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 Z á p i s n i c a 

 z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva (MsZ) v S l i a č i  konaného dňa 07. marca 2019 

Miesto    : Zasadacia miestnosť MsÚ 

Primátor   : Ing. Mgr. et Mgr. Ľubica Balgová 

Zást. primátora  mesta: Ing. Milan Danko 

Prednosta úradu  : Ing. Jozef Žabka 

Poslanci MsZ   : podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení poslanci :     

P r o g r a m : 

1. Otvorenie, prezentácia prítomných poslancov 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Schválenie programu MsZ 

5. Správa o plnení uznesení 

6. VZN č. 1/2019 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách v Meste      

Sliač 

7. Rozpočtové opatrenie 2/2019 

8. Schválenie odkúpenia spoluvlastníckeho podielu na pozemku KN-C p.č. 57 zastavané   plochy 

a nádvoria o výmere 665 m2 
9. Účasť mesta na dražbe nehnuteľnosti – rodinný dom so súp. č. 468 s príslušenstvom 

10. Schválenie použitia rezervného fondu 

11. Rekonštrukciu a stavebné úpravy MŠ J. Cikkera Sliač realizovaného v rámci výzvy IROP-P02-

SC221-2018-35- schválenie spoluúčasti 

12. Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zateplenia- EF – 

schválenie zapojenia mesta do projektu a spoluúčasti financovania  

13. Výzva ,,OPII-2018/7/1-DOP WIFI pre Teba“, ,,Operačný program Integrovaná infraštruktúra 

2014 – 2020“ – schválenie zapojenia mesta do projektu a spoluúčasti financovania 

14. Výzva ,,Podpora rozvoja športu na rok 2019“ – schválenie zapojenia mesta do projektu 

a spoluúčasti financovania  

15. Odvolanie a vymenovanie členov rady školy- MŠ Cikkerova a MŠ SNP 

16. Voľba členov stálych komisií pri MsZ Sliač na volebné obdobie 2018-2022 

17. Správa z kontrolnej činnosti za rok 2018 

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

19. Rôzne 

20. Interpelácie poslancov 

21. Odpovede na interpelácie z predchádzajúceho MsZ 

22. Slovo pre verejnosť 

23. Záver 

 

1.  Otvorenie  

 Rokovanie 3. zasadnutia mestského zastupiteľstva otvorila a viedla primátorka mesta 

Ľubica Balgová, ktorá privítala všetkých prítomných. Pani primátorka skonštatovala, že máme tu 

prítomných všetkých 11 poslancov a to znamená, že MsZ je uznášania schopné. 

 

2.  Určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice 
 Primátorka mesta určila za zapisovateľku zápisnice p. Nikolu Mikuškovú – zamestnankyňu 
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MsÚ Sliač, za overovateľov zápisnice určila p. poslankyňu Sášu Butášovú Bidleňovú a p. 

poslankyňu Andreu Sujovú.  

 

3.  Voľba návrhovej komisie  

 Do návrhovej komisie navrhla primátorka mesta p. poslanca Dávida Slavkovského a p. 

poslanca Petra Kocúra.    

   

Uznesenie číslo 38/2019 

MsZ schvaľuje 

zloženie návrhovej komisie, predložené Ľubicou Balgovou  primátorkou mesta, t.j. poslancov. 

Dávida Slavkovského, Petra Kocúra 

Hlasovanie  za  9 

   proti   

   zdržali sa 2 Kocúr, Slavkovský 

   neprítomný  

 

4.  Schválenie programu MsZ 
  Pani primátorka mesta prečítala program zasadnutia MsZ.  

  Pán poslanec Urbanec navrhol zmenu v programe a to bod č. 7 - Rozpočtové opatrenie č. 

2/2019, aby sa vymenilo s bodom č. 10 -  Schválenie použitia rezervného fondu. 

Druhou pripomienkou bolo, že chcel navrhnúť, aby informácia o rýchlostnej ceste R2 bola 

samostatným bodom a nie súčasťou informácií primátorky. Uviedol, že ak budeme prijímať nejaké 

uznesenia týkajúce sa R2, prípadne konzultácie s občianskym združením, bude to lepšie prijímať pri 

konkrétnom bode.  

  Pani primátorka skonštatovala, že čo sa týka rýchlostnej cesty R2 v minulom volebnom 

období to bolo v programe ako samostatným bodom, pretože poslanci zaviazali primátora dovtedy, 

kým sa neprijmú Doplnky č.6 k územnému plánu, ale Doplnky č. 6 boli prijaté. Uviedla, že ak má 

byť samostatný bod o rýchlostnej ceste, musí to ísť takým istým spôsobom, že to bude vyslovene 

zaviazanie od poslancov. 

   

Uznesenie číslo 39/2019 

MsZ schvaľuje 

program 3. zasadnutia MsZ mesta Sliač v súlade s § 12 ods. 5 prvá veta zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p., predložený Ľubicou Balgovou  primátorkou  mesta Sliač. 

Hlasovanie  za  10 

   proti   

   zdržal sa 1 Moravčík 

   neprítomný  

 

 Pani primátorka uviedla, že sa vymení bod č. 7 za bod č. 10 teda nastane obmena poradia. 

Dodala, že na základe podkladov od poslancov a niektorých zistení by chcela doplniť program o 3 

body. 

  

Uznesenie číslo 40/2019  

MsZ schvaľuje 

zmenu programu 3. zasadnutia MsZ mesta Sliač v súlade s § 12 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p., predloženú  Ing. Mgr. Ľubicou Balgovou, primátorkou mesta Sliač 

a to nasledovne: 

- Výmenu bodov 7 a 10 

- Dopĺňa bod programu č. 15,16,17 
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Program 3. zasadnutia MsZ po zmene : 

1. Otvorenie, prezentácia prítomných poslancov 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Schválenie programu MsZ 

5. Správa o plnení uznesení 

6. VZN č. 1/2019 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách v Meste Sliač 

7. Schválenie použitia rezervného fondu  

8. Schválenie odkúpenia spoluvlastníckeho podielu na pozemku KN-C p.č. 57 zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 665 m2. 

9. Účasť mesta na dražbe nehnuteľnosti – rodinný dom so súp. č. 468 s príslušenstvom 

10. Rozpočtové opatrenie 2/2019 

11. Rekonštrukciu a stavebné úpravy MŠ J. Cikkera Sliač realizovaného v rámci výzvy IROP-P02-

SC221-2018-35- schválenie spoluúčasti 

12. Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zateplenia- EF – 

schválenie zapojenia mesta do projektu a spoluúčasti financovania  

13. Výzva ,,OPII-2018/7/1-DOP WIFI pre Teba“, ,,Operačný program Integrovaná infraštruktúra 

2014 – 2020“ – schválenie zapojenia mesta do projektu a spoluúčasti financovania  

14. Výzva ,,Podpora rozvoja športu na rok 2019“ – schválenie zapojenia mesta do projektu 

a spoluúčasti financovania  

15. Výzva Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality na predkladanie žiadostí 

o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie 

kriminality pre rok 2019- „Rozšírenie a modernizácia kamerového a bezpečnostného systému 

v meste Sliač- I. etapa a oboznámenie poslancov o vypracovaní stratégie  prevencie kriminality 

a inej protispoločenskej činnosti v meste Sliač 

16. Spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenia na realizáciu zámeru – stavba 

nájomných bytov na ulici Rybárska Sliač 

17. Doplnenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2019 

18. Odvolanie a vymenovanie členov rady školy- MŠ Cikkerova a MŠ SNP 

19. Voľba členov stálych komisií pri MsZ Sliač na volebné obdobie 2018-2022 

20. Správa z kontrolnej činnosti za rok 2018 

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

22. Rôzne 

23. Interpelácie poslancov 

24. Odpovede na interpelácie z predchádzajúceho MsZ 

25. Slovo pre verejnosť 

26. Záver 

Hlasovanie  za  11 

      proti   

      zdržali sa  

      neprítomný  

 

5.  Správa o plnení uznesení 

 Pán Žabka – prednosta MsÚ uviedol, že na zastupiteľstve, ktoré sa konalo 17.1.2019 boli 

prijaté uznesenia, ktoré boli v plnej miere splnené.  

 

Uznesenie číslo 41/2019 

MsZ berie na vedomie  

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

Hlasovanie  za  11 
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   proti   

   zdržali sa  

   neprítomný  

 

6. VZN č. 1/2019 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách v Meste 

Sliač 

  Pani primátorka uviedla, že VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli potrebný počet dní, tzv. 

bolo vyvesené viac ako 15 dní. Počas týchto 15 dní, neprišli žiadne pripomienky. Uviedla, že toto 

VZN mesta Sliač sa menilo oproti pôvodnému v tom, že sa vylúčilo z neho referendum. Z toho 

dôvodu, že referendum sa neriadi volebným zákonom ale zákonom o referende. To tam bolo chybne 

spracované a zároveň sa prepracovali niektoré pasáže.  

     

Uznesenie číslo 42/2019 

MsZ schvaľuje 

všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných 

priestranstvách v meste Sliač, ktorým sa ruší a nahrádza Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sliač 

č. 44/2015 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane.  

Hlasovanie  za  11 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomný  

 

7. Schválenie použitia rezervného fondu 

 Dôvodovú správu k bodu predložila pani primátorka. Ide o vyčlenenie finančných 

prostriedkov z rezervného fondu vo výške 107 100 €. Jedná sa o finančné prostriedky, ktoré budú 

vyčlenené na kúpu pozemku. Je to pozemok, ktorý je v takej oblasti, ktorú Mesto Sliač potrebuje 

využiť vyslovene na svoje účely. Okrem toho už vlastní 1/3 daného pozemku a uchádza sa aj 

o budovu, ktorá sa na tomto pozemku nachádza. Uviedla, že v sume 107 100 € je zahrnutá cena 

tohto pozemku, rekonštrukcia mostíka, rôzne projekty. Ďalej je tam kúpa nehnuteľnosti, ktorá bude 

v dražbe. Uviedla, že nie je reálne a možné verejne prezradiť cenu, akou môžeme ísť do dražby 

z dôvodu, že by to mohlo byť zneužité voči mestu a preto je cena takto celistvá. Ďalej je tam kúpa 

dopravného prostriedku a spoluúčasť na autobusové zastávky. Uviedla, že máme 17 zastávok a len 

na 6 prispeje Lieska. Na rekonštrukciu zvyšných zastávok budeme musieť použiť vlastné zdroje. 

 Pani Sujová dodala, že po konzultácií s viacerými poslancami v zmysle citovaného zákona 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy musí byť konkrétne určený a špecifikovaný účel 

použitia jednotlivých, či už čiastkových súm. Uviedla, že na základe toho, čo je nám známe a čo 

bolo prediskutované alebo k čomu dostali informácie je, že ide o sumu 47 100 €, ale zvyšná suma 

nie je bližšie špecifikovaná. Z tohto dôvodu nemôžeme túto celkovú sumu, ak to nie je bližšie 

položkovo rozpísané, schváliť.  

 Pani primátorka uviedla, že ľudia presne počuli za koľko môžeme ísť na dražbu a v tomto 

momente je to úplne zbytočné, pretože bola prezradená suma. Podotkla, že na neformálnom 

stretnutí s poslancami sa dohodli, že jedine dve položky nebudú špecifikované. Rozpočtové 

opatrenie pripravovala rozpočtárka a právnička, ktoré je v súlade so zákonom a je tam presne 

napísaný nákup pozemkov, budov a výdavky na obstarávanie kapitálových aktív hmotného 

majetku. Uviedla, že je to presne určený účel a nemusí byť špecifikovaná detailne suma.   

 Pani Sujová  uviedla, že určitá suma nie je jasne a presne špecifikovaná. Nebavíme sa že 

presne tá suma pôjde len na to a na to, ale že môžeme kombinovať rôzne zdroje.  

 Pani primátorka povedala, že ako jediná bola minulý rok na finančnej komisii, kde navrhla, 

aby sa neschválil rozpočet, aby ho schválili noví poslanci. Uviedla, že všetci videli rozpočet 

a nevidí tam momentálne priestor, pretože nevieme koľko dostaneme z podielových daní a nemáme 
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ešte uzávierku z minulého roka. To znamená, že vôbec netušíme, koľko peňazí nám zostalo. 

Pripomenula, že ako v minulom roku sa záhadne našlo 516 000 €, tak tento rok záhadne sa aj 

stratili. Pani primátorka povedala, že prešla každý jeden účet a všade si pozrela, kde máme aké 

rezervy, bohužiaľ ich nemáme. Ak mesto nevybuduje kanalizáciu na ulici Mlynskej a Továrenskej 

ide o trestný čin, za ktorý môžeme zodpovedať. Poznamenala, že za trestno-právny čin nie je 

zodpovedný len primátor, ale v tomto prípade platí kolektívna vina. 

 Pán poslanec Moravčík sa vyjadril, že by bolo dobré rozpísať dané položky. Uviedol, že 

pani Sujová chcela povedať, že aj my chceme byť niečím krytí, aby sme vedeli, čo konkrétne 

schvaľujeme. Dodal, že neberte to tak, že to nechceme schváliť, ale chceme mať presné informácie. 

 Pán Urbanec skonštatoval, že je možno trošku chyba v tom, že nie sú ešte stále komisie, 

ktoré už mali byť dávno. Uviedol, že v najbližšom zastupiteľstve už tie komisie dostanú nejaké 

bližšie špecifické návrhy, projekty a podobne.  

 Primátorka mesta uviedla, že komisie sú poradné orgány, ktoré len odporúčajú a nie je 

povinnosťou prijať ich odporúčania, ak nie sme s tým stotožnení. Dodala, že nie vždy sú rady od 

komisií správne. Napríklad finančná komisia uprednostnila cestu na Trebuli pred vodou 

a kanalizáciou. Z pohľadu pani primátorky je to zásadná chyba, aby ľudia v 21. storočí nemali pitnú 

vodu.  

 Pán Urbanec uviedol, že nemusíme schváliť celú použitú sumu. Pani poslankyňa Sujová 

dala ústne pozmeňujúci návrh a schváliť do uznesenia sumu tú, ktorú povedala, čiže nižšiu.  

 Pani primátorka uviedla, že je presne špecifikovaná suma. Je tam napríklad mostík za 

železnicou a to, že tam nie je uvedené 4 998 €, ale 5 000 € je len preto, že môže dôjsť k nejakému 

pohybu.  

 Pani Sujová povedala, že mostík je najmenší problém. Havarijný stav je na ulici Železničnej 

a na Brázdach. Skonštatovala, že v dôvodovej správe to nie je špecifikované a preto sa to nemôže 

schváliť v takom znení. 

 Pán Lukáč oznámil, že si materiály dôsledne preštudoval. Skonštatoval, že stratégiu treba 

mať, ale treba dané veci aj konkretizovať. Tým, že zodpovedáme hmotne aj za rozhodnutia, trvá na 

tom aby to bolo definované.  

   

Uznesenie číslo 43/2019 

MsZ schvaľuje 

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

neskorších predpisov použitie finančných prostriedkov z RF na „Obstarávanie kapitálových aktív“  

v celkovej  sume 107 100,-€ .  

Hlasovanie  za  3 Danko, Láskavý, Mikušková 

   proti  7 

   zdržal sa 1 Šichtová 

   neprítomný  

Uznesenie číslo 44/2019 

MsZ schvaľuje 

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

neskorších predpisov použitie finančných prostriedkov z RF na „Obstarávanie kapitálových aktív“  

v celkovej sume 47 100,-€ .  

Hlasovanie  za  8  

   proti  2 Danko, Mikušková 

   zdržal sa 1 Láskavý 

   neprítomný  
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8. Schválenie odkúpenia spoluvlastníckeho podielu na pozemku KN-C p. č. 57 zastavané 

plochy a nádvoria vo výmere 665 m2. 

 Dôvodovú správu predložila pani primátorka. Uviedla, že je to spoluvlastnícky podiel, kde 

jednu tretinu daného pozemku už máme. A mesto má záujem aj o ďalšiu tretinu daného pozemku, 

aby mohlo realizovať svoje aktivity.  

 

Uznesenie číslo 45/2019 

MsZ schvaľuje  
v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 1/3 k celku na pozemku KN-C p.č. 57 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 665 m2, evidovaného na LV č. 27 vedenom Okresným 

úradom Zvolen, odborom katastrálnym pre k.ú. Rybáre, a to na základe kúpnej zmluvy medzi 

mestom Sliač, Letecká 1, 962 31 Sliač ako kupujúcim a Igorom Klukom, rod. Klukom, bytom 

Továrenská 468/11, 962 31 Sliač s manželkou Danicou Klukovou, rod. Kriegerovou, bytom 

Továrenská 468/11, 962 31 Sliač, obaja zast. JUDr. Gabrielou Muránskou Matuškovou, PhD., 

správcom konkurznej podstaty dlžníka Igor Kluka, bytom Továrenská 468/11, 962 31 Sliač, so 

sídlom kancelárie ul. prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica, ako predávajúcim, za kúpnu cenu vo 

výške 7.100,- Eur.  
Hlasovanie  za  11 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomný  

 

9. Účasť mesta na dražbe nehnuteľnosti – rodinný dom so súp. č. 468 s príslušenstvom.  

