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 Z á p i s n i c a 

z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva (MsZ) v S l i a č i 

konaného dňa 18. júna 2019 a 25.6.2019 

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. Kontrola plnenia uznesení 

  6. Správa z vykonanej kontroly 

  7. Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 

  8. Rozpočtové opatrenie 7/2018 

  9. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2018 

10. Záverečný účet mesta Sliač za rok 2018 

11. Rozpočtové opatrenie 4/2019 

12. Zmluva o prevode správy majetku na Mestské kultúrne stredisko Sliač 

13. Doplnok č. 5 k VZN č.22 O bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb 

14. VZN č. 2/2019 o miestnom poplatku za rozvoj 

15. VZN č. 3/2019 o určení príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pô- 

       sobnosti  

16. VZN č. 4/2019 o udržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Sliač 

17. Schválenie zapojenia mesta do výzvy a spoluúčasti na financovaní projektu –  

      výzva č. 3966/2019/OSMRR v oblasti podpory regionálneho rozvoja. Vyhlasovateľom výz- 

      vy je Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 

18. Schválenie zapojenia mesta do výzvy a spoluúčasti na financovaní projektu –  

      výzva č. III. Prezídia policajného zboru 2019 s cieľom Zvýšenie bezpečnosti účastníkov 

      cestnej premávky ( motorových a nemotorových ) a ich povedomia pri dodržiavaní zásad a  

      všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa cestnej premávky na území SR 

19. Schválenie zapojenia mesta do výzvy a spoluúčasti na financovaní projektu za účelom rea- 

      lizácie projektu malé eGov zlepšenia v meste Sliač 

20. Schválenie spoluúčasti na grantovom programe Regióny č. 44/2019, poskytovateľ Nadácia 

      SPP – Hracie prvky v meste za účelom podpory a rozvoja telesnej kultúry 

21. Schválenie zapojenia mesta do výzvy a spoluúčasti na financovaní projektu Rekonštrukcie 

      Domu kultúry „Kino Hron“ 

22. Schválenie projektového zámeru mesta – okružná križovatka pri Mestskom úrade Sliač 

23. Schválenie Územného plánu zóny – Centrálna mestská zóna 

24. Stanovisko MsZ Sliač k predmetu Zmien a Doplnkov č.9 k Územnému plánu mesta Sliač – 

      Rozvojový zámer lokality Liečebné kúpele - sever 

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

26. Rôzne     
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27. Interpelácie poslancov 

28. Odpovede na interpelácie z predchádzajúceho MsZ 

29. Slovo pre verejnosť 

30. Záver 

 

1.  Otvorenie  

 Rokovanie 5. zasadnutia mestského zastupiteľstva otvorila a viedla primátorka mesta 

Ľubica Balgová, ktorá privítala všetkých prítomných. Skonštatovala, že MsZ bolo zvolané 

v zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. Zastupiteľstvo bolo zvolané 

pozvánkou zaslanou poslancom, mailom aj pozvánkou zverejnenou na webovej stránke mesta. Pani 

primátorka sa ospravedlnila za jednodňové meškanie pozvánky a materiálov aj za množstvo 

predkladaných bodov. Skonštatovala, že MsZ je uznášania schopné, prítomní sú všetci 11 poslanci.  

 

2.  Určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice 
 Primátorka mesta určila za zapisovateľku zápisnice p. Michaelu Mašurovú – zamestnankyňu 

MsÚ Sliač, za overovateľov zápisnice určila poslanca Františka Lukáča a poslanca Mareka 

Moravčíka.     
 

3.  Voľba návrhovej komisie  

 Do návrhovej komisie navrhla primátorka mesta poslankyňu Andreu Sujovú a poslankyňu  

Butášovú Bidleňovú.   

 

Uznesenie číslo 99/2019 

Mestské zastupiteľstvo    schvaľuje 

Sášu Butášovú Bidľeňovú a Andreu Sujovú za členov návrhovej komisie 

 

Hlasovanie  za 11  

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomní  

 

4.  Schválenie programu MsZ 
  Pani primátorka mesta prečítala program zasadnutia MsZ a dala hlasovať za predložený 

program.  

 

Uznesenie číslo 100/2019 

Mestské zastupiteľstvo    schvaľuje 

program 5. zasadnutia MsZ mesta Sliač 

 

Hlasovanie  za            10   

   proti   

   zdržali sa  1 Moravčík  

   neprítomní  

 

Pani poslankyňa Sujová navrhla zmenu v programe a to je prečíslovanie bodov 22 a 23. Za 

predložený návrh hlasovali všetci prítomní 11 poslanci.  

Pani poslankyňa Butášová navrhla doplnenie bodu za bod č.10 – Návrh na schválenie 

použitia finančných prostriedkov z rezervného fondu za účelom spolufinancovania projektu pre ZŠ 

A. Sládkoviča funpark – detské ihrisko pohybu a zdravia. Za predložený návrh hlasovali 9 poslanci, 

2 poslanci sa zdržali hlasovania (Lukáč, Danko).  
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Uznesenie číslo 101/2019  

MsZ schvaľuje 

zmenu programu 5. 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:  

-  dopĺňa sa bod 11 – Návrh na schválenie použitia finančých prostriedkov z rezervného fondu za 

účelom spolufinancovania projektu pre ZŠ A. Sládkoviča Sliač „funpark“ detské ihrisko pohybu a 

zdravia  

- zmena poradia bodov 22 a 23 

 

Program 4. 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 

Predkladá : Ing. Jozef Žabka, prednosta MsÚ 

6. Správa z vykonanej kontroly 
Predkladá : Ing. Miroslava Škorňová, hlavná kontrolórka 

7. Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 
Predkladá : Ing. Miroslava Škorňová, hlavná kontrolórka 

8. Rozpočtové opatrenie  7/2018 
Predkladá : Ing., Mgr. et Mgr. Ľubica Balgová, primátorka mesta 

9. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2018 
Predkladá : Ing. Miroslava Škorňová, hlavná kontrolórka 

10. Záverečný účet mesta Sliač za rok 2018 
Predkladá : Ing., Mgr. et Mgr. Ľubica Balgová, primátorka mesta 

11. Návrh na schválenie použitia finančných prostriedkov z rezervného fondu za účelom 

spolufinancovania projektu pre ZŠ A. Sládkoviča funpark – detské ihrisko pohybu 

a zdravia. 
Predkladá : Mgr. Sáša Butášová Bidleňová 

12. Rozpočtové opatrenie č.4/2019 
 Predkladá : Ing., Mgr. et Mgr. Ľubica Balgová, primátorka mesta 

13. Zmluva o prevode správy majetku na Mestské kultúrne stredisko Sliač 
Predkladá : Ing., Mgr. et Mgr. Ľubica Balgová, primátorka mesta 

14. Doplnok č. 5 k VZN č. 22 O bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb 
Predkladá : Ing., Mgr. et Mgr. Ľubica Balgová, primátorka mesta 

15. VZN č. 2/2019 o miestnom poplatku za rozvoj 
Predkladá : Ing., Mgr. et Mgr. Ľubica Balgová, primátorka mesta 

16. VZN č. 3/2019 o určení príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej 

pôsobnosti  
Predkladá : Ing., Mgr. et Mgr. Ľubica Balgová, primátorka mesta 

17. VZN č. 4/2019 o udržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Sliač 
Predkladá : Ing., Mgr. et Mgr. Ľubica Balgová, primátorka mesta 

18. Schválenie zapojenia mesta do výzvy a spoluúčasti na financovaní projektu - výzva č. 

3966/2019/OSMRR v oblasti podpory regionálneho rozvoja. Vyhlasovateľom výzvy je 

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 
Predkladá : Ing., Mgr. et Mgr. Ľubica Balgová, primátorka mesta 

19. Schválenie zapojenia mesta do výzvy a spoluúčasti na financovaní projektu - výzva číslo 
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III. Prezídia Policajného zboru 2019 s cieľom Zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej 

premávky (motorových a nemotorových) a ich povedomia pri dodržiavaní zásad 

a všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa cestnej premávky na území 

Slovenskej republiky 
Predkladá : Ing., Mgr. et Mgr. Ľubica Balgová, primátorka mesta 

20. Schválenie zapojenia mesta do výzvy a spoluúčasti na financovaní projektu za účelom 

realizácie projektu malé eGov zlepšenia v meste Sliač 

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

21. Schválenie spoluúčasti na grantovom programe Regióny č. 44/2019, poskytovateľ Nadácia 

SPP – Hracie prvky v meste za účelom podpory a rozvoja telesnej kultúry  
Predkladá : Ing., Mgr. et Mgr. Ľubica Balgová, primátorka mesta 

22. Schválenie zapojenia mesta do výzvy a spoluúčasti na financovaní projektu Rekonštrukcie 

domu kultúry „Kino Hron“ 

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

23. Schválenie Územného plánu zóny -  Centrálna mestská zóna 
Predkladá : doc. Ing. Andrea Sujová, PhD.,  predseda Komisie výstavby, územného 

a regionálneho rozvoja 

24. Schválenie projektového zámeru mesta – okružná križovatka pri Mestskom úrade Sliač 
Predkladá : Ing., Mgr. et Mgr. Ľubica Balgová, primátorka mesta 

25. Stanovisko MsZ Sliač k predmetu Zmien a Doplnkov č. 9 k Územnému plánu mesta Sliač 

– rozvojový zámer lokality Liečebné kúpele – sever 

Predkladá : doc. Ing. Andrea Sujová, PhD.,  poslankyňa MsZ Sliač 

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

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

27. Rôzne 

28. Interpelácie poslancov  

29. Odpovede na interpelácie z predchádzajúceho MsZ 

30. Slovo pre verejnosť 

31. Záver 

Hlasovanie  za  9  

   proti   

   zdržali sa 2 Danko, Lukáč 

     neprítomní 

 

5. Kontrola plnenia uznesení 

 Pán Žabka – prednosta MsÚ uviedol, že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia MsZ sú 

vo väčšine splnené, rozpracované sú uznesenia č. 82/2019, č. 84/2019, č. 85/2019, č. 86/2019 a       

č. 87/2019.  

 

Uznesenie číslo  102/2019 

Mestské zastupiteľstvo    berie na vedomie  

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

 

Hlasovanie  za   11   

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomní  
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6. Správa z vykonanej kontroly 

 Dôvodovú správu k bodu predložila p. Škorňová – hlavná kontrolórka, ktorá tvorí prílohu 

č.1 k zápisnici.  

Pán Koreň uviedol, že zástupca primátora nemá mzdu, ale odmenu. Pani primátorka požiadala pani 

kontrolórku o opravu uvedeného údaju v správe.  

 

 

Uznesenie číslo 103/2019 

Mestské zastupiteľstvo   berie na vedomie 

správu hlavnej kontrolórky 

 

Hlasovanie  za 11  

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomní  

 

7. Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok  

 Dôvodovú správu k bodu predložila p. Škorňová – hlavná kontrolórka, ktorá tvorí prílohu    

č. 2 k zápisnici.  

Pán poslanec Danko navrhol doplniť do plánu kontrolnej činnosti kontrolu týkajúcu sa 

efektívnosti vynaloženia finančných prostriedkov na už vypracovanú projektovú dokumentáciu 

Kina Hron.   

 

Uznesenie číslo 104/2019 

Mestské zastupiteľstvo   schvaľuje  

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na 2. polrok 2019 s doplnením kontroly 

efektívnosti vynaloženia finančných prostriedkov na vypracovanú projektovú dokumentáciu Kina 

Hron.  

 

Hlasovanie  za   10   

   proti   

   zdržali sa   1 Moravčík  

   neprítomní  

 

8. Rozpočtové opatrenie č. 7/2018  

 Dôvodovú správu k bodu predložila primátorka mesta p. Balgová. Informovala, že 

rozpočtové opatrenie č. 7 bolo stiahnuté z predchádzajúceho rokovania MsZ z dôvodu zisteného 

pochybenia pri účtovnej závierke. Všetky zmeny sú zverejnené na webovej stránke mesta a boli aj 

zaslané poslancom v materiáloch. Boli ponížené príjmy z vlastníctva mesta, navýšené boli príjmy 

daní z príjmov a kapitálového majetku. Toto opatrenie sa robí vždy na konci roka, aby čerpanie 

sedelo na záverečný účet, aby bol rozpočet v súlade s rozpočtovými pravidlami.   
 

Uznesenie číslo 105/2019 

Mestské zastupiteľstvo    schvaľuje  
rozpočtové opatrenie č. 7/2018, ktoré upravuje stav čerpania rozpočtu od 07.12.2018 do 31.12.2018 

 

Hlasovanie  za  11  

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomní  
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9. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu za rok 2018 
 Dôvodovú správu k bodu predložila p. Škorňová – hlavná kontrolórka mesta, ktorá tvorí 

prílohu č.3 k zápisnici.  

 Pani poslankyňa Sujová pochválila pani kontrolórku, nakoľko v stanovisku sú vypracované 

veci, ktoré sú nad rámec jej prác, je tam prehľad vývoja príjmov a výdavkov mesta v rozpočte za 

posledné štyri roky, je za tým úžasný kus práce.  

 Pán Koreň poukázal na článok bývalého primátora v mestských novinkách, kde bolo 

uvedené, že necháva novému vedeniu 900 000 €, čo nie je pravda, zostatok je cca 403 000 €. 

Požiadal pani primátorku, aby v najbližších mestských novinkách bola táto záležitosť uvedená na 

správnu mieru. V roku 2010, keď odovzdával úrad ako primátor, boli podielové dane cca 810 000 €, 

teraz je to 1 904 000 €, hodnotia sa neporovnateľné veci. Nový záverečný účet ohodnotil ako 

prehľadný v porovnaní s minulým a dá sa mu porozumieť. 

 Pani Sujová na príspevok p. Koreňa uviedla, že prebytky z predchádzajúceho roka 

a z minulých období sú vo výške cca 500 000 € + rezervný fond cca 262 000 €. K tomu pani 

primátorka uviedla, že finančné prostriedky na účtoch sú vo výške cca 728 000 €, ale to neznamená, 

že s nimi môžeme manipulovať. Prebytok, o ktorom hovoril p. Koreň hovorí o tom, ktoré finančné 

prostriedky môžeme použiť. To, že mesto má na účte cca 1 033 000 €, ale z nich je cca 728 000 € 

viazaných, na použitie ostáva len cca 400 000 €, a z toho je cca 262 000 € z minulých období.       

 

Uznesenie číslo     106/2019 

Mestské zastupiteľstvo   berie na vedomie  

Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu mesta Sliač za rok 2018 

 

Hlasovanie  za  11 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomní  

 

 

10. Záverečný účet mesta Sliač za rok 2018 

 Dôvodovú správu k bodu predložila p. Balgová – primátorka mesta. Pripomienky, ktoré 

prišli na mesto boli posúdené či sú relevantné, alebo nerelevantné. Relevantné pripomienky boli 

zapracované. Záverečný účet podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách obsahuje najmä 

údaje o rozpočte podľa príslušného roka, bilanciu aktív a pasív, údaje o stave vývoja dlhu. Sú 

v ňom zapracované všetky rozpočtové opatrenia. V záverečnom účte sú najprv vyhodnotené príjmy 

a výdavky za mesto, potom sú hodnotené príjmy a výdaje rozpočtových a príspevkových 

organizácií  mesta. V softvéri mesta sú na rozpočtových položkách len tie transakcie, ktoré sa 

týkajú mesta, do minulého roku tam neboli natiahnuté rozpočtové položky tých finančných 

transakcií, ktoré prechádzali na školy a na škôlky. Pani primátorka informovala, že tento rok sa 

podarilo naimportovať do softvéru vec, ktorá tam doteraz nebola, je možné po štvrťroku  natiahnuť 

výkazy, ktoré predkladajú rozpočtové a príspevkové organizácie. Uviedla, že Záverečný účet bol 

vypracovaný včas, ale zverejnený o dva dni neskôr z dôvodu, že potrebovala čas aj na kontrolu, 

nakoľko po sebe sa kontroluje ťažšie. Následne sa dopracovala k rozpočtovému prebytku v sume 

cca 262 966 €. Po komunikácii s pani kontrolórkou sa usúdilo, že je potrebné vybrať vratky DSS za 

rok 2018, exekúcie zamestnancov a dar pre DSS z roku 2017, do rezervného fondu by tým pádom 

malo ísť 261 985,58 €. Je potrebné si uvedomiť, že z rezervného fondu je možné finančné 

prostriedky použiť len na kapitálové výdavky, alebo na havarijné stavy. Z uvedeného dôvodu si 

myslí, že 500 000 €, ktoré boli neidentifikované boli neprevedené prostriedky do rezervných 

fondov. Po spracovaní záverečného účtu navrhla do nového fondu na realizáciu projektových 

dokumentácií z ešte neidentifikovaných finančných prostriedkov presunúť zo zásady opatrnosti len 
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100 000 €. Tento rok mesto zaplatilo 15 000 € z rozpočtu za to, čo bolo objednané minulý rok 

a neboli vystavené faktúry, 27 000 € mesto zaplatilo faktúry, ktoré sa viažu na minulý rok a boli aj 

v minulom roku narozpočtované. Z uvedeného dôvodu navrhla prijať opatrenie, aby sa všetky 

platby, ktoré je možné zrealizovať boli zaplatené najneskôr 30.decembra príslušného roka.    

 Pani poslankyňa Sujová uviedla, že záverečný účet bol predložený na zasadnutí finančnej 

komisii, a nie je možné sa tak za krátku chvíľu zorientovať v tabuľkách. Záverečný účet aj 

pripomienkovala, ale na strane č. 14 -  upravený prebytok za rok 2018 nie je správny, nesúhlasí so 

stanoviskom hlavnej kontrolórky. Pani primátorka odpovedala, že stanovisko HKM dostala dnes, 

ale hlavnej kontrolórke povedala, že záverečný účet bude upravený v súlade so stanoviskom 

kontrolórky a následne sa zverejní. Pani Sujová sa opýtala, či je možné schváliť záverečný účet bez 

výhrad alebo s tou výhradou, že bude upravený v zmysle stanoviska kontrolórky.  

 Pán poslanec Urbanec za finančnú komisiu uviedol, že dnes sa musí záverečný účet schváliť 

či už bez výhrad, alebo s výhradou, aj keď nevisel 15 dní a dnes tiež nebol zverejnený.  

 Pán poslanec Moravčík uviedol, že materiály k zastupiteľstvu dostal v nedeľu. Požiadal už 

niekoľkokrát, aby mu boli materiály distribuované na Družstevnú ulicu a v papierovej podobe, nie 

mailom. 

 Pán Koreň uviedol, že záverečný účet musí byť schválený bez výhrad, nakoľko sa predkladá 

Ministerstvu financií SR, ak sa schváli s výhradou, dostane mesto pokutu.  

 Pani Škorňová uviedla, že záverečný účet musí byť schválený bez výhrad alebo s výhradou. 

Ak bude schválený s výhradou, musí byť stanovený návrh na odstránenie nedostatkov. O pokute 

nepočula, v jednej zo samospráv bol už viackrát schválený s výhradou a pokuta nebola.  

 Pani primátorka uviedla, že pri tých miliónoch eur, ktoré sú v záverečnom účte spracované 

sa jedná o nezapracované sumy v hodnote 1 000 €. Aj dar pre DDS v hodnote 300 € mohol byť  

nesprávne zaúčtovaný, nie je to možné zistiť, lebo sa jedná o rok 2017.  

 Pani Škorňová citovala zákon o rozpočtových pravidlách, že záverečný účet je možné 

schváliť s výhradou, alebo bez výhrad. Ak sa schváli s výhradou, je potrebné navrhnúť opatrenia na 

odstránenie nedostatkov.            

 Pani primátorka sa opýtala, čo v takom prípade, ak dar pre DSS v sume 300 € je nesprávny 

údaj. Potom je aj záverečné stanovisko HKM nesprávne.  

 Pani Sujová sa opýtala, či účtovná závierka bola odsúhlasená audítorom, Pani Škorňová 

odpovedala, že áno. Uviedla, že sa nevie o aký dar ide, preto bol vybratý z prebytku, preskúma sa, 

a ak sa nepoužije, bude zaradený do rozpočtu a do prebytku budúceho roka.  

 Pani primátorka uviedla, že teraz sa nevie identifikovať či máme do prebytku zahrnúť aj dar 

pre DSS. Ak sa záverečný účet schváli s výhradou, je potrebné presne uviesť s akou, pretože ďalšie 

opatrenia majú byť prijaté, aby sa výhrada odstránila. Dar mohol byť zúčtovaný z úplne iných 

prostriedkov, a už by nemal byť vybratý z prebytku. Navrhla schváliť záverečný účet bez výhrad, 

ďalej by sa uviedlo, že by MsZ zaviazalo primátorku a kontrolórku o preverenie týchto čísel.   

