192,- EUR.  
 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 470/2018 

MsZ schvaľuje 

súhlas, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán 

zóny Sliač Rybáre – Juh, Blok 2“ potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí 

dotácie. 
Hlasovanie  za  8 

proti  - 

     zdržali sa  - 

     neprítomní 3 p. Bakša, p. Karniš, p. Gabaš 

 

15. Voľba prísediaceho Okresného súdu Zvolen- trestné oddelenie  

Bod do programu doplnil prednosta MsÚ. Informoval, že 20.3.2018 končí volebné obdobie 

prísediaceho Okresného súdu Zvolen p. Ing. Fricka a je potrebné, aby MsZ zvolilo prísediaceho 

na nové volebné obdobie. Na túto funkciu primátor opätovne navrhol p. Ing. Antona Fricka, 

nakoľko by aj naďalej mal záujem zastávať túto funkciu.  

 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 471/2018 

MsZ schvaľuje 

v zmysle §140 zákona č. 385/2000 Z.z. v znení noviel za prísediaceho Okresného súdu Zvolen 

Ing. Antona Fricka, narodeného 17.09.1955. 

Hlasovanie  za  8 

proti  - 

     zdržali sa  - 

     neprítomní 3 p. . Bakša, p. Karniš, p. Gabaš 

 

Slovo pre verejnosť 

Vystúpila pani Sujová, ktorá žiada doplniť zápisnicu z predchádzajúceho MsZ. Poslanci MsZ 

dostali od pani Sujovej materiál, ako podklad na objasnenie situácie. Tvrdí, že mesto opätovne 

navrhlo nezákonne zapísať vecné bremeno v prospech mesta Sliač, tam kde nevzniká právo 

vecného bremena a bez vedomia občanov. Žiada, aby zápis vecného bremena bol najprv prejednaný 

s vlastníkmi pozemkov a zároveň, aby bola dojednaná náhrada.  

 

P. Bálint, poukázal na spoluprácu občan vs. mesto, nakoľko nedostal odpoveď na mail, ktorý 

zasielal na p. Urbanca, ohľadom autobusovej zastávky, ktorá nie je označená ako zástavka a je to 

len plechová búda. Ďalej oslovil prítomných a prečítal: že uplynulo 72 dní, 1733 hodín alebo 

103680 minút od posledného MsZ a čakal, že dostane odpoveď od poslancov na otázku 

z predchádzajúceho MsZ, či je primátor v niečom zapletený. Tiež vyzýva poslancov, aby sa o to 

zaujímali, nakoľko sú ako prví kontrolóri vedenia mesta. Dôrazne upozornil poslancov, že je 

neprípustné myslieť si, že prešľap verejného činiteľa sa netýka verejnosti. Ďalej sa obrátil 

na p. Gabaša , aby vysvetlil za čo bol zvýšený plat p. Dunčkovi, keď nerobí nič nadštandardné. Tiež 
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p. Dunčka vyzval, že ak si je vedomý ak je niečo špatné, tak má odstúpiť, položiť mandát a zároveň 

mu povedal, že je zatiaľ najslabší vo vedení mesta a ostane mu primát človeka, ktorý podvodným 

spôsobom viedol toto mesto.  

 

P. Urbanec privítal hostí a potvrdil, že na uvedený mail neodpovedal a riešenie zastávok zašle 

písomne. P. Dunčko odpovedal, že danú vec stále považuje za svoju súkromnú. Vie, prečo sa mu 

mstí p. Bálint a p. Koreň a správajú sa ako priemerný slovenský občan. Tiež reagoval na vystúpenie 

p. Sujovej a poslanci dostanú písomné vyjadrenie k tomu, čo p. Sujová prezentovala. Pán Urbanec 

informoval, že zápisnice budú heslovité a je možné si vyžiadať zvukový záznam. 

 

P. Krajči chcel nadviazať na svoj predošlý príspevok a príspevok p. Bálinta. Tvrdí, že primátor je 

verejný činiteľ a je povinný skladať účty obyvateľom, poslancom a voličom a trestné oznámenie nie 

je vec súkromná. P. Krajči uviedol, že primátor je trestne stíhaný v súvislosti s výsadbou kvetov. 