 Pani primátorka informovala, že na vyššie spomínanom pozemku sa nachádza nehnuteľnosť, 

rodinný dom. Uviedla, že mesto má záujem odkúpiť tento rodinný dom. Informovala, že ide  

o dražbu. Poznamenala, že v prvom rade by potrebovala poverenie, že sa danej dražby môže 

zúčastniť a následne schváliť odkúpenie danej nehnuteľnosti.  

  

Uznesenie číslo 46/2019 

MsZ schvaľuje  

účasť mesta Sliač na dobrovoľnej dražbe nehnuteľnosti evidovanej na LV č. 1586 vedenom 

Okresným úradom Zvolen, odborom katastrálnym pre k.ú. Rybáre a to: rodinný dom so súp. č. 468 

s príslušenstvom, postavený na pozemku KN-C p.č. 54  a pozemok KN-C p.č. 54 zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 158 m2, organizovanej dražobníkom AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o., so 

sídlom Kopčianska 10, 851 01 Bratislava v zmysle zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných 

držbách v znení neskorších predpisov.  

Hlasovanie  za  10 

   proti   

   zdržal sa 1 Moravčík 

   neprítomný  

 

Uznesenie číslo 47/2019 

MsZ poveruje 

primátorku mesta Sliač zúčastniť sa dobrovoľnej dražby nehnuteľnosti evidovanej na LV č. 1586 

vedenom Okresným úradom Zvolen, odborom katastrálnym pre k.ú. Rybáre a to: rodinný dom so 

súp. č. 468 s príslušenstvom, postavený na pozemku KN-C p.č. 54  a pozemok KN-C p.č. 54 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 158 m2, organizovanej dražobníkom AUKČNÁ 

SPOLOČNOSŤ s.r.o., so sídlom Kopčianska 10, 851 01 Bratislava v zmysle zákona č. 527/2002 

Z.z. o dobrovoľných držbách v znení neskorších predpisov.  
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Hlasovanie  za  11 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomný  

 

10. Rozpočtové opatrenie 2/2019  

 Dôvodovú správu k bodu predložila pani primátorka, ktorá tvorí prílohu č.1 k zápisnici.  

Pani primátorka podotkla, čo sa týka toho zapojenia do príjmov a zároveň zapojenia do 

výdavkov finančných prostriedkov pre rozpočtové organizácie platilo pravidlo, že neminuté 

finančné prostriedky škôlky a školy vrátili ku koncu roku na účet mesta, a v novom roku im boli 

naspäť poukázané.  

Pán Lukáč poznamenal, že by tabuľky mohli byť zrozumiteľnejšie a čitateľnejšie. Aby sa 

suma rezervného fondu dala jasne vyčítať z tabuliek.  

Pani Škorňová podotkla, že toto je  rozpočtové opatrenie. Uviedla, že mesto má svoj bežný 

účet. Chodia tam podielové dane, dane z nehnuteľnosti. Rezervný fond to sú naše úspory. 

Zoberieme zo sporiaceho účtu, presunieme na ten náš bežný účet. A hneď sa to musí na 

rozpočtovať do výdavkov.  

Pán Lukáč podotkol, že chce len aby tabuľka bola zrozumiteľná a aby tam bol označený RF.  

Pani primátorka pripomienkovala pánovi Lukáčovi, že to nemôže byť v  rozpočtovom 

opatrení. 

Pani kontrolórka dodala na záver, že to môže písať do dôvodovej správy. 

 

Uznesenie číslo 48/2019 

MsZ schvaľuje 

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

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

rozpočtové opatrenie č. 2/2019 a to : 

 

A) V príjmovej časti podľa § 14 ods. 2 zákona : 

 

písm. b) povolené prekročenie a viazanie príjmov v sume 5 797,13 €; 

písm. d) povolené prekročenie a viazanie finančných operácií v sume 107 100,00 €. 

 

B ) Vo výdavkovej časti podľa § 14 ods. 2 zákona :  

 

písm. c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov v sume spolu 5 797,13 €; 

písm. d) povolené prekročenie a viazanie finančných operácií v sume 107 100,00 €. 

Hlasovanie  za  3 Danko, Láskavý, Mikušková 

   proti  7 

   zdržal sa 1 Šichtová 

   neprítomný  

 

Uznesenie číslo 49/2019 

MsZ schvaľuje 

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

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

rozpočtové opatrenie č. 2/2019 a to : 

 

A) V príjmovej časti podľa § 14 ods. 2 zákona : 
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písm. b) povolené prekročenie a viazanie príjmov v sume 5 797,13 €; 

písm. d) povolené prekročenie a viazanie finančných operácií v sume 47 100,00 €. 

 

B ) Vo výdavkovej časti podľa § 14 ods. 2 zákona :  

 

písm. c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov v sume spolu 5 797,13 €; 

písm. d) povolené prekročenie a viazanie finančných operácií v sume 47 100,00 €. 

Hlasovanie  za  8  

   proti  2 Danko, Mikušková 

   zdržal sa 1 Láskavý 

   neprítomný  

 

11. Rekonštrukcia a stavebné úpravy MŠ J. Cikkera Sliač realizovaného v rámci výzvy IROP-

P02-SC221-2018-35- schválenie spoluúčasti  

 Pani primátorka, uviedla, že táto škôlka sa už rozoberá dlho a minuloročné zastupiteľstvo, 

bohužiaľ pozabudlo schváliť účasť na projekte. Informovala, že mesto sa do výzvy už zapojilo, ale 

je tam potrebné doplniť schválenie spoluúčasti na projekte. Uviedla, že 5 % z oprávnených 

nákladov tvorí 12 525 €.   

 Pán poslanec Moravčík, chcel poopraviť, že minuloročné zastupiteľstvo sa tejto téme 

venovalo. Informoval, že na finančnej komisii odsúhlasili, že dávajú 15 000 € na strechu školy, 

12 500 € na projekt na škôlku a tak ďalej.  

 Pán poslanec Urbanec uviedol, že uznesenie je určite potrebné. Na rok 2019, 2020 je už 

vlastne na rozpočtované v rozpočte, kde je tá suma v kapitole 13 – projekty sú podporované zo 

štátneho rozpočtu. Sú to vlastne peniaze na MŠ J. Cikkera a na strechu Základnej školy.  

      

Uznesenie číslo 50/2019 

MsZ schvaľuje 

a) predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „Rekonštrukcia a stavebné úpravy MŠ 

Cikkerova – Sliač realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2018-35“, ktorého 

ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta; 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 

vo výške 12 525,00 €. 

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 

Hlasovanie  za  11 

   proti   

   zdržali sa  

     neprítomný  

 

12. Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zateplenia – EF- 

schválenie zapojenia mesta do projektu a spoluúčasti financovania.  

 Pani primátorka informovala, že v nasledujúcich dňoch bude zverejnená na envirofonde 

výzva, ktorá je zameraná na energetickú efektívnosť budov ako sú škôlky, školy a úrady. Uviedla, 

že by sme sa chceli zapojiť do tejto súťaže z dôvodu, že sa práve rekonštruuje Materská škola J. 

Cikkera. Skonštatovala, že rekonštrukcia je v tom, že sa zvyšuje počet detí. Efektívnosť by 

spočívala v tom, že by sa konečne vymenili strechy, pretože zatekajú. Zároveň by sa zateplilo a v 

prípade, že by bol dostatočný podiel finančných prostriedkov, tak by sa vymenil aj kotol. Uviedla, 

že výzva ešte nevyšla, a je potrebné to teraz schváliť, pretože výzva bude otvorená ani nie mesiac. 

Vzhľadom k tomu, že do 15. apríla by mali byť schválené už aj dotácie, tak to bude veľmi rýchle 
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a dovtedy zastupiteľstvo nebude. Žiadame zhruba sumu do 200 000 €. Uviedla, že je potrebné 

schváliť, či ideme do toho projektu. Podotkla, že okrem toho zväčšenia počtu detí, ktoré tam môžu 

chodiť, by sa vymenila strecha a zateplilo sa.  

 

Uznesenie číslo 51/2019 

MsZ schvaľuje 
zapojenie sa do „Výzvy“ z Environmentálneho fondu pre oblasť: Zvyšovanie energetickej účinnosti 

existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania, pre objekt Materská škola na ulici J. Cikkera 

Sliač v roku 2019 so spoluúčasťou mesta Sliač vo výške 5% 

Hlasovanie  za  11 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomný  

 

13. Výzva ,,OPII-2018/7/1-DOP WIFI pre Teba“, ,,Operačný program Integrovaná 

infraštruktúra 2014-2020“ – schválenie zapojenia mesta do projektu a spoluúčasti 

financovania  

 Pani primátorka informovala o tom, že ako mesto sa chceme zapojiť do tejto výzvy. Ide 

vlastne o to, že v meste budeme mať na niektorých bodoch wifi zónu. Musia to byť miesta, ktoré sú 

24 hodín prístupné. Do tohto projektu sa navrhuje priestor pred Mestským úradom, priestor na 

športovom štadióne, priestor na námestí, školské ihrisko a pod Kozákom – ihrisko J. Cikkera. Ide 

o program, kde je spoluúčasť mesta vo výške 5%. Najväčšia suma, o ktorú sa môžeme uchádzať je 

15 000 € resp. je to 1 500 euro na jedno miesto.  

 

Uznesenie číslo 52/2019 

MsZ berie na vedomie 

informáciu o zámere mesta na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku so zameraním na podporu vo výzve „OPII-2018/7/1-DOP WIFI pre Teba“  

Hlasovanie  za  11 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomný  

 

Uznesenie číslo 53/2019 

MsZ schvaľuje 

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

vo výzve „OPII-2018/7/1-DOP WIFI pre Teba“  

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

príspevku 

3. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 5 

% z celkového rozpočtu projektu  

Hlasovanie za  11 

    proti   

    zdržali sa  

    neprítomný  

 

14. Výzva ,,Podpora rozvoja športu na rok 2019“ – schválenie zapojenia mesta do projektu 

a spoluúčasti financovania  

  Pani primátorka uviedla, že sa jedná o projekt, ktorý vypísal Úrad vlády Slovenskej 

republiky. Boli rozdelené finančné prostriedky na jednotlivé kraje a jednotlivé podprogramy. 
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Informovala, že pod programami sú multifunkčné ihrisko, výstavba detských ihrísk, údržba ihrísk 

a štadiónov, nákup športovej výbavy so zameraním predovšetkým na deti a mládež. Ako mesto by 

sme sa chceli zapojiť do všetkých podprogramov okrem multifunkčného ihriska, pretože na to je 

vyčlenené maximálne na jednu žiadosť 35 000 € a keďže nemáme vlastné zdroje, nie je reálne 

vybudovať multifunkčné ihrisko. Uviedla, že chceme podporiť výstavbu detských ihrísk, údržbu 

štadiónu, pretože ak nespravíme napríklad plot alebo tam nedáme lavičky z tohto projektu, tak 

mesto na to nemá.  

 

Uznesenie číslo 54/2019 

MsZ berie na vedomie 

informáciu o zámere mesta predložiť  žiadosť o  poskytnutie dotácie z programu„ Podpora rozvoja 

športu na rok 2019“. Základným cieľom je podpora rozvoja športu, a to najmä projektov 

zameraných na výstavbu multifunkčných ihrísk, výstavbu detských ihrísk, údržbu ihrísk a štadiónov 

a inej športovej infraštruktúry a nákupu športovej  výbavy so zameraním predovšetkým na deti a 

mládež.  

Hlasovanie  za  11 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomný  

 

Uznesenie č. 55/2019 

MsZ schvaľuje 

1. Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie z programu „Podpora rozvoja športu na rok 2019“ vo 

všetkých podprogramoch výzvy  

2. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia dotácie  

3. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 5 

% z celkového rozpočtu projektu 

Hlasovanie  za  11 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomný  

 

15. Výzva Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality na predkladanie 

žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti 

prevencie kriminality pre rok 2019 – ,,Rozšírenie a modernizácia kamerového 

a bezpečnostného systému v meste Sliač – I. etapa a oboznámenie poslancov s vypracovanou 

stratégiou prevencie kriminality.  

 Pani primátorka informovala o tom, že Mesto Sliač sa zapojilo do projektu o bezpečné 

mesto, teda rozšírenie modernizácie kamerového a bezpečnostného systému v Meste Sliač – 1. 

etapa. Chceli by sme dostať kamery, ktoré by boli v tých miestach, ktoré si to najviac vyžadujú. 

Podotkla, že je potrebné mať kamery, ak chceme identifikovať páchateľov. Oboznámila nás, že 

bolo potrebné zapracovať stratégiu prevencie kriminality, v ktorom sa zapracovali všetky body 

obsahujúce či už priamu prevenciu, sekundárnu a terciárnu prevenciu alebo situačnú prevenciu. 

Taktiež sú tam popísané objekty, subjekty a aktivity, ktoré sa budú vykonávať alebo sa už 

vykonávajú v Meste Sliač, aby sa zabránilo vzniku kriminality.  

 

Uznesenie číslo 56/2019 

MsZ berie na vedomie 

informáciu o Výzve Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality na predkladanie 

žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie 
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kriminality pre rok 2019 – „Rozšírenie a modernizácia kamerového a bezpečnostného systému 

v meste Sliač a o vypracovaní stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti 

v meste Sliač.  

Hlasovanie  za  11 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomný  

 

Uznesenie číslo 57/2019 

MsZ schvaľuje 

1. predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie za podporu aktivít v oblasti prevencie kriminality 

v roku 2019 v meste Sliač 

2. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia dotácie  

3. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 

20% 

Hlasovanie  za  10 

     proti   

     zdržal sa 1 Sujová 

     neprítomný  

 

16. Spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenia na realizáciu zámeru- 

stavba nájomných bytov na ulici Rybárska Sliač  

 Pani primátorka uviedla, že na to, aby sa Sliač rozvíjal, je potrebné mať aj väčší počet 

obyvateľov. To sa dá získať buď rodinnou výstavbou individuálnou alebo výstavbou bytov či už 

nájomných alebo komerčných. Jediný pozemok, na ktorom je možné výstavbu realizovať, je 

pozemok na Rybárskej ulici. Z toho dôvodu, že mesto nevlastní taký súvislý rozmer pozemkov, aby 

sa tam dalo postaviť bytový dom, navrhuje sa postaviť bytová jednotka, ktorá by sa prilepila 

k bytovej jednotke, ktorá stojí namiesto bytového družstva. Samozrejme by sa pred bytovou 

jednotkou urobil potrebný počet parkovísk. Na to, aby sme sa vedeli vôbec rozhodnúť, musíme dať 

spraviť nejaký projekt a potom sa  môžeme od neho odvíjať. Čo sa týka cien, predpokladaný náklad 

je 690 000 €, je to zhruba náklad na výstavbu bytov, 200 000 € je zhruba náklad na výstavbu 

infraštruktúry kanalizácia a voda, plyn, iné siete a parkoviská to znamená, to je nejakých 890 000 €, 

z tejto ceny 30 až 35% bude príspevok z Ministerstva výstavby. Zvyšok môžeme riešiť úverom 

z toho štátneho fondu rozvoja bývania. Pričom je ale veľmi dôležité povedať, že tento úver zo 

ŠFRB nám nezvyšuje úverovú zaťaženosť. Konečnú sumu aj cenu  za projekt, ktorú budeme platiť 

budeme naozaj vedieť až po spracovaní základných údajov. 

 Pani poslankyňa Butášová Bidleňová poukázala na to, aby sa hneď neschvaľovali 

parkoviská, pretože sú aj iné riešenia ako hneď zastavať zeleň. 

 Pani primátorka skonštatovala, že chceme stavať byty a že máme cieľ sa tým zaoberať. 

 Pán poslanec Slavkovský sa opýtal, že či ŠFRB má nejakú spoluúčasť s mestom, okrem tých 

30 – 35 %. Pani primátorka uviedla, že dotácia tých 30 – 35 % sa odvíja od rozlohy pozemku.  

Uviedla, že teraz schvaľujeme len zámer.  

 Pán poslanec Urbanec uviedol, že myšlienka stavať nájomné byty bola aj 

v predchádzajúcom volebnom období pri bývalom primátorovi, lenže bol tam problém s niektorými 

občanmi, napríklad pán Frick chcel robiť proti tomu petície. Pán Urbanec chcel len upozorniť na to, 

aby mesto vyvolalo stretnutie s poslancami aj s občanmi.  

Pani primátorka dodala, že ak neschválime zámer, nemáme s tými ľuďmi o čom hovoriť. To 

znamená, že ak sa schváli zámer stavať byty, tak následne môžeme začať ukazovať túto štúdiu, že 

takto by to mohlo vyzerať a komunikovať s občanmi na Rybárskej ulici.  
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Uznesenie číslo 58/2019 

MsZ súhlasí  

so spracovaním projektovej dokumentácie pre stavebné povolenia na realizáciu zámeru – stavba 

nájomných bytov na ulici Rybárska Sliač  

Hlasovanie  za  11 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomný  

 

17. Doplnenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2019  

 Pani primátorka predložila tento bod.   

 

Uznesenie číslo 59/2019 

MsZ schvaľuje 

doplnenie plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019 o  

1. Kontrolu správnosti určenia platu primátora, viceprimátora, kontrolóra mesta Sliač za obdobie 

2014 – 2018. 