 

Uznesenie číslo 107/2019 

Mestské zastupiteľstvo   schvaľuje  

v súlade s § 16 ods. 12 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Záverečný účet Mesta Sliač 

a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 s výhradou.  

 

Hlasovanie  za  8 

   proti  3 Danko, Láskavý, Mikušková 

   zdržali sa  

   neprítomní 
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Uznesenie číslo 108/2019 

Mestské zastupiteľstvo    navrhuje  

upraviť údaje o hospodárskom prebytku mesta za rok 2018 v zmysle údajov z odborného stanoviska 

k Záverečnému účtu mesta Sliač HKM.   

Hlasovanie  za  8  

   proti  2 Danko, Láskavý 

   zdržali sa 1 Mikušková 

     neprítomní 

 

Uznesenie číslo 109/2019 

Mestské zastupiteľstvo    schvaľuje  

v súlade s § 16 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov použitie hotovostného 

prebytku hospodárenia mesta Sliač za rok 2018 vo výške 403 198,70 € a jeho rozdelenie 

nasledovne:     

tvorba rezervného fondu za rok 2018 vo výše 261 985,58 €, 

zapojenie vylúčených účelovo určených prostriedkov do rozpočtu za rok 2018 vo výške 

141.213,12€, z toho : 
 

Dotácia Strecha ZŠ , ktorá prišla na účet mesta 14.12.2018  -125 013,95 €  

Rodinné prídavky, ktoré boli v roku 2019 vyplatené  -23,68 €  

Dopravné – prenesené kompetencie – zostatok 2018, prostriedky 

boli v roku 2019 poukázané základnej škole  

-1 515,29 €  

Dom seniorov – peniaze klientov  -188,28 €  

Dom seniorov – zábezpeky klientov (pokles zábezpek)   600,00 €  

Fond opráv rok 2018 (rozdiel medzi tvorbou a použitím fondu opráv 

v roku 2018)  

-14 090,77 €  

Vratka DSS za rok 2018 – podľa záverečného vyúčtovania  -182,28 €  

Exekúcie zamestnancov, ktoré boli zrazené v roku 2018 a neboli 

poukázané exekútorovi  

-498,87 €  

Dar pre Domov seniorov z roku 2017  -300,00 €  

 

Hlasovanie  za  11  

   proti   

   zdržali sa  

     neprítomní 

 

 

Uznesenie číslo 110/2019 

Mestské zastupiteľstvo    schvaľuje  

v súlade s § 15 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. použitie zostatkov z minulých období na tvorbu: 

nového Fondu na financovanie projektových dokumentácií na projektové zámery Mesta Sliač a na 

spoluúčasti v projektoch vo výške 100 000,00 EUR. (fond sa bude viesť na osobitnom účte v banke) 

 

Hlasovanie  za  10  

    proti   

    zdržali sa 1 Moravčík 

    neprítomní  
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11. Návrh na schválenie použitia finančných prostriedkov z rezervného fondu za účelom 

spolufinancovania projektu pre ZŠ A. Sládkoviča funpark – detské ihrisko pohybu a zdravia  

 Pani poslankyňa Butášová Bidleňová informovala, že ZŠ A. Sládkoviča bol zo strany úradu 

vlády schválený nenávratný finančný príspevok na vybudovanie detského ihriska funpark v areáli 

ZŠ vo výške 8 000 € s tým, že spoluúčasť mesta je 5%. Táto suma nepostačuje na vybudovanie 

ihriska tak, ako to bolo v projekte, pani Kuzmová sa na ňu obrátila s požiadavkou, či by mesto 

nemohlo uvoľniť finančné prostriedky na dofinancovanie ľanovej pyramídy. Každý hrací prvok má 

určenie pre deti, rozvíja napr. predstavivosť, motoriku. Jednou z hlavných výhod ihriska je, že je to 

na mestskom pozemku, ktorý je prístupný širšej verejnosti, môžu tam chodiť aj mamičky s deťmi aj 

mimo vyučovania.  

 Pán poslanec Láskavý sa opýtal, či je kapacita priestoru na vybudovanie ihriska. Pani 

Butášová Bidleňová odpovedala, že podľa jej informácií áno. Uviedla, že projektová dokumentácia 

bola narozpočtovaná na sumu 11 000 € za päť hracích prvkov, ale dotácia prešla len v sume      

8 000 €, chýbajú finančné prostriedky na jeden hrací prvok. Ďalej sa pán poslanec Láskavý opýtal, 

z akej položky to má byť financované. Pani Butášová Bidleňová navrhla presun finančných 

prostriedkov z rezervného fondu na bežné výdavky.  

 Pani primátorka uviedla, že tento projekt bol podaný na sumu 11 598 € aj so spoluúčasťou 

mesta. Boli podané dva projekty, jeden na rekonštrukciu futbalového štadiónu a druhý bol na toto 

detské ihrisko „funpark“. Podklady k projektu dostala od p. Borbélyho, vypracovala ho, ale chýbal 

nákres. Keď bolo oznámené, že boli finančné prostriedky schválené, odovzdala informáciu do školy 

s tým, že je nákres potrebný. Vzhľadom k tomu, že tento nákres nedostala, ale termín na  vyplnenie 

rozpočtu už bol, sama obvolala dodávateľov. Zistilo sa, že vahadlová hojdačka stojí cca 840 €, ale 

dá sa zaobstarať lacnejšie, vylúčila ju z projektu, ako aj reťazovú lavicu, ktorú nakoniec je možné 

zakúpiť lacnejšie ako bolo stanovené cca 1 680 €. Dotácia bola určená na kapitálové účely, tieto dve 

položky vysunula, pretože dotácia môže byť použitá len na kapitálové výdavky, dotácia je cca 

8 361 €, tak ako to bolo požadované aj so spoluúčasťou. Tieto dva prvky nemôžeme uhradiť 

z rezervného fondu. My musíme zistiť, koľko nás bude to ihrisko reálne stáť. Ak to teraz schválime 

z kapitálových výdavkov, porušia sa rozpočtové pravidlá. Navrhla to neschváliť, ale nie s tým, že 

tie finančné prostriedky mesto nedá, ale aby sme mali čas sa na to pozrieť a preveriť si ceny, je 

možné to aj v septembri dofinancovať.  

 Pani poslankyňa Butášová Bidleňová uviedla, že hlavný dôvod je ten, aby Rada rodičov pri 

ZŠ mala istotu, že to ihrisko bude kompletné. Ak sa to podarí zohnať za nižšiu sumu, tak to bude 

super, ale ak nie, aby boli tieto prvky dofinancované.  

 Pán poslanec Danko uviedol, že je to neseriózne doniesť dnes na zastupiteľstvo, mohlo sa to 

riešiť predtým, nemyslí si, že sa nestretávame, mohlo sa to poslať poštou, pretože v piatok bola 

požiadavka na to, aby boli podklady zverejnené na webovej stránke, prečo sa aj toto nezverejnilo. 

Z jeho pohľadu sú takéto debaty zbytočné a je to neseriózny prístup. Pani poslankyňa Butášová 

Bidleňová uviedla, že priznáva, že je to jej chyba, ale pani Kuzmová sa ňu obrátila vo štvrtok 

poobede, a aj ona má svoje pracovné povinnosti.  

 

Uznesenie číslo 111/2019 

Mestské zastupiteľstvo   odporúča  

dofinancovať detské ihrisko „funpark“ pohybu a zdravia pre ZŠ A: Sládkoviča Sliač v súlade s § 15 

zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších 

predpisov 

Hlasovanie  za  11 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomní  
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12. Rozpočtové opatrenie 4/2019 

 Primátorka mesta Ľubica Balgová uviedla, že toto rozpočtové opatrenie v sebe zahŕňa pohyb 

bežných príjmov. V príjmovej časti je zahrnutý grant pre ZŠ, grant pre MŠ, ÚPSVaR nám vrátil 

finančné prostriedky za neobsadenosť, dopravné, ktoré nebolo vyčerpané, dotácia na rekonštrukciu 

strechy, dotácia na DHZ, voľby prezidenta, voľby do EÚ. Vo výdavkovej časti je to navýšenie 

miezd z dôvodu odchodu dvoch zamestnancov do dôchodku, navýšenie miezd v MŠ, projekt 

erazmus, preplatenie cestovného na ÚPSVaR, preplatenie dopravného, použitie dotácie na 

rekonštrukciu strechy, preplatenie materiálu na DHZ, odmeny z volebných peňazí, očerstvenie 

a stravné pre členov volebných komisií, oprava havarijného stavu na opornom múre na ul. Kúpeľnej 

a Jarnej z kapitálových výdavkov z rezervného fondu. Rozpočtové opatrenie je vyrovnané, koľko je 

príjmov, toľko bude aj výdavkov.  

 Poslankyňa Sujová uviedla, že v zverejnených dokumentoch je zverejnená objednávka na 

opravu havarijného stavu v sume 9 996,30 €. Pani primátorka uviedla, že keď sa pripravovalo toto 

rozpočtované opatrenie, tak nebola zadaná presná suma, z uvedeného dôvodu bola táto sumu 

zaokrúhlená.    

 

Uznesenie číslo 112/2019 

Mestské zastupiteľstvo   schvaľuje 

v súlade s § 15 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 

neskorších predpisov použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta Sliač na 

odstránenie havarijného stavu na opornom múre hlavná cesta Kúpeľná pri odbočke na ulicu Jarnú 

vo výške 10 000 €.  

 

Hlasovanie  za  11 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomní  

 

Uznesenie číslo  113/2019 

Mestské zastupiteľstvo   schvaľuje 

Rozpočtové opatrenie č.4/2019 

 

Hlasovanie  za  11 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomní  

 

       

13. Zmluva o prevode správy majetku na Mestské kultúrne stredisko Sliač 

Primátorka mesta Ľubica Balgová primátorka uviedla, že prevod sa týka správy vývesných 

tabúľ v meste. Mesto prijalo stratégiu týkajúcu sa čistoty v meste, každý kto chce v meste vylepiť 

plagát, musí o tom informovať Mestské kultúrne stredisko. Ak ide o komerčné účely, dostaneme za 

to finančné prostriedky. Aby sme toto mohli realizovať v súlade so všetkými platnými právnymi 

predpismi je potrebné, aby táto správa bola prevedená na MsKS. Súčasťou zmluvy je interná 

smernica mesta a MsKS ako bude nakladať s daným majetkom.  

 Poslankyňa Butášová Bidleňová informovala, že sa týmto prevodom zaoberali aj na komisii 

kultúry, o vývesné plochy bude postarané, komisia to odporučila schváliť.   
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Uznesenie číslo 114/2019 

Mestské zastupiteľstvo  schvaľuje 
Zmluvu o prenesení a výkone správy majetku mesta na organizáciu spravujúcu majetok mesta 

žiada primátorku mesta odovzdať časť majetku, ktorý je prílohou zmluvy do správy Mestského 

kultúrneho strediska 

 

Hlasovanie  za  11   

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomní  

 

14. Doplnok č. 5 k VZN č.22 O bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb 

 Primátorka mesta Ľubica Balgová uviedla, že p. Satmár, ktorý poskytuje stravovanie pre 

dôchodcov požiadal mesto o navýšenie stravnej jednotky z 2,50 € na 2,80 €. Ako dôvod uviedol 

zvýšenie cien potravín a tiež zvýšenie všetkých energií. Sú požiadavky aj od iných poskytovateľov 

stravovania v meste, že majú záujem poskytovať stravu pre dôchodcov, ale je potrebné VZN, ktoré 

je momentálne platné novelizovať a celkovo upraviť na tieto podmienky. Na základe odporúčaní 

komisie sociálnej aj finančnej bol vypracovaný Doplnok č.5 k VZN, kde navýšenie o 0,30 € bolo 

rozpočítané po 0,15 € na mesto a 0,15 € na dôchodcu.    

 

Uznesenie číslo 115/2019 

Mestské zastupiteľstvo   schvaľuje 

Doplnok č.5 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Sliač č.22 –O bližších podmienkach 

poskytovania sociálnych služieb s účinnosťou od 1. júla 2019. 

 

Hlasovanie  za  11 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomní  

 

MsZ  p r i j a l o uznesenie č. 115/2019 

 

15. VZN č. 2/2019 o miestnom poplatku za rozvoj 

 Primátorka mesta uviedla, že všetci poslanci dostali vyhodnotenie pripomienok k danému 

VZN. Pripomienok prišlo veľa, zaoberala sa tým legislatívna komisia, niektoré pripomienky boli 

opodstatnené a neopodstatnené. Na základe pripomienok by bolo vhodné znížiť poplatok za rozvoj 

pre občanov, ktorí budú stavať rodinné domy, z pôvodných 20,- € sa to upravilo na 5,- €, stavby na 

hospodársku produkciu 10,- €, priemyselné stavby a stavby na skladovanie 20 €, stavby na 

podnikanie a zárobkovú činnosť do 5 000 m2 20,- € aj za každý začatý m2, od 5 000 do 10 000 m2    

15,- €, od 10 000 do 15 000 m2 10,- €, nad 15 000 m2 5 €. VZN nadobúda platnosť 1.1.2020.  

 

Uznesenie číslo 116/2019 

Mestské zastupiteľstvo   schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o miestnom poplatku za rozvoj. 

 

Hlasovanie  za  10 

   proti   

   zdržali sa 1 Moravčík 

   neprítomní  

 



Č.j. 765-6758 /2019                     Mesto Sliač.      Zápisnica z 5. rokovania MsZ dňa 18.06. a 25.6.2019 

 

 

12 
 

16. VZN č. 3/2019 o určení príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej 

pôsobnosti  

 Pani primátorka uviedla, že predmetné VZN bolo nutné vypracovať z dvoch dôvodov. 

Niektoré články vo VZN boli v rozpore so zákonom, hlavným motivátorom, prečo sa toto VZN 

schvaľovalo bolo to, že ministerstvo školstva určilo pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa 

vekových kategórií stravníkov s účinnosťou od 1.9.2019. Pani primátorka uviedla, že VZN prešlo 

pripomienkovaním, pripomienky boli vyhodnotené, boli opodstatnené. Nebola akceptovaná 

pripomienka, a to, že výšku režijných nákladov určí zriaďovateľ, aby to nemuselo schvaľovať MsZ.  

 Poslankyňa Sujová uviedla, že to bola jej pripomienka nesprávne pochopená a vyhodnotená. 

Netvrdí, že to má určovať zriaďovateľ mesto, ale ide o to, že to určuje vedúca školskej jedálne, 

a koniec vety je so súhlasom primátora mesta. V tomto VZN v ďalšom texte iných článkov nie je 

nikde uvádzané slovné spojenie primátor mesta, ale zriaďovateľ školskej jedálne. Ide o to, aby bola 

terminológia jednotná. Pani primátorka uviedla, že všetky ďalšie body sa musia prebrať na MsZ, 

preto bola ponechaná terminológia, aby sa kvôli pár centov nemuselo zvolávať zasadnutie MsZ. 

Školská jedáleň dokáže prehodnotiť veci až v januári zo starého roka, a so spätným dátumom od 

januára musí zvýšiť príspevok, to sa nestihne na MsZ schváliť. Pani Sujová uviedla, že zriaďovateľ 

školskej jedálne je primátor mesta. Podala aj ďalšie pripomienky, ktoré neboli vyhodnotené, išlo 

síce o formálne chyby, preklepy. V článku 2 paragraf 2 bod 5 a 6, kto rozhoduje o vrátení príspevku 

MŠ, je tam uvedené, že zriaďovateľ. Pani primátorka uviedla, že je to riaditeľka MŠ, nie 

zriaďovateľ. Pani Sujová uviedla, že v článku 3 paragraf 3 a v článku 4 paragraf 4 je nesprávny, 

prehodený nadpis. Pani primátorka uviedla, že došlo k omylu, tieto pripomienky boli zapracované 

do VZN, ale neboli v tejto forme distribuované v materiáloch pre poslancov. V priloženej tabuľke je 

uvedené študijný odbor ZUŠ hudobný odbor bez nástroja 30 €, 55 € s nástrojom, študenti do 25 

rokov 60 €, pracujúci po 25 rokov 70 € všetky odbory.    

 Pani primátorka dala hlasovať za predĺženie zasadnutia MsZ o hodinu. Za predložený návrh 

hlasovali všetci poslanci. 

 Pani primátorka informovala, že do VZN bol doplnený bod 6 – zákonný zástupca každého 

dieťaťa bude prispievať na režijné náklady v školskej jedálni pri MŠ paušálne čiastkou 1,- € 

mesačne, zamestnanci 1,15 €. V § 7 – určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

v školskej jedálni ako súčasti ZŠ od 6 do 11 rokov je 1,21 €, do 15 rokov 1,30 €, zamestnanec školy 

1,41 €, dospelá osoba 1,41 € s tým, že bola zahrnutá aj športová trieda, ktorá na základe vyjadrenia 

školy od 1.9.2019 nebude otvorená. V článku 2 v paragrafe 2 bod c sa jedná o prázdninovú činnosť, 

či sa tam ponechá 16 €, alebo sa táto suma navýši na 20,- €. Po diskusii poslanci navrhli sumu 16 €.  

 

Uznesenie číslo 117/2019 

Mestské zastupiteľstvo   schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 o určení príspevkov pre školy a školské zariadenia 

v zriaďovateľskej pôsobnosti 

 

Hlasovanie  za  11 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomní  

 

17. VZN č. 4/2019 o udržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Sliač 

 Pani primátorka uviedla, že na minulom zasadnutí MsZ bol prerokovaný protest prokurátora, 

ktorý napadol VZN o udržiavaní čistoty a poriadku na území mesta. Sporný bod, ktorý napadol bol 

z VZN vypustený. Členovia legislatívnej komisie predmetné VZN prehodnotili a skonštatovali, že 

nič iné okrem sporného bodu nie je potrebné zmeniť.  
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Uznesenie číslo 118/2019 

Mestské zastupiteľstvo   schvaľuje  

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 o udržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Sliač 

 

Hlasovanie  za  11 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomní  

 

18. Schválenie zapojenia mesta do výzvy a spoluúčasti na financovaní projektu – výzva            

č. 3966/2019/OSMRR v oblasti podpory regionálneho rozvoja. Vyhlasovateľom výzvy je Úrad 

podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 

 Pani primátorka informovala, že 2. mája 2019 bola vyhlásená výzva podpredsedom Úradu 

vlády SR, je zameraná na cestovný ruch. Cieľom je zmierňovať nežiadúce rozdiely hospodárskeho, 

sociálneho rozvoja, zvyšovať ekonomickú výkonnosť, konkurenciu schopnosť regiónov. Cieľom 

tohto projektu je prilákať do nášho mesta turistov. Finančné prostriedky z projektu by boli použité 

na nákup elektro bicyklov, ktoré by boli k dispozícii pre návštevníkov mesta, v meste by boli 

rozmiestnené stojany. V rámci cestovného ruchu by mesto chcelo prenajať areál k prameňom až po 

kaplnku, ktorý by sa vyčistil, umiestnili by sa tu náučné tabule. Na lúke pod kúpeľmi by sa urobili 

miniatúry kúpeľných miest, ktoré by prilákali turistov do nášho mesta.       

  

Uznesenie číslo 119/2019 

Mestské zastupiteľstvo  berie na vedomie 

informáciu o zámere mesta predložiť žiadosť o poskytnutie dotácie –výzvač.3966/2019/OSMRR v 

oblasti podpory regionálneho rozvoja  

 

Hlasovanie  za  11 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomní  

 

Uznesenie číslo 120/2019 

Mestské zastupiteľstvo   schvaľuje 
a) predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie –výzva č. 3966/2019/OSMRR v oblasti podpory 

regionálneho rozvoja  

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia dotácie 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 

vo výške 10% z celkového rozpočtu projektu 

 

Hlasovanie  za  11 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomní  

 

19. Schválenie zapojenia mesta do výzvy a spoluúčasti na financovaní projektu – výzva č. III. 

Prezídia policajného zboru 2019 s cieľom Zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky  

( motorových a nemotorových ) a ich povedomia pri dodržiavaní zásad a všeobecne záväzných 

právnych predpisov týkajúcich sa cestnej premávky na území SR 

 Pani primátorka informovala, že ide o výzvu, ktorú vyhlásilo Prezídium policajného zboru, 

kde je 5% spoluúčasť mesta a môžeme dostať maximálne 24 000 €. Mesto podalo projekt na sumu 
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27 000 €. V rámci projektu bezpečnosti v meste by sme chceli namontovať merač rýchlosti na ul. Š. 