Na výsadbu kvetov sa vraj minulo 160 tisíc a p. Krajči sa k tomu vyjadril, že to mohlo stáť zhruba 

polovicu a vraj firma Belička sa vyslovila, že by to mohlo u nich stáť 80 tisíc. Tvrdí, že primátor sa 

dopustil trestnej činnosti, netvrdí že je odsúdený ale obvinený a keď ho NAKA po dvoch rokoch 

zadovažovania dôkazov obviní, už sa z toho nedostane, lebo dôkazov je vraj dosť. Oslovil 

poslancov a pani kontrolórku, či si nevšimli čo sa deje, keď sa o tom verejne rozprávalo. P. Krajči 

povedal, že s p. Dunčkom spolupracovať prestal, nakoľko ho oklamal už trikrát a s človekom, ktorý 

klame a kradne sa zrejme nijakým spôsobom spolupracovať nedá.  

P. Krajči by ďalej chcel vidieť výsledky MsP za minulý rok, nakoľko tvrdí, že to čo videl predtým 

je práca pre jedného policajta na pol roka a čo robil teda druhý policajt. Nepáči sa mu, že príslušníci 

MsP stoja ráno pri škole. Podľa neho je MsP polícia nefunkčná, stojí veľa a vyprodukuje málo. 

Apeluje na to aby bola mestská polícia zrušená, nakoľko je nefunkčná a mestský policajti na Sliači 

zarábajú ešte viac ako tí vo Zvolene. 

P. Krajči povedal, že investície v meste Sliač, napríklad chodník pri penzióne Na rožku sú platené 

z daní občanov a p. Dunčko nezískal iné prostriedky tak ako napríklad v minulosti p. Koreň 

na námestie. Informoval sa o projekte v Sampore, na čo dostal odpoveď od p. Škamlu. 

 

Ďalší do diskusie sa prihlásil p. Danko. Ktorý nebol spokojný s tým, že sa dvakrát hlásil 

s pripomienkami a nedostal slovo. Poslanci sa podľa neho nezaujímajú o chod mesta, len okrajovo, 

vyzýva hlavnú kontrolórku, aby kontrolovala aj dodržiavanie VZN mesta. Nakoľko VZN 

o prideľovaní bytov nebolo ani raz od roku 2012 dodržané. P. Danko sa vyjadril k bodu 

zjednosmernenia ulíc a zdá sa mu, že boli zbytočne vyhodené peniaze na nefunkčné dopravné 

značenie. Tiež sa pýta na parkovaciu politiku, ktorá sa robí už ôsmy rok a kde je výsledok. Vyzýva 

primátora, aby sa ospravedlnil občanom, zdvihol sa a odišiel preč.  

Ďalší sa do diskusie prihlásil pán Skalník. Podotýka, že zjednosmernenie ulíc a takéto riešenie nie je 

zlý nápad. Žiada o riešenie parkovania v celom meste.  

 

P. Balgová žiada, aby zápisnica MsZ bola prepis celého záznamu a nie len to, čo zapisovateľ 

pochopí alebo napísaná len heslovite. Ak je s tým problém a ak je toho veľa navrhuje zverejniť 

na internete celý záznam a kto bude mať záujem si ho vypočuje. Druhý postreh je ohľadom kúrenia 

na MsZ, pýta sa či by sa nedalo spraviť niečo s  kúrením nakoľko v zimných mesiacoch na každom 

jednom MsZ je chladno. Ďalej by sa chcela opýtať, či už sú podpísané zmluvy na finančné 

príspevky a dotácie z rozpočtu mesta a kedy dostanú občianske združenia finančné prostriedky. 

P. Balgovú by zaujímalo, či niekto posúdil umiestnenie retardérov na ulici Družstevnej a komu sa 

zosobnilo to, že sa retardéry odstránili, nakoľko na osadenie boli vynaložené finančné prostriedky. 

P. Balgová sa vyjadrila k internému predpisu – zásady finančnej kontroly, ktorý je z roku 2003 

a upozornila, že predpis nie je do dnešného dňa aktualizovaný. Ako je teda možné vykonávať 

finančnú kontrolu v meste Sliač a kontrolu HK v súlade s internými predpismi. P. Balgová žiada 

doplniť na webovú stánku mesta plán MsZ na rok 2018. Ďalej sa pýta, za čo sa zaplatilo tento 
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mesiac firme Urbáni 4703,- EUR, nakoľko je to vysoká suma a mesto má internú právničku, ktorá 

je platená každý mesiac na paušál. P. Balgová upozorňuje, že vyjde nová výzva na zníženie 

energetickej náročnosti verejných budov a takéto možnosti získania finančných prostriedkov sa na 

MsZ neriešia, Posledná dotácia, ktorú mesto získalo bola na námestie pred siedmimi rokmi 

a odvtedy mesto prišlo o milióny EUR. Mala by to byť priorita p. poslancov a na MsZ by mali 

chodiť pripravení. Tiež podotkla, že poslanci mesta sa nestretávajú s občanmi.  