2. Kontrolu správnosti určenia  a vyplatenia odmien za služby architekta mesta za roky 2014 – 

2018. 

3. Kontrolu účelnosti, hospodárnosti a zákonnosti použitia finančných prostriedkov mesta na kúpu 

kĺbového nakladača Multione v roku 2018, zhotovenie spevnených plôch v roku 2018, služby – 

konzultácie „Model CAF“ v r. 2017 – 2018 

Hlasovanie  za  10 

   proti   

   zdržal sa 1 Moravčík 

   neprítomný  

 

18. Odvolanie a vymenovanie členov rady školy – MŠ Cikkerova a MŠ SNP  

 Pani primátorka informovala, že po dohode s poslancami odvolávajú z Rady školy zástupcu 

mesta pri Materskej školy na ulici SNP pána Ing. Hancka a z Rady školy pri Materskej školy na 

ulici J. Cikkera pána Ing. Jána Beličku.  

 

Uznesenie číslo 60/2019 

MsZ  

v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších 

predpisov, s poukazom na ustanovenie § 25 ods. 12 písm. h) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve a Vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z.z.  

 

o d v o l á v a 

z Rady školy pri MŠ ul. SNP Sliač  – Ing. Dušana Hancka 

z Rady školy pri MŠ ul. J. Cikkera Sliač – Ing. Jána Beličku  

Hlasovanie  za  11 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomný  

 

 Po dohode s poslancami ako zástupcu mesta do Rady školy pri MŠ na ulici SNP sa navrhuje 

delegovať pani Mgr. Sášu Butášovú Bidleňovú a do Rady školy pri MŠ na ulici J. Cikkera pána 

Mgr. art. Petra Kocúra.  
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Uznesenie číslo 61/2019 

MsZ  

v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších 

predpisov, s poukazom na ustanovenie § 25 ods. 3 a 5 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve a Vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z.z.  

 

d e l e g u j e 

do Rady školy pri MŠ ul. SNP Sliač – Mgr. Sášu Butášovú Bidleňovú 

do Rady školy pri MŠ ul. J. Cikkera Sliač – Mgr. art. Petra Kocúra   

Hlasovanie  za  9 

   proti   

   zdržali sa 2  Butášová Bidleňová, Kocúr 

   neprítomný  

 

 

19. Voľba členov stálych komisií pri MsZ Sliač na volebné obdobie 2018 – 2022  

 Pani primátorka, navrhla že každú komisiu odsúhlasia samostatne, samostatným uznesením.  

 

Uznesenie číslo 62/2019 

MsZ schvaľuje 

členov Komisie finančnej, správy mestského majetku a rozvojových projektov   

tajomník: Izabela Chudíková 

členovia: Andreja Sujová, Jana Raffajová, Ján Belička, Marcela Beličková, Michal Gabaš, Lukáš 

Valach 

Hlasovanie  za  11 

   proti   

   zdržal sa 1   Danko  

   neprítomný  

 

Pán poslanec Milan Danko podal pripomienku k finančnej komisii. Z toho dôvodu, že 

nesúhlasí s členom p. Michalom Gabašom. 

Pán Urbanec podotkol, že je predsedom tejto finančnej komisie a po prerokovaní 

s poslancami súhlasí so všetkými členmi, ktorých navrhla pani primátorka. Dúfa, že budú pracovať 

v prospech Mesta Sliač. 

 

Uznesenie číslo 63/2019 

MsZ schvaľuje  

Členov Komisia výstavby a územného rozvoja 

tajomník: Jolana Zlatníková 

členovia: František Lukáč, Dávid Slavkovský, Ján Kujan, Dušan Zemko, Pavel Lipták, Dušan 

Danko ml.  

Hlasovanie  za  11 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomný  

 

Uznesenie číslo 64/2019 

MsZ schvaľuje 

členov Komisia dopravy, územného rozvoja, životného prostredia a odpadového hospodárstva 

tajomník: Eva Výbohová 
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členovia: Sáša Butášová Bidleňová, Rastlislav Tvarožek, Ladislav Varhaník, Stanislav Koreň 

Hlasovanie  za  11 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomný  

 

Uznesenie číslo 65/2019 

MsZ schvaľuje 

členov Komisia legislatívna a ochrany verejného záujmu 

tajomník: Radoslava Kortišová 

členovia: Dominika Danková, Branislav Petroch, Eduard Vágner 

Hlasovanie  za  11 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomný  

 

Uznesenie číslo 66/2019 

MsZ schvaľuje 

členov Komisia obchodu, služieb, podnikania, cestovného ruchu a regionálnej a zahraničnej 

spolupráce 

tajomník: Janka Šimoniová 

členovia: Peter Kocúr, Michaela Mikušková, Marek Moravčík, Elena Pástorová, Katarína Blašková  

Hlasovanie  za  7 

   proti  1 Danko 

   zdržali sa 3 Laskavý, Lukáč, Mikušková  

   neprítomný  

 

 Pán poslanec Slavkovský mal pripomienku. Uviedol, že je smutné, že štyri mesiace po 

zvolení sme nedokázali zvoliť členov komisií. Podotkol, že jeho komisia bola schválená medzi 

prvými, ktorá mala už fixných členov. Povedal, že nemá nič subjektívne a ani osobne proti p. 

Blaškovej ale nerozumie prečo ju tam navrhla pani primátorka, keďže počet členov v tejto komisii 

je párny a všetky ostatné sú nepárne. Navrhol, aby sa prijal pozmeňujúci návrh bez p. Kataríny 

Blaškovej ako členky.  

Pani primátorka deklarovala, že je ochotná spolupracovať s každým z kandidátov na 

primátora, pretože tam nevidí rozdiel, ak niekto kandiduje či už za primátora alebo za poslanca. 

Podľa pani primátorky má snahu, aby sa mesto rozvíjalo, či už súhlasí s ich názormi alebo nie, 

a preto ju navrhla do komisie.  

 

 

Uznesenie číslo 67/2019  

MsZ schvaľuje 

členov Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu 

tajomník: Renáta Šeniglová 

členovia: Peter Kocúr, Michaela Mikušková, Dušan Hancko, Juraj Nemec 

Hlasovanie  za  11 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomný  

 

Uznesenie číslo 68/2019 
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MsZ schvaľuje 

členov Komisia sociálno zdravotná a pre prideľovanie nájomných bytov 

tajomník: Michaela Mašurová 

členovia: Dagmar Bellová, Jarmila Gallová, Dana Lukáčová, Juraj Marko, Daniela Magyarová, 

Zuzana Šupová 

Hlasovanie  za  11 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomný  

 

Uznesenie číslo 69/2019 

MsZ schvaľuje 

členov Komisia pre posudzovanie majetkových priznaní 

členovia: Milan Danko, František Lukáč  

 

Pani primátorka uviedla, že táto komisia je bez tajomníka. Pretože tam môžu byť jedine 

poslanci ako členovia.  

 

Hlasovanie  za  9 

   proti   

   zdržali sa 2 Danko, Lukáč  

   neprítomný  

 

Uznesenie číslo 70/2019 

MsZ schvaľuje 

členov Zbor pre občianske záležitosti 

tajomník: Miroslava Klimová 

členovia: Alica Hancková, Renáta Šeniglová 

Hlasovanie  za  11 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomný  

 

20. Správa z kontrolnej činnosti za rok 2018 

 Správu z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky predložila p. Škorňová – hlavná 

kontrolórka mesta, ktorá tvorí prílohu č. 2 k zápisnici.  

 

Uznesenie číslo 71/2019 

MsZ berie na vedomie 

správu z kontrolnej činnosti za rok 2018.  

Hlasovanie  za  11 

   proti   

   zdržali sa  

     neprítomný 

 

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

Pani primátorka informovala najprv o rýchlostnej ceste R2. Informovala, že mesto v 

predminulom alebo v minulom roku prostredníctvom kancelárie Urbáni&Partners dávalo na súd 

resp. prokuratúru podnet o preskúmaní zákonitosti VZN Banskobystrického samosprávneho kraja, 

ktorým bola vyhlásená záväzná časť územného plánu vyššieho územného celku. Mesto namietalo, 
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že v ÚP VÚC sú zakreslené dva varianty R2. Skonštatovala, že mesto má z toho taký pocit, že si 

nemôže plánovať svoj rozvoj, keďže nevie, ktorá z týchto variantov bude správna. Prokurátor 

rozhodol, že podnet odkladá na neurčito.  

Druhou informáciou bolo, že dňa 27.2.2019 sa stretli so štátnou tajomníčkou Ministerstva 

dopravy s p. Cengelovou. Jednalo sa o informatívne stretnutie. Dohodli sa, že sa z tohto stretnutia 

nebude robiť zápisnica, ani závery zo stretnutia. Poznamenala, že to bola len otvorená diskusia, kde 

si vymenili názory, námety. Potvrdili, že už bol vybratý výherca súťaže na vypracovanie projektu 

pre realizáciu stavby. Preferuje sa, aby bol  projekt vypracovaný do septembra 2019 a do roku 2023 

chcú mať ukončené verejné obstarávanie na dodávateľa stavby. Pri tomto stretnutí ich pani 

primátorka informovala, že s tým nemôžu súhlasiť, aby išiel obchvat Zvolen cez Sliač a využijú 

všetky dostupné prostriedky.  

Pani primátorka avizovala, že vytvorí Radu starších ako poradný orgán, členstvo v nej bude 

čestné, bez nároku na odmenu. Do dnešného dňa rada nevznikla, nakoľko ešte nie je detailne 

prepracovaný štatút Rady starších. Činnosť Rady starších začne s účinnosťou od 1.4.2019. 

Poznamenala, že každý člen dostane menovací dekrét a zoznam členov bude zverejnený. Pani 

primátorka uviedla, že s účinnosťou od 1.4.2019 bude mať v stredu od 12:30 do 17:00 vyhradený 

čas pre občanov.  

Informovala aj o realizácií projektu ,,Prechod pre chodcov pred MsÚ“. V priebehu budúceho 

týždňa skompletizujú všetko tak, aby sa mohlo vyhlásiť verejné obstarávanie na realizátora stavby.  

Informovala aj o ulici Mlynskej a Továrenskej. Uviedla, že občania týchto dvoch ulíc 

napísali dve petície, pretože sú to ulice, ktoré nemajú vodu ani kanalizáciu, ani cestu. Uviedla, že 

minulý rok bol podaný projekt, ale iba na vodu ale nie na kanalizáciu.  

Pani primátorka oznamuje občanom, ktorí majú záujem o 120 l žlté plastové kontajnery, že 

si môžu zakúpiť v kancelári prvého kontaktu, v sume 22 eur. Spomenula aj spoločnosť NATUR-

PACK, ktorá nám mala znížiť množstvo nádob, na základe rokovania s mestom. Uviedla, že budúci 

týždeň má rokovanie s NATUR-PACKOM a aj s inými spoločnosťami, ktoré vyvážajú odpad. 

Momentálne je to v takom štádiu, že po dohode s Marius Pedersenom kontajnery zostanú, pretože 

s pani primátorkou nikto nekomunikoval.     

Ďalším bodom bolo, že chce iniciovať, aby sa s poslancami dohodli a schválili plán 

investícií Mesta Sliač na roky 2019 – 2020. Z toho dôvodu, aby sme vedeli a hlavne občania mali 

predstavu čo sa bude realizovať a v ktorých častiach mesta.  

Pani primátorka informovala, že sa bude robiť inventarizácia majetku. Súčasťou aplikácie je 

aj čítanie QR kódov. Tieto kódy budú na každom majetku mesta, napríklad aj vonku na lampách. 

Aplikácia v sebe obsahuje tzv. občan kontroluj. Každý občan, ktorý si stiahne aplikáciu do mobilu, 

môže takto kontrolovať mestský majetok. Poznamenala, že je potrebné vypracovať štatút škodovej 

komisie. 

V ďalšom bode uviedla, že je potrebné doplniť VZN ako napr. štatút mesta, program rozvoja 

mesta. Z toho dôvodu, že sú tam neaktuálne veci a chybne spracované zákony.  

Pani primátorka bola na rokovaní v Kúpeľoch, kde sa vrátili k záležitosti z roku 2012. 

Dohodli sa, že dôjde k zámene pozemkov. To znamená, že mesto si od nich zoberie pozemok - 

višňový sad, ktorý sa nachádza za cintorínom a cestu na cintorín a oni si od mesta zoberú cestu do 

Kúpeľov, cestu od parkoviska až po Hotel Palace. Uviedla, že bude tam nejaký doplatok, pretože 

rozdiel v tých pozemkoch je zhruba 800 m
2
. 

Pani primátorka by chcela začať robiť parkovaciu politiku. Momentálne rokuje so ŽSR 

o prenájme pozemku pri železničnej stanici, aby sa z parkovísk vytlačili nákladné autá.  

Poslednou informáciou primátorky bolo ohľadom listu, ktorý dostala od Rady školy pri 

Základnej škole. V liste od Rady školy sa písalo, že z jedným z bodov ich programu bola Správa 

o hospodárení školy za rok 2018 a návrh rozpočtu školy na rok 2019.  

Pán riaditeľ, Mgr. R. Borbély oboznámil aj s problémami, ktoré škola v oblasti financií má. 

Vzhľadom k tomu, že Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý 
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vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a 

ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania a plní funkciu verejnej kontroly, 

posudzuje a vyjadruje sa k činnosti vedenia i zamestnancov školy, požiadal zriaďovateľa školy, 

o vyjadrenie k nasledujúcim otázkam, prípadne o ich postúpenie na vyššie orgány. 

Pani primátorka na to reagovala, že pán riaditeľ, tak ako všetky riaditeľky či už ZUŠ alebo 

predškolských zariadení, je štatutár, v jeho kompetenciách je aj pripraviť rozpočet. Podľa jej 

informácií pripravil rozpočet na rok 2018, ktorý bol schválený v minulom období. Spomenula, že 

na finančnej komisii argumentovala, že je lepšie ísť v provizóriu, kde by sme mohli minúť mesačne 

len 1/12 z rozpočtu, ktorý bol schválený na rok 2017 a nemohli realizovať investície, ktoré sa 

mimochodom aj tak v tomto roku ešte nerealizujú. Ďalším dotazom v liste bolo, akým spôsobom 

pani primátorka chce zabezpečiť navýšenie mzdových prostriedkov, aby pracovníci školy neprišli 

o premenlivé zložky mzdy a zároveň im bol poskytnutý rekreačný preukaz. Uviedla, že sa jedná 

o prenesené kompetencie a patrí to do agendy Ministerstva školstva. Nemá problém napísať 

a žiadať o navýšenie finančných prostriedkov MŠ SR, ale je potrebné, aby jej pán riaditeľ poslal 

žiadosť aj s nejakými údajmi, o ktoré by sa mohla oprieť. Ďalším bodom bolo rozšírenie prevádzky 

školskej kuchyne / jedálne. Uviedla, že je to obdobný problém. Vzhľadom k tomu, že nebola na 

Rade školy, tak nevie akú informáciu členovia dostali od pána riaditeľa a zástupcov mesta. 

Poznamenala, že problematikou je zvýšenie kapacity školskej jedálne, ktorou sa zaoberajú už od jej 

zvolenia. Uviedla, že koncom januára alebo vo februári sa dohodli na spôsobe priestorového 

riešenia. Následne sa bola pozrieť v školskej jedálni aj architektka, ktorá to zhodnotila 

a vypracovala štúdiu a následne po odsúhlasení aj projekt. Takže toto je v riešení. Ďalším 

problémom je prevádzka kuchyne. Pani primátorka pripomienkovala, že kým nemá požiadavku, 

nemôže žiadať financie, ktoré boli vládou a ministerstvami prisľúbené. Posledným bodom v liste 

boli havarijné stavy školy. Pani primátorka uviedla, že havarijné stavy máme bohužiaľ nielen 

v priestoroch školy, ale aj v meste napr. prepadnuté kanály, mostíky. K tejto téme s pánom 

riaditeľom sedeli už niekoľkokrát. Dohodli sa, že pán riaditeľ spíše všetky havarijné stavy na škole 

a prepošle to mestu, aby mohlo žiadať dotáciu na riešenie havarijných stavov z Okresného úradu 

z odboru školstva, to sa aj stalo a čaká sa na odpoveď. Na záver povedala, že ju veľmi mrzí 

správanie zástupcov mesta v Rade školy, lebo oni sú tam práve preto aby hájili záujmy mesta 

a v prípade akýchkoľvek nejasností situáciu riešili. Taktiež ju mrzí, že nebola prizvaná na 

rokovanie, ale ešte viac, že aj zástupcovia mesta sa podpísali pod tento list a nevzniesli námietky. 

Poznamenala, že ak sa niekomu zdá, že dlho nie sú vymenovaní noví členovia Rady školy a ZUŠ, 

tak je to práve preto, lebo nie je stotožnená s navrhovanými zástupcami mesta, ale nie z dôvodu 

osobnej zaujatosti, ale z dôvodu ich prístupu k záujmom mesta, má pocit, že si riešia vlastné záujmy 

namiesto toho, aby robili to, načo ich občania zvolili. Vzhľadom k tomu, že sa nevieme dohodnúť, 

požiadala Ministerstvo školstva o výklad paragrafov týkajúcich sa voľby rád škôl, nakoľko 

v niektorých mestách ich poslanci volia, v niektorých berú len na vedomie a zákon presne 

nešpecifikuje postup.  