Záhorského, plánujú sa vymeniť merače rýchlosti na ul. ČSA, osvetlenie najfrekventovanejších  

prechodov v meste (pri škole, na začiatku Sliača pri cintoríne, prechod pri MsÚ, ul. Rybárska).    

 

Uznesenie číslo 121/2019 

Mestské zastupiteľstvo   berie na vedomie  
informáciu o zámere mesta predložiť žiadosť o poskytnutie dotácie -–výzva č. III. Prezídia 

Policajného zboru 2019 s cieľom Zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky (motorových a 

nemotorových) a ich povedomia pri dodržiavaní zásad a všeobecne záväzných právnych predpisov 

týkajúcich sa cestnej premávky na území Slovenskej republiky.  

 

Hlasovanie  za  11  

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomní  

 

 

Uznesenie číslo 122/2019 

Mestské zastupiteľstvo   schvaľuje  
a) predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie –výzva č. III. Prezídia Policajného zboru 2019 s 

cieľom Zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky (motorových a nemotorových) a 

ich povedomia pri dodržiavaní zásad a všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich 

sa cestnej premávky na území Slovenskej republiky 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia dotácie 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 

vo výške 5% z celkového rozpočtu projektu 

 

Hlasovanie  za  11 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomní  

 

20. Schválenie zapojenia mesta do výzvy a spoluúčasti na financovaní projektu za účelom 

realizácie projektu malé eGov zlepšenia v meste Sliač 

 Pani primátorka uviedla, že na MsÚ je niekoľko softvérov, ktoré spolu nekomunikujú. Zo 

zákona je mesto povinné posielať právnickým osobám výmery elektronicky, nie poštou. Mesto to 

robí manuálne, nahráva to. Maximálna suma, ktorú mesto môže získať je 200 000 €. Mesto dalo 

vypracovať projekt s tým, že projekt je súčasťou výzvy, dotuje ju štát. Až na základe analýzy 

a projektu budeme presne vedieť, koľko finančných prostriedkov budeme žiadať. Výzva by mala 

vyjsť 1. júla 2019, je tam dosť finančných prostriedkov, t. j. výzva je reálna.   

 

Uznesenie číslo 123/2019 

Mestské zastupiteľstvo    berie na vedomie 

predloženie projektového zámeru za účelom realizácie projektu malé eGov zlepšenia v meste Sliač 

 

Hlasovanie  za  11 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomní  

 



Č.j. 765-6758 /2019                     Mesto Sliač.      Zápisnica z 5. rokovania MsZ dňa 18.06. a 25.6.2019 

 

 

15 
 

Uznesenie číslo 124/2019 

Mestské zastupiteľstvo   schvaľuje 

a) predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie za účelom realizácie projektu malé eGov 

zlepšenia v meste Sliač 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia dotácie 

c) spolufinancovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov  

 

Hlasovanie  za  11 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomní  

 

21. Schválenie spoluúčasti na grantovom programe Regióny č. 44/2019, poskytovateľ Nadácia 

SPP – Hracie prvky v meste za účelom podpory a rozvoja telesnej kultúry 

 Pani primátorka informovala, že mesto podalo grant na SPP – hracie prvky v meste, mesto 

získalo grant vo výške 2 000 €, ale stala sa nepríjemná vec, s ktorou mesto nepočítalo. Celkovo bol 

projekt na sumu 5 400 €, kde sa počítalo s tromi hracími prvkami (jeden hrací prvok 1 700 €). Cena 

hracích prvkov od podania projektu sa dosť navýšila cca na 2 100 € a viac. Chcela by osloviť SPP, 

či by nebolo možné zameniť tieto hracie prvky za iné, ako napr. za hrací domček, ktorý je možné 

zakúpiť za cenu cca 2 600 €. Na ul. Rybárskej je hrací domček poškodený a je oplotený, aby sa 

nepoužíval, na ul. Pod Kozákom je tiež hrací domček v dezolátnom stave.   

 

Uznesenie číslo 125/2019 

Mestské zastupiteľstvo    berie na vedomie 

informáciu o grantovom programe Regióny č. 44/2019 za účelom podpory a rozvoja telesnej 

kultúry. 

 

Hlasovanie  za  10 

   proti   

   zdržali sa 1 Sujová 

   neprítomní  

 

Uznesenie číslo 126/2019 

Mestské zastupiteľstvo   schvaľuje 

a) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia dotácie 

b) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu  

 

Hlasovanie  za  10 

   proti   

   zdržali sa 1 Sujová 

   neprítomní  

 

 

22. Schválenie zapojenia mesta do výzvy a spoluúčasti na financovaní projektu Rekonštrukcie 

Domu kultúry „Kino Hron“ 

 Pani primátorka informovala, že na základe informácií by mala v júli, alebo v auguste vyjsť 

výzva na opravu, rekonštrukciu kultúrnych domov v obciach a v mestách. Kino Hron je jediným 

miestom v meste, kde sa môžeme stretávať. Kino Hron je situovaný tak, že je možné využiť toto 

miesto len na sedenie. Jediný výdaj, ktoré mesto bude musieť urobiť, je vypracovanie novej štúdie 

na rekonštrukciu budovy, pretože pôvodný projekt, ktorý bol urobený tak, že sa plánovalo zbúrať 
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úplne všetko a zostala by len čelná stena súčasného kina a čiastočne stena z ul. Š. Záhorského. 

Investícia bola cca 1 700 000 € a tento projekt nie je možné robiť po častiach. A keďže mesto nevie, 

koľko finančných prostriedkov dostane z dotácie, dala sa vypracovať štúdia, v rámci ktorej sa 

rozpracuje trojetapová rekonštrukcia budovy. V prvej etape ide o výmenu hľadiska a javiska, 

dokúpia sa stoly a stoličky, aby mohla byť miestnosť využitá ako konferenčná, na zábavu, aktivity, 

zrekonštruujú sa toalety. Druhá etapa bude rekonštrukcia strechy na budove. Tretia etapa bude 

rekonštrukcia Dolinky. Vchod do budovy bude pôvodný. V budove bude aj výťah, nakoľko na 

poschodí vzniknú priestory na rôzne využitie aktivít.  

 Poslanec Slavkovský sa opýtal, prečo ide mesto do nového projektu, keď už jeden projekt 

bol schválený. Má informácie, že už existujúci projekt sa dá zrealizovať tiež na etapy. Pani 

primátorka odpovedala, že ho nie je možné zrealizovať na etapy, nakoľko vchod do budovy bol 

posunutý do už existujúcej zmrzliny. Ide o také stavebné úpravy, ktoré nie je možné robiť za chodu 

– za bežnej prevádzky a aby charakter budovy ostal nezmenený. Pán Slavkovský sa opýtal na cenu 

projektu, koľko nás bude stáť rekonštrukcia. Pani primátorka odpovedala, že štúdia bude hotová 

v júli, bude nás stáť cca 5 000 €, súčasťou bude aj realizačný rozpočet, nakoľko bez štúdie sa 

nemôžme o projekt uchádzať. Projekt, ktorý bol urobený je na 1 740 000 €, mesto teraz očakáva, že 

sa zmestí do hranici 800 000 €. Ďalej sa pán Slavkovský opýtal, čo bude so sociálnym životom, 

záhradou v Dolinke a s prevádzkou pizzérie, aby sa nezastavilo centrum mesta, kde sa teraz ľudia 

a mamičky s deťmi stretávajú. Pani primátorka odpovedala, že centrum mesta tam ostane, ale 

nakoľko sa ide do projektových peňazí, nemôžu sa do projektu napísať komerčné využitie 

priestorov, pretože sa automaticky znižuje finančná dotácia. Mesto chce ísť do rekonštrukcie tejto 

budovy, pretože je významným centrom v meste, ale je potrebné sa pozrieť na to, ako ju budeme 

v budúcnosti využívať. Priestor, kde je teraz Dolinka, by sa označil ako kaviareň, knižnica, 

múzeum, informačné centrum, spodok budovy je navrhovaný tak, aby tam mohla byť kaviareň.  

 Poslankyňa Butášová Bidleňová uviedla, že súhlasí s tým, že zrekonštruovať kultúrny dom 

je potrebné, ale keďže je to v obytnej zóne a budú sa tam konať kultúrne podujatia, či nebude 

problém medzi občanmi, pretože ľudia, ktorí bývajú v blízkosti sú dosť citliví. Poukázala na to, že 

je potrebné brať na zreteľ využitie najmä záhrady v Dolinke, kde sa stretávajú mamičky s deťmi. 

Pani primátorka uviedla, že ako náhle sa začne rekonštruovať kino, na určité obdobie sa bude 

musieť záhrada zatvoriť a to z bezpečnostných dôvodov. Ak vyjde výzva na 2 000 000 €, tak sa 

použije pôvodný projekt, pretože bude dostatok finančných prostriedkov na celkovú rekonštrukciu 

kina, ale mesto musí byť pripravené aj na variantu, že dostaneme len časť finančných prostriedkov. 

Jestvujúci projekt je pripravený tak, že nie je možné z neho vyňať len časť.  

 Poslanec Urbanec sa opýtal, kto je spracovateľom štúdie. Pán Koreň odpovedal, že 

spracovateľ je Ing. arch. Halama. Na príspevok p. Slavkovského uviedol, že jestvujúca štúdia 

nebola nikým schválená, dal ju vypracovať p. Dunčko v roku 2010. Uviedol, že dokonca hlavná 

kontrolórka konštatovala, že vynaložené finančné prostriedky na túto stavbu boli bez odsúhlasenia. 

Stavba bola naprojektovaná tak, že by sa celá budova zbúrala, ostali by len dve steny, na takúto 

rekonštrukciu budovy nám nedá nikto peniaze.  

 

Uznesenie číslo 127/2019 

Mestské zastupiteľstvo  berie na vedomie 

informáciu o zámere mesta predložiť žiadosť o poskytnutie dotácie - projekt Rekonštrukcia domu 

kultúry Hron. 

 

Hlasovanie  za  8 

   proti  1 Slavkovský 

   zdržali sa 2 Butášová Bidleňová, Moravčík 

   neprítomní  
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Uznesenie číslo 128/2019 

Mestské zastupiteľstvo   schvaľuje 

a) predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie –projekt Rekonštrukcia domu kultúry Hron 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia dotácie 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu  

 

Hlasovanie  za  7 

   proti  1 Slavkovský 

   zdržali sa 3 Butášová Bidleňová, Kocúr, Moravčík 

   neprítomní  

  

23. Schválenie Územného plánu zóny – Centrálna mestská zóna 

 Bod predložila pani poslankyňa Sujová ako predsedníčka komisie výstavby a územného 

rozvoja. Mesto Sliač bolo obstarávateľom tejto projektovej dokumentácie ÚP zóny. V doplnkoch    

č. 6 z roku 2016 bolo záväzne určené, že musí byť na túto časť spracovaná centrálna mestská zóna, 

čo je podrobnejšia projektová dokumentácia. Prerokovanie návrhu bolo v marci minulého roku 

a súhlasné stanovisko Okresného úradu v Banskej Bystrici bolo vydané dňa 24.9.2018. Od tohto 

roku je zverejnený na úradnej tabuli návrh VZN centrálnej mestskej zóny. Tento územný plán zóny 

bol opätovne prerokovaný na komisii výstavby a územného rozvoja dňa 15.5.2019 s cieľom 

a záverom odborného stanoviska k spracovanej dokumentácii a k pripomienkam osôb, ktoré 

v prerokovanom návrhu neboli zohľadnené. Na zasadnutie bol prizvaný aj p. Jurga, aby sa našlo 

spoločné riešenie a z odborného hľadiska mu to lepšie vysvetliť. Stanovisko komisie je také, že 

komisia odporúča Územný plán zóny do rokovania MsZ na schválenie s nasledovným stanoviskom.  

Okružná križovatka Na Dolinke bola schválená Dodatkom č.6 z roku 2016, Územný plán zóny len 

spresňuje územno-plánovaciu dokumentáciu  s tým, že musí byť rezervované územie, či by to bola 

okružná križovatka, alebo styčná križovatka, každopádne by zasahovala do rohového pozemku, 

ktorý vlastní p. Jurga. Ide o komunikáciu tretej triedy, kde prechod kamiónov sa vylučuje. Komisia 

skonštatovala, že racionálnym riešením je tak pre p. Jurgu, ako aj pre mesto Sliač, odkúpenie 

pozemku mestom Sliač za trhovú cenu podľa znaleckého posudku. Zvyšnú časť pozemku môže pán 

Jurga využiť či už na stavbu na bývanie, alebo multifunkčné zariadenie na poskytovanie služieb. 

Pani Sujová uviedla, že cieľom obstarávania Územného plánu zóny – centrálna mestská zóna je 

získanie aktuálnej územno-plánovacej dokumentácie s podrobnosťou riešenia v objektovej skladbe, 

potrebnej pre dlhodobé usmerňovanie investičnej činnosti v riešenom území.     

 Poslanec Láskavý uviedol, že si vyžiadal dokumenty od p. Zlatníkovej týkajúce sa zvolávania 

p. Jurgu na jednotlivé stretnutia. Sám sa zúčastnil zasadnutia komisie výstavby  a územného 

rozvoja. Pozemok p. Jurgu môže mesto odkúpiť za trhovú cenu v zmysle znaleckého posudku.  

 Pani primátorka navrhla predĺžiť zasadnutie MsZ o pol hodinu. Za predložený návrh hlasovali 

všetci poslanci.  

 Pani primátorka uviedla, že do textovej dokumentácie sa zapracovalo, že okružná križovatka 

sa bude robiť len vtedy, keď sa bude robiť obchvat Sliača. Uviedla, že rezerva na budúcu 

križovatku je nevyhnutná.  

 Poslankyňa Sujová uviedla, že centrálna mestská zóna sa schvaľuje z toho dôvodu, že je 

potrebné riešiť kruhový objazd pri MsÚ, mesto má možnosť teraz získať finančné prostriedky 

z VÚC.  

 Pán Jurga uviedol, že keďže z pracovných dôvodov sa mu nepodarilo dostaviť na zasadnutie 

komisie, očakával, že ho niekto bude informovať o výsledku stretnutia. Päť rokov bojuje za to, aby 

cez jeho pozemok nebola situovaná križovatka. Uviedol, že kruhový objazd bol už od začiatku 

navrhnutý v roku 2014 projektantom, ktorý mu povedal, že bol navrhnutý nie ako kruhový objazd, 

ale malá kruhová križovatka. Existuje aj mini kruhová križovatka, ktorá by sa tam tak isto zmestila, 

nemusela by tak invazívne zasahovať do okolia. Uviedol, že nechce blokovať celý územný plán, 
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môže byť urobený s výhradou, aby sa verejnoprospešná stavba č. 12 nedávala ako verejnoprospešná 

stavba s rezerváciou. Vybudovaním okružnej križovatky sú dotknuté jeho ústavne práva.  

 Pani primátorka uviedla, že nemôžeme dať vypracovať projekt, pretože by to boli zbytočne 

vynaložené finančné prostriedky. Okružná križovatka sa nejde realizovať v najbližších rokoch a my 

netušíme, ako sa zmenia právne predpisy do doby jej realizácie. Materiál, ktorý má mesto k 

dispozícii, je stanovisko na okružnú križovatku, kde je jasne napísané, že sú zohľadnené všetky 

technické normy. Kultúrny dom bude stáť presne tam, kde je teraz, nemá to vplyv na jeho 

rekonštrukciu. Pani primátorka upozornila p. Jurgu, na skutočnosť, že už keď kupoval pozemok, 

vedel, že sa tam plánuje križovatka, že je tam rezerva územia.     

 

Uznesenie číslo 129/2019 

Mestské zastupiteľstvo   schvaľuje 

a) Územný plán zóny Sliač – Centrálna mestská zóna  

b) Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach vznesených pri prerokovaní návrhu Územného 

plánu zóny Sliač – centrálna mestská zóna  

c) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sliač č.5/2019, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť 

Územného plánu zóny Sliač – Centrálna mestská zóna 

 

Hlasovanie  za  11 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomní 

  

24. Schválenie projektového zámeru mesta – okružná križovatka pri Mestskom úrade Sliač 

 Pani primátorka uviedla, že dopravná situácia pri MsÚ je neznesiteľná. Riešením je 

vybudovanie okružnej križovatky, ale na to, aby ju mesto mohlo vybudovať je potrebný projekt. 

Podarilo sa jej zabezpečiť na VÚC podporu poslancov, prísľub vicežupana, že s našim projektom 

budú zaoberať prioritne. Majú finančné prostriedky, ale chýbajú im projekty. Jedinú vec, ktorú 

mesto musí zaplatiť je vypracovanie projektu, bez neho sa na VÚC nemôžeme uchádzať o finančné 

prostriedky.    

 

Uznesenie číslo         130/2019 

Mestské zastupiteľstvo   berie na vedomie 

informáciu o projektovom zámere mesta spracovať projektovú dokumentáciu na vybudovanie 

okružnej križovatky pri Mestskom úrade Sliač. 

   

Hlasovanie  za  11 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomní  

 

25. Stanovisko MsZ Sliač k predmetu Zmien a Doplnkov č.9 k Územnému plánu mesta Sliač - 

Rozvojový zámer lokality Liečebné kúpele - sever 

 Tento bod do programu MsZ navrhla zaradiť poslankyňa Sujová. Zmeny a Doplnky č.9 

k Územnému plánu mesta Sliač zatiaľ nie je možné schváliť v MsZ z dôvodu, že chýba posledný 

najdôležitejší dokument súhlasné stanovisko Okresného úradu v Banskej Bystrici podľa § 23 

stavebného zákona. A to z dôvodu, že nie je splnená požiadavka Ministerstva dopravy zapracovať 

výkres širších vzťahov urbanistického návrhu, ktorý sme ako mesto povinní prevziať ako nadradenú 

dokumentáciu z VÚC. Problém je v tom, že na výkrese sa nachádzajú všetky možné varianty 

trasovania rýchlostnej komunikácie R2, proti ktorým  mesto bojuje aj obyvatelia mesta s tým 
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nesúhlasia. Podľa dostupných informácií je tento výkres nezáväzným dokumentom k projektovej 

dokumentácii a nepredstavuje skutočnosť, že súhlasíme a akceptujeme trasovanie R2. Ktorým 

trasovaním R2 pôjde môže byť rozhodnuté podľa právnych predpisov bez ohľadu na to, či ho 

v projektovej dokumentácii mesto Sliač má, alebo nie. Pani Sujová uviedla, že si treba uvedomiť že 

sa to bude riešiť ešte veľa rokov a možnosť oživiť život kúpeľov je možné skôr, ako sa bude riešiť 

R2. Informovala, že súkromný investor chce investovať v kúpeľoch, preto navrhla zaradiť tento bod 

do programu MsZ. Voči investorovi aj voči možnosti pomôcť kúpeľom je z jej pohľadu korektné, 

ak bude známe stanovisko poslancov MsZ aspoň predmet Zmien a Doplnkov č.9, t. j. samotnému 

rozvojovému projektu a zámeru v lokalite Liečebné kúpele - sever. Otvorila k bodu rozpravu. 

 Poslanec Láskavý uviedol, že sa zúčastnil stavebnej komisie a územného rozvoja, kde sa 

členovia k tomuto bodu vyjadrovali, že s týmto znením nesúhlasia. Opýtal sa, či existuje vyjadrenie   

vodárenskej spoločnosti ohľadne napojenia sa na kanalizačný zberač, vyjadrenia sú dva roky staré, 

tiež chýba vyjadrenie VÚC ohľadne napojenia prístupovej cesty. Tieto veci treba doriešiť na 

ďalších zasadnutiach komisií. Pán Láskavý uviedol, že občianske združenie bojuje už 13 rokov, aby 

v žiadnych podkladoch nebola zakreslená rýchlostná cesta R2.  

 Pani Sujová reagovala, že urobí pre to všetko, aby rýchlostná cesta R2 nešla katastrom 

nášho mesta, ale na toto je potrebné použiť iné zbrane.  

 Poslanec Danko povedal pani Sujovej, že je to z jej strany nefér, pretože na komisii bolo 

jednoznačné vyjadrenie členov, že s týmto nesúhlasia. Je stanovisko stavebnej komisie a územného 

rozvoja, kde je niekoľko bodov, kde jednoznačne členovia nesúhlasia, aby sa doplnil priestor pre 

R2. Tak ako povedal poslanec Láskavý, že od roku 2006 sa bojuje proti tomu, že VÚC Banská 

Bystrica si do svojho doplnku zakreslila priestor pre trasovanie R2, napriek tomu, že to 

neprekonzultovala s mestom Sliač. Uviedol, že týmto čo chce pani Sujová, by sa zlegalizovali 

všetky veci na to, aby R2 tadiaľto išla. Je mu ľúto, ak je tu investor držaný niekoľko rokov na 

takýchto vážkach.  