Pani kontrolórka poprosila p. Balgovú, aby nespochybňovala jej odbornosť. Vysvetlila ako sa 

vykonáva finančná kontrola v meste Sliač a ubezpečila p. Balgovú, že zákon o finančnej kontrole sa 

dodržiava aj napriek tomu, že interný predpis nie je aktualizovaný.  

Primátor mesta odpovedal, že 4700,- EUR bolo uhradených za súdny proces mesto s FDC ohľadom 

tepla.  

P. Žabka doplnil, že mesto sa snaží získať finančné prostriedky. V roku 2017 získalo 25 tisíc EUR 

na opatrovateľky, dostali 9 tisíc EUR na auto. Mesto sa nemohlo zapojiť do výzvy na opravu 

budovy Domu služieb nakoľko sú priestory prenajímané komerčným subjektom.  

 

16. Informácie primátora k rýchlostnej ceste R2 

Poslanci mesta dostali list, ktorý prišiel z ministerstva dopravy a výstavby SR. Primátor informoval, 

že pán Kujan môže využiť právne služby mesta – konzultácie ohľadom R2 s pani Árvaiovou. 

K téme vystúpil aj pán Kujan.  

P. Koreň odporúča reagovať na vyjadrenia z denníku Pravda, nakoľko odzneli nové skutočnosti. 

P. Palečka sa vyjadril, že v mediálnej vojne ohľadom témy R2 ťahá mesto za kratší koniec. 

Primátor informoval, že v Mestských novinkách a v Zvolenskom Žurnále bol uverejnený článok 

pána Vávru a bude uverejnený aj ďalší článok.  

K téme vystúpil aj p. Šimončík.  

P. Balgová odporúča doplniť informácie k R2 na webovú stránku mesta.  

 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 472/2018 

MsZ berie na vedomie 

informácie primátora Mesta Sliač k rýchlostnej ceste R2. 

Hlasovanie  za  7 

proti  - 

     zdržali sa  - 

     neprítomní 4 p. Bakša, p. Karniš, p. Gabaš, p.Palečka 

 

17. Informácie primátora 

Primátor informoval, že z úveru vo výške 297 tisíc EUR je vyčerpaných 284 tisíc EUR 

na investičné akcie – cesta v časti Trebuľa, chodník na Rožku, oprava spevnenej plochy pri ZŠ.  

 

Ohľadom pitnej vody v Sampore je potrebný už len súhlas s prevádzkovaním z Ministerstva 

životného prostredia a súhlas Regionálneho úradu verejného zdravotníctva na základe rozboru 

vody. Predmetom nasledujúcich MsZ by malo byť vysporiadanie pozemkov pod vodojemom a 

vrtom, oprava budovy a oplotenie objektu s označením.  

 

Primátor informoval, že nájomné byty sú v zlom stave, hľadá sa riešenie aj na ŠFRB. Na bytovke 

súp. číslo 1048 bola opravená strecha, úplne nová strecha bola urobená na bytovke súp. č. 1582 

cca za 48 tisíc EUR. V troch bytových domoch vo vlastníctve mesta sa vybudovali nové kotolne. 

Finančné zábezpeky v hodnote 206 tisíc EUR sú voči nájomníkom bytov vyrovnané a správu bytov 

vykonáva mesto od r. 2014. 

 

P. Urbanec informoval, že v meste Sliač bola zrušená pobočka SLSP. Bankomat bude umiestnený 

len do 31. marca. Po rokovaniach na podnet mesta Sliač, SLSP prisľúbila, že bankomat v meste 
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ostane zachovaný. Hľadá sa vhodné riešenie na jeho umiestnenie.  

 

Primátor informoval, že sa pracuje na projekte – prechody pre chodcov, aby mesto mohlo žiadať 

o dotáciu. Tiež sa pracuje na projekte „Cyklotrasa, Sliač, Sielnica, Kováčová. Mesto pripravuje 

podklady na výzvu týkajúcu sa rekonštrukcie objektov použiteľných na komunitné služby.  