Pán Moravčík mal k tomuto pripomienku, že je členom Rady školy za rodičov. A taktiež je 

podpísaný pod tento list. Z toho dôvodu poverili predsedníčku Rady školy p. Aničku Čekanovú, aby 

sa s pani primátorkou osobne stretla a prediskutovala. Uviedol, že rekreačné poukazy sa riešia od 

januára, tak sa nemohli uviesť do rozpočtu a nejde o kuchynské hrnce, ale o to, ako vyriešiť 

problém s prístavbou a zriadením školskej kuchyni, tak aby sa tam mohli všetci stravovať a hygiena 

to tam nezavrela.  

Pani primátorka uviedla, že s pani predsedníčkou komunikovali cez email. Kvituje, že jej 

bol napísaný list od Rady školy. Nekvituje, to čo je za tým. Nemôže dať pánovi riaditeľovi peniaze 

na rekonštrukciu školy, pretože nevie koľko a tak istý prípad sú aj rekreačné poukazy. On je 

štatutár, ktorý musí zriaďovateľovi napísať požiadavku, že chce navýšiť rozpočet. Uviedla, že tieto 

požiadavky nemala riešiť Rada školy, ale samotný pán riaditeľ.  

Pán Moravčik povedal toľko, že to urýchlili z toho dôvodu, že pani primátorka mala ísť vo 
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štvrtok na jednanie so ZMOS-om a aby tam boli predložené tieto požiadavky. Podotkol, že pán 

riaditeľ určite donesie veci pripravené.  

Pán Urbanec dodal, že je potrebné iniciovať, aby boli schválené komisie a najmä stavebná 

a finančná. Napríklad, aby stavebná komisia skontrolovala všetky havarijné stavy v našich právnych 

subjektoch ako je škola, škôlky. 

Pani primátorka dodala, že komisie sú poradné orgány a ich hlas nie je rozhodujúci. Oni 

môžu vyjadriť len svoj názor a je na Vás, na mne či to prijmeme alebo nie.  

Pán Urbanec súhlasil s pani primátorkou. Uviedol, že na neformálnom stretnutí sa dohodli, 

že členmi komisií budú odborne zdatní. Zhodli sa aj na tom, že predsedovia budú poslanci.  

Pán Nemec sa prihlásil do diskusií. Chcel informovať, čo zastáva funkcia riaditeľa školy. 

Poznamenal, že túto požiadavku pri tvorbe rozpočtu alebo návrh na rozpočet na rok 2019 mal 

jednoducho uplatniť. Pretože zákonom to už bolo schválené. Mal počítať s navýšením tejto položky 

na daný počet zamestnancov školy. Jedna vec je zosumarizovať a druhá vec uplatniť požiadavku 

cez mesto. Všetky finančné prostriedky, ktoré použije mesto pre školské zariadenie je možné 

požadovať na refundáciu. Čo sa týka školskej jedálne, je to vecou mesta, mestského zastupiteľstva 

alebo predškolského zariadenia, školská jedáleň, školský  klub ide z podielových daní. To znamená, 

že je to vecou poslancov, aby tieto veci upravili vo svojom rozpočte tak, aby tieto jednotlivé 

položky dokázali pokryť v zmysle platného zákona. ZMOS to nevyrieši. Akurát mohol povedať, že 

si to môžete uplatniť cez Ministerstvo školstva, pretože tam vlastne vláda rozhodla. Jednoducho ten 

zákon platí, sme povinní ho rešpektovať a zabezpečiť. Ale máme právo si aj nárokovať. 

Pani primátorka následne pozvala prítomných a súčasne informovala o tom, že naše mesto 

bude mať výročia. Prvú oslavu výročia, ktorú robíme je presne 15.3. Vtedy bolo na zastupiteľstve 

prijaté uznesenie, že Mesto Sliač je mesto. Takže v kine Hron, robíme tieto oslavy. Viem, že to bolo 

prijaté v kúpeľoch ale sme oslavy rozdelili. Prvé 15.3. sú v kine Hron, 22.6 sú na školskom ihrisku 

a 10.12 budú v Kúpeľoch. Takže 15.3. o 17:00 hod v kine Hron. Dňa 19.3. všetkých pozvala na 

kladenie vencov pri príležitosti oslobodenia Mesta Sliač.  

 

Uznesenie číslo 72/2019 

MsZ berie na vedomie 

informácie primátorky mesta Sliač.  

Hlasovanie  za  11 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomný  

 

22. Rôzne 

Pani primátorka, umožnila pani Alici Hanckovej vystúpiť v tomto bode.  

Pani Hancková, uviedla, že vníma Radu školy nie len ako kontrolný orgán, ale aj najmä 

poradný a pomocný orgán, ktorý by mal slúžiť alebo by mohol významným spôsobom pomôcť 

škole, škôlkam. Základná umelecká škola je žiadaná nielen u nás, ale aj v zahraničí. Je to 

výsledkom tímovej práce ľudí, ktorí v nej pracujú. Zhodnotila, že po materiálno-technickej stránke 

išla ZUŠ dolu v takom zmysle, že mali na škole havarijný stav. Uviedla, že inšpektorát práce jej 

odporučil, aby havarijný stav v stanovenej lehote odstránili. Poznamenala, že dovtedy nikdy 

nevystupovala na Rade školy voči svojmu zriaďovateľovi. Pani Hancková je veľmi vďačná za 

vyriešenie havarijného stavu, ktorý naozaj bez pomoci pána Koreňa by sama nedokázala vyriešiť. 

Uviedla, že niektorí minuloroční poslanci, ktorý boli v Rade školy, nekonali v prospech školy. 

Apelovala na nové zloženie mestského zastupiteľstva, aby tí, ktorí budú delegovaní, prichádzali 

s tými najčestnejšími a najčistejšími úmyslami v snahe pomôcť problémom školy.  
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Pani primátorka poznamenala, že máme šikovných, či už riaditeľa základnej školy, či 

riaditeľky škôlok, ale je potrebné, aby sme spolu komunikovali. Keďže školy a škôlky majú 

svojich štatutárov, očakávame od nich, že sa budú správať vyslovene starostlivo a budú tie peniaze 

zháňať a žiadať.  

Pán Urbanec sa vyjadril, že nie je celkom pravda, že mesto za minulé volebné obdobie pre 

ZUŠ nič neurobilo. Pripomenul, že sa tam spravilo kúrenie, dofinancovali pomôcky. Nepopieral, 

že iniciatíva prišla zo strany p. Koreňa. Uviedol, že mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo 10 000 €.  

Pani poslankyňa Sujová pripomenula, že máme jeden rest a do nasledujúceho MsZ je 

potrebné zahrnúť zámenu pozemkov medzi Mestom Sliač a pani Sliackou, v katastri Sampor. 

Z toho dôvodu, že v novembrovom zastupiteľstve bolo prijaté uznesenie č. 553/2018, kde bol 

schválený spôsob prevodu a my to musíme dokončiť tým, že schválime samotný prevod. Uviedla, 

že podmienkou je, aby 15 dní pred MsZ to bolo vyvesené na úradnej tabuli. Povedala, že je 

potrebné aktualizovať dokument zásady hospodárenia majetkom mesta a zásady odmeňovania 

orgánov Mesta Sliač. Poslankyňa je predsedníčkou stavebnej komisie a uviedla, že si pozerala 

zmluvu o spoločnom obecnom úrade. Z tejto zmluvy vyplývajú mestu aj nejaké povinnosti 

a práva. Uviedla, že prvou povinnosťou je prerokovanie výsledku hodnotenia činnosti spoločného 

obecného úradu na MsZ. Toto hodnotenie prebieha raz za štvrťrok. Druhou povinnosťou je 

predloženie výsledkov kontroly výkonu agendy spoločného obecného úradu Mestom Sliač. 

Uviedla, že je to povinnosťou predkladať MsZ informácie o výsledku činnosti, aby sme boli 

informovaní, čo sa deje na stavebnom úrade. Pripomenula, že spoločný obecný úrad funguje od 

1.7.2017. Žiada aby sme to zaradili do ďalšieho MsZ ako povinný bod.  

Pani primátorka informovala, že existuje aj program rozvoja mesta, takisto tento program 

nebol ani raz prehodnotený poslancami. Podotkla, že je potrebné, aby sa poslanci zaujímali 

o program rozvoja mesta.  

Vystúpil pán Bálint. Uviedol, že či chceme žiť v takom meste, kde sa prevážajú rakety na 

nákladných autách, kde nad našimi hlavami lietajú lietadlá s ostrými muníciami. Podotkol, že sa 

budeme diviť, ak agresor zo strany Ruska bude mať namierené rakety na naše mesto. Uviedol, že 

načo máme štatút kúpeľného mesta, keď sa sem nikto nepríde liečiť. Zdôraznil, že by sme mali 

pouvažovať nad tým, či budeme proti lietadlám bojovať a hlavne o tom komunikovať s vládou.  

Pani primátorka informovala, že má snahu sa stretnúť s predstaviteľmi ministerstva. 

Uviedla, že už mala dve stretnutia. Skonštatovala, že momentálne nemôžeme nič robiť, pretože 

potrebujeme oficiálne informácie.  

Pán poslanec Danko ozrejmil pánovi Urbancovi a pánovi Moravčíkovi, že komisie nie sú 

všeliek. Podotkol, že nerozumie prečo pani Blaškovú neschválili ako členku do komisie. Uviedol, 

že je občianka mesta a chce robiť niečo pre toto mesto. Uviedol, že nemá problém so 

schvaľovaním použitia rezervného fondu, pretože pani primátorka potrebuje mať balík peňazí, aby 

mohla jednať. Čo sa týkalo územného plánu zóny juh B už ste dávno mohli mať schválený, ale 

nemáte, pretože nie je normálne, aby sa mesto teraz stretávalo s občanmi, ktorí vôbec neboli 

prizvaní na jednanie, rokovanie. Informoval, že pán Dina sa pravdepodobne ozval všetkým 

poslancom v súvislosti s riešením leteckého dňa. Okrem iného predložil faktúru mestu na 660 € 

v súvislosti s meraním hlučnosti. Mrzí ho, že sa to riešilo až v roku 2018 a faktúru predložil až 

v roku 2019. Od 2010 do 2014 roku bol poslancom. Štyri roky boli letecké dni, keďže pán Danko 

chodil dosť intenzívne na zastupiteľstvá nepočul, že by výrazne vystúpil na zastupiteľstve alebo 

ináč riešil letecké dni, aby sa nekonali v meste Sliač. Tiež tam napísal, že tam bude musieť volať 

sám z tohto mesta. Nekoná sám, pretože je tu DOST občianske združenie. Čo sa týka SAD Sliač. 

Oznámil, že mesto dostalo list v súvislosti s tým, že pokiaľ nebude stanovené výberové konanie 

tak SAD Sliač k 31.03 končí. Nerozumie tomu, pretože SAD Sliač fungoval od roku 2015. Ak 
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majú nejaké finančné problémy, treba si k tomu sadnúť a porozprávať a nie, že dôvodom žiadosti 

je že pán inžinier Milan Danko je súčasný poslanec a zástupca primátora. Poznamenal, že v čase 

keď to bolo písané nebol zástupca primátora. Viackrát pripomínal na mestskom zastupiteľstve 

poslancom a občanom, že je protizákonné poskytovanie tejto služby spoločnosťou SAD Sliač. 

Uviedol, že vystúpil v roku 2015, keď sa to schvaľovalo. Myslí si, že toto mesto by malo začať 

konečne fungovať pre občanov slušne, ale aj odborne. Čo sa týka našich plánov a cieľov myslím 

si, že keď spravíme tohto roku Mlynskú a Továrenskú a možno len časť, tak to bude fantastické. 

Pretože ak občania od roku 1995 alebo od roku 2007 odkedy je stavebné povolenie a stále čakajú 

na vodu v kúpeľnom meste to je tragédy komédia. Informoval o relevantných údajoch v počte 

obyvateľov. Pani kontrolórku oslovil 211, ktorá mu v odpovedi dala spracované údaje z regobu, 

korwinu a štatistický úrad. Keďže napísal informáciu v zmysle zákona o informáciách na 

Ministerstvo vnútra, prišla mu informácia, že záväzný údaj je zo štatistického úradu, čiže týmto 

smerom sa bude treba ďalej hýbať a údaje, čo sa týka výpočtu platu primátora alebo ostatné 

záležitosti, štatistický úrad je záväzný. 

Pán Urbanec len upozornil na to, aby do budúcna boli materiály vyvesené na webovej 

stránke tak ako majú, takisto uznesenia a zápisnice.   

Pani primátorka sa ospravedlnila, že sa nesplnili termíny. Odôvodnila to tým, že právnička 

chodí jeden deň v týždni, lebo je to tak dohodnuté. Mzdárku máme na materskej. Bývalý pán 

primátor dohodol zastupovanie. Rozpočtárku máme na dlhodobej PN a momentálne sme menili 

účtovníčku. Navrhovala už minule, že rozdelí plat viceprimátora na osobu, ktorá príde a bude sa 

venovať pomocným prácam. Na tie materiály podotkla, že to bolo posledné zastupiteľstvo kedy 

všetky body predkladala. Uviedla, že máte komisie, ste predsedovia. To znamená, že každý 

materiál, keď si budete chcieť riešiť ako za komisie tak musíte predkladať vy. Uviedla, že máme 

pani kontrolórku, ktorá má dvojtretinový úväzok, ale ona je kontrolórka a nemôže robiť VZN. 

Pani primátorka trvá na tom, že pani kontrolórke zníži pracovný úväzok. Každý zamestnanec si 

plní svoje pracovné povinnosti, tak ako má. Bohužiaľ len tie svoje. Nemá čas na ďalšie, nie je 

zastupiteľnosť a nemáme ľudí, ktorí by sa zaoberali tými najdôležitejšími predpismi ako sú interné 

predpisy, všeobecné záväzné nariadenia.  

Pán Danko dodal, že aj ostatní poslanci, majú tiež možnosť vystúpiť v rôznom. Konštatoval, 

že sa nedodržiavajú veci, za ktoré kritizoval Vás predchádzajúcich. Bude sa snažiť, aby zápisnica 

nebola po troch mesiacoch, ako to malo bývalé vedenie, ale aby to bolo v termíne do tých 10 dní. 

 Pani primátorka to uzavrela tým, že sa všetci zhodneme na tom, aby sme mesto dostali na 

vyššiu úroveň. Verí, že poslanci budú naozaj akceptovať a promptne reagovať na všetky 

požiadavky mesta.  

Pán Moravčík podal pripomienku k pánovi Dankovi ohľadom dopravy SAD Sliač. Uviedol, 

že s pani primátorkou a s pánom Dankom sa dohodli, že sa stretnú a budú to riešiť. Má generálnu 

moc a zastupuje firmu. Myslí si, že ďalej bude pokračovať doprava po dohode s pani primátorkou 

a s pánom Dankom.   

 Pani primátorka dodala, že všetci sa zhodneme na tom, že tá doprava je potrebná. Všetci 

sme si na ňu zvykli, najmä dôchodcovia, ktorí ju naozaj využívajú. Bol to krok, ktorý nebol 

legislatívne správne zavedený, ale je dobrý.  

23. Interpelácie poslancov 

 Pani Sujová uviedla, že interpelácie vyplývajú z otázok občanov jej štvrte. Chcela by sa 

informovať v akom časovom termíne sa bude rekonštruovať ulica na Brázdach a Železničná. Z toho 

dôvodu, že sa jedná o havarijný stav, ktorý sa odkladá už 10-ročia.  

 Pani primátorka informovala, že momentálne sa riešia vodárne a čakáme na ich stanovisko, 

ako spraviť cestu, tak aby sme nemuseli rekonštruovať aj kanalizáciu. Ak by sme museli robiť 
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kanalizáciu, cesta nás teraz stojí 260 000 € a ďalších 80 000 € by sme museli dať na kanalizáciu. 

Mesto by to už naozaj nezvládlo. Na základe toho stanoviska uvidíme čo bude ďalej.  

 Pani Sujová sa opýtala, že či vodárne nie sú ochotné financovať rekonštrukciu kanalizácie 

na vlastné náklady? 

 Pani primátorka uviedla, že sa momentálne čaká na stanovisko od vodárni. 

 Pani Sujová poznamenala, že nikde na webovej stránke nevidela súdne spory. A zaujímalo 

by ju v akom stave je súdny spor ohľadne tepelného hospodárstva, čo sa ťahá už niekoľko rokov.  

 Pani primátorka skonštatovala, že súdne spory z webovej stránky sa odstránili v minulom 

roku a doposiaľ sa tam nedávali. Informovala, že sa stretla s pánom Ševčíkom, ktorý nás zastupuje 

v tomto súdnom spore. Uviedol, že pán Gažo dostal znovu nejakú výzvu, ktorú musí doložiť k súdu. 

V podstate informácia je taká, že sám navrhol sudkyni, aby sme nerobili súdny spor teraz, keďže 

som nová, aby som sa stihla s prípadom oboznámiť. Vytýčené pojednávanie bude niekedy v apríli.  