 Pani Sujová uviedla, že toto nie je spôsob ako bojovať proti R2, je tiež proti trasovaniu R2 

cez kataster Sliača. Pánovi Dankovi povedala, že ak si prečítal dôvodovú správu, zahrnula tam aj 

stanovisko komisie. Je možné návrh uznesenia pozmeniť podľa odporúčania poslancov. Z tohto 

dôvodu je rozprava, aby sa navrhlo vhodné uznesenie.  

 Pán Danko navrhol toto uznesenie jednoznačne neprijať. Akákoľvek formulácia uznesenia je 

zbytočná. Je tu priložené stanovisko stavebnej komisie, ktorej členom je aj pán poslanec Lukáč. 

Sám sa venuje tejto problematike od roku 2006, aj keď nie tak, ako občianske združenie. Keby 

nebola snaha zo strany občianskeho združenia, tak by R2 bola nielen zakreslená, ale možno by sa aj 

stavala.  

 Pani Sujová uviedla, že sa vyjadruje k predmetu Zmien a Doplnkov č.9, nie k trasovaniu R2.  

 Pani primátorka sa vyjadrila k navrhovanému uzneseniu. Mesto bojuje s VÚC aj 

s Okresným úradom a nezakresľujeme niečo, čo nám kážu. Ak toto odsúhlasíme, tak nepriamo R2 

schválime. Uviedla, že je zarážajúce, že ideme schvaľovať podporu investičného zámeru, nakoľko 

Zmeny a Doplnky č.9 financuje mesto a uznesenie je teda úplne zbytočné. Všetci investori na Sliači 

si schvaľujú zmeny samy. Pani primátorka uviedla, že od mája 2017 nemá mesto žiadne stanoviská 

k tejto investícii.  

 Poslanec Urbanec uviedol, že cieľom tohto bodu určite nebolo schválenie trasovania R2. 

Preto je potrebné naformulovať uznesenie tak, aby to bolo v poriadku. Predmetom je, či mesto má 

alebo nemá záujem o investíciu v našom meste. V stanovisku stavebnej komisie je uvedené, že by 

schválila projekt neštátneho liečebného zariadenia za predpokladu, aby vo výkrese širších vzťahov 

nebola zakreslená R2.   

 Pani primátorka sa opýtala, prečo schvaľujeme niečo, čo mesto platí. Navrhuje prijať ďalšie 

uznesenie, že všetky náklady súvisiace s doplnkom bude mesto presúvať na investora. Chceme 

schváliť niečo, k čomu nemá mesto podklady, nevieme od VÚC, či investor môže používať cestu.  
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 Pani primátorka informovala, že je 21:30 hod., uplynul čas, o ktorý bolo predĺženie 

zasadnutie MsZ schválené. Navrhla ukončiť zasadnutie, alebo predĺžiť o pol hodinu. Uviedla, že  

táto  rozprava by sa mala uskutočniť osobitne na spoločnom stretnutí s poslancami. Je presvedčená 

o tom, že nikto z prítomných nie je proti investícii, pretože sú to ďalšie príjmy do rozpočtu mesta, 

ide o rozvoj cestovného ruchu v meste. Ale zároveň sa musí brať ohľad aj na to, čo schvaľujeme 

a podporujeme a to z dôvodu, aby sme sa nestali rukojemníkmi zle a narýchlo naformulovaného 

uznesenia.  

 Poslanec Urbanec uviedol, že by mali byť ešte jedno uznesenie, ktoré sa netýka tohto 

projektu, a to, že MsZ poveruje primátorku mesta vykonať čo najskôr potrebné aktivity na 

odstránenie problému s preberaním výkresu širších vzťahov.  

 Pani primátorka uviedla, že mesto teraz bojuje s VÚC, že nechce prebrať ÚP VÚC. Buď sa 

to dá do súladu s VÚC, a v tom momente je schválená R2, alebo sa bude mesto brániť ďalej.  

 Pán Koreň uviedol, že všetky zainteresované stránky, ktoré sa dotýkajú danej stavby sa 

k tomu kladne vyjadrili. Keď robila VÚC územný plán, tak Ministerstvo dopravy a Ministerstvo 

hospodárstva z hľadiska finančných prostriedkov požadovali umiestniť túto stavbu do záväzného 

plánu. Uložiť takéto uznesenie  pani primátorke má nulitný význam, rozhodnutie je na Ministerstve 

dopravy.  

 Pani primátorka sa vrátila k informácii, ktorú povedala na minulom zasadnutí MsZ, že pán 

Borbély si nepreberá poštu a preto mu nemohla byť doručená pošta. List sa vrátil na MsÚ, ale 

chyba sa stala na strane pošty. Mesto dalo žiadosť uložiť list na pošte v lehote 5 dní, po 5 dňoch list 

pošta vrátila mestu, avšak na doručenke, ktorá išla pánovi Borbélymu pošta vyznačila lehotu 

uloženia 18 dní. Takže nieže si pán Borbély nepreberal poštu, ale bol zavedený do omylu poštou, 

tak ako aj mesto.  

 

 

Pokračovanie  5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva (MsZ) v S l i a č i  konaného dňa 25. júna 

2019 

 

Primátorka mesta Ľubica Balgová otvorila pokračovanie 5. zasadnutia MsZ. Skonštatovala, 

že zastupiteľstvo môže pokračovať, prítomní sú 8 poslanci, 3 poslanci sa ospravedlnili. 

Informovala, že minulé zasadnutie bolo ukončené o 21:30 hod, dvakrát bolo prerušené. Podľa 

článku 29 Rokovacieho poriadku mesta, kde sa hovorí o tom, ako sa má ďalej pokračovať 

v takomto prípade. Táto skutočnosť bola overená aj na ZMOSe u pani Kováčikovej, kde do 7 dní 

bolo zvolané pokračovanie zasadnutia MsZ. 

Rokovanie sa vrátilo k bodu č. 25 -  Stanovisko MsZ Sliač k predmetu Zmien a Doplnkov č.9 

k Územnému plánu mesta Sliač - Rozvojový zámer lokality Liečebné kúpele – sever. 

 Pani primátorka uviedla, že k tomuto bodu bola dosť rozsiahla rozprava ukončená pred 

hlasovaním. Opýtala sa poslancov, či majú niečo k tomuto bodu.  

 Poslankyňa Sujová uviedla, že predmetom tohto bodu nie je schválenie projektu, vyjadruje 

sa len k zámeru. Stanovisko poslancov k zámeru je potrebné, nakoľko investor pri súčasnom vedení 

mesta aj pri minulom vedení nadobudol pocit, že o projektový zámer nemáme záujem, zaslal 

poslancom aj list. Investor sa rozhoduje, či svoje aktivity ukončí, alebo ho mesto podporí. Pani 

Sujová uviedla, že návrh uznesenia sformulovala čo najviac komplexne. Požiadala o pozmeňujúci 

návrh uznesenia – MsZ vyjadruje podporu pre realizáciu rozvojového zámeru v lokalite Liečebné 

kúpele sever, ktorý je predmetom Zmien a doplnkov č. 9 Územného plánu mesta Sliač.  

 Poslanec Moravčík sa opýtal pani primátorky, či sa stretla s pánom Mikovínim. Pani 

primátorka odpovedala, že pána Mikovíniho nestihla ešte osloviť, nakoľko mala veľa povinnosti 

s projektmi, ale neboli predložené požadované veci ako napr. miesto napojenia na kanalizáciu, 

miesto napojenia na plyn.  
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 Poslanec Urbanec informoval, že všetkým poslancom bol zaslaný list pánom Mikovínim. 

V liste uvádza, že po búrlivom rokovaní MsZ bol veľmi rád, že sa dostal do rokovania stavebnej 

komisie, ktorá projekt neodsúhlasila z dôvodu akéhokoľvek prepojenia na rýchlostnú cestu R2. 

Komisia vo svojom stanovisku v bode č.7 uvádza, že komisia odporučuje schváliť projekt za 

predpokladu nezakresleného trasovania R2. V liste p. Mikovíni aj uvádza, že už v roku 2008 podal 

žiadosť p. Koreňovi na zmenu územného plánu s tým, že všetky náklady spojené s vypracovaním 

doplnku k ÚP budú hradené investorom. Ďalej p. Urbanec uviedol, že nie je podpísaná zmluva na 

to, aby investor zaplatil všetky výdaje. Zdôraznil, že ak v uznesení bude akákoľvek zmienka 

o trasovaní rýchlostnej komunikácie R2, tak s tým jednoznačne nebude súhlasiť.  

 Pani primátorka reagovala, že ak je zmluva na meste, tak sa jej ešte nedostala do rúk, má 

faktúru od p. Bugára za Zmeny a Doplnky č.9, kde je rýchlostná komunikácia R2 zakreslená. Ak 

budú tieto doplnky spomenuté v akomkoľvek uznesení, tak nám to neschvália bez R2. Z dôvodu 

pracovnej vyťaženosti a riešenia oveľa dôležitejších vecí sa na tento zámer detailnejšie nepozrela. 

Zdôraznila, že toto uznesenie nemôže podpísať, nakoľko nemá relevantné podklady na to, aby s tým 

mohla súhlasiť. Opýtala sa, prečo sa týmto nezaoberalo MsZ v minulom období, ktoré tu bolo 8 

rokov.  

 Poslanec Danko uviedol, že posledné údaje boli z roku 2017, chýbajú povolenia. 

Pán poslanec Moravčík podporil tento projektový zámer, uviedol, že podniká už 25 rokov.  

Určite by bolo zlé nepodporiť niekoho, kto chce do mesta doniesť finančné prostriedky. Štát nedá 

mestu nič. Do rozpočtu mesta každoročne pribudne cca 80 000 € z kúpeľov, a keď to padne, tak 

nebudeme mať asi nič. Je potrebné sformulovať také uznesenie, aby tam nebola spomenutá R2, 

ktorý tu nikto nechce. Uviedol, že každý spomína len R2, nikto nenavrhne schodné riešenie. 

Jednoznačne podporil investičný zámer.  

Pán Danko povedal pánovi Moravčíkovi, že podľa Rokovacieho poriadku dala pani 

primátorka hlasovať k bodu ako naformulovala pani Sujová.  

Poslanec Urbanec sa opýtal pána Danka, či ukončenie minulého zasadnutia MsZ bolo 

v súlade s § 20 Rokovacieho poriadku. Minulé zasadnutie MsZ malo byť ukončené so stanovením 

ďalšieho termínu MsZ a malo byť o tom prijaté aj uznesenie.  

 Pani primátorka uviedla, že investičné zámery sú z jej pohľadu pre mesto dôležité. Teraz 

akýkoľvek investičný zámer budú investori predkladať na rokovanie MsZ, aby ho poslanci 

podporili. Na začiatku Sliača ide firma Donivo stavať kruhový objazd na vlastné náklady. Nikto 

z nich neprišiel na zasadnutie MsZ, aby sa táto investícia podporila poslancami. Z tejto investície 

príde mestu ešte aj poplatok za rozvoj, dane z nehnuteľnosti. Nie každú investíciu musíme 

schvaľovať na zasadnutí MsZ.   

  

Uznesenie číslo    131/2019 

Mestské zastupiteľstvo  vyjadruje podporu 

pre realizáciu rozvojového zámeru lokality Liečebné kúpele – sever. 

  

Hlasovanie  za  5  

   proti  2 Danko, Láskavý 

   zdržali sa 1 Mikušková 

   neprítomní 3 Butášová Bidleňová, Lukáč, 

      Slavkovský  

 

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

 Pani primátorka informovala, že nemá nové informácie o R2. Bude poverená právna 

kancelária zastupovaním mesta ohľadom R2, nakoľko mesto trvá na tom, že rozhodnutia, ktoré boli 

urobené, že do popredia bol daný obchvat cez kataster mesta Sliač nie je v poriadku, neboli 
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vyhodnotené správne. Nedovolili sme ju zakresliť do Doplnku č.9, pretože Okresný úrad požadoval 

od mesta, aby pri zakreslení kúpeľov bola zakreslená aj R2.  

 Ďalej informovala, že sa na meste stratila kronika, požiadala, ak by niekto vedel, kde by 

mohla byť, resp. u koho, aby to oznámil. Informovala, že na pol roku nebudú vyplatené odmeny 

členom ZPOZu, nakoľko sa našli nejasnosti a nezrovnalosti, odmeny budú vyplatené v decembri 

2019.  

 Boli opravené schody do Domu služieb, na MsÚ je možné platiť platobnou kartou, 

priemerná platba za mesiac je cca 8 500 €. Bol spracovaný projekt prechod pre chodcov pri MsÚ, 

ktorý bol dopravným inšpektorátom zamietnutý.  

 K vodojemu Sampor pani primátorka uviedla, že ešte stále nie je zlegalizovaný, v podstate 

ide o čiernu stavbu, lebo pozemky pod ním nie sú vysporiadané. Aby mohla byť voda pitná, je 

potrebné namontovať zariadenie, ktoré stojí cca 30 000 €. S obyvateľmi Sampora nie sú podpísané 

žiadne zmluvy, ako budú platiť za dodávku vody, mesto platí údržbu vodojemu z mestských peňazí.  

 Na MsÚ bola vykonaná kontrola ohľadom odpadov, potvrdenia sú z roku 2018, sú zastaralé, 

mesto ich musí obnoviť. Zbieral sa elektroodpad a nebezpečný odpad, ktorý sa zbierať nesmie, 

pretože na to nemá mesto certifikát ani auto. Kontrola bola ukončená s tým, že v septembri budeme 

vedieť, aká pokuta mestu hrozí. Bolo zistených šesť porušení z minulých období.  

 Dnes sa mal uskutočniť súd s p. Gažom, súd bol odročený na deň 14.08.2019.  

 Okresný úrad schválil mestu okružnú križovatku pri MsÚ.  

 Pani primátorka informovala, že sa začala venovať sumarizácii majetku mesta, majetok je 

zle zaraďovaný, je potrebné v tom urobiť poriadok.      

 Pani primátorka uviedla, že pred niekoľkými dňami povedala na margo pána Borbélyho, že 

nepreberá poštu. Uviedla, že obidve strany boli zavedené. List, ktorý mu mal byť doručený, pošta 

vrátila na mesto. Pošta mu napísala, že mu bude list uložený na pošte 18 dní, ale mesto ho dalo 

uložiť len na 5 dní. Došlo k pochybeniu na strane pošty.  

 Pani primátorka uviedla, že ak sa niekto rozhodne ju citovať, nech si to dá autorizovať. 

Pretože pod bytovým domom vylepovať informácie, najprv by bolo vhodné si to nahrať a až potom 

zverejniť. Bolo zverejnené, že povedala, že p. Frick súhlasil, čo je čistá lož. Povedala, že nebol 

proti, má na to aj svedkov.     

 

Uznesenie číslo  132/2019 

Mestské zastupiteľstvo   berie na vedomie 

informácie primátorky mesta Sliač.  

 

Hlasovanie  za  8 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomní 3 Butášová Bidleňová, Lukáč, Slavkovský 

 

27. Rôzne     

 Poslanec Urbanec poďakoval p. Zlatníkovej za všetko, čo urobila pre mesto Sliač, ktorá 

ukončila pracovný pomer a odišla na dôchodok aj p. Julénymu. 

 Poslankyňa Mikušková skonštatovala, že dňa 16.5.2019 zasadala komisia n kontrolu 

majetkových priznaní, ktorej hlavným bodom bolo splnenie zákonnej povinnosti podať majetkové 

priznanie. Komisia skonštatovala, že všetci poslanci si splnili túto zákonnú povinnosť.  

 Poslanec Danko k oznamu pána Lipták zverejneného na nástenke v paneláku uviedol, že ak 

sa bude stavať v meste bytový dom, tak bude k tomu rozprava. Pán Danko povedal, že ako pani 

primátorka uviedla, ide o mestské pozemky. Poukázal na minulé volebné obdobie, kedy bola ul. 

Rybárska zasypaná zeminou, na nelegálne postavené parkoviská, kto sa pýtal občanov, keď sa 

pripravoval Domov sociálnych služieb. Pánovi Urbancovi povedal, že ak má problém, že sa 
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nedodržiava rokovací poriadok, je potrebné to povedať na začiatku. Pánovi Moravčíkovi povedal, 

že ak sa raz prečíta uznesenie, hlasuje sa a rozprava je ukončená, tak sa nemá o čom ďalej 

rozprávať. Uviedol, že mali na to minimálne 4 roky, aby podporili p. Mikovíniho, nikto im v tom 

nebránil. K prejavu p. Gocníkovej uviedol, že nemá dôvod sa pozerať na svoje vystúpenie na 

zasadnutí MsZ spätne, k ľuďom sa správa adekvátne. Pán Danko informoval, že Rada školy, Rada 

rodičov a Mgr. Borbély dostanú od neho otvorený list. Poukázal na Radu školy, ktorá urobila 

rokovanie, na ktorom väčšina odsúhlasí, že rokovanie je neverejné, je to pre neho nepochopiteľná 

záležitosť ako aj to, že sa nesmie nahrávať. Uviedol, že už od 3.4.2019 sa mohlo robiť výberové 

konanie, Rada školy dehonestovala všetkých učiteľov, pretože povedala, že len  p. Borbély môže 

byť riaditeľom školy a o mesiac a pol nedbala vybrať zo zostávajúcich učiteľov za riaditeľa školy.  

 Poslankyňa Sujová poukázala na spoluprácu mesta s kúpeľmi. Jej prioritou je hľadanie 

a využitie možností, ako kúpeľom pomôcť. Bod – schválenie investičného zámeru je jednou 

z možností ako im pomôcť. Mrzí ju, že veľa ľudí to otáča na problematiku R2. Ten problém tu je 

a treba ho riešiť. Najviac ju mrzí verejné vyhlásenie občana Jána Kujana na jej osobu na konci 

minulého zastupiteľstva, ktoré presiahlo únosnú mieru a očakáva jeho ospravedlnenie. Ďalej pani 

Sujová uviedla, že na minulom zasadnutí MsZ bolo opakovanie a niekoľkokrát porušený článok 20 

bod 3 Rokovacieho poriadku, kde sa píše, že verejnosť nesmie zasahovať do rozpravy pri rokovaní 

MsZ pri jednotlivých bodoch, pán Koreň niekoľkokrát opakovane bez toho, aby mu bolo udelené 

slovo do rozpravy zasahoval. Požiadala pani primátorku, ktorá vedie MsZ, aby v budúcnosti 

zabezpečila, aby sa to neopakovalo. Ďalej nadviazala na príspevok pána poslanca Danka, ktorý sa 

týka odvolávania a vymenovania riaditeľov ZŠ, ktoré je v zriaďovateľskej kompetencii mesta, 

pretože podľa zákona o obecnom zriadení obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach 

života obce, kde na návrh starostu sa odvolávajú a vymenúvajú vedúci rozpočtových a 

príspevkových organizácií. Uviedla, že dúfa, že to bude na prerokovaní aj v MsZ. Pani primátorka 

uviedla, že toto sa týka, keď sa odvoláva z nejakých dôvodov, teraz bol riaditeľ odvolaný preto, že 

porušil zákon. Má to byť prerokované na odboroch, nie na MsZ. Rada školy vyberie 

najvhodnejšieho uchádzača a primátor má 30 dní na to, aby to odsúhlasil, alebo Rade školy oznámil 

svoje námietky, prečo vybratého uchádzača odmieta vymenovať.  

 Pán poslanec Moravčík povedal pánovi Dankovi, že je vysokoškolský človek, inteligentný, 

požiadal ho, aby neznevažoval ľudí v Rade školy, aby mal trochu úcty k nim, veci riešili dôsledne. 

Bol prítomný na zasadnutí, ktorého sa zúčastnil aj pán Danko, uviedol, že bol určite dôvod, prečo sa 

to tak riešilo, nech napíše list, na ktorý budú určite členovia rady školy reagovať. Pán Danko 

uviedol, že na toto už nebude reagovať. Ďalej sa vyjadril k bodu, ktorý zaradila pani Sujová. To 

prvé uznesenie sa týkalo R2.  

 Poslankyňa Mikušková predložila sťažnosť od občanov, ktorá sa týkala využívania fontány 

na námestí. Je potrebné stanoviť podmienky, ako bude fontána využívaná. Spraviť si v centrálnej 

zóne kúpalisko sa jej nezdá najvhodnejšie, môže to obťažovať ľudí, ktorí sú a bývajú  v okolí. Pani 

primátorka uviedla, že to už riešila, je potrebné zaviesť prevádzkovú dobu fontány aj pravidlá 

používania. Môže sa tým zaoberať komisia kultúry. 