 

Na ulici Kúpeľnej sa pracuje na odstránení poruchy verejného osvetlenia, oprava bude vo vlastnej 

réžii. Spoločnosť CBA hľadá v meste priestory na prevádzku. Primátor tiež jednal so Železnicami 

ohľadom plochy, kde by mohli parkovať dodávkové vozidlá.  

 

Primátor odporúča do nasledujúcich MsZ zahrnúť zámer odpredaja plotu na družstve.  

 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 473/2018 

MsZ berie na vedomie 

informácie primátora Mesta Sliač. 

Hlasovanie  za  8 

proti  - 

     zdržali sa  - 

     neprítomní 3 p. Bakša, p. Karniš, p. Gabaš 

 

18. Interpelácie poslancov  

P. Kíšik tiež dostal informáciu od občanov, že niektoré maily nie sú vybavené a treba na to dať 

pozor a tiež poukázal na to, že podľa rokovacieho poriadku by pri jednotlivých bodoch mali dostať 

priestor občania, ktorý majú k prejednávanej veci pripomienky a hlásia sa o slovo.  

 

P. Koreň má výhrady k tomu že bol zrušený mestský ples a tiež k občianskym obradom mesta. 

P. Koreň žiada o úpravu priestranstva pri evanjelickom kostole. P. Koreň bol občanmi upozornený, 

že na internetovej stránke dlžníci.sk je uvedené, že primátor má daňový nedoplatok z podnikania, 

žiada k tomu vysvetlenie. P. Koreň ďalej navrhuje z poslancov mesta zriadiť komisiu na posúdenie 

oprávnenosti vecných bremien.  

 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 474/2018 

MsZ schvaľuje 

zriadenie komisie pre posúdenie vecného bremena z roku 2017 na území mesta v zložení 

Ján Belička, Dušan Hancko, Marek Moravčík, Robert Karniš, Tomáš Škamla. 

Hlasovanie  za  7 

proti  - 

     zdržali sa  1 p. Palečka 

     neprítomní 3 p. Bakša, p. Karniš, p. Gabaš 

 

P. Šeniglová priblížila poslancom situáciu ohľadom mestského plesu. Uviedla dôvody, pre ktoré sa 

mestský ples nekonal. Doplnil ju p. Urbanec a p. Belička.  

 

Primátor na dotaz p. Koreňa odpovedal, že daňový nedoplatok má uhradený a údaj na internetovej 

stránke nie je aktuálny.  

 

P. Škamla za seba a občanov Sampora poďakoval za vybudovanie vodovodu pre Sampor. Žiada 

o úpravu terénu pri p, Maľovi, tiež opravu strechy na požiarnej zbrojnici. Na čo dostal odpoveď že 

uvedené opravy sa musia zahrnúť do ďalšieho rozpočtu. Informoval sa na možnosť pojazdnej 

predajne pre Sampor. 
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P. Palečka sa zaujímal o osud Sliačskej železničnej stanice. Primátor sa zúčastnil na rokovaní 

ohľadom stanice, železnice majú zámer vybudovať stanicu novú, nie rekonštruovať starú stanicu.  

 

P. Moravčík chcel upozorniť na dôležitosť prítomnosti MsP ráno pri škole a oslovil pána Krajčiho 

aby nespochybňoval prácu MsP, nakoľko deti sú priorita. Tiež ho vyzval, že môže ako dobrovoľník 

prísť ráno ku škole na bezpečnosť detí dozerať.  

 

19. Rôzne 

Vystúpil p. Danko s názorom, že MsP v meste Sliač o dvoch členoch nemá význam, nie je funkčná. 

 

20. Záver  

 Ing. Daniel Dunčko, primátor mesta, ukončil 26. zasadnutie MsZ o 19.40 hod. Poďakoval 

poslancom za ich účasť na zasadnutí a za podnetné pripomienky. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         Ing. Daniel Dunčko 

                                                                                                                      primátor mesta 

 

Zapisovateľka: Ing. Radoslava Kortišová 

 

Zástupca primátora: Ing. Robert Urbanec  .............................................. 

 

Overovatelia zápisnice : 

Marek Moravčík, overovateľ   ............................................... 

 

Tomáš Škamla, overovateľ    ............................................... 