 Pán prednosta podotkol, že pán Gažo sa nezúčastňuje pojednávaní a nenosí potrebné 

dokumenty, ktoré sa od neho žiadajú. Je to stále odročené.  

 Pani primátorka uviedla, že všetky súdne spory sú bezo zmeny. Informovala, že bol súdny 

spor s nebohou pani Krnáčovou a momentálne prišiel list, že súd sa odkladá. Uviedli, že ak dôjde 

k mimosúdnemu vyrovnaniu s pozostalými počas dedičského konania, môžeme to oznámiť súdu. 

A súd uzavrie žalobu. Poznamenala, že všetky súdne spory sú v takom istom stave ako predošlý 

rok. 

 Pani poslankyňa Šichtová sa opýtala, že ak budeme v dražbe o dom úspešní, že či máme 

nejakú víziu o tom čo bude s ním ďalej. 

 Pani primátorka na to odpovedala, že by sme chceli získať aj poslednú tretinu, výmenou 

pozemkov s Vávrovcami. Skonštatovala, že keby sme získali nehnuteľnosť, urobili by sme 

s bývalými majiteľmi nájomnú zmluvu, kým nehnuteľnosť nezbúrame. Tým pádom by nám vznikol 

pekný priestor na výstavbu napr. mestského parku. Časom budeme musieť riešiť aj požiarnu 

zbrojnicu, v ktorej máme momentálne nájomníkov. Uviedla, že toto sú veci, ktoré nás čakajú. 

Skonštatovala, že ide o veci, ktoré budú nepríjemné a ktoré budeme musieť vyriešiť.  

 

24. Odpovede na interpelácie z predchádzajúceho MsZ 

 

25. Slovo pre verejnosť 

 Pán Jurga sa prihlásil z toho dôvodu, že sa dozvedel o uvažovaní územného plánu, o ktorom 

je niekoľko diskusií, ktoré poškodzujú jeho ako občana a spôsobom, ako bude riešený, by mohlo 

dôjsť k poškodeniu občanov Sliača. Podotkol, že jeho sa osobne týkajú hlavne križovatky, ktoré 

znehodnocujú jeho pozemok. Poznamenal, že veľakrát sa odvolávalo, že sa už nič nezmení 

s odvolávaním na Dodatky č. 6 územného plánu. Uviedol, že v samotnom Dodatku č. 6 na ktorý sa 

často odvoláva nie je nič o križovatkách pod Mestským úradom ani na Dolinke. Ďalej by som chcel 

podotknúť, že v samotnom zadaní číslo 6, na ktorý sa často odvolávam o križovatkách, ani pod 

mestom ani na Dolinke nie je ani slovo vo verejnom zozname verejnoprospešných stavieb. Je tam 

dohromady 1 až 14 ale ani jedna verejnoprospešná stavba sa netýka týchto križovatiek. Potom 

z časového horizontu tu takisto je všeobecne známe, že R2 sa ešte len v minulom roku odobrila 

nejakým spôsobom. Ešte len v minulom roku  konečne začali podľa oznámení pracovať na 

dokumentácii a podľa národnej diaľničnej spoločnosti časový úsek od zadania až po konečnú 

výstavbu je niekedy až 10 rokov. Čiže je ešte veľmi sporné ako dlho sa bude rezervovať moje 

územie na stavbu, ktorá nie je opodstatnená. Zdôrazňujem, že v tomto vyhodnotení životného 

prostredia boli pripomienky v roku 2018 neskôr, kde sa k tomu vyjadrilo združenie domova 

domácnosti. Okrem toho, bola vytvorená aj štúdia na styčnú križovatku, ktorá bola na expresne 

rýchlom čase dodaná a od momentu objednania do momentu dodania prešli 3 dni. Takže tento 

projekt, museli mať projektanti oveľa dlhšie pripravený na to, aby ho vedeli dodať za tri dni. Pýtam 

sa, kde je tento projekt na styčnú križovatku a navrhujem, keď sa nájde, tak tento projekt by sa 
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mohol uplatniť v územnom pláne, aby ho už ďalej nebrzdil. A takéto sporné body, ktoré sa tam 

nachádzajú by sa dali opraviť, nahradiť a neobmedzovať občanov dlhodobo v slobodnom 

narábaním s vlastným pozemkom. Ja som takto brzdený už od roku 2015, kedy som bol prvýkrát 

pozvaný a táto situácia mi neumožňuje žiadne aktivity. Trošku ma zarazil výraz, ktorý padol na 

dnešnom zasadnutí z úst pani Balgovej, že mi je ľúto, ale musím to spomenúť. Možno ste to už 

spomenuli nešťastne, len tak spontánne ale mohlo by to viesť k podobným situáciám, že 

s obyvateľstvom sa baviť nemusíme. Najskôr si to schválime a potom budeme s nimi riešiť veci. Ja 

si myslím, že najskôr by ste si mohli odsúhlasiť stretnutie s obyvateľstvom, prediskutovať si veci 

a potom odsúhlasiť si následne.  

 Pani primátorka uviedla, že vzhľadom k tomu, že je slovo pre verejnosť, by sa chcela k tomu 

vyjadriť. Čo sa týka R2, tak križovatka na Dolinke nemá s tým nič spoločné. Tá križovatka na 

Dolinke má spoločné to, že je niekde naplánované v územnom pláne, že sa urobí nový most, ktorý 

vyústi práve do tej cesty na Dolinke. Kedy ten nový most bude, je ťažko povedať, ale bohužiaľ je to 

zakreslené v územnom pláne. Čo sa týka toho, že jedno naše sedenie a jedno VZN by to zmenilo, 

bohužiaľ, nedá sa. Môžete mi veriť, že ja odkedy som nastúpila riešim  ako rozdeliť územný plán. 

Uzemný plán centrálnej zóny, ktorý je spracovaný, kým neschválime, nepohneme sa s kruhovým 

objazdom pod Mestským úradom. Lenže, ak schválime ÚPCZ je tam aj ten Váš kruhový objazd. 

My sme ho tam bohužiaľ nezapracovali. Vy ste kupovali pozemok, križovatka tam bola zakreslená 

v územnom pláne mesta aj vo vyššom územnom celku. To znamená, že vy ste už vtedy museli 

predpokladať, že tam príde k nejakému obmedzeniu. Možno nie takémuto veľkému, ale ja som si 

vytiahla odkedy ste zapísaný v katastri a ako boli schvaľované VZN a územné plány. Tento plán už 

tam bol. To je jedna vec. Druhá vec, nedá sa ten územný plán rozdeliť. Na ten územný plán mesto 

vynaložilo niekoľko tisíc. Ak my ho dáme teraz prepracovať celý, to sú ďalšie dva roky zdržania. 

A môžete mi veriť, že na margo poslancov sme sa zaoberali územným plánom aj na našom 

ostatnom sedení, kde sme riešili veci, ako to vyriešiť tak, aby boli občania spokojní a aby  mesto 

dosiahlo to čo potrebujeme. Riešime, snažíme sa, ale nie je to také jednoduché.  

 Pán Bálint poukázal na kvalitný bilbord, ktorý jasne ukazuje politickú vyspelosť a kultúru, 

kultúru prejavu porazených vo voľbách. Dali ste tým jasne najavo, že ste z toho nešťastní, 

z tej prehry. Poprial poslancom veľa úspechu, pretože občania Vám dali dôveru, zvolili si Vás. 

V náväznosti z minulého zastupiteľstva, ktoré začala pani inžinierka Balgová, ktoré sa týkalo 

mestských novín. Vyslovila poľutovanie za takéto noviny, že sa vydávajú s polo pravdou, 

s klamstvami a tak ďalej. Je neakceptovateľné aby sem ľudia zo Sliača chodili a vyviňovali sa 

z toho, čo nespravili. Mám namysli situáciu pána Nemca, ktorý prišiel vysvetliť nepravdivé 

informácie uvedené v mestských novinách. Pán Balint je za to, aby mestské novinky v takomto 

znení nevychádzali. Je neslušné vyjadrovať sa k človeku, ktorý nie je prítomný. Nemám možnosť sa 

stretnúť s pani Bielikovou osobne a ani nemám o to záujem. Ľutujem, že nechodí na mestské 

zastupiteľstvá, kde by sa dali vyjadriť niektoré veci, vysvetliť, ktoré ona v novinách napísala. 

Chváli sa tým, že je zakladateľka mestských noviniek a sme nesmierne radi, že sa vzdáva  pozícii v 

redakčnej rade, pretože tie veci, ktoré sa tam naozaj odohrávali nemali žiadnu úroveň. Samozrejme 

vyzdvihujem vznik mnoho občianskych združení v poslednom článku mestských novín 

a neoceniteľnú prácu pre mesto. Akosi mi tam chýbalo občianske združenie DOST, ktorého som 

členom a ktoré nechce nič viac len menej ruchu a viac čistejšieho vzduchu pre obyvateľov Sliača, 

čo považujeme za prvý a podstatný predpoklad pre zdravé životné prostredia. Taktiež v poslednom 

vydaní, naznačuje, že naše občianske združenie je ako extrémistické hnutie. Navodzuje tam 

myšlienku, že osvetľujeme lejzrovými paprskami pilotov a poškodzujeme lietadlá. Tak, vážená pani 

Bieliková, my nie sme žiadni tinedžeri, aby som si ja proste dovolil niečo takéto robiť. Chcel by 

som povedať, že tam spomenula ešte pani Bieliková, že neprospieva nám a ani nám nepomôže 

nejaké facebookovské pusinkovanie, súhlasím s ňou. Sliač potrebuje ľudí, ktorí ho majú odvahu 

posunúť dopredu. Chcel by som sa jej spýtať, že ako ona prispela ako viceprimátorka od roku 2010 

do roku 2014, čo spravila pre životné prostredie na Sliači. Pekné záhony kvetov k tomu nestačia. To 
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znamená, ako vystupovala proti človeku konkrétne majiteľovi leteckej spoločnosti, ktorý 

usporadúva už po 10. rok letecké dni. Ako bojovala proti tomu, aby mesto nejakým spôsobom 

dostala z toho. To sa nedá nijak nazvať odškodné, to je proste povinnosť toho človeka, aby niečo 

urobil pre tých ľudí, ktorí to musia strpieť. Takže moja odpoveď znie nejako neprispela tým. Ale na 

druhej strane si dovoľuje kritizovať a znevažovať prácu ľudí, ktorí preto bojujú. Ďalej by som chcel 

z tých článkov, ktoré tam prezentuje z toho svojho záverečného účtu vyjadriť ľútosť nad jej chválou 

nad výpočtom zrealizovaných projektov, ktoré všetky viedli k zlatému rozkvetu mesta, tak sa 

vyjadrila pani Bieliková. Neviem či si uvedomujete, kto položil základ pre tieto úspechy, pýšite sa 

zbytočne cudzím perím, pani Bieliková. Mne osobne v tomto meste chýbala počas 8 rokov vlády 

minulého primátora úcta k starším a stmeľovanie obyvateľov zo strany bývalého vedenia mesta. 

Naopak arogancia dávania najavo, že nikto na mňa nemá, bolo sprievodným znakom bývalého 

vedenia a predovšetkým prezentované v nej dalo by sa povedať ako jej súkromné periodikum, že 

ako vravím, chválila sa ako zakladateľka tých novín. Ešte by som podotkol, keď som tam ja uviedol 

posledný článok, ktorý som ja spolu s manželkou uverejnil ohľadom istej budovy, ktorá storočia na 

Sliači stojí a tak ďalej, tak mi nezabudla na email napísať, či som si vedomý právnych dopadov 

k môjmu článku, že môže byť napadnutý. Musím jej povedať, že každý, kto píše do dákeho 

periodika si musí byť vedomý toho, že môžu nasledovať právne následky. Týmto by som chcel 

poďakovať pani Bielikovej, že uvoľnila miesto v redakčnej rade. Dúfam, že tam budú dosadení 

ľudia, ktorí budú chcieť informovať občanov pravdivo. Ešte by som chcel upozorniť mestské 

zastupiteľstvo na pána Ing. Dunčka, ktorý podal na mňa trestné oznámenie. Takisto je to pre ľudí 

trestne oznámenie. Bolo to ohľadom spomenutej korupcie, čo sa týka na mestskom úrade. Takže ja 

by som chcel upozorniť alebo navrhnúť pánovi Dunčkovi, aby si doplnil znalosti, vedomosti obsahu 

slova korupcia. V najširšom slova zmysle je slovo korupcia myslená ako zvrátenosť verejného 

činiteľa. To je jedna z definícii. To znamená, že uvediem niekoľko príkladov, ktoré boli v tomto 

meste. Voľba riaditeľa hospicu, vybavená vec, môže k tomu dopovedať aj niečo pán Krajči. Traja 

uchádzači, jeden jasný. Potom je to voľba riaditeľky škôlky na Cikkerovej ulici. Dosadila sa tam 

žena, ktorá nemala k tomu odborné znalosti. Výstavba Sliača bez výberového konania, 

podpisovanie papierov na vedenie služobného motorového vozidla X 155. Prevzatie niekoľkých 

lístkov na letecké dni od pána Štoksu. Nekompetentné zasahovanie do chodu materskej škôlky, či to 

už bolo na Cikkerke, množstvo súdnych sporov, ktoré vyplývali zo správnej odbornosti a zbytočne 

poškodzovali mesto. Pán Urbanec, ty si sa viackrát súkromne vyjadril, že nesúhlasíš s určitými 

praktikami, ako sa v meste vedie, ale verejne si to nikdy neprezentoval. To nie je korupcia, keď ty 

to niekomu povieš, že s niečím nesúhlasíš, ale ty to robíš? To je tiež určitý druh korupcie. 

V neposlednej miere by som chcel ešte upozorniť na vypracovanie trestných oznámení, či to už 

bolo na Vávrovcov na tú bitku, ktorú súkromne viedol pán Ing. Dunčko po prehre vo voľbách, či to 

už bolo vypracovanie trestných oznámení za peniaze daňovníkov mesta. Takže, to je takisto 

korupcia, nemorálne správanie, zvrátenosť. Ďalšia vec teraz na odľahčenie, vážené zastupiteľstvo. 

Skutočne len v krátkosti, v meste Most v Čechách bolo zrušené všeobecne záväzné nariadenie, 

v ktorom bolo zakotvené a tým pádom je úplne jasné, že to museli odsúhlasiť poslanci mesta 

predtým, než občania mesta nemôžu posedávať a vysedávať na žiadnych iných miestach okrem 

mestského parku. Žiadne múriky, zábradlia, schody prípadne parapety výkladných skríň ani okrasné 

skaly či podobné miesta. Zamyslite sa prosím nad obsahom toho, čo zrušili, čo bolo predtým 

jednohlasne prijaté. Ja ako občan, ktorý som Vás volil, vážení poslanci by som Vás chcel požiadať 

o to, aby každé Vaše rozhodnutie, ktoré by malo byť potvrdenie zodvihnutím ruky išlo v prospech 

obyvateľov Sliača. Aby každé Vaše rozhodnutie bolo v súlade s čestnosťou, iba tak je možné 

utvoriť spoločnosť ľudí, ktoré si budú vážiť každého. Niektoré VZN na území nášho mesta, 

uvediem príklad zákaz vodenia psov účelové, keď nie sú kontrolované. Pán Prošek boli ste sa 

pozrieť niekedy na cyklotrasu? Ja tam chodím skoro každý deň. Sklá porozbíjané, plechovice od 

nápojov, toto robí psíčkar? Choďte sa tam pozrieť. Je to tam nebezpečné pre to zviera. Neviem či 

ste zaregistrovali, ale pes bol hodnotený alebo klasifikovaný ako živá bytosť, cítiaca a ten pán je za 
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neho zodpovedný. Inteligentný človek vie, čo má spraviť. Chcel by som sa ešte opýtať, koľko 

prípadov použitia pyrotechniky ste skontrolovali pán Prošek? Strieľa sa v januári, v decembri, na 

Silvestra, po Silvestri. Opakovane o mestskej zeleni nebudem hovoriť. Dodávam Vám fotografie, 

koľko len budete chcieť, pán Prošek. Nie je predsa možné, aby ak sa pamätáte na rok 2005, ja som 

prerábal dvor, a tak som parkoval v tom rohu, dostal som papierik za stierač a bol som 

prejednávaný na mestskom úrade. Stačí sa prejsť po ČSA, Hájnickej dozadu ani nehovorím.  

 Pani primátorka sa vyjadrila. MsP má dvoch príslušníkov, ktorí chodia a kontrolujú ako sa 

parkuje, pretože veľakrát ich aj ja vyšlem, aby išli tam a tam to riešte, ale sme prijali taký úzus, že 

prvýkrát je to dohovor a ďalšíkrát je to papuča a pokuta. Budeme sa tomu venovať viacej, pretože 

chceme robiť parkovaciu politiku a najskôr musíme ľudí naučiť, kde majú parkovať alebo kde môžu 

parkovať. Až potom môžeme začať robiť ďalšie kroky, čo sa tohto týka. Myslím si, že tá ich 

činnosť je relatívne veľká a naozaj ako som tam, aj ja som niekedy mala ten pocit, že ich je málo 

vidieť. Minule sme celý deň riešili jedno hlásenie a to bolo len rušenie nočného kľudu, kým sme 

vypočuli a spísali všetky zápisnice. To znamená, že deň strávený pri tejto aktivite, takže vtedy 

bohužiaľ nemôžu ísť mestskí policajti do terénu.  