 Pani poslankyňa Šichtová uviedla, že voda z fontány zapácha, z hygienických dôvodov tam 

nechať kúpať nahé deti, niektorí si tam donesú aj sprchový gél a kúpu sa tam, tak to je neúnosné. 

Do pravidiel by bolo dobré zakomponovať aj mládež, ktorá tam chodí na skateboardoch a je 

problém sa dostať na poštu a do drogérie. Treba zaviesť aj kontrolný mechanizmus, aby sa pravidlá 

dodržiavali. Pani primátorka uviedla, že tam bola aj MsP, niekoľkokrát ich aj ona sama poslala, keď 

chodili na skateboardoch po svetlách.  

 Pani Gocníková poukázala na správanie pána Danka, ako opätovne zosmiešnil pána 

poslanca Moravčíka ako aj minulé zasadnutie MsZ, kde podľa nej urážal ľudí. Uviedla, že je volený 

občanmi tohto mesta, ktorí mu určite nedali dôveru ako poslancovi, aby ich potom zosmiešňoval, 

ale preto, aby niečo pre toto mesto spravil. Pani primátorke povedala, že jej minule položila otázku, 

na ktorú odpovedala, že sa zamyslí a na otázku odpovie. Pani Gocníková sa opýtala, že či jej 
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vyhovuje, že si za zástupcu zvolila takého človeka s takýmto správaním alebo to jeho správanie 

zdieľa. Pani primátorka odpovedala, že tu nie sme na nejakom sociálnom okienku, ale ak sa opýta 

na odbornú vec, tak jej rada odpovie. Už minule povedala, že si pána Danka vybrala z poslancov, 

pretože mu verí, je zodpovedný, a všetko na čom sa dohodnú, naozaj dodrží. Uviedla, že nie 

každému vyhovuje verbálny spôsob komunikácie, každý sme nejaký 

 Pán Dunčko sa opýtal pani primátorky, či sa našla zmluva o predaji nehnuteľnosti na ul. 

Boženy Nemcovej – klub dôchodcov aj s parkoviskami, uviedol, že podá o informáciu v zmysle 

zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Pani primátorka odpovedala, že ju nehľadala. 

Poukázal na oklieštené zverejňovanie faktúr, objednávok a súpisov prác na stránke mesta. Pani 

primátorka uviedla, že sa zverejňuje všetko, tak ako predtým. Zverejňuje sa všetko, nakoľko to ide 

priamo zo systému. Ďalej sa opýtal, či sa robilo výberové konanie na oporný múr. Pani primátorka 

odpovedala, že nad 3 000 € sa robí vždy výberové konanie. Dokonca teraz robil pán prednosta 

aktivitu za 1 500 € a chcela vidieť výberové konanie. Pán Dunčko sa opýtal, či je pán Koreň 

zamestnaný alebo má dohodu o vykonaní práce, pretože chodí po kanceláriách a riadi to miesto 

nich, k tomu dodal, že to nie je len jeho názor. Opýtala sa pána Dunčka, čo robí on na MsÚ každý 

druhý deň, že kto z nich potom riadi mesto. Pán Dunčko uviedol, že bol u pani kontrolórky 

nahliadnuť do spisu. Pani primátorka uviedla, že by bolo dobré sa aspoň ohlásiť na sekretariáte. Pán 

Dunčko uviedol, že dostal list od pani primátorky ohľadne viac zaplatených vecí, ktoré má na 

starosti mzdová účtovníčka, prípadne prednosta. Uviedol, že mal odpovedať do 14 dní, nebude 

odpovedať, pokiaľ nedostane odpoveď na to, že ukradol notebook. Doteraz nedostal odpoveď, aby 

mohol zaplatiť za jeho hodnotu, ktorú mu znalec vypočíta, od decembra nedostal odpoveď. Pani 

primátorka uviedla, že nepovedala, že notebook ukradol, ale že sa stratil. Na minulom MsZ 

povedala, že nie je štatút škodovej komisii, uviedla, že po 8 rokoch nie je na MsÚ škodová komisia, 

nie je evidencia majetku. Ďalej pán Dunčko uviedol, že pán Dina nedostal odpoveď od 21.01.2019, 

na žiadosť o preplatenie faktúry na meranie hluku a žiadal mesto, aby mesto v tom pokračovalo 

ďalej. On má odpovedať za 14 dní a mesto neodpovedá pol roka. Opýtal sa, prečo nefunguje pitná 

fontánka. Prednosta odpovedal, že je pokazená. Pán Dunčko informoval, že na ul. SNP č.42 sú dve 

suché čerešne a aj pred reštauráciou Pohoda. Ďalej sa opýtal, v akom stave je cyklocesta, výsadba 

zelene, ktorej zmluvu podpísal, kto bude dokončovať projekty v Základnej škole. Opýtal sa, či 

prišlo na mesto 10 000 € za ZUŠ, ktoré schválili minulí poslanci. Pani primátorka odpovedala: 

- ohľadom cyklocesty, že predsa ako bývalý primátor, by mal vedieť, že keď sa robia projekty, tak 

projekty a verejné obstarávanie majú určitú dobu trvania, teda lehoty, ktoré sa nesmú porušiť. 

Mesto spravilo podklad pre verejné obstarávanie, poslalo to na kontrolu na agentúru, ktorá nám 

poslala spätné informácie, že projekt je v poriadku a môže sa vyhlásiť verejné obstarávanie.  

- K projektom v ZŠ uviedla, že strecha a prípojka sa robí cez mesto, prebehli verejné obstarávania, 

sú zverejnení víťazi, zmluvy s nimi sú podpísané, nastúpia do 10 dní od zverejnenia zmluvy. 

Najskôr do konca septembra bude strecha aj prípojka urobená. Nové projekty bude robiť nový 

riaditeľ alebo riaditeľka, alebo zamestnanci školy.  

- Projekt Centrum sociálnych služieb bol podávaný dňa 31.5.2019, má z toho veľkú obavu, pretože 

sa nikto s tými ľuďmi, ktorým sa stena budovy bude dotýkať nerozprával, je to ich súkromné 

vlastníctvo aj súkromný pozemok. Má niekoľko informácií od tých ľudí, že akonáhle sa do toho 

mesto pustí, to napadnú a zastavia. Nastane problém, ktorý sa vyrobil v minulosti.  

- K výsadbe zelene pani primátorka uviedla, že v apríli sa mal ozvať výherca VO realizovaného 

SAŽP, bohužiaľ, ten, kto má výsadbu zabezpečiť, nemá dostatok sadeníc.  

 Pán Kujan sa vyjadril k tomu, čo pani Sujová uviedla na jeho adresu. Uviedol, že je členom 

stavebnej komisie, ktorá na svojom zasadnutí jednoznačne prekonzultovala stanovisko, ktoré má 

zaujať k Doplnku č.9. Bolo stanovené a odsúhlasené s návrhom na prijatie uznesenia. Pani 

predsedníčka ich požiadala mailovou adresou, aby sa ešte jedenkrát vyjadrili ku tejto problematike. 

Problematiku prekonzultovali a dali to do písomnej formy, že celá stavebná komisia nie je proti 

rozvoju kúpeľov a kúpeľníctva, čo sa týka Doplnku č.9. Uviedol, že investor sa tu stáva 
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rukojemníkom. Nikto z poslancov ani zo stavebnej komisii nie je proti rozvoju kúpeľov. To čo 

spravila pani poslankyňa, bol podraz voči členom komisii, že to tak naformulovala, pretože keby sa 

o tom nediskutovalo, tak sa to odsúhlasí. Nie si je vedomý, prečo by sa mal pani poslankyni 

ospravedlňovať.  

 Pán Čavoj uviedol, že ho na ul. Cikkerovej oslovili ľudia s tým, že z parku na Cikkerovej 

ulici  má byť parkovisko a na detskom ihrisku sa má stavať bytový dom. Ďalej sa opýtal, či sa niečo 

pokročilo s budovou Aviónu a Hotelom Hron, či má mesto nejaké možnosti. Pani primátorka 

k budove Aviónu a Hotelu Hron uviedla, že majiteľ to chce predať, ale chce za to veľké peniaze, 

my, ako mesto, si to nemôžeme dovoliť a investor sa doteraz nenašiel. K ihrisku na ul. Gorkého 

uviedla, že sa jednalo o informáciu ohľadom pozemkov mesta, povedala, že mesto chce stavať 

bytový dom na ul. Rybárskej, pretože tam má mesto vhodný pozemok. Mesto vlastní pozemok, na 

ktorom je ihrisko, ale tam sa predsa nebude stavať, potom má mesto pozemok aj na ul. Kollárovej, 

ktorý je malý a zasahuje do neho pozemok Technickej univerzity vo Zvolene. K parku na ul. 

Cikkerovej uviedla, že mesto hľadá možnosti, kde by sa mohlo parkovať. Mesto sa len zamýšľalo, 

nad možnými parkovacími miestami, ktoré by vznikli keby sa park zmenšil, alebo po krajoch by sa 

urobili parkovacie miesta, ale to sú len možnosti, nie fakt. Primátorka ďalej uviedla, že ak chce 

občanom ponúknuť parkovaciu politiku, tak sa musí zaoberať s každou možnosťou. Park sa určite 

nebude rušiť a samozrejme, ak bude chcieť niečo robiť, bude k tomu určite pripomienkové konanie 

s ľuďmi, ktorí v danej lokalite bývajú.  

 Pán Lipták uviedol, že nič nedával na nástenku, iba informoval obyvateľov o tom, o čom sa 

rokovalo na komisii a na MsÚ. K plánovanej výstavbe bytového domu na ul. Rybárskej uviedol, že 

je to zbytočné zahustenie miesta vzhľadom ku parkovacím miestam. Pani primátorka uviedla, že sa 

hľadali aj iné pozemky, kde by to mohlo byť reálne, len ide o zdĺhavý proces.  

 Pani primátorka uviedla, že jej pán Koreň v niektorých veciach po stavebnej stránke 

pomáha. Uviedla, že ona nie je stavbár, venuje sa ekonomike, kultúre, odpadom a iným dôležitým 

a zanedbaným veciam. Vzhľadom k tomu, že bytovka na Rybárskej sa stavala za jeho 

primátorovania a pozná pôvodné plány, požiadala ho aby sa zaoberal danou problematikou chodil 

na Stavoprojekt namiesto nej, čím ju odbremení od ďalšej veľmi odbornej problematiky.    

             

28. Interpelácie poslancov 

 Poslankyňa Sujová požiadala o prezentáciu informácie o výsledkoch činnosti Spoločného 

obecného úradu, pretože hodnotiaca správa bola predkladaná na spoločnom stretnutí dňa 

30.04.2019 a informovať o tom MsZ vyplýva zo zmluvy o spoločnom úrade, navrhuje to buď ako 

odpoveď na interpeláciu alebo to zaradiť ako bod programu do budúceho MsZ. Ďalej sa opýtala, či 

bola vypracovaná smernica o používaní služobných motorových vozidiel pracovníkmi úradu. Pani 

Škorňová odpovedala, že zhruba má vypracovanú túto smernicu, ktorú by postúpila na 

prekonzultovanie právnikovi mesta, ale sa ešte nestihla rozprávať s pani primátorkou, či by mu to 

mohla posunúť. Pani primátorka uviedla, že mesto má právnika na 2 hodiny denne, ale je v práci    

4 – 5 hodín a rieši zmluvy, smernice, zosúlaďuje predpisy. Od 1.1.2020 budú všetky interné 

predpisy spravené. Pani Sujová sa opýtala, kto nastupuje namiesto pani Zlatníkovej. Pani 

primátorka odpovedala, že zatiaľ nikto, pán, ktorý mal nastúpiť povedal, že to robiť nebude, že je to 

pre neho veľa. Uvažuje sa, že sa prijme absolvent, ktorého by chodila pani Zlatníková na dohodu 

určitú dobu zaúčať.  

 Poslanec Urbanec sa opýtal, kedy bude fungovať Rada starších, a ak funguje, rád by vedel, 

kto sú jej členovia. Pani primátorka odpovedala, že Rade starších ešte nedala menovacie dekréty, 

keď tak urobí bude o tom informovať na MsZ. Poukázal na minulé zasadnutia MsZ, bolo 

nedôstojné, povedal pánovi Koreňovi, že nemôže zasahovať do rokovania MsZ. Pán Koreň uviedol, 

že poukazoval iba na chybné uznesenia. Pán Urbanec navrhol, či by na zasadnutia MsZ nemohol 

byť prítomný právnik mesta. Pani primátorka uviedla, že s tým súhlasí, len ju mrzí, že až teraz sme 

zistili, že ho potrebujeme, a predtým nikdy nebol potrebný. Ďalej uviedla, že toto je piate zasadnutie 
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MsZ, kde okrem neho a pána Moravčíka sú všetci noví, myslí si, že sa to vyvíja celkom slušne, ani 

predtým MsZ nefungovali tak, ako mali. Pán Urbanec uviedol, že keď sa v minulosti nedodržiaval 

Rokovací poriadok, tak by sme sa mali snažiť, aby sme ho dodržiavali. Pani primátorka uviedla, že 

osloví právnika, aby sa zúčastňoval zasadnutí MsZ a bol nápomocný.  

 Pán Danko uviedol, že v § 45 Rokovacieho poriadku, kde je uvedené, že pokiaľ sú 

pochybnosti o tom, akým sa vyvíja rokovanie, tak rozhodne vždy predseda, ktorý to vedie.  

 Poslanec Kocúr sa opýtal na údržbu detských ihrísk v meste, či bola robená údržba detských 

ihrísk, podľa neho nie je dostatočne dosypaný piesok, z hracích prvkov trčia klince. Pani primátorka 

uviedla, že piesok sa menil vo všetkých pieskoviskách, najprv sa vymieňal piesok v pieskoviskách, 

ktoré bývalé vedenie označilo za oficiálne, následne bol vymenený piesok vo všetkých 

pieskoviskách na Sliači. Robila sa údržba niektorých hracích prvkov, nerobila sa údržba hracích 

domčekov, na ul. Rybárskej sa oplotili, pretože teraz by to opätovným certifikovaním neprešlo. Pán 

Kocúr sa opýtal, či má mesto kompetenciu zasiahnuť do hracích prvkov na ihriskách, ktoré nie sú 

oficiálne. Pani primátorka uviedla, že keď ide o prvky na neoficiálnych ihriskách mesta, nevie sa, či 

sú tie prvky certifikované, keď sa mesto k nim prihlási, v tom momente za ne nesie mesto 

zodpovednosť. Pán Kocúr uviedol, že na ihrisku na ul. Gorkého pribudli lavičky, aj v meste, ale pri 

pieskovisku na ul. Gorkého sú rozpadnuté lavičky, kde sú najpotrebnejšie. Pani primátorka uviedla, 

že boli osadené nové lavičky a pôvodné sa rekonštruujú, len si to vyžaduje čas. Pán Kocúr tlmočil 

požiadavku p. poslanca Slavkovského ohľadom obrubníkov a chodníka na ul. Hviezdoslavovej, tiež 

ako podnet, aby sa tým zaoberala komisia výstavby. Pán poslanec Láskavy uviedol, že vie o tomto 

podnete a je to pripravené na riešenie do komisii.  

 Poslanec Moravčík sa opýtal, či sa ešte v meste budú robiť aj ďalšie zastávky. Ďalej 

poukázal na to, že bolo dobré, keď sa v zastupiteľstve schválilo, že sa stavebný úrad preložil do 

Zvolena, pretože teraz, keď pani Zlatníková odchádza, mesto by malo väčší problém. Pani 

primátorka reagovala, že v tomto prípade je to dobré, že je Spoločný stavebný úrad vo Zvolene, keď 

odchádza pani Zlatníková, ale to, že mesto chce vrátiť stavebný úrad naspäť, ale nie v priebehu 

roka, možno o dva roky, kým sa nový človek zastabilizuje. K zastávkam v meste uviedla, že dňa 

30.05.2019 bola vyhlásená výzva na zastávky, ale dňa 31.05.2019 bola táto výzva stiahnutá. Mesto 

čaká, kedy bude opätovne výzva vyhlásená.     

  

 

29. Odpovede na interpelácie z predchádzajúceho MsZ 

 Pani primátorka uviedla, že na minulom MsZ odpovedala na všetky interpelácie. Doplnila, 

že pani poslankyňa Butášová Bidleňová urgovala riešenie problému výskytu potkanov pri MŠ na ul. 

SNP, mesto tento problém vyriešilo, s majiteľmi v okolí sa dohodlo na deratizácii. K webovej 

stránke uviedla, že sa môže stať situácia, že my ako administrátori na meste vidíme všetko čo je 

zverejnené, ale druhá strana to nevidí. Podnet sme podali na správcu webovej stránky, problém by 

mal byť odstránený. Počas zmeny webovej stránky sa môže stať, že sa vyskytnú nejaké problémy.    

       

30. Slovo pre verejnosť 

  Pán farár Markoš poukázal na slová pápeža Františka, že farnosť je spoločenstvo 

spoločenstiev, rodina spoločenstiev, kde sa stretávajú ľudia rozličných názorov. Ako farár osobne 

neberie farnosť, v ktorej žije s tým, že čo my ako farnosť budeme mať od mesta Sliač, veľakrát sa 

pýta, čo mesto má z toho, že tu je farnosť. V súčasnosti existuje politická demokracia, na druhej 

strane budúcnosť  smeruje do nestraníckeho sektoru, nezávislých poslancov. Človek je vystavený 

tlaku, či bude rešpektovať verejné záujmy, alebo záujmy strany. Do farnosti na Sliači prichádzajú 

ľudia z rôznych spoločenstiev. Spoločenstvo SP patrí do farnosti Sliač. Na minulom zasadnutí MsZ 

padol názor, či nejde o nejakú sektu. Uviedol, že ľudia vo farnosti strážia verejnú sféru, ideológia 

nepomôže vyriešiť veci, ako napríklad kadiaľ pôjde cesta cez Sliač, ako sa postarať o starých ľudí. 

Na to je potrebný zdravý rozum, sloboda myslenia a zodpovednosť za to, čo človek urobí, ochota 
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spolupracovať. V kostole, v ktorom žijú sa snažia strážiť slobodu, dávať pozor na to, aby ľudia, 

ktorí tam chodia, nemuseli robiť nič z donútenia, aby sa mohli podieľať na výchove ľudí, ktorí 

vedia slobodne myslieť, ktorí sa vedia postaviť za svoje rozhodnutia, ktorí vedia spolupracovať 

s tými druhými. Ďalej uviedol, že si vážia prácu všetkých ľudí, čo pre toto mesto robia, nechce, aby 

ľudí vo farnosť brali ako ľudí, ktorí sú iní, čudní ako ostatní. Požiadal, aby všetky spoločenstvá ako 

aj Spoločenstvo SP, ktoré sú vo farnosti, boli vnímané ako jedna veľká rodina, do tejto rodiny 

farnosť zahŕňa všetkých ostatných ľudí v meste.  

 Pán Slovák sa predstavil ako vedúci Spoločenstva SP, predsedom OZ SP, riaditeľom 

projektu GODZONE, ktorí sídli v tomto meste a pôsobí na území SR aj ČR. Je aj členom rady pre 

mládež a univerzity pri konferencii biskupov SR, bol zvolený do národného tímu svätou stolicou 

s názvom Charis, venuje sa aj podnikateľskej činnosti. Na základe vystúpenia na predchádzajúcom 

zasadnutí MsZ, kedy bolo očiernené meno ich občianskeho združenia ako aj katolíckeho 

spoločenstva SP a GODZONE sa vyjadril nasledovne. V posledných rokoch sa v katolíckej cirkvi 

sa definoval nový pojem „nové komunity“, združenia veriacich laikov, ktorí napomáhajú životu 

cirkvi. Ich spoločenstvo je jednou z týchto nových komunít. Okrem práce v meste a v našej farnosti 

sa venujú celoslovenskej službe prostredníctvom projektu GODZONE. Tento projekt je zastrešený 

združením kresťanských spoločenstiev, je súčasťou rady pre mládež a univerzity pri konferencii 

biskupov SR, bližšie informácie sú zverejnené na internetovej stránke. Pán Slovák uviedol, že 

GODZONE má celoslovenskú pôsobnosť s dopadom na desaťtisíce ľudí a verejných podujatí. 

Požiadal všetkých, aby akékoľvek otázky s nimi najprv odkomunikovali, aby sa mestom nešírili 

klamstvá. Ak si niekto dovolí toto spoločenstvo nazývať sektou, berie za sektu aj farnosť Sliač. 

V meste Sliač fungujú od roku 2003. Motiváciou akejkoľvek práci bol fakt, že majú radi toto mesto, 

a snažia sa zveľaďovať každé miesto, v ktorom sú povolaní pracovať a žiť. Už za riaditeľa ZŠ        

p. Nemca organizovali v škole workshopy, ktoré boli financované z ich projektov. Za primátora      

p. Koreňa zrekonštruovali 3 detské ihriská na vlastné náklady, bola to práca dobrovoľníkov. Nešlo o 

skryté úmysly, ale bolo to nadšenie pomôcť tomuto mestu. Za primátora p. Dunčka v nemalej miere 

prispeli k rozvoju cestovného ruchu v meste, participovali v spolupráci s MsKS na množstve 

kultúrnych podujatí v meste aj finančne. Bude veľmi rád, ak sa v našom meste nebude očierňovať 

náboženské presvedčenie a príslušnosť ku ktorejkoľvek cirkvi v tomto meste.  

 Pani Gocníková oslovila pána Danka. Uviedla, že už dlhšiu dobu sleduje komunikáciu 

s občanmi a skonštatovala, že je veľmi smutné, že na stoličke zástupcu primátora sedí taký človek, 

ako je on. Ako verejný činiteľ by sa mal zdržal invektív na osobu, ktorá prejaví svoj názor, alebo sa 

prihlási do diskusie. Uviedla, že žijeme v demokratickom štáte, kde je sloboda slova, a dodala, že 

nech prestane každého urážať a zosmiešňovať. Uviedla, že kritizuje ľudí, čo pre toto mesto niečo 

urobili, občania mesta, nie sú jeho poddaní, a on nie je ich pán. Všetko sa dá povedať slušnou 

formou, aby sa nestratila úcta človeka k človeku. Pani Gocníková sa opýtala pani primátorky, či jej  

nevadí, že si ako svojho zástupcu zvolila človeka s takýmto správaním alebo jeho správanie zdieľa? 

Pani primátorka odpovedala, že si zvolila pána Danka za viceprimátora preto, lebo mu dôveruje 

a môže s ním prebrať všetky veci, ktoré je potrebné riešiť. Pán Danko reagoval na príspevok pani 

Gocníkovej s tým, že nevie a netuší o čom rozpráva, uviedol, že nech je konkrétnejšia. Ak rozpráva 

o p. Borbélym, tak má na to svoj názor. Pani Gocníková uviedla, že nech si pustí minulé zasadnutie 

MsZ a nech sa pozrie, ako sa vyjadroval. Padlo tam viacero mien, nerozpráva o p. Borbélym, urážal 

tam p. Moravčíka, p. Dunčka, p. Štoksu, p. Dinu. Pán Danko sa opýtal, akým spôsobom ich 

zosmiešňoval. Pani primátorka ukončila túto diskusiu s tým, že sa nad tým zamyslí, nabudúce treba 

prísť s konkrétnymi vecami, pretože niekomu sa to zdá, že to nie je relevantné.  

 Pán Koreň reagoval na príspevok pána farára Markoša, ktorý povedal, že katolícka cirkev 

vytvára podmienky pre prácu mládeže a mladých. Zo strany MsZ v minulom období mesto urobilo 

terénne práce pred vstupom do kostola, ktoré financovalo mesto. Mesto je aj teraz nápomocné, 

riešilo otázku financovania zvona pri kostole z dotácií Ministerstva kultúry. Ďalej uviedol, že sa mu 

nepáči, že Farský deň je v rovnaký termín ako sú oslavy mesta. Mesto už malo dávnejšie stanovený 



Č.j. 765-6758 /2019                     Mesto Sliač.      Zápisnica z 5. rokovania MsZ dňa 18.06. a 25.6.2019 

 

 

28 
 

termín, kedy budú oslavy mesta. Tiež uviedol, že p. Zlatníková odchádza od 1.7.2019 do dôchodku, 

na MsÚ odrobila 34 rokov v oblasti investičnej výstavby, prípravy stavieb, verejne jej poďakoval za 

všetku prácu, ktorú pre mesto urobila.  

 Pán farár Markoš reagoval na p. Koreňa, že nevie kedy vznikol termín osláv mesta dňa 

22.06.2019, ale termín Farského dňa vznikol dňa 29.06.2018. Poukázal na to, že je to uhol pohľadu 

to vnímať ako konkurenciu alebo na druhej strane ako na spoločnú oslavu mesta na rozličných 

fórach, priklonil sa k druhému pohľadu.  

 Pán Jurga uviedol, že už bol na zasadnutí už viackrát, kde bojuje za majetok svojej rodiny, 

snaží sa ochrániť práva občanov v meste Sliač. Vystúpil ohľadne križovatky Na Dolinke v ÚP 

centrálnej mestskej zóny. Už v roku 2002 mu podpísal primátor Koreň, že jeho pozemok je určený 

ako stavebný pozemok s presne vytýčenými hranicami. Od roku 2014 začali problémy z dôvodu 

vybudovania križovatky, ktorá bola naprojektovaná. Zrezáva jeho pozemok bez možnosti vstupu na 

jeho pozemok, čím ho dehonestuje. Vývoj križovatky nebol celkom po technickej stránke legitímne 

naprojektovaný, nebol robený prieskum, alternatívne návrhy, neboli robené riešenia, ktoré by to 

mohli vyriešiť v menšom meradle. Súčasná križovatka má vyhovovať všetkým druhom dopravy. 

Kamión s návesom križovatkou neprejde. Poukázal na projekt, ktorého vypracovanie zabezpečil    

p. Dunčko za tri dni. Vybudovanie križovatky je možné aj iným spôsobom, s rešpektovaním 

ústavných práv občanov, aby ich majetok nebol poškodený. V projekte križovatka dostala štatút 

verejnoprospešnej stavby, žiada sa rezervovanie územia, vysporiadanie pozemkov. Mesto mu 

ponúkalo nevýhodné ponuky na výmenu pozemku. Pán Jurga uviedol, že na poslednom stretnutí 

s p. primátorkou sa opýtal, či by mesto nechcelo odkúpiť pozemok, že by to poslanci neschválili, že 

by to bolo drahé, lebo je to v centrálnej zóne mesta, uviedol, že mu na to pani primátorka 

odpovedala, že by to vysvetlila poslancom s tým, že by sa tam dala postaviť cukráreň. Pani 

primátorka na to reagovala, že povedala, že ten pozemok je mesto ochotné odkúpiť za trhovú cenu 

podľa znaleckého posudku, alebo mesto ponúklo na výmenu dva pozemky v IBV JUH. Bola tam aj 

pani Zlatníková, má svedka a teraz p. Jurga zavádza. To, že by sa tam dala postaviť cukráreň 

myslela vážne, nakoľko sa Kino Hron ide rekonštruovať a je veľký predpoklad, že sa bude využívať 

ináč. Dolinka, ktorá tam sídli ako kaviareň je pre toto mesto veľkým prínosom.  

 Poslanec Moravčík reagoval na príspevok p. Jurgu, že kamión s návesom križovatkou 

neprejde. V dnešnej dobe sú kamióny tak spravené, že križovatky sú tomu prispôsobené a kamióny 

s návesom križovatkou prejdú. Uviedol, že to, že ho pani primátorka zavádza nie je pravda, 

zúčastnil sa aj stavebnej komisie. Ďalej uviedol, že sa p. Jurga dnes priznal, že mu aj p. Dunčko 

ponúkal stavebné pozemky, čo doteraz nepriznával. 

 Pani poslankyňa Sujová p. Jurgovi uviedla, že špeciálne kvôli nemu zaradila tento bod do 

rokovania stavebnej komisie, aby si tento problém vydiskutovali z obidvoch strán, aby sa k nemu 

vyjadrili aj odborníci s odbornými stanoviskami a s možnosťami riešenia, aby boli akceptovateľné 

z obidvoch strán. Na zasadnutie komisie bol prizvaný aj p. Jurga, ale sa jej nezúčastnil 

z pracovných dôvodov. Pani Sujová uviedla, že stanoviská bude prezentovať, keď sa bude 

prerokúvať bod centrálna mestská zóna.  

 Pani primátorka uviedla, že sa nehanbí priznať, že p. Jurgovi ponúkla odkúpenie jeho 

pozemku za trhovú cenu, a aby mesto nebolo na tom stratové, ten zvyšok pozemku, ktorý nie je 

rezervovaný na okružnú križovatku dokáže mesto využiť. Dôležité je, že ostatní občania nedoplatia 

na to, že mesto vykúpi celý pozemok, ktorý by len tak ležal. Ako primátorka nemôže pozerať na 

individuálne záujmy, ale predovšetkým na záujmy všetkých občanov mesta.  

 Pán Krajči poukázal na článok uverejnený v mestských novinkách , kde p. Dunčko napísal, 

že podal trestné oznámenie na p. Bálinta a na p. Vávru. Opýtal sa, v akom štádiu sú tieto trestné 

oznámenia. Uviedol, že to boli súkromné veci p. Dunčka, ktorý použil finančné prostriedky 

z rozpočtu mesta na zaplatenie právnika. Ďalej uviedol, že už dávnejšie sa hovorí o zavedení 

nového kamerového systému v meste. Nemá nič proti tomu, ale pokiaľ tento systéme nie je 

kontrolovaný priamo centrálnym pultom, tak úspešnosť zistenia páchateľa je nízka. Pokiaľ tento 
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systém bude kontrolovaný, navrhuje, aby sa zamestnali dôchodcovia napr. aj invalidní, ktorí by to 

kontrolovali. Už na minulých zastupiteľstvách sa zaoberali činnosťou MsP. Viacerí sa zhodli na 

tom, že MsP, ktorá má dvoch členov je nefunkčná. Treba zvážiť či má, alebo nemá byť v meste 

MsP. Funkčná polícia by bola, keby mala osem členov. Uviedol, že príslušníci MsP stoja na 

prechode pri ZUŠ a zabezpečujú bezpečný prechod detí do školy. Navrhol, aby autobus, ktorý vozí 

deti do školy parkoval priamo pred školou, je nápomocný s týmto návrhom, s požiadavkou ísť aj s 

pani primátorkou  na SAD Zvolen. Pán Krajči ďalej oslovil poslancov s požiadavkou na spoluprácu 

ohľadom leteckých dní z dôvodu obmedzenia negatívneho vplyvu leteckých dní na obyvateľov 

mesta.  

 Pán Moravčík sa vyjadril ku kruhovému objazdu pri ZŠ, autobus tam nemôže zaparkovať, 

pretože ráno tam parkuje veľmi veľa rodičov, ktorí vozia deti do školy.  

 Pani primátorka odpovedala na príspevok p. Krajčiho, že v roku 2018 mesto zaplatilo za 

vypracovanie trestných oznámení, nič sa neriešilo, vyžiadala si ich od právnika, podľa jej 

informácií neboli tieto trestné oznámenia na polícii podané. Ohľadne MsP informovala, že mesto 

podalo projekt na kamerový systém, ktorý bude prepojený na centrálny pult Ministerstva vnútra.                      

 Pán Bálint uviedol, že len teraz počul pravdu, že na jeho osobu nebolo podané trestné 

oznámenie. K vystupovaniu na zasadnutiach MsZ za minulého vedenia uviedol, že invektíva na 

občanov mesta boli oveľa horšie. Konkrétne bola osočená jeho manželka. Keď si zrátal, že platy 

úradníkov mesta sú vo výške cca 77 000 €, čo je približne 900 000 € za rok, je poľutovania hodné, 

že občan má presne vymedzený čas na vystúpenie 5 minút. Ďalej vyzval poslancov, či by nebolo 

možné zistiť, čo je nové so stavbou na Hôrke. Bolo povedané, že pred budovou budú vysadené, aby 

budovu nebolo vidieť.  

 Pán Vágner reagoval na správu z vykonanej kontroly, ktorú vypracovala hlavná kontrolórka 

mesta. Ocenil ako sa vysporiadala v správe s neoprávnene vyplatenými prostriedkami, len nie je 

uvedené, ako sa budú tieto neoprávnené finančné prostriedky vymáhať, kto ich bude vymáhať. Je 

potrebné o tom prijať uznesenie. Pani Škorňová uviedla, že má iné vyhotovenie, vymáhanie do 

správy dopĺňala. Bude informovať o návrhoch na odstránenie nedostatkov v bode rôznom.  

 Pán Danko nadviazal na príspevok z minulého zasadnutia MsZ ohľadne kresťanského 

spoločenstva GODZONE, ktoré pôsobí v našom meste. Po tomto príspevku bol veľký ohlas zo 

strany obyvateľov, ktorí nevedeli, že aj táto téma môže byť prerokovaná na zasadnutí MsZ. Opýtal 

sa, prečo ako cirkevné spoločenstvo používajú na svoju činnosť majetok mesta a to kultúrny dom. 

Uviedol, že obyvatelia, ktorí sa ozvali, vyjadrili k príspevku podporu a boli medzi nimi aj takí, ktorí 

boli intenzívne veriaci, ktorí chodili, alebo chodia do kostola. Pán Danko uviedol, že 

kontroverznosť v činnosti spoločenstva sa preniesla medzi farníkov do kostola, ktorí uviedli, že 

našli pokoj niekde inde. Uviedol, že vplyv spoločenstva v rámci kultúrneho a spoločenského života 

na Sliači je kontroverzný v tom, že ak je niečo kresťanské, cirkevné, malo by sa to konať v rámci 

kostola. Opýtal sa, či kultúrny dom slúži všetkým Sliačanom alebo nie. Ďalej poukázal na kaviareň 

Dolinka, opýtal sa prečo je určitým spôsobom nábožensky orientovaná. Niekedy boli na stoloch 

letáky s nápismi ako napr.: „vieš kto si, kam smeruješ“? Uviedol, že nemá proti cirkvi nič, ale 

nestotožňuje sa s tým, že vplývajú na mládež ako na skupinu, ktorá je vekovo najzraniteľnejšia 

skupina, ľahko ovplyvniteľná. Uviedol, že členovia spoločenstva sú poslanci, ktorí sú aj členovia 

rady školy a škôlky.  

 Pani Šeniglová uviedla, že zo zákona nemá prečo neprenajať spoločenstvu priestory Kina 

Hron, neprejavujú známky fašizmu, rasizmu, nerobia veci, ktoré nie sú v súlade so zákonom. Nemá 

dôvod ich selektovať za to, že sú veriaci, Slovensko je veriaca krajina, kde kresťanstvo nie je 

zakázané, nemá žiadne právo im priestory neprenajať.  

 Poslanec Moravčík povedal p. Dankovi, že ho veľmi mrzí, čo sa hovorí po Sliači. Týchto 

ľudí desať rokov prepravuje autobusom na stretnutia po celom Slovensku, po Čechách. Uviedol, že 

p. Danko podľa neho zavádza, lebo nie sú to len mladí ľudia. Zdôraznil, že týchto ľudí pozná 

a povedal, že podľa neho toto spoločenstvo nie je sekta. Uviedol, že nechodí do kostola, ale chodí 
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s nimi veľmi rád a podľa svojich možností im pomáha. Informoval, že dnes bol v Banskej Štiavnici, 

kde stretol pána, ktorý mu povedal, že chodí do spoločenstva na Sliač, kde si veľmi oddýchne, a bol 

to katolík, ktorý vyšiel práve z kostola.  

 Poslankyňa Butášová uviedla, že včera mali tretiu radu škôlky, na žiadnej rade škôlke nie je 

žiadne malé dieťa, sú tam len dospelí, kde sa preberajú veci výlučne spojené škôlka verzus mesto, 

tieto stretnutia sú formálne. Do tohto postu sa sama nehrnula, pani primátorka im vyslovila dôveru, 

ktorú opätovali, a ak sa preukáže niečo iné, nikto z nich nemá problém z tejto funkcie odísť.  

 Poslanec Kocúr sa vyjadril, že boli do rady škôl navrhnutí z dôvodu, že sú z poslancov 

najmladší a najviac sa ich to týka, nakoľko má syna, ktorý pôjde o chvíľu do škôlky.  

 Poslankyňa Šichtová uviedla, že sa jej dotkli vyjadrenia na stranu mladých kresťanov na 

minulom zasadnutí MsZ. Je veriaca katolíčka, chodí do kostola. Ústava SR je základný zákon štátu, 

v článku 24 ods. 2 je uvedené, že každý má právo slobodne prejavovať svoje náboženstvo, alebo 

vieru sám, alebo spoločne s inými, súkromne alebo verejne bohoslužbou, náboženskými úkonmi, 

zachovávaním obradov, alebo zúčastňovať sa na jeho vyučovaní. Ústava SR nám zaručuje toto 

právo slobodne sa združovať, prejaviť svoj náboženský názor. V kaviarni Dolinka bola veľakrát, 

žiadne letáky tam nenašla. A keby ich aj našla, prečítala by si ich, a je len na nej, ak ide o pozvanie, 

či sa zúčastní toho stretnutia alebo nie.    

 Pani Gallová uviedla, že práca s ľuďmi je naozaj veľmi ťažká. Keď človek stojí, či už na 

čele mesta, farnosti alebo komunity, je vystavený väčšej kritike, viac ho pozorujú a hodnotia. 

Uviedla, že viera jej v živote veľmi pomohla, radí sa k tradičným veriacim, mladých veriacich, pod 

vedením p. Slováka považuje za skupinu ľudí, ktorí prejavujú svoju vieru im blízkym spôsobom. 

Oslovujú mladých ľudí možno hudbou, prejavom. Mali by sme všetci hľadať medzi sebou to, čo 

nás spája, a nie to, čo nás rozdeľuje. Pani Gallová uviedla, že v Kaviarni Dolinka sa uskutočňujú 

charitatívne zbierky pre Charitu Sliač, benefičné koncerty. Pani Gallová poďakovala p. primátorke 

za spoluprácu pri projekte, ktorú podávala farnosť Sliač. Ide o výzvu Ministerstva kultúry 

„obnovme si svoj dom“, ktorej cieľom je oprava zvona a zvonice pri kostole. Tento projekt bol 

úspešný a tento rok sa začne s realizáciou. Ďalej poďakovala p. Dankovi za opravu schodov na 

Dome služieb.  

 

31. Záver 

 Pani primátorka ukončila zasadnutie Mestského zastupiteľstva a poďakovala poslancom za 

účasť na zasadnutí.   

  

       Ing. Mgr. et Mgr. Ľubica Balgová 

        primátorka mesta 

  

 

 

Bc. Michaela Mašurová, zapisovateľka 

 

 

 

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

 

Overovatelia zápisnice : 

 

Ing. František Lukáč, overovateľ                       ............................................... 

 

Marek Moravčík, overovateľ                              ............................................... 
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Príloha č.1 

K bodu č.  Správa z vykonanej kontroly  

 

 

Predkladá: Ing. Miroslava Škorňová, hlavná kontrolórka 
                                                                                                                                                            

 

Finančná kontrola vykonaná na základe uznesenia č. 59/2019 so zameraním na kontrolu 

správnosti určenia platu primátora, zástupcu primátora a hlavnej kontrolórky mesta Sliač za 

obdobie 2014-2018 

 

Cieľ kontroly: 
- Preveriť správnosť určenia platu primátora, zástupcu primátora a hlavnej kontrolórky mesta 

Sliač v období 2014 – 2018 

- V prípade zistenia rozdielov vo výpočte platových výmerov vyčísliť za každé rozpočtové 

obdobie:  

a) Rozdiel v čistej mzde, ktorá mala byť vyplatená a ktorá bola skutočne vyplatená 

v príslušnom rozpočtovom období 

b) Rozdiel v cene práce zamestnávateľa (tj. odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne 

hradené zamestnávateľom), ktorá mala byť vyčíslená a ktorá bola v skutočnosti 

vyčíslená a odvedená do poisťovní v príslušnom rozpočtovom období 

 

Z dôvodu zistených nedostatkov bol spísaný návrh správy č. 6189/2019, ktorý bol odovzdaný 

vedeniu mesta dňa 21.5.2019.  

 

Nedostatky v stanovení platov boli zistené za obdobie rozpočtových rokov 2015, 2016, 2017.  

 

V Návrhu správy č. 6189/2019 hlavná kontrolórka konštatovala porušenie § 31 ods. 1 písm. b) 

zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy -  použitie verejných 

prostriedkov nad rámec oprávnenia, ktorým dôjde k vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov (tj. 

porušenie finančnej disciplíny).  