Pán Bálint poukázal na injekčné striekačky na tráve pod oknami MsÚ, má k tomu aj 

fotodokumentáciu.  

Pán Prošek sa vyjadril, že by bolo vhodné upovedomiť zástupcu Policajného zboru, pretože 

mestská polícia nie je splnomocnená zo zákona riešiť drogovo trestnú činnosť. MsP nemá na to 

zdroje, prostriedky ani potenciálnych ľudí, ale môže spolupracovať s Policajným zborom.   

Občan pán Danko sa vyjadril k bilbordu, kde nespokojný sťažovateľ píše, že je nespokojný 

s tempom  vykoreňovania mesta. Chcel som k tomu povedať, že by si mal uvedomiť, že ich rodičia 

vychovávali za komunizmu. Boli sme v systéme. ako nás priradili pri rozdelení teritória po 2. 

svetovej vojne. A boli to tie isté mocnosti, ktoré nás hodili Hitlerovi do pažeráka, tým že porušili  

Mníchovskú zmluvu. Za obdobia povojnového až do 89 sa  republika, nechcem byť už detailný,  

vybudovala v radoch odvetí, ktoré boli vynikajúce, ktoré sme vlastne zrušili. Za 30 rokov 

demokratických vlád sme prišli o majetok a to neurobili komunisti. Ja ich neobhajujem, musel 

v tom režime pracovať. A viem, že to bolo umenie sa obracať pri tom vyšetrovaní a sledovaní a tak 

ďalej. Poviem len názor obyvateľov. Pán Bálint to prešiel celkom slušne. Niektorí sa nad tým 

pozasmiali, niektorí mávli rukou a ten, ktorý mal byť vykorenený tiež povedal, že to nechá tak, ale 

časť teda  povedala, že niekto, kto takéto niečo vytvoril, že to bolo vrchol  chrapúnstva, aké na 

Sliači ešte nebolo za celú dobu.  

Pán Jurga ešte dodal, že ako vravela pani primátorka. Ja som vedel, že tam tá križovatka 

bude. Návrh križovatky, ktorý tam bol zakreslený je kapacitne 15 tisíc až 25 tisíc aut. To je 

množstvo, ktoré je vo Zvolene smerom na Lučenec. A tam môžu byť križovatky, ktoré sú menšie, 

nezaťažia okolité regionálne stavby ako je môj pozemok. 

Pani primátorka sa pánovi Jurgovi ospravedlnila, ale už mal slovo. Nikto sa s Vami neháda 

poprosím Vás, ale my sme to nekreslili, ale kreslil to projektant a spolupracoval s architektom, 

prečo zvolil križovatku, bohužiaľ, ja povedať neviem a myslím, že nikto z poslancov.  

Pani primátorka uviedla, že tam nemohla byť preskúmaná dopravná zaťaženosť, keďže tadiaľ  

autá nechodia, lebo je tam slepá ulica. Takže to vieme vyvodiť len štatisticky. Ak projektant 

vyvodil, že tam pôjde 20 tisíc áut, tak z niečoho vychádzal. My nikto sa k tomu nevieme vyjadriť, 

takže zbytočne tu teraz budeme komunikovať. Ja som Vám povedala, že sa tým zaoberáme, že 

riešime a hľadáme všetky možné spôsoby ako sa vyhnúť chybám a ako to dať prepočítať, ale tiež 

som Vám povedala, že vypracujeme novú objednávku a ďalších 20 tisíc pôjde na zmenu územného 

plánu. To je momentálna situácia.  

 

26. Záver  

Ing. Mgr. et Mgr. Ľubica Balgová, primátorka mesta, ukončila 3. Zasadnutie MsZ  o 19:59 

hod. Poďakovala poslancom ale aj občanom za ich účasť na zasadnutí.  
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        Ing. Mgr. et Mgr. Ľubica Balgová 

        primátorka mesta 

 

 

 

Ing. Nikola Mikušková, zapisovateľka 

 

 

Ing. Jozef Žabka, prednosta MsÚ                      ............................................... 

 

Overovatelia zápisnice : 

 

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

 

Doc., Ing., Andrea Sujová, PhD., overovateľ        ............................................. 
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  Príloha č. 1 

K bodu č. 10                                           Rozpočtové opatrenie 

 

Predkladá:  Ing., Mgr. et Mgr. Ľubica Balgová  

 
Dôvodová správa 
MsZ sa predkladá na schválenie Rozpočtové opatrenie č. 2/2019 (ďalej len „RO č. 2/2019“) a to v súlade so 

zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Ide o zmeny tak v príjmovej, ako aj vo 

výdavkovej časti rozpočtu mesta. 

 

Príjmová časť - § 14 ods. 2 zákona písm. b) povolené prekročenie a viazanie príjmov, spolu : 5 797,13 € 

Výdavková časť - § 14 ods. 2 zákona písm. c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov, spolu : 5 797,13 

€. 

 

Finančné operácie v príjmovej a výdavkovej časti - § 14 ods. 2 zákona písm. d) povolené prekročenie 

a viazanie finančných operácií, spolu : 107 100,00 € 

 

Odôvodnenie jednotlivých položiek vyplýva z priloženej tabuľky.  

Týmto rozpočtovým opatrením nie je ovplyvnený schodok rozpočtu mesta Sliač. 

 

Návrh na uznesenie 

MsZ schvaľuje, 

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

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

rozpočtové opatrenie č. 2/2019 a to : 

 

A) V príjmovej časti podľa § 14 ods. 2 zákona : 

písm. b) povolené prekročenie a viazanie príjmov v sume 5 797,13 €; 

písm. d) povolené prekročenie a viazanie finančných operácií v sume 107 100,00 €. 

 

B ) Vo výdavkovej časti podľa § 14 ods. 2 zákona :  

písm. c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov v sume spolu 5 797,13 €; 

písm. d) povolené prekročenie a viazanie finančných operácií v sume 107 100,00 €. 

 

 

 

Vypracovala : Zdenka Šefránková 

 

Sliač, 26.2.2019 
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         Mesto Sliač 

                                                                      Návrh rozpočtového opatrenia č.  2/2019 

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

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa ........ 

     Príjmová časť: 
 

Názov Zdroj EK 
Schválený 

rozpočet 

Návrh zmeny 

RO2/2019 
Po zmene 

 
Komentár 

 

 
Bežné -Dane z príjmov, ziskov a kap. majetku 

 
41 

 
111 

 
1 957 841,17 

 
4 127,88 

 
1 961 969,05 

 
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 

 

Príjmové finančné operácie -Zostatok 

prostriedkov z predch. rokov 

 
41 

 
453 

 
0,00 

 
29,25 

 
29,25 

 
Zostatok prostriedkov z predch.rokov 669,25€ 

 

Príjmové finančné operácie -Zostatok 

prostriedkov z predch. rokov 

 
72f 

 
453 

 
0,00 

 
640,00 

 
640,00 

 
príjem prostriedkov za stravu detí 1/2019 

 

Príjmové finančné operácie -Zostatok 

prostriedkov z predch. rokov 

 
72c 

 
453 

 
0,00 

 
1 000,00 

 
1 000,00 

 
Zostatok prostriedkov z predch.rokov zdroj 

 

Príjmové finančné operácie z peň. fondov 

(Rezervný fond) 

 
46 

 
454 

 
99 561,47 

 
107 100,00 

 
206 661,47 

 
Čerpanie prostriedkov z peň. fondov (Rezervný fond) 

spolu : 2 057 402,64 112 897,13 2 170 299,77 sumár príjmov za RO2/2019 

 
Rozpočet 2019 príjmy celkom : 

 
4 645 487,85 

 
112 897,13 

 
4 758 384,98 

 

            5 797,13 

   
Výdavková časť : 

 

Program Názov Zdroj FK EK 
Schválený 

rozpočet 

Návrh zmeny 

RO2/2019 
Po zmene 

 
Komentár 

 
7.1. 

 
Materská škola I - SNP 

 
41 

 
09111 

výdavok na položke v RO 
 

216 902,00 
 

46,65 
 

216 948,65 

dotácia pre MŠ na základe žiadosti -nákup materiálu pre 

MŠ 

 

 
7.2.1 

 

 
Materská škola II -Jána Cikkera 

 

 
72f 

 

 
09111 

 
výdavok na položke v RO 

 

 
154 584,00 

 

 
640,00 

 

 
155 224,00 

 

 
CP- prijem od deti za 1/2019 v čiastke 640€ 

 
7.3 

 
Základná škola A. Sládkoviča 

 
72c 

 
091 

výdavok na položke v RO 
 

0,00 
 

1 000,00 
 

1 000,00 

poskytnutý grant Občianske združenie CEEV Živica 

1000€ 

 
 

 
7.3 

 
 

 
Základná škola A. Sládkoviča 

 
 

 
41 

 
 

 
091 

 

výdavok na položke v RO 

 
 

 
1 236 683,89 

 
 

 
240,62 

 
 

 
1 236 924,51 

 

 
dotácia na nákup didaktických pomôcok-211,37€, 

vrátená DDS NN Tatry Sympatia 29,25€, 

 
74 

 
Základná umelecká škola 

 
41 

 
0950 

výdavok na položke v RO 
 

357 833,00 
 

3 869,86 
 

361 702,86 

dotácia preZUŠ na základe žiadosti -na údrzbu , cestovné 

zahraničné, 

 

 
13.7.12. 

 

Rozvojový program mesta-nákup 

majetku 

 

 
46 

 

 
0111 

 

710 

 

 
0,00 

 

 
100 000,00 

 

 
100 000,00 

 

 
Ostatné investície 

 
13.5 

Rozvojový program mesta-nákup 

pozemku 

 
46 

 
0443 

711  
0,00 

 
7 100,00 

 
7 100,00 

 
Nákup pozemku 

 
spolu : 

 
1 966 002,89 

 
112 897,13 

 
2 078 900,02 

 

 
Rozpočet 2019 výdavky celkom : 

 
4 645 487,85 

 
112 897,13 

 
4 758 384,98 

sumár výdavkov za schválený rozpočet 2019 a po 

zmene v rámci RO2/2019 

 
Vyhotovil : 

Zdenka Šefranková 

vz. vedúca ekonomického oddelenia 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

V Sliači 25.02.2019                                                            Ing.,Mgr. et Mgr. Ľubica Balgová 

 primátorka mesta 
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                    Príloha č. 2 

K bodu č.20                                Správa z kontrolnej činnosti za rok 2018 

 

Predkladá: Ing. Miroslava Škorňová, hlavná kontrolórka 
                                                                                                                                                            

Podľa § 18f ods.1 písm. d) a písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) predkladám obecnému zastupiteľstvu správu o kontrolnej 

činnosti za rok 2018. 

 

Kontrolná činnosť v roku 2018 bola zameraná na tieto tri oblasti:  

- Kontrola daňových a nedaňových pohľadávok mesta 

- Inventarizácia finančných prostriedkov mesta 

- Kontrola procesu inventarizácie v rozpočtových organizáciách mesta 

 

1) Kontrola daňových a nedaňových pohľadávok mesta bola rozdelená na nasledovné 

čiastkové kontroly:  

 

- Kontrola pohľadávok za komunálny odpad za obdobie 2015 – 2017 

- Kontrola pohľadávok vzniknutých pri správe mestských nájomných bytov  (v rámci tejto 

kontroly bola vykonaná aj kontrola záväzkov vzniknutých pri správe mestských nájomných 

bytov so zameraním na dodržanie § 17 ods. 8  zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov t.j. či nájomné, ktoré platia 

nájomníci v mestských nájomných bytoch pokrýva splátky úveru, ktorý mesto spláca 

Štátnemu fondu rozvoja bývania). 

- Kontrola ostatných nedaňových pohľadávok vykázaných k 31.12.2017 

 

Vyhodnotenie výkonu správy daňových pohľadávok mesta Sliač:  

 

- Rozhodnutia o vyrubení poplatku za komunálny odpad sú  doručované výhradne do 

vlastných rúk v zmysle zákona 563/2009 Z.z. Daňový poriadok (ďalej len Daňový poriadok) 

- Rozhodnutia o vyrubení poplatku za komunálny odpad v prípade neúspešného doručenia sú 

doručované v súlade s § 35 Daňového poriadku verejnou vyhláškou 

- Kontrolovaný subjekt správne vyznačuje právoplatnosť a vykonateľnosť na vydaných 

rozhodnutiach a to na základe vrátených doručeniek. Právoplatnosť a vykonateľnosť je 

vyznačovaná fyzicky na jednotlivých rozhodnutiach a rovnako aj v účtovnom systéme.  

- Mesto každý rok zasiela výzvy na úhradu nedoplatkov, čím zabezpečuje svoje právo 

vymáhať daňové nedoplatky v zmysle § 85 Daňového poriadku.  

- Za účelom zabezpečenia daňových nedoplatkov mesto využíva svoje právo zriadenia 

záložného práva v katastri nehnuteľností v zmysle § 81 Daňového poriadku 

- Prihlasuje svoje pohľadávky do konkurzu, prípadne do dražby vykonávanej exekútorom 

- Pri výrube poplatku za komunálny odpad je zabezpečený výkon základnej finančnej 

kontroly  v súlade so zákonom č. 357/2015Z.z.  o finančnej kontrole a vnútornom audite  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nakoľko v zmysle uvedeného zákona majú byť 

základnou finančnou kontrolou overené nielen výdavkové ale aj príjmové finančné operácie.  
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Vyhodnotenie prijatých odporúčaní z kontroly daňových pohľadávok:  

 

Odporúčanie Vyhodnotenie 

Odpis pohľadávok 

voči mŕtvym 

dlžníkom  

pohľadávky boli odpísané na základe uznesenia mestského 

zastupiteľstva č. 465/2018 zo dňa 22.2.2018, následne bol odpis 

pohľadávok zúčtovaný v účtovníctve mesta 

Odpis pohľadávok 

voči dlžníkom, 

o ktorých máme 

informáciu, že sú 

mŕtvi, v evidencii 

obyvateľstva mesta je 

informácia o tom, že 

boli odsťahovaní 

Informácie o mŕtvych dlžníkoch boli zistené na príslušných 

okresných súdoch podľa miesta úmrtia. Pohľadávky však ešte nie sú 

odpísané.  

Prihlasovanie 

pohľadávok do 

konkurzu, v prípade, 

že bol vyhlásený 

konkurz na fyzickú 

osobu = dlžníka mesta 

Sliač 

Priebežne sú kontrolované všetky vydané obchodné vestníky za 

účelom zistenia informácie, či nebol vyhlásený konkurz na fyzickú 

osobu = dlžníka mesta Sliač.  

 

Vykonanie odpisu 

pohľadávok po 

ukončení konkurzu 

z dôvodu, že 

konkurzná podstata 

nepokryje náklady 

konkurzu 

 

V rámci kontroly boli zamestnankyňou mestského úradu 

skontrolované všetky obchodné vestníky vydané v mesiaci máj 2018 

a spätne do januára 2017 za účelom zistenia, či v nich neboli 

zverejnené oznámenia o ukončení konkurzu týkajúce sa dlžníkov 

mesta Sliač.  

Boli zistené konkrétne prípady ukončenia konkurzu vyhláseného na 

fyzickú osobu, neboli však ešte z účtovnej evidencie mesta 

odpísané.  

 

K pohľadávkam, 

ktoré sú vymáhané 

prostredníctvom 

exekútora je potrebné 

k 31.12.2018 vytvoriť 

opravné položky.  

 

Opravné položky k daňovým pohľadávkam a k pohľadávkam za 

komunálny odpad k 31.12.2018 vytvorené neboli. Boli vytvorené 

iba opravné položky k nedaňovým pohľadávkam. 

Odpis pohľadávok za 

komunálny odpad 

voči právnickým 

osobám, u ktorých 

bola ukončená 

likvidácia 

 

Pohľadávky boli odpísané na základe uznesenia mestského 

zastupiteľstva č. 466/2018 zo dňa 22.2.2018.  

Na základe prijatého uznesenia bol odpis pohľadávok zaznamenaný 

v účtovnej evidencii mesta.  

 

 

 

 

Podanie exekučného 

príkazu na spoločnosť  

 

 

 

Nebolo vykonané, zároveň uvádzam celý popis prípadu 
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QUIETTIME, s.r.o. 

a vytvorenie opravnej 

položky 

k pohľadávkam voči 

tomuto dlžníkovi 

k 31.12.2018 

 

Mesto eviduje v účtovníctve celkový nedoplatok na dani 

z nehnuteľností vo výške 1490,81 € za obdobie 2011-2016.  

 
Mesto vymáhalo daňový nedoplatok voči spoločnosti QUIETTIME, s.r.o.  

nasledovným spôsobom:  

1) Prostredníctvom exekútorského úradu je vo vymáhaní dlh vo výške 

783,06 EUR za obdobie 2011-2012. Návrh na vykonanie exekúcie 

spoločnosť neprebrala.  