 

Výsledky kontroly:  

 

ROK 2015 

 

Celková suma mzdových prostriedkov vyplatená nad rámec oprávnenia v roku 2015 

     
Rok 2015 Primátor  

Zástuca 

primátora 
Hlavná kontrolórka 

Spolu 

Spolu 

Hrubá mzda 2317,98 323,99 0 2641,97 

Cena práce 3133,91 438,03 0 3571,94 

Čistá mzda 1319,86 227,23 0 1547,09 

 

Suma vo výške porušenia finančnej disciplíny = 3571,94 € (suma zahŕňa cenu práce vyplatenú nad rámec 

oprávnenia tj. čistá mzda zamestnanca, odvody za zamestnanca, odvody hradené zamestnávateľom a daň zo 

závislej činnosti.  

 

 

K porušeniu finančnej disciplíny došlo z nasledovných dôvodov:  
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1. Primátor - "spätne vyplatená odmena za rok 2015" v rozpore s uznesením č.     89/2015 
 Dňa 24.6.2015 uznesením č. 89/2015 bolo schválené zvýšenie platu primátora vo výške 20 %  zo základného platu 

primátora. tj. 20 % z 2008 € = 402 €. Mesačná odmena 402 € bola primátorovi mesta vyplatená aj spätne za 

obdobie 1-5/2015. Zvýšenie platu primátora bolo schválené dňa 24.6.2015, od tohto dňa mal byť zvýšený aj jeho 

plat.  

Odmena mala byť v roku 2015 vyplatená iba odo dňa platnosti tohto uznesenia č. 89/2015 zo dňa 24.6.2015. 

     2. Zástupca primátora - stanovenie platu zástupcu primátora v roku 2015 v rozpore s uznesením č. 15/2015 

V roku 2015 bol plat zástupcu primátora určený nesprávne.  

Uznesením č. 15/2015 zo dňa 5.2.2015 stanovilo zastupiteľstvo:  

1.      Úväzok zástupcu = 1/3 pracovného úväzku primátora 

2.      Plat zástupcu primátora vo výške 643 € 

 

Mesto Sliač v roku 2015 upravilo plat zástupcu primátora v závislosti od výšky priemernej mzdy za rok 2014 (táto 

úprava sa vykonáva spravidla v mesiaci marec, keď je už známa priemerná mzda v národnom hospodárstve za 

predchádzajúci kalendárny rok). Plat zástupcu primátora bol však uznesením č. 15/2015 určený presnou sumou vo 

výške 643 € a nemal byť bez súhlasu zastupiteľstva upravovaný.  

 

Plat hlavnej kontrolórky bol v roku 2015 stanovený v správnej výške.  

Kontrolou mzdového listu za rok 2015 bolo zistené, že za mesiac december 2015 bola hlavnej kontrolórke 

vyplatená odmena vo výške 200 € bez schválenia mestského zastupiteľstva. Hlavná kontrolórka listom zo dňa 

20.1.2016 požiadala, aby jej táto odmena bola v mesiaci január 2016 zrazená zo základnej mzdy. Nakoľko však 

mesto pri spracovaní mzdy za január 2016 hlavnej kontrolórke nevyhovelo, vrátila odmenu (v čistom) na bankový 

účet mesta vo výške 141 €. Vrátenie odmeny je doložené bankovým výpisom a je súčasťou kontrolného spisu.  

ROK 2016 

Celková suma mzdových prostriedkov vyplatená nad rámec oprávnenia v roku 2016 

     

Rok 2016 Prímátor  Zástuca primátora 
Hlavná 
kontrolórka Spolu 

Hrubá mzda 2769,61 652,03 692,08 4113,72 

Cena práce 3744,51 881,54 935,69 5561,75 

Čistá mzda 1482,70 388,97 308,61 2180,28 

Suma vo výške porušenia finančnej disciplíny = 5561,75 € (suma zahŕňa cenu práce vyplatenú nad rámec 

oprávnenia tj. čistá mzda zamestnanca, odvody za zamestnanca, odvody hradené zamestnávateľom a daň zo závislej 

činnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

1. Primátor - nesprávne použitý násobok priemernej mzdy v závislosti od počtu obyvateľov mesta k 31.12.2015 
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Počet obyvateľov mesta Sliač k 31.12.2015 podľa Štatistického úradu = 4 997 obyvateľov. Pri výpočte platu primátora 

bol použitý nesprávny násobok priemernej mzdy podľa § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Zb. o právnom postavení a 

platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest.  

Nesprávny násobok použitý v roku 2016 = 2,34 (hranica 5 001-10 000 obyvateľov) 

Správny násobok, ktorý mal byť použitý v roku 2016 = 2,17 (hranica 3 001 – 5 000 obyvateľov) 

2.. Zástupca primátora - stanovenie platu zástupcu primátora v roku 2016 v rozpore s uznesením č. 15/2015 

V roku 2016 bol plat zástupcu primátora určený nesprávne. Uznesením č. 15/2015 zo dňa 5.2.2015 stanovilo 

zastupiteľstvo :  

1.      Úväzok zástupcu = 1/3 pracovného úväzku primátora 

2.      Plat zástupcu primátora vo výške 643 € 

Plat zástupcu primátora bol však uznesením č. 15/2015 určený presnou sumou vo výške 643 € a nemal byť bez 

súhlasu zastupiteľstva upravovaný, rovnako ako v roku 2015.   

3. hlavná kontrolórka - nesprávne použitý koeficient podľa zákona o obecnom zriadení  v závislosti od počtu 

obyvateľov mesta k 31.12.2015 

Plat hlavnej kontrolórky bol v roku 2016 nesprávne určený v dôsledku nesprávneho určenia koeficientu podľa počtu 

obyvateľov mesta k 31.12.2015. Rovnako ako pri plate primátora mesta určenom pre rok 2016.  

ROK 2017 

Celková suma mzdových prostriedkov vyplatená nad rámec oprávnenia v roku 2017 

     

Rok 2017 Primátor  Zástupca primátora Hlavná kontrolórka Spolu 

Hrubá mzda 0,00 80,96 0,00 80,96 

Cena práce 0,00 109,46 0,00 109,46 

Čistá mzda 0,00 30,59 0,00 30,59 

 

        

Suma vo výške porušenia finančnej disciplíny = 109,46 € (suma zahŕňa cenu práce vyplatenú nad rámec 

oprávnenia tj. čistá mzda zamestnanca, odvody za zamestnanca, odvody hradené zamestnávateľom a daň zo 

závislej činnosti 

     
1. Zástupca primátora - stanovenie platu zástupcu primátora v roku 2017 v rozpore 

s uznesením č. 15/2015 

V roku 2017 bol plat zástupcu primátora určený nesprávne. Uznesením č. 15/2015 zo dňa 

5.2.2015 stanovilo zastupiteľstvo :  
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1.      Úväzok zástupcu = 1/3 pracovného úväzku primátora 

2.      Plat zástupcu primátora vo výške 643 € 

 

CELKOVÁ SUMA MZDOVÝCH PROSTRIEDKOV VYPLATENÁ NAD RÁMEC 

OPRÁVNENIA ZA OBDOBIE 2015,2016,2017 

 

Popis Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Spolu 

Hrubá mzda 2 641,97 4 113,72 80,96 6 836,65 

Cena práce 3 571,94 5 561,75 109,46 9 243,15 

Čistá mzda 1 547,09 2 180,28 30,59 3 757,96 

 

Návrh na uznesenie:  

 

 

Návrhy odporúčaní na nápravu zistených nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku:  

 

- Odstrániť protiprávny stav, nakoľko predmetné platy boli vyplácané nad rámec platnej 

právnej úpravy  - tj  začať konanie za účelom vrátenia finančných prostriedkov do rozpočtu 

mesta.  

- odporúčam v prípade prerokovania platu primátora (primátorky) určiť odmenu 

k základnému platu len v percentuálnom vyjadrení. 

- Mesto Sliač sa v súvislosti s výpočtom platu primátora a hlavného kontrolóra nachádza 

presne na hranici 5 000 obyvateľov, odporúčam pri stanovení platu na príslušný rok 

vyžiadať od Štatistického úradu počet obyvateľ k 31.12.predchádzajúceho roka 

 

V návrhu správy boli po dohode s primátorkou mesta určené nasledovné termíny.  
1) Lehota na podanie námietok k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam alebo 

opatreniam a k lehote na predloženie zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu 
zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku:  

     Termín do 31.7.2019 
11) Lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na      nápravu zistených 
nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku  

      Termín do 31.1.2020 

 

Kompletný spis (návrh správy + 11 príloh boli odovzdané právnikovi mesta), nakoľko v danej veci 

by už ďalej malo konať vedenie mesta.  

 

MsZ berie na vedomie 

Správu hlavnej kontrolórky z kontroly zameranej na správnosť určenia platu primátora, zástupcu 

primátora a hlavnej kontrolórky mesta Sliač za obdobie 2014-2018.  

 

 
Sliač,  

Dátum: 6.6.2019 
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Príloha č.2 

 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2.polrok 2019 

 

 

V zmysle §18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov predkladám mestskému zastupiteľstvu  návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie 2. 

polroka 2019 

 

A. KONTROLNÁ ČINNOSŤ 

 

1) Kontrola a dodržiavanie zmlúv o nájme mestského majetku (nájomné zmluvy, ktoré súvisia 

s využívaním mestských pozemkov a budov).  

 

2) Kontrola účelnosti, hospodárnosti a zákonnosti použitia finančných prostriedkov mesta na 

rozvojové aktivity (projektové dokumentácie a súvisiace výdavky): 

Centrum sociálnych služieb, UP Zóny Centrálna mestská zóna, UP Zóny Rybáre Juh – Blok 2, 

Ideová urbanistická štúdia „Rybáre pod kúpeľmi juh“, zriadenie vecných bremien v roku 2017. 

Termín vykonania kontroly: do najbližšieho zasadnutia MsZ Sliač. 

3) Kontrola účelnosti, efektívnosti a hospodárnosti použitia verejných zdrojov pri obstaraní 

projektovej dokumentácie na rekonštrukciu Kina Hron.  

 

 

     B.  PRÍPRAVA A TVORBA KONCEPČNÝCH A METODICKÝCH 

      MATERIÁLOV 

 

1) Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu  rozpočtu na rok 2020 

 

 

Ing. Miroslava Škorňová 

                                                                             hlavná kontrolórka mesta Sliač 

 

 

7.6.2019 

Sliač 

 

Schválené: 18.6.2019 
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Príloha č.3 

Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok  2018 
 

 

   V zmysle § 18 f ods. l  písm. c) zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

predkladám 
 

odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu mesta Sliač za rok 2018. 

 

Odborné stanovisko som spracovala na základe predloženého návrhu záverečného účtu 

mesta Sliač za rok 2018 (ďalej len Návrh záverečného účtu).  

 

1. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA 
 

Návrh záverečného účtu bol:  

 

1) predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva v zákonom stanovenej lehote tj. do 30.  

júna rozpočtového roka, 

2) Návrh záverečného účtu bol zverejnený dňa 6.6.2019 internetovej stránke mesta. V tomto 

prípade nebola splnená zákonná povinnosť zverejniť záverečný účet v zákonom stanovej 

lehote tj. najmenej 15 dní pred jeho schválením, čím mesto nedodržalo zákonné ustanovenia 

§ 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a  § 16 

ods. 9 zákona č. 583/2004 Z.z.  o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy). Návrh záverečného účtu bol zverejnený o dva dni 

neskôr ako určuje zákon. Napriek tomu finančná komisia bola o čerpaní rozpočtu za 

rok 2018 a predpokladanom finančnom usporiadaní prebytku za rok 2018 

informovaná na svojom zasadnutí dňa 4.6.2019.  

3) Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade so  zákonom o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy  

4) Mesto splnilo svoju povinnosť dať overiť účtovnú závierku audítorom. Táto povinnosť 

mestu vyplýva z § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z.  o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a z § 9 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov.  

5) Mesto postupovalo podľa § l6 ods. l zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovalo do 

záverečného účtu mesta.   

6) Mesto v súlade s § l6 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

finančne usporiadalo svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k subjektom, ktorým 

poskytlo prostriedky zo svojho rozpočtu. Ďalej usporiadalo finančné vzťahy k ŠR, štátnym 

fondom a k rozpočtu vyššieho územného celku ako aj k subjektom, ktorým poskytlo dotácie 

zo svojho rozpočtu v zmysle § 7 zákona o rozpočtových pravidlách územne samosprávy.  

7) Predložený návrh záverečného účtu obsahuje povinné náležitosti podľa § l6 ods. 5 zákona 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy:  

a/ údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 tohto zákona v súlade 

    s rozpočtovou klasifikáciou, 

b/  bilanciou aktív a pasív,  

c/  prehľad o stave a vývoji dlhu,  

d/ údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti,  
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e/ prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5 zákona  

    o rozpočtových   pravidlách územnej samosprávy v členení podľa jednotlivých 

    príjemcov.  

d/  hodnotenie plnenia programov,  

 

Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti, a prehľad o poskytnutých zárukách podľa  

jednotlivých príjemcov záverečný účet za rok 2018 neobsahuje, pretože mesto nevykonáva 

podnikateľskú činnosť a  neposkytlo žiadne záruky v zmysle všeobecných právnych predpisov.  

     

2. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU 

 

Finančné hospodárenie mesta Sliač sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením mestského 

zastupiteľstva číslo 438-440/2017  prijatého zasadnutí OZ  dňa 14.12.2017. 

 

Schválený rozpočet Mesta Sliač bol v priebehu roka upravovaný na základe uznesení obecného 

zastupiteľstva a vykonaných rozpočtových opatrení, a to : 

 

- Rozpočtové opatrenie č. 1 zo  dňa 22.2.2018 schválené uznesením č. 464/2018 

- Rozpočtové opatrenie č. 2 zo dňa 10.5.2018 schválené uznesením č. 481/2018 

- Rozpočtové opatrenie č. 3 zo dňa 27.6.2018 schválené uznesením č. 503/2018 

- Rozpočtové opatrenie č. 4 zo dňa 9.8.2018 schválené uznesením č. 521/2018 

- Rozpočtové opatrenie č. 5 zo dňa 20.9.2018 schválené uznesením č. 542/2018 

- Rozpočtové opatrenie č. 6 zo dňa 22.11.2018 schválené uznesením č. 570/2018 

- Rozpočtové opatrenie č. 7 schválené primátorkou mesta na základe uznesenia č. 147/2018 

zo dňa 7.12.2018. Toto rozpočtové opatrenie bolo na podnet hlavnej kontrolórky stiahnuté 

zo 4. rokovania mestského zastupiteľstva, nakoľko predkladaný materiál nekorešpondoval 

so skutočnosťou.  

 

 

Táto časť bola pripomienkovaná a bude upravená tak, aby údaje v záverečnom účte 

korešpondovali s výkazmi FIN 1-12 za celý konsolidovaný celok mesta Sliač (Mesto 

Sliač + rozpočtové organizácie zriadené mestom). Pripomienky boli doručené zo strany 

poslankyne Sujovej a zo strany hlavnej kontrolórky . 

 

 

Rozpočtové opatrenie č. 7 bolo na podnet hlavnej kontrolórky stiahnuté zo 4. rokovania 

mestského zastupiteľstva, nakoľko predkladaný materiál nekorešpondoval so skutočnosťou. 

Ekonomický úsek vykonal potrebné opravy. Konštatujem, že materiál, ktorý bude 

predložený na 5. zasadnutí mestského zastupiteľstva už bude správny.  

 

Jedná sa o posledné rozpočtové opatrenie vykonané v roku 2018. Schválila ho primátorka 

mesta na základe svojej právomoci, ktorú jej mestské zastupiteľstvo udelilo na základe 

uznesenia č. 14/2018 zo dňa 7.12.2018. Povinnosťou Mesta je však informovať poslancov 

o tomto rozpočtovom opatrení.  

 

Predmetom rozpočtového opatrenia bolo:  

Príjmová časť – skutočné príjmy mesta za rok 2018 boli upravené „na skutočnosť“, ide 

hlavne o zvýšené podielové dane a dotácie prijaté koncom roka 
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Výdavková časť – úprava podľa skutočného čerpania, nakoľko mesto malo v rozpočte vyššie 

celkové výdavky, v rámci tohto rozpočtového opatrenia boli tieto „plánované výdavky“ 

ponížené.  

 

 

 

2.1. ANALÝZA VYKONANÝCH ZMIEN ROZPOČTU MESTA ZA ROK 2018 

 

Rozpočet na rok 2018 bol zostavený ako vyrovnaný.  

Celkové rozpočtované príjmy 3 991 336,22 € 

Celkové rozpočtované výdavky 3 991 336,22 € 

Rozdiel               0,00 € 

 

Rozpočet bol v priebehu roka upravovaný na základe rozpočtových opatrení, ktorých bolo celkovo 

7, z toho 6 rozpočtových opatrení bolo schválených uznesením mestského zastupiteľstva a 1 bolo 

vykonané v kompetencii primátorky mesta na základe uznesenia č. 14/2018 zo dňa 7.12.2018.  

 

Pri vykonávaní rozpočtových zmien v priebehu roka 2018 mesto dodržiavalo § 12 ods. 3 zákona č. 

583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktorý hovorí, že obec sleduje v 

priebehu rozpočtového roka vývoj hospodárenia podľa rozpočtu a v prípade potreby vykonáva 

zmeny vo svojom rozpočte, najmä zvýšenie vlastných príjmov alebo zníženie výdavkov s cieľom 

zabezpečiť vyrovnanosť bežného rozpočtu ku koncu rozpočtového roka. 

 

 

2.2. ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE MESTA ZA ROK 2018 

 

Výpočet  prebytku rozpočtu mesta Sliač za rok 2018 

    
v € Schválený rozpočet Rozpočet po zmenách Čerpanie rozpočtu 

Bežný rozpočet 
 

    

Príjmy                       3 961 515,12                      4 181 486,43                               4 183 474,39     

Výdavky                       3 739 048,37                      3 828 011,86                               3 702 774,85     

Prebytok bežného rozpočtu                      222 466,75                      353 474,57                               480 699,54     

Kapitálový rozpočet       

Príjmy                              29 821,10                          258 420,92                                   258 420,92     

Výdavky                              66 133,85                          296 924,88                                   282 008,95     

Schodok kapitálového rozpočtu -                       36 312,75     -                  38 503,96     -                           23 588,03     
Prebytok/schodok rozpočtu v zmysle 
zákona o rozpočtových pravidlách 
(bez finančných operácií) vypočítaný 
podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b)                           186 154,00                          314 970,61                                   457 111,51     

Finančné operácie       

Príjmové finančné operácie                                                 -                            170 814,35                                   167 814,35     

Výdavkové finančné operácie                           186 154,00                          188 408,10                                   183 499,23     

Rozdiel vo finančných operáciách -                        186 154,00     -                      17 593,75     -                               15 684,88     
Prebytok podľa FIN 1-12 vrátane 
finančných operácií.  

  
                              297 376,86     
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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 457 111,51 € 

(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, zapojenie 

rezervného fondu do rozpočtu a podobne). Finančné operácie výrazne ovplyvňujú hotovostný 

prebytok mesta.  

 

VÝPOČET PREBYTKU A VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV 

ZA ROK 2018 

 

V tabuľke č. 1 uvádzam vysvetlenie výpočtu hotovostného prebytku za rok 2018.  Táto suma je 

základom pre usporiadanie finančných vzťahov za rok 2018.  

 

 

Tabuľka č. 1 

Ročný príjem finančných prostriedkov za rok 2018 do 
pokladne a na bankové účty mesta (obrat MD účtov 221 
a 211) 

5 718 045,28 € 

Ročný úbytok finančných prostriedkov za rok 2018 z 
pokladne a z bankových účtov mesta (obrat Dal účtov 
221 a 211) 

5 340 545,81 € 

Celkový rozdiel (príjem mínus výdaj) za obdobie od 
1.1.2018 do 31.12.2018 

377 499,47 € 

Upravený hotovostný prebytok  

Medzibankový prevod medzi účtami mesta (prostriedky 
boli z jedného účtu odpísané dňa 30.12.2017 a na druhý 
účet boli pripísané dňa 2.1.2018). Nakoľko sa jedná iba 
o medzibankový prevod medzi účtami mesta, 
nemôžeme túto sumu počítať ako „reálny príjem“. 
V starom roku 2017 (30.12.2017) sme mali výdaj – toto 
sme zohľadnili aj v záverečnom účte 2017 

- 110 513,77 € 

Kapitálové výdavky hradené z RF v roku 2018 (v roku 
2018 bola do RF prevedená suma 300 000 € - prebytky 
minulých rokov, z toho 136 213  € bolo použitých na 
úhradu kapitálových výdavkov). Táto suma prostriedkov 
iba odišla z bankových účtov mesta (zdroj sú 
prostriedky minulých rokov, nie bežné príjmy mesta 
v roku 2018, z ktorých je tvorený prebytok 2018).   