Pohľadávku vo výške 783,06 € v súčasnosti vymáha súdna exekútorka 

JUDr. Denisa Regináčová Mihálová. V rámci výkonu kontroly som sa 

telefonicky spojila s exekútorským úradom za účelom získania informácie 

o stave vymáhania pohľadávky. Podľa informácií poskytnutých 

exekútorským úradom nebolo z tejto pohľadávky vymožené nič, nakoľko 

sú na spoločnosť podané návrhy na exekúcie aj od iných exekútorov 

a preto je pohľadávka mesta Sliač zatiaľ v poradí. Spoločnosť vlastní 

jeden bankový účet v UniCredit Bank, a.s., kde exekútori priebežne 

sledujú zostatok. Stav bankového účtu bol 31.12.2017 cca 1900 €, na túto 

sumu však mali nárok exekútori, ktorí sú v poradí.  

2) Mesto vydalo rozhodnutie o zriadení záložného práva k dani 

z nehnuteľností za obdobie 2012-2015 v celkovej výške 1226,78 €. Toto 

rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 21.12.2015 a vykonateľným sa 

stalo 5.1.2016 

3) Následne mesto na základe vyhlásenia dražby na majetok dlžníka 

vyhlásenej podľa § 140 exekučného poriadku číslo EX 30/11 

exekútorským úradom JUDr. Petra Kohúta, Mičinská cesta 35, Banská 

Bystrica prihlásilo svoje pohľadávky v celkovej hodnote 1609,94  €. 

Z výťažku dražby však pohľadávky mesta Sliač uhradené neboli. Budova 

chaty ovčiar, ktorej bol dlžník vlastníkom bola na dražbe predaná, 

záložné právo mesta k pohľadávkam neprešlo na nového majiteľa 

budovy.  

 

Z uvedeného vyplýva, že mesto si musí svoju pohľadávku nárokovať 

u spoločnosti QUIETTIME, s.r.o., ktorá bola ku dňu spísania tejto správy 

stále vedená v obchodnom registri, nebol na ňu vyhlásený ani konkurz 

ani nevstúpila do likvidácie. Zvyšné pohľadávky za obdobie 2013-2015 je 

potrebné prihlásiť do konkurzu, nakoľko záložné právo mesta 

k pohľadávkam neprešlo po vykonaní dražby na nového majiteľa budovy.  

 

Pohľadávky, ktoré 

boli vykazované 

v účtovnej evidencii 

mesta (modul dane 

a poplatky) v stave 

rozpracované 

Na základe usmernenia audítora účtovnej závierky boli takého 

pohľadávky odúčtované z účtovnej evidencie ako chyba minulých 

účtovných období, o čom je spísaný úradný záznam.  
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KONTROLA POHĽADÁVOK VZNIKNUTÝCH PRI SPRÁVE MESTSKÝCH 

NÁJOMNÝCH BYTOV 

 

Kontrola úhrad nedoplatkov nájomného v mestských nájomných bytoch (pohľadávky  vykázané 

k 31.12.2017) a kontrola dodržania platobnej disciplíny zo strany nájomníkov v mestských 

nájomných bytoch k termínu 30.4.2018 a kontrola úhrad nedoplatkov z ročného zúčtovania za 

energie v mestských nájomných bytoch za obdobie: roky 2015, 2016, 2017.  

 
Stav ku dňu 30.4.2018 

Nedoplatky z ročného zúčtovania za rok 2016 vykonaného 

k 31.5.2017 

 

2 700,56 € 

Nedoplatky z ročného zúčtovania za rok 2015 vykonaného 

k 31.5.2016 

 

741,77 € 

Nedoplatky z ročného zúčtovania za rok 2017 vykonaného 

k 31.5.2018 

 

3 085,48 € 

 
Nedoplatky z ročného zúčtovania za roky 2016 a 2017 sú priebežne splácané.  
 
Nedoplatky z ročného zúčtovania za rok 2017 vykonaného k 31.5.2018 vo výške 3085,48 € boli uhradené 
z bežných platieb nájomného v roku 2018.  
 
Odporúčanie:  
Upraviť v zmluvách o nájme mestských nájomných bytov spôsob započítavania platieb z minulých období.  
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KONTROLA ZÁVAZKOV VZNIKNUTÝCH PRI SPRÁVE MESTSKÝCH NÁJOMNÝCH BYTOV SO ZAMERANÍM NA 

DODRŽANIE § 17 ODS. 8 ZÁKONA č. 583/2004 Z.z. O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLÁCH ÚZEMNEJ 
SAMOSPRÁVY V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV T.J. ČI NÁJOMNÉ, KTORÉ PLATIA NÁJOMNÍCI 

V MESTSKÝCH NÁJOMNÝCH BYTOCH POKRÝVA SPLÁTKY ÚVERU, KTORÝ MESTO PLATÍ ŠTÁTNEMU FONDU 
ROZVOJA BÝVANIA 

 
V nasledujúce tabuľke je uvedený prepočet (prijaté nájomné vs splátky úverov):  
 

Nájomný dom 
Nájomné mesačné spolu za 

bytový dom 

Mesačná splátka 

úveru k príslušnému 

nájomnému domu 

Rozdiel 

Rybárska 1048 - 13 bj                             1 922,25 €                    1 452,86 €                  469,39 €    

Rybárska 1582 - 24 bj                             2 947,69 €                 1 832,01 €                1 115,68 €     

Rybárska 1690 - 19 bj                             3 135,55 €                    2 055,33 €                1 080,22 €     

Topoľová 1135,36 -   38 bj                             4 539,22 €                    3 522,47 €                1 016,75 €     

 

Splátky úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania sú kryté výškou nájomného prijatého od 

nájomníkov v mestských nájomných bytoch v zmysle § 17 ods. 8  zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.  

 

Suma, ktorú mesto mesačne vyberá od nájomníkov (okrem zálohy na služby spojené s užívaním 

bytu) „nad rámec splátky úveru“ predstavuje výšku fondu opráv.  

V zmysle § 18 ods. ods. 2 zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania v znení neskorších 

predpisov je mesto ako vlastník nájomného domu povinné tvoriť z dohodnutého nájomného 

osobitný rezervný fond ročne minimálne vo výške 0,5 % oprávnených nákladov na obstaranie 

nájomného bytu. 

V nasledujúcej tabuľke je popísaná výška fondu opráv tvoreného v jednotlivých nájomných 

bytových domoch za kalendárny rok a percentuálne vyjadrenie fondu opráv v závislosti od výšky 

obstarávacej ceny.  

Nájomný dom 

Tvorba fondu 

opráv mesačne za 

príslušný nájomný 

dom 

Tvorba fondu opráv 

za 1 rok  za príslušný 

nájomný dom 

Obstarávacia cena 

nájomného domu 

Fond opráv v 

% 

Rybárska 1048 - 13 bj 

 

469,39 €               5 632,68 €               666 811,62 €    

                      

0,84 %    

Rybárska 1582 - 24 bj 

 

1 115,68 €              13 388,16 €                   850 413,74 €     

                      

1,57 % 

Rybárska 1690 - 19 bj 

 

1 080,22 €              12 962,64 €                 1 038 190,16 €     

                      

1,25 %     

Topoľová 1135,36 -   38 bj 

 

1 016,75 €              12 201,00 €                 1 397 288,24 €     

                      

0,87 %     

Prostriedky vybrané do 

fondu opráv za rok 

(podľa výmerov, nie sú tu 

zahrnuté neuhradené 

nájmy) 

3 682,04 €             44 184,48 €  

    

 

 

Odporúčanie:  

Nakoľko bytové domy do budúcnosti budú vyžadovať opravy, prípadne rekonštrukciu 

odporúčam prehodnotiť výšku tvorby fondu opráv v jednotlivých nájomných domoch. 

 



Č.j. 383-1104/2019                     Mesto Sliač.      Zápisnica z 3. rokovania MsZ dňa 07.03.2019 

 

 

33 
 

 

KONTROLA OSTATNÝCH NEDAŇOVÝCH POHĽADÁVOK VYKÁZANÝCH K  

 31.12.2017 

 

Zistenie  

Porušenie § 7 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov – toto porušenie stále nie je odstránené 

Mesto vo svojej individuálnej účtovnej závierke dlhodobo vykazovalo významný 

inventarizačný rozdiel na účte 318 – 12 – nedaňové pohľadávky vo výške cca 15 367 

€, ktorý nebol úplne identifikovaný a ktorý podľa môjho názoru vznikol z dôvodu 

nesprávneho párovania saldokonta a nesprávneho používania účtovného programu 

(konkrétne modulu odoslaných faktúr). Ak má účtovníctvo poskytovať verný 

a pravdivý obraz o skutočnosti, musí stav operatívnej evidencie zodpovedať stavu na 

príslušnom účte pohľadávok v hlavnej knihe.  

Termín na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku  bol určený 

7.2.2019, tento rozdiel však k termínu riadnej účtovnej závierky k 31.12.2018 

odstránený nebol.  

V priebehu roka 2018 boli zo saldokonta vylúčené najvýznamnejšie pohľadávky, 

ktoré mesto evidovalo ako neuhradené, ale v skutočnosti boli zo strany dlžníka 

zaplatené. Zároveň však boli cez interný doklad zúčtované ako chyba minulých 

účtovných období, nakoľko účtovný program Korvín pri zadaní vyradenia 

pohľadávky zo saldokonta vytvorí interný doklad. V dôsledku zaúčtovania interného 

dokladu poklesne stav pohľadávok. To znamená, že znížil sa stav pohľadávok 

v saldokonte a zároveň v účtovníctve. Preto rozdiel vo výške 15 367 € ostáva 

nezmenený. Je to dôkaz, že v priebehu roka 2018 bolo účtovníctvo vedené správne, 

saldokonto však bolo od dubióznych pohľadávok vyčistené iba čiastočne.   

Preto som do plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019 zaradila kontrolu stavu 

vybraných pohľadávok k 31.12.2018.  

 

 

 

Rozdiel k 31.12.2017 na účte 318 12  

 

Evidenčný stav nedaňových pohľadávok 

k 31.12.2017 

94 966,16 € 

Účtovný stav nedaňových pohľadávok 

k 31.12.2017 

79 599,18 

Rozdiel 15 366,98 

 

Pohľadávky sú majetkom mesta. Na základe záverov vyplývajúcich z kontrol daňových 

a nedaňových pohľadávok  odporúčam:  

 

Odporúčania:  

 

a) prehodnotiť doteraz platné zásady hospodárenia s majetkom mesta Sliač. V evidencii 

odoslaných faktúr mesto eviduje neuhradené pohľadávky zo strany subjektov, ktoré boli 

vymazané z obchodného registra.  Ďalšie vymáhanie týchto pohľadávok by bolo s veľkou 

pravdepodobnosťou neúspešné. Zásady hospodárenia s majetkom mesta Sliač nepočítajú 
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s takýmto konkrétnym prípadom. Preto navrhujem doplniť Zásady hospodárenia s majetkom 

mesta Sliač v časti, ktorá upravuje možnosti trvalého upustenia od vymáhania pohľadávok.   

b) Mesto vymáha pohľadávky daňové (daň z nehnuteľností, poplatky za komunálny odpad), 

vymáha prípadné nedoplatky z nájomného za nájomné byty (ide hlavne o nedoplatky 

z ročného zúčtovania za obdobie 2015-2017), nevymáha však nedoplatky z ostatných 

nedaňových pohľadávok.   

c) Odporúčam vytvoriť opravné položky k pohľadávkam po lehote splatnosti. V účtovnej 

závierke k 31.12.2018 boli vytvorené opravné položky k nedaňovým pohľadávkam po 

lehote splatnosti, neboli však vytvorené opravné položky k daňovým pohľadávkam po 

lehote splatnosti (komunálny odpad, dane z nehnuteľností), nakoľko práve tento typ 

pohľadávok je vymáhaný prostredníctvom exekútora.  

Je potrebné internou smernicou určiť pravidlá tvorby opravných položiek k pohľadávkam 

a vytvoriť opravné položky k pohľadávkam po lehote splatnosti k 31.12.2019.  

 

INVENTARIZÁCIA FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV MESTA K 31.12.2017 

V nasledujúcom texte uvádzam koncepciu inventarizácie finančných prostriedkov mesta 

k 31.12.2017, ktorá bola následne premietnutá aj do Záverečného účtu mesta Sliač za rok 2017 

 

Hospodárenie mesta v roku 2017 dokumentuje nasledovná tabuľka: 

v € Schválený rozpočet Rozpočet po zmenách Čerpanie rozpočtu 

Bežný rozpočet 
 

    

Príjmy                    3 699 167,42                     3 820 018,78                            3 841 721,97     

Výdavky                    3 410 247,00                     3 442 860,24                             3 426 788,89     

Prebytok bežného rozpočtu                      288 920,42                      377 158,54                               414 933,08     

Kapitálový rozpočet       

Príjmy                           50 000,00                           83 723,94                                   83 723,94     

Výdavky                         124 040,00                        442 272,89                                442 272,89     

Prebytok kapitálového rozpočtu -                       74 040,00     -               358 548,95     -                        358 548,95     
Prebytok rozpočtu  vyčíslený podľa § 10 
ods. a) a b) zákona o rozpočtových 
pravidlách územnej samoprávy (bez 
finančných operácií podľa výkazu FIN 1-12 
k 31.12.2017                         214 880,42                           18 609,59                                   56 384,13     

Finančné operácie       

Príjmové finančné operácie                                                 -                          380 485,11                                380 485,11     

Výdavkové finančné operácie                         155 361,00                        157 433,25                                157 433,25     

Rozdiel vo finančných operáciách -                      155 361,00                        223 051,86                                223 051,86     
Prebytok vyčíslený podľa výkazu FIN 1-12 
k 31.12.2017 vrátane finančných operácií   279 435,99     

 

Prebytok hospodárenia je v návrhu záverečného účtu vyčíslený v súlade § 2 písm.b) v spojení s § 10 

ods. 3 písm. a) a b) Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výške 56 384,13 € (toto 

je prepočet podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, kde sa nepočíta 

s finančnými operáciami, ktoré sú napríklad príjem a splátka úveru) 

 

Následne bol prepočítaný hotovostný prebytok podľa stavu účtov hlavnej knihy k 31.12.2017 (účty 

221 – bankové účty, 211- pokladňa a 261 – peniaze na ceste, nakoľko k 31.12.2017 boli 
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zrealizované prevody finančných prostriedkov medzi bankovými účtami mesta a  k 31.12.2017 

vznikol stav, že finančné prostriedky v hodnote 110 559,67 €  banka na jednom bankovom účte 

odpísala a na druhom nepripísala.    

Na základe týchto informácií z účtovníctva bol vypočítaný hotovostný prebytok finančných 

prostriedkov, ktorý vznikol v roku 2017.   
 

Hotovostný prebytok hospodárenia vrátane finančných operácií tvorí základ pre výpočet príspevku do 

rezervného fondu.  Za rok 2017 predstavuje sumu 86 567,06 €.  

 
 

Finančné účty (banka, pokladňa, 
peniaze na ceste) 

Prírastok finančných 
prostriedkov v roku 2017 na 
príslušnom bankovom účte 
alebo v pokladni (príjmy) 

Úbytok finančných 
prostriedkov v roku 2017 na 
príslušnom bankovom účte 
alebo v pokladni (výdavky) 

2111-03 – peniaze v pokladni           237 745,85                 237 731,30     

22101 - Bežný účet mesta Sliač           736 065,25                 703 309,92     

22102 - Fond opráv           226 680,30                 245 871,52     

22103 -  Bežný účet mesta Sliač           847 360,37                 825 897,60     

22104 -  Bežný účet mesta Sliač           284 016,11                 284 016,11     

22108 - Bežný účet mesta Sliač       2 416 741,92              2 476 166,39     

22112 - Bežný účet mesta Sliač               5 053,69                      4 393,36     

22117 - Bežný účet mesta Sliač               3 691,11                            18,27     

22123 - Bežný účet mesta Sliač                     10,30                            10,30     

22124 - Bežný účet mesta Sliač             79 991,56                    75 119,26     

22125 - Bežný účet mesta Sliač           161 519,93                 250 147,52     

22127 - Bežný účet mesta Sliač                   120,00                            43,86     

22129 - Bežný účet mesta Sliač           122 355,92                    42 573,39     

221 (261) Peniaze na ceste - 
nezrealizované medzibankové 
prevody mesta k 31.12.2017           110 559,67                            46,12     

Suma obratov za rok 2017       5 231 911,98              5 145 344,92     

Hotovostný prebytok finančných 
prostriedkov za rok 2017 – 
rozdiel medzi príjmami a 
výdavkami                  86 567,06     
 

 

Do hotovostného prebytku nie sú zahrnuté finančné prostriedky klientov DSS, zábezpeky zložené za účelom 

zabezpečenia úhrad nájomného v mestských nájomných bytoch, rezervný fond a to v celkovej výške 

75 395,27 EUR. Do hotovostného prebytku sú zahrnuté prostriedky evidované na bankovom účte VÚB, a.s. 

IBAN č. : SK48 0200 0000 0020 2362 8991. Na tomto bankovom účte dochádza k príjmu nájomného za 

mestské nájomné byty (príjem nájomného je zúčtovaný na príjmových rozpočtových položkách, čo sa 

zobrazí vo výkaze FIN 1-12) a následne sú tieto prostriedky presunuté na iné bankové účty mesta, z ktorých 

mesto hradí úver zo ŠFRB a energie. Na príslušnom bankovom účte zostávajú finančné prostriedky fondu 

opráv mestských nájomných bytov. Z uvedeného dôvodu neboli obraty na príslušnom bankovom účte 

z hotovostného prebytku vylúčené. 
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V zmysle § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je 

potrebné v rámci usporiadania finančných vzťahov a za účelom tvorby peňažných fondov (v našom 

prípade rezervný fond) vybrať z prebytku nevyčerpané účelové prostriedky, ktoré boli prijaté na 

bežné bankové účty mesta v predchádzajúcom rozpočtovom roku 2017 a nemôžu byť odvedené do 

rezervného fondu, ale musia byť zapojené do rozpočtu v roku 2018.  

 

Hotovostný prebytok                86 567,06     

Vybraté z prebytku (v zmysle § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy 33 830,75 

Z toho:    

Fond opráv (rozdiel medzi tvorbou a čerpaním v roku 2017, tieto prostriedky 
patria na účet fondu opráv, nemôže byť z nich tvorený rezervný fond)  11 462,17 

Nevyčerpané prostriedky (ide prevažne o nevyčerpané prostriedky z grantov, 
ktoré získali rozpočtové organizácie prevažne Základná škola A. Sládkoviča 
a ktoré budú účelovo použité v roku 2018) 19 615,43 

Mylné platby prijaté v roku 2017 (mylné platby musia byť vrátené, rovnako 
nemôžu byť použité na tvorbu rezervného fondu) 296,02 

Zábezpeky prijaté od klientov DSS roku 2017  (správajú sa rovnako ako 
zábezpeky z nájomných bytov, tie sú však oddelené na osobitnom bankovom 
účte, zábezpeky od klientov sú vedené na bankovom účte Domova seniorov, 
kde sa účtujú aj rozpočtované príjmy a výdavky, ktoré sú súčasťou 
hotovostného prebytku mesta, preto je potrebné tieto finančné prostriedky 
oddeliť) 1 000,00 

Zostatok z prenesených kompetencií poskytnutých zo ŠR na dopravné 
poskytnuté v roku 2017 (tieto prostriedky mohla ZŠ A. Sládkoviča použiť ešte 
do 31.3.2017 1 457,13 

Prídel do rezervného fondu za rok 2017 86 567,06 – 33830,75 = 52 736,31 €                52 736,31     

 

Pozitívne hodnotím prehľadné vedenie účtovníctva v roku 2017 bez zmätočných opravných zápisov 

na syntetických účtoch ako aj medzi rozpočtovými položkami. Vďaka tomu bolo možné 

identifikovať rozdiel v prebytku vykázanom podľa výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017 a prebytku 

vykázanom za všetky finančné účty mesta Sliač (banka, pokladňa, peniaze na ceste).  

Už v stanovisku k záverečnému účtu za rok 2016 aj v rámci kontrolnej činnosti som upozornila na 

to, že je potrebné odstrániť inventarizačné rozdiely vykázané v inventarizácií za rok 2016, 2015 

a spätne. Toto sa v priebehu roku 2017 čiastočne podarilo. Syntetické účty, ktoré neboli „vyčistené“ 

prešli do inventarizácie k 31.12.2017 s tým istým rozdielom ako bol stav k 31.12.2016. Toto je však 

pre mňa informácia, že v roku 2017 bolo účtovníctvo vedené správne.  

V priebehu roku 2017 som sa v rámci kontrolnej činnosti venovala usporiadaniu finančných 

prostriedkov mesta a mesto pristúpilo k nasledovným krokom, ktoré boli potrebné, aby sme 

sprehľadnili a usporiadali financie mesta Sliač: 

 

- bola vykonaná inventarizácia zábezpek zložených za účelom zabezpečenia nájomného 

v mestských nájomných bytoch. Tieto finančné prostriedky boli oddelené na samostatný 

bankový účet a boli aj doplnené na sumu, ktorú malo mesto evidovať k 31.12.2017 (71 728,92 €) 

v zmysle všetkých platných nájomných zmlúv. 

- bola vykonaná analýza prostriedkov fondu opráv, nakoľko k 31.12.2016 bol v účtovnej závierke 

vykázaný dubiózny zápis  (pohľadávka oproti záväzku v celkovej hodnote 60 504 €), ktorý 

nezodpovedal skutočnému stavu finančných prostriedkov na účte fondu opráv. Stav finančných 
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prostriedkov fondu opráv bol k 31.12.2017 doplnený  aj o tvorbu fondu opráv za rok 2017 so 

zohľadnením jeho použitia v roku 2017 na sumu 41 312,93 €. V roku 2018 mesto plánuje zriadiť 

ešte jeden osobitný bankový účet, ktorý sa bude správať ako rezervný fond. Na tento účet budú 

po schválení záverečného účtu v rámci vysporiadania finančných vzťahov odvádzané 

prostriedky, ktoré budú vybraté z prebytku za účelom tvorby fondu opráv.  

- Boli oddelené finančné prostriedky klientov Domova seniorom   

- Nakoľko účtovníctvo za rok 2017 bolo vedené riadne a správne, bolo možné identifikovať 

rozdiely medzi výkazom FIN 1-12, v ktorom je vykázané čerpanie rozpočtu na rok 2017 

a pohybom peňazí na bankových účtoch a v pokladni.  

Na základe týchto skutočností bola vykonaná inventarizácia finančných prostriedkov mesta 

Sliač:  

Tabuľka č. 1 

Sumarizácia všetkých finančných prostriedkov mesta Sliač k 31.12.2017 

Účet KS k 31.12.2017 Poznámka 

2111-03                       250,79     Pokladňa 

21104                       438,89     
 Pokladňa - klienti DSS - vlastné prostriedky v 
úschove mesta 

22101               187 030,77      Bežný bankový účet mesta Sliač 

22102                 41 312,93     Fond opráv - nájomné byty 

22103                 34 953,28      Bežný bankový účet mesta Sliač 

22105                 71 728,92     Zábezpeky - nájomné byty 

22108               116 168,68      Bežný bankový účet mesta Sliač 

22111                 45 777,85     Rezervný fond 

22112                   4 769,23      Bežný bankový účet mesta Sliač 

22117                   6 107,74      Bežný bankový účet mesta Sliač 

22123                         30,00      Bežný bankový účet mesta Sliač 

22124                 56 577,25      Bežný bankový účet mesta Sliač 

22125                 10 488,42      Bežný bankový účet mesta Sliač 

22127                         81,29      Bežný bankový účet mesta Sliač 

22128                       168,04     
Klienti DSS - vlastné prostriedky v úschove 
mesta 

22129                 79 782,53      Bežný bankový účet mesta Sliač 

221 (261)               110 559,67     
 Peniaze na ceste (nezrealizované bankové 
prevody k 31.12.2017) 

Stav všetkých finančných 
prostriedkov mesta Sliač 
k 31.12.2017               766 226,28       

 

 

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené finančné prostriedky mesta po vylúčení tých bankových 
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účtov a pokladne, ktoré nepatria do hotovostného prebytku mesta (vyznačené červenou farbou 

v tabuľke č. 2) 

 Tabuľka č. 2 

Sumarizácia všetkých finančných prostriedkov mesta Sliač k 31.12.2017 - očistená o prostriedky, ktoré 
"nie sú prostriedkami mesta alebo musia byť osobitne oddelené) - bez finančných prostriedkov 
klientov DSS vrátane zložených zábezpek klientov DSS, fond opráv, rezervný fond, zábezpeky na 

nájomné byty 

Účet KS k 31.12.2017 Poznámka 

2111-03                       250,79     Pokladňa 

22101               187 030,77      Bežný bankový účet mesta Sliač 

22103                 34 953,28      Bežný bankový účet mesta Sliač 

22108               116 168,68      Bežný bankový účet mesta Sliač 

22112                   4 769,23      Bežný bankový účet mesta Sliač 

22117                   6 107,74      Bežný bankový účet mesta Sliač 

22123                         30,00      Bežný bankový účet mesta Sliač 

22124                 56 577,25      Bežný bankový účet mesta Sliač 

22125                   4 288,42     
Zohľadnené zábezpeky od klientov v DSS vo výške 
6200 € (10488,42-6200=4288,42) 

22127                         81,29      Bežný bankový účet mesta Sliač 

22129                 79 782,53      Bežný bankový účet mesta Sliač 

221 (261)               110 559,67     
 Peniaze na ceste (nezrealizované bankové prevody 
k 31.12.2017) 

Stav k 31.12.2017               600 599,65       

 

 

 

Výpočet "neidentifikovaných prostriedkov mesta Sliač" 

Text  Suma  Poznámka 

Stav finančných prostriedkov mesta Sliač k 
31.12.2017 upravený o prostriedky, ktoré nie 
sú prostriedkami mesta a o rezervný fond               600 599,65       

Hotovostný prebytok za rok 2017                 86 567,06     

Od celkového stavu finančných 
prostriedkov oddelíme 
hotovostný prebytok 2017 

Zohľadnenie fondu opráv, ktorý sme vybrali v 
rámci záverečného účtu 2017                 11 462,17     

 Musíme zohľadniť tieto dve 
položky, nakoľko ide 
o prostriedky, ktoré nie sú 
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Zohľadnenie zábezpek od klientov DSS, ktoré 
sme vybrali v rámci záverčného účtu sme 
vybrali v rámci záverečného účtu 2017                   1 000,00     

súčasťou hotovostného prebytku 
ale sú vedené na bankových 
účtoch spolu s takými finančnými 
prostriedkami , ktorých príjem 
a výdaj musí byť účtovaný s 
rozpočtovou položkou 
  

Neidentifikované prostriedky mesta Sliač               526 494,76     

 Prostriedky na bankových účtoch 
mesta Sliač, nepoužité prebytky 
minulých rokov, ktoré v minulosti  
neboli odvedené do rezervného 
fondu ani zaradené do rozpočtu 

 

 

Skúška správnosti – sumarizácia finančných prostriedkov, ktoré nám mali zostať na účtoch 

k 31.12.2017  

 

Rezervný fond k 31.12.2016                 45 777,85     

Tvorba rezervného fondu k 31.12.2017                 52 736,31     

Zábezpeky - nájomné byty                 71 728,92     

Fond opráv a údržby                 41 312,93     

Dom seniorov - zábezpeky klientov 6200 

Dom seniorov - peniaze klientov 
                      

606,93     

Vybraté z prebytku 2017   

Nevyčerpané prostriedky 19615,43 

Mylné platby prijaté v roku 2017 296,02 

Zostatok z prenesených kompetencií 
poskytnutých zo ŠR na dopravné 1457,13 

 Identifikované prostriedky spolu k 31.12.2017               239 731,52     

Stav všetkých finančných prostriedkov mesta 
k 31.12.2017               766 226,28     

 Rozdiel  (766226,28-239731,52=526494,76€)               526 494,76     

 

 

 

Sumu 526 494,76 € odporúčam previesť do rezervného fondu mesta. Z dôvodu opatrnosti, aj keď 

tento výpočet bol ústne odobrený audítorom mesta, odporúčam rozdeliť na dve časti a odviesť do 

rezervného fondu na dvakrát – časť prostriedkov v roku 2018 a druhú časť v rámci usporiadania 

finančných vzťahov pri schválení záverečného účtu za rok 2018 v roku 2019. 
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KONTROLA PROCESU INVENTARIZÁCIE V ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÁCH 

MESTA 

 

Rozpočtové organizácie vykonali k 31.12.2017 inventarizáciu majetku a záväzkov v súlade so 

zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon 

o účtovníctve). Spracovali inventúrne súpisy a inventarizačné zápisy v súlade s § 30 zákona 

o účtovníctve. Zistené nedostatky boli v priebehu kontrol odstránené tak, aby zostatky, ktoré budú 

vykázané k 31.12.2018 boli v súlade so skutočnosťou. 

Chcem však upozorniť na skutočnosť, že Mesto Sliač v rámci svojho konsolidovaného celku (mesto 

Sliač + rozpočtové organizácie) nemá zjednotený postup v účtovnej evidencii budov mesta, 

konkrétne budov, v ktorých sídlia rozpočtové organizácie a to nasledovne:  

 

Budova ZŠ A. Sládkoviča - je vykázaná v účtovnej evidencii mesta 

Budova ZUŠ – vykázaná v účtovnej evidencii ZUŠ 

Budova MŠ na ulici SNP – je vykázaná v účtovnej evidencii materskej školy 

Budova MŠ na ulici J. Cikkera 651/2 - – je vykázaná v účtovnej evidencii materskej školy 

 

Budova MŠ na ulici J. Cikkera nie je v účtovníctve vykázaná v správnej výške. Budova je odpísaná 

a ku zmene obstarávacej ceny budovy v účtovníctve mesta došlo pri zriadení samostatnej 

rozpočtovej organizácie k 1.1.2015 (táto materská škola pôvodne patrila pod mesto a od 1.1.2015 

bolo toto školské zariadenie zaregistrované do siete škôl ako samostatná rozpočtová organizácia).  

Mesto urobilo nasledovné kroky:  

1) Na základe zriaďovateľskej listiny zo dňa 27.11.2014 zriadilo samostatnú rozpočtovú 

organizáciu, ktorá bola Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu zaradená do siete 

školských zariadení 

2) Následne bol príslušný majetok zo strany mesta prevedený do správy novej rozpočtovej 

organizácie a to na základe Zmluvy o výkone správy zo dňa 18.12.2014. Tento prevod bol 

schválený uznesením č. 340/2014 zo dňa 11.9.2014.  

Znenie uznesenia:  

MsZ zveruje do správy rozpočtovej organizácie Materskej školy na ul. J. Cikkera 651/2 

v Sliači majetok bližšie špecifikovaný v Zmluve o správe majetku po vykonaní mimoriadnej 

inventarizácie k 31.12.2014.  

 

V zmysle zriaďovateľskej zmluvy bol majetok presunutý nasledovne:  

 

Popis Účtovná hodnota Poznámka 

Pozemok KN-C parc. č. 620 zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 4514 m
2
 

Suma neuvedená  

Stavba – budova súp. Č. 651 

postavená na pozemku KN-C parc. č. 

620, nachádzajúca sa na adrese: Jána 

Cikkera 651/2, Sliač 

Suma neuvedená  

Hnuteľný majetok, v celkovej hodnote 

44 689,06 € EUR, bližšie 

špecifikovaní v prílohe č. 1 Zmluvy 

o výkone správy zo dňa 18.12.2014 

44 689,06 €  
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Hnuteľný a nehnuteľný majetok mal byť zverený do správy nasledovne:  

 

Popis Účtovná hodnota Poznámka 

Pozemok KN-C parc. č. 620 zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 4514 m
2
 

2 617 € Podľa stanoviska 

audítorov sa pozemok 

do správy neprevádza, 

účtovná hodnota  je 

uvedená pre 

informáciu  

Stavba – budova súp. Č. 651 

postavená na pozemku KN-C parc. č. 

620, nachádzajúca sa na adrese: Jána 

Cikkera 651/2, Sliač 

52 672,75 € Budova odpísaná, 

zostatková cena 0 € 

Kotolňa MŠ J. Cikkera 17715,13 € 

 

Z toho:  

Oprávky: 8933,24 € 

Zostatková cena: 

8781,89 € 

Hnuteľný majetok, v celkovej hodnote 

44 689,06 € EUR, bližšie 

špecifikovaný v prílohe č. 1 Zmluvy 

o výkone správy zo dňa 18.12.2014 

44 689,06 € Suma identifikovaná 

podľa zostavy 

z modulu majetok 

(Mesto) 

 

Porušenie:  

§ 7 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ktorý hovorí, že:  

„Účtovná jednotka je povinná účtovať tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý 

obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva, a o finančnej situácii účtovnej jednotky.“ 

V účtovnej evidencii mesta je táto budova vyradená v účtovnej aj operatívnej evidencii v hodnote 

52 672,75 €.  

V účtovnej evidencii materskej školy bola však budova prijatá v hodnote 44 689,06 € 

 

Odporúčam:  

1) Opraviť chybné účtovanie, nakoľko mesto požiadalo o nenávratný finančný príspevok na 

rekonštrukciu materskej školy a opraviť účtovnú hodnotu budovy na sumu, v ktorej bola 

vedená pôvodne tj. na sumu 52 672,75 €.  

2) Doplniť zásady hospodárenia s majetkom mesta Sliač a to nasledovne:  

Je potrebné doplniť podmienky, za akých mesto môže zveriť majetok mesta do správy alebo 

odňať správu majetku mesta.  Túto problematiku rámcovo upravuje § 6a zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí, citujem ods. 2 tohto ustanovenia:  

„Majetok obce zverený do správy určí obec pri zriadení správcu v zriaďovateľskej listine. 

Obec môže za podmienok určených v zásadách hospodárenia s majetkom obce správcovi 

zveriť do správy ďalší majetok obce alebo odňať správu majetku obce. 

 
 Výkon iných činností: 

1) Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu za rok 2017 

2) Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu na rok 2019 

3) Vypracovanie odborného stanoviska na prijatie návratných zdrojov financovania (kontokorent) 

 

19.2.2019 

Sliač 