            
136 213,00 € 

„Hotovostný prebytok „ za rok 2018, tj. suma, z ktorej 
budeme vychádzať pri vysporiadaní prebytku za rok 
2018  

 403 198,70 € 
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Tabuľka č. 2 

Následne musíme postupovať podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a vylúčiť zo sumy 403 198,70 účelové prostriedky. Uvádzam môj návrh úpravy prebytku, ktorý 

je oproti zverejnenému návrhu upravený o dve položky – vratka DSS + exekúcie zamestnancov:  

 

„Hotovostný prebytok „ za rok 2018, tj. suma, z ktorej 
budeme vychádzať pri vysporiadaní prebytku za rok 
2018. Celú sumu však do rezervného fondu previezť 
nemôžeme, nakoľko ju musíme upraviť o „tie peniaze“ 
ktoré nám musia zostať na bežnom účte a nemôžeme 
si z nich urobiť „úspory“ tj. rezervný fond 

 403 198,70 € 

Vylúčime účelové prostriedky  v zmysle § 16 ods. 6 
zákona o rozpočtových pravidlách 

141 213,12 € 

Z toho:   
Dotácia Strecha ZŠ , ktorá prišla na účet mesta 14.12.2018 -125 013,95 € 

Rodinné prídavky, ktoré boli v roku 2019 vyplatené  -23,68 € 

Dopravné – prenesené kompetencie – zostatok 2018, 
prostriedky boli v roku 2019 poukázané základnej škole -1 515,29 € 

Dom seniorov – peniaze klientov  -188,28 € 

Dom seniorov – zábezpeky klientov (pokles zábezpek) 600,00 € 

Fond opráv rok 2018 (rozdiel medzi tvorbou a použitím fondu 
opráv v roku 2018) -14 090,77 € 

Vratka DSS za rok 2018 – podľa záverečného vyúčtovania -182,28 € 

Exekúcie zamestnancov, ktoré boli zrazené v roku 2018 
a neboli poukázané exekútorovi -498,87 € 

Dar pre Domov seniorov z roku 2017 -300,00 € 

Upravený prebytok (suma, ktorú možno previesť do 
rezervného fondu, prípadne iných peňažných fondov) tj. 
403 198,70 € – 141 213,12 € 261 985,58 € 
 

Túto sumu som oproti návrhu rozpočtu navrhla upraviť o nasledovné položky, ktoré v návrhu nie sú:  

 

Vratka DSS za rok 2018 – podľa záverečného 
vyúčtovania -182,28 € 

Exekúcie zamestnancov, ktoré boli zrazené v roku 
2018 a neboli poukázané exekútorovi -498,87 € 

Dar pre Domov seniorov z roku 2017 -300,00 € 
 

Záver:  

Tvorba rezervného fondu za rok 2018 = 261 985,58 € 

 

PREBYTOK PROSTRIEDKOV Z MINULÝCH ROKOV 

 

Navrhujem nadviazať na štruktúru dokumentu Záverečný účet mesta 2017. V Záverečnom 

účte za rok 2017 bola vypracovaná osobitná „kapitola“ PREBYTOK PROSTRIEDKOV 

Z MINULÝCH ROKOV.  

 

 

 

 



Č.j. 765-6758 /2019                     Mesto Sliač.      Zápisnica z 5. rokovania MsZ dňa 18.06. a 25.6.2019 

 

 

41 
 

V rámci záverečného účtu 2017 mesto inventarizovalo stav finančných prostriedkov 

(banka+pokladňa k 31.12.2017. Inventarizáciou prostriedkov dospelo k záveru, že na bankových 

účtoch mesta sa nachádzajú finančné prostriedky = „prebytky minulých účtovných období“ vo 

výške cca 526 tis. €. Pri usporiadaní prebytku za rok 2017 bolo z tejto sumy vyčlenených 300 000 

€, ktoré boli presunuté do rezervného fondu mesta.  Približne 136 000 € z tejto sumy bolo v roku 

2018 použitých na kapitálové výdavky, čím sa zhodnotil majetok mesta. Aj napriek tomuto 

odvážnemu kroku mesto zostalo počas celého rozpočtového roka 2018  finančne likvidné.  

Stav všetkých finančných prostriedkov mesta k 31.12.2018 

 

Bankové účty k 31.12.2018 1 032 745,36 € 

Pokladňa k 31.12.2018 420,72 € 

Spolu k 31.12.2018 1 033 166,08 € 

 
V rámci záverečného účtu za rok 2018 je potrebné túto sumu inventarizovať a identifikovať 

 

Tabuľka č. 3 obsahuje inventarizáciu finančných prostriedkov mesta Sliač k 31.12.2018 

Inventúra finančných prostriedkov mesta k 31.12.2018 (tj. aké peniaze malo mesto 

k 31.12.2018 na bankových účtoch a v pokladni 

 

Tabuľka č. 3  

p. č.  Položka  Suma 

1. Rezervný fond k 31.12.2018 262 310,57 

2. Zábezpeky - nájomné byty k 31.12.2018 71 728,92 

3. Fond opráv a údržby (Rozdiel tvorba mínus čerpanie za rok 2018 už bola 
prevedená na účet fondu opráv – tj. suma 14 090,77 €) 41 312,93 

4. Dom seniorov - zábezpeky klientov k 31.12.2018 5 600,00 

5. Dom seniorov - peniaze klientov k 31.12.2018 795,21 

6. Dar pre DSS z roku 2017 (stále evidovaný v účtovníctve ako nepoužitý 
k 31.12.2018) 300,00 

7. Exekúcie zamestnancov k 31.12.2018 498,87 

8. Sociálny fond k 31.12.2018 1 951,54 

9. Hotovostný prebytok 2018 403 198,70 

 Spolu identifikované finančné prostriedky mesta podľa stavu k 31.12.2018 787 696,74 

 Stav finančných prostriedkov k 31.12.2018 1 033 166,08 

 Rozdiel 245 469,34 

 V záverečnom účte za rok 2017 bola vyčíslená suma 526 495 € ako 
prostriedky minulých rokov nezaradené do rezervného fondu. Z toho v roku 
2018 pri schvaľovaní záverečného účtu za rok 2017 bolo z tejto sumy 
vyčlenených 300 000 €, ktoré boli zaradené do rozpočtu. Suma 226 495 € 
predstavuje prostriedky MR, ktoré boli identifikované pri zostavení 
záverečného účtu za rok 2017, ale ešte neboli prevedené do RF z dôvodu 
dodržania zásady opatrnosti. (aby mesto nezostalo platobne neschopné).  226 495,00 

 Rozdiel (rezerva) medzi sumou prebytkov minulých rokov identifikovaných 
v rámci prepočtu prebytku za rok 2017 a za rok 2018 18 974,34 
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Z tabuľky č. 3 vyplýva, že mesto malo k 31.12.2018 ešte zostatok prebytkov minulých rokov vo 

výške 245 469,34 €. Pani primátorka pri zostavovaní záverečného účtu navrhla vytvoriť nový 

peňažný fond (okrem rezervného), ktorý bude vedený na osobitnom bankovom účte  

 = FOND NA FINANCOVANIE PROJEKTOVÝCH DOKUMENTÁCIÍ NA PROJEKTOVÉ 

ZÁMERY MESTA SLIAČ A NA SPOLÚČASTI V PROJEKTOCH 

 

Zo sumy 245 469,34 € navrhujeme presunúť do „nového fondu na financovanie 

projektových dokumentácií a spoluúčastí“ v rámci usporiadania finančných vzťahov 

za rok 2018 sumu vo výške 150 000 €. 

 

Rovnako ako v roku 2017 aj v roku 2018 som vykonala podrobnú kontrolu finančného okruhu za 

rok 2018. Tj. porovnanie obratov finančných účtov hlavnej knihy mesta (stav k 31.12.2018) na 

výkazy FIN 1-12 k 31.12.2018 (mesto + rozpočtové organizácie).  

V rámci tejto kontroly boli identifikované minimálne rozdiely na strane príjmov a na strane 

výdavkov mesta.  

Zároveň som do kontroly finančného okruhu zapojila aj rozpočtové organizácie. Všetky 

prostriedky, ktoré mesto poukazuje školským zariadeniam (prenesené, originálne kompetencie) sú 

v účtovníctve mesta evidované bez priradenia položky ekonomickej klasifikácie (tj. rozpočtovej 

položky). Položku ekonomickej klasifikácie priraďujú až školy pri úhrade svojich výdavkov. Toto 

sa premietne do ich výkazov o čerpaní rozpočtu tj. FIN 1-12.  

V budúcom roku navrhujem vytvoriť Harmonogram tvorby záverečného účtu mesta (tak ako 

tvoríme Harmonogram tvorby rozpočtu) za účelom zabezpečenia vykonania tejto kontroly.  

 

Až keď je odkontrolovaný finančný okruh mesta v rámci celého konsolidovaného celku (mesto + 

rozpočtové organizácie) je možné s určitosťou vyčísliť hotovostný prebytok a urobiť inventarizáciu 

finančných prostriedkov mesta k 31.12..  
 

Záver:  

Hotovostný prebytok mesta za rok 2018 403 198,70 € 

Z tohto prebytku musíme vybrať účelové 

prostriedky + tvorbu fondu opráv za rok 2018 

141 213,12 € 

Tvorba rezervného fondu za rok 2018 261 985,58 € 

Tvorba „nového peňažného fondu na 

projektovú dokumentáciu a spoluúčasti“ 

z prebytkov minulých rokov 

150 000,00 € 

Spolu prevod na peňažné fondy (rezervný 

fond + „nový peňažný fond“) 

411 985,58 € 

 

 

ároveň upozorňujem na skutočnosť. Prebytky minulých rokov patria do peňažných fondov (§ 15 

zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy). Dňa  31.12.2018 malo mesto na 

bankových účtoch a v pokladni finančné prostriedky vo výške 1 033 166,08 €. Mesto je povinné 

zabezpečiť svoju finančnú likviditu tak, aby bolo schopné prostriedky minulých období tj. sumu 

411 985,58 € previesť na peňažné fondy.  
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2.3. PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV 

Vlastné príjmy bežného rozpočtu predstavovali daňové príjmy a nedaňové príjmy. Príjmy 

kapitálového rozpočtu predstavovali prevažne príjmy z predaja majetku mesta.  

 

Príjmy bežného rozpočtu boli tvorené aj dotáciami na činnosť preneseného výkonu štátnej správy 

(matrika, stavebný úrad, školstvo, opatrovateľky a podobne) 

 

Významné položky bežných príjmov:  

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 
Najväčší podiel na celkovom objeme daňových príjmov 79,75 % má výnos dane poukazovanej 

územnej samospráve zo štátu tzv. podielová daň zo štátneho rozpočtu, ktorej vývoj  za posledné 

štyri roky je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 

 

Rok 2014 1 212 033,77 € 

Rok 2015 1 390 598,41 € 

Rok 2016 1 576 113,77 € 

Rok 2017 1 696 307,86 € 

Rok 2018 1 904 831,93 € 

 

Ministerstvo financií SR zverejnilo výšku podielových daní na rok 2018 pre mesto Sliač vo výške 

1 830 473 €, skutočné plnenie prestavovalo 1 904 831,93 €.  Táto skutočnosť ovplyvnila aj plnenie 

daňových príjmov rozpočtu mesta.  

 

 

Prehľad výberu najvýznamnejších daní a poplatkov za obdobie 2014-2018 

 

Daň z nehnuteľností za obdobie 2014-2018 

2014 242 343,00 € 

2015 239 877,65 € 

2016 249 051,43 € 

2017 245 345,99 € 

2018 250 692,13 € 

Rozpočtované príjmy pre daň z nehnuteľností 253 000 €, skutočné plnenie predstavovalo 

250 692,13 €.  

 

Prehľad výberu dane z nehnuteľností (daň z pozemkov, stavieb, bytov)  v roku 2018:  

Daň 

z nehnuteľností 

Vyrubená daň v 

€ 

Zaplatená daň podľa výkazu FIN 1-12 v € za 

jednotlivé dane spolu 

Daň z pozemkov 53791,63 250 692,13 € 

Daň zo stavieb 182 723,55 

Daň z bytov 12 875,88 

Spolu 249 391,06 

 

 

Upozorňujem na rozdiel medzi výkazom FIN 1-12 a výkazom pre daň z nehnuteľností vo výške 

1858,12 €, v minulom roku tento rozdiel predstavoval cca 12  €) 
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Prehľad výberu dane za ubytovanie za obdobie 2014-2017 

2014 53 997,80 € 

2015 83 369,51 € 

2016 69 755,40 € 

2017 74 419,20 € 

2018 74 664,00 € 

 

Rozpočtované príjmy pre daň za ubytovanie 76 000 €, skutočné plnenie predstavovalo 74 664,00 €. 

Ku dňu spísania tohto stanoviska mesto neeviduje nedoplatky na dani z ubytovania.  

 

Prehľad výberu poplatku za komunálny odpad za obdobie 2014-2018 

2014 104 223,46 € 

2015 104 906,24 € 

2016 143 403,42 € 

2017 155 931,67 € 

2018 149 197,37 € 

 

Rozpočtované príjmy z poplatku za komunálny odpad 141 707 €, skutočné plnenie predstavovalo 

149 197,37 €. 

 

Kladne hodnotím účinnosť vymáhania daňových nedoplatkov zo strany mesta. Nakoľko sa mestu 

podarilo vybrať daňové nedoplatky aj za predchádzajúce daňové obdobia.   

 

 

Nedaňové príjmy 

 

Príjmy z vlastníctva majetku za obdobie 2014-2018 

 – prenájom nehnuteľností a mestských nájomných bytov 

2014 172 010,52 € 

2015 292 939,79 € 

2016 283 353,33 € 

2017 216 204,15 € 

2018 209 290,30 € 

 

 

Príjmy z predaja výrobkov tovarov a služieb v roku 2018 dosiahli sumu 206 561,21€. Táto suma 

zahŕňa príjmy z poplatkov za sociálne služby poskytované v Domove seniorov, príjmy z energií, 

ktoré mesačne platia nájomníci mestských nájomných bytov.  

 

2.4 Kapitálové príjmy 

 

Kapitálové príjmy mesta v roku 2018 predstavujú sumu 258 420,92 , z toho:  

 

Položka Suma  Poznámka 

Kapitálové granty 138 483,95 € Nenávratný finančný príspevok na 

rekonštrukciu strechy základnej školy = 

125 013,95 €, nenávratný finančný 

príspevok od SFZ na rekonštrukciu 

priestorov na futbalovom ihrisku 12 000 € 
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NFP na detské ihrisko od nadácie VUB – 

1400 € 

 

Príjem z predaja 

kapitálových aktív 

119 936,97 € Predaj mestského majetku (odpredaj časti 

budovy v areáli bývalého družstva – 

Miškovič, Ludrovan, Kŕčik, predaj 

pozemkov pre Poľnohospodárske družstvo 

Lieskovec, predaj pozemku p. Chudý 

Spolu 258 420,92 €  

 

 

1.3.  Príjmové finančné operácie 
Príjmové finančné operácie boli vykázané vo výške 142 055,31 €.  

 

Finančný prevod z rezervného fondu mesta na bežný účet za účelom 

financovania kapitálových výdavkov mesta 

 

136 203,59 € 

Účelové prostriedky vybraté z prebytku za rok 2017 a zaradené do 

rozpočtu 2018 v zmysle § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy (vratka dotácie pre DDS za 4. Q 2018, prenesené 

kompetencie – dopravné pre žiakov ZŠ, vlastné príjmy školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sliač vrátené na účet 

mesta k 31.12.2017) 

4 072,82 €  

Prijaté finančné zábezpeky od nájomníkov obecných nájomných bytov 

a klientov v Domove seniorov   

  1 738,90 € 

Ostatné príjmové finančné operácie – prenesené kompetencie IOMO – 

zapojenie do rozpočtu 

40,00 € 

Spolu Mesto 142 055,31 € 

Príjmové finančné operácie školských zariadení (zapojené prostriedky 

z roku 2017 – predovšetkým ZŠ A. Sládkoviča - Erasmus  

28 759,04 € 

Príjmové finančné operácie spolu 170 814,35 € 

 

2.4 PREHĽAD ČERPANIA VÝDAVKOV 

 

           Sumarizácia bežných výdavkov mesta Sliač k 31.12.2018 (vrátane rozpočtových organizácií) 

 

 

Program     Funkčná klasifikácia Rozpočet po 

poslednej 

zmene 2018 

Skutočnosť 

2018 

% 

plnenia 

Skutočnosť 

2017 

1. Manažment a kontrola 409 329,96 408 658,44 99,8 397 942,02 

2. Propagácia a marketing 17 533,31 17 533,31 100 14 272,96 

3. Interné služby 250 244,65 248 642,55 99,4 232 811,38 

4. Bezpečnosť 37 350,94 37 350,94 100 36 643,53 

5. Odpadové hospodárstvo 428 148,69 428 147,87 100 328 210,40 

6. Komunikácie 26 569,88 26 569,88 100 24 143,03 

7. Vzdelávanie 2 003 049,98 
 

1 962 711,36 
 

99,09 1 762 227,25 
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8. Šport 26 192,48 26 192,48 100 15 650,58 

9. Prostredie pre život 70 361,47 70 361,47 100 130 729,53 

10. Požiarna ochrana 2 100,00 1 132,18 53,9 1 350,79 

11. Sociálne a spoločenské 

služby 

179 198,09 177 327,35 99 145 475,80 

12. Správa a údržba objektov 

mesta 

61 123,65 59 506,41 97,4 54 224,06 

13. Rozvojový program mesta 395 519,15 373 809,71 94,5 545 764,92 

14. Správa bytov 113 747,26 38 182,38 33,6 48 721,29 

15. Domov pre seniorov 292 878,85 292 156,70 99,8 288 327,49 
 

Spolu 4 313 344,84 4 168 282,93 94,8 4 026 495,03 

 

 

Výdavky mesta Sliač medziročne narástli  v celkovej hodnote o 141 787,90 €.  

 

V nasledujúcom texte sú zdôvodnené najvýznamnejšie zmeny výdavkov (nárast alebo pokles) 

v rámci jednotlivých programov.  

 

Program 7  - vzdelávanie - medziročný nárast výdavkov o 200 484 €. 

V programe 7 vykázané výdavky na prenesené a originálne kompetencie na financovanie školských 

zariadení mesta. Ide o pravidelný nárast výdavkov na školstvo. Predchádzajúci nárast (tj. 

medziročný nárast 2016 – 2017 bol vo výške 211 296,94 €.  

 

Program 13  - rozvojový program mesta  - medziročný pokles výdavkov o 171 955 €. 

V rámci programu 13 mesto vykazuje výdavky na investičné akcie ako aj splátky úverov.  

Mesto v roku 2018 vynaložilo na kapitálové výdavky menej finančných prostriedkov ako v roku 

2017 – pokles cca o 160 tis. €. Zároveň však narástli splátky úverov cca o 28 tis € (pribudol 

investičný úver na vybudovanie a rekonštrukciu miestnych komunikácií, zároveň v auguste 2018 

bol splatený úver na kotolne)   

 

 

Program 5 – Odpadové hospodárstvo – medziročný nárast o 99 937 € 

 

Dôvody nárastu výdavkov:  

1) V programe 5 sú vykázané kapitálové výdavky na obstaranie investičného majetku (kĺbový 

nakladač, traktor a polopodzemné kontajnery). Celková hodnota týchto kapitálových 

výdavkov = 88 485,60 €) 

2) V rámci programu 5 je vykázaný medziročný nárast miezd na kompostárni (úsek 

technických služieb) cca o 15 000 € 

 

Naproti tomu poklesli výdavky na prenájom kontajnerov a odvoz všetkých druhov odpadu . Pokles 

oproti roku 2017 cca o 15 000 €.  
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V nasledujúcej tabuľke prehľad výdavkov mesta na prenájom kontajnerov a odvoz všetkých druhov 

odpadu za posledné 3 roky:  

 

Rok  Prenájom 

kontajnerov 

odvoz všetkých 

druhov odpadu 

Spolu 

2016 776,65 € 133 166,53 € 133 943,38 € 

2017 1035,83 € 144 366,50 € 145 402,33 € 

2018 1035 84 € 139 361,97 € 140 397,81 € 

 

 

Program 9 – Prostredie pre život – medziročný pokles o 60 368  € 

 

V programe 9 sú vykázané výdavky na údržbu verejnej zelene, mestský mobiliár, prevádzka 

verejného osvetlenia, vrátane elektrickej energie za verejné osvetlenie, výdavky na vodovod 

Sampor.  

V rámci tohto programu boli v roku 2017 vykázané kapitálové výdavky na vybudovanie vodovodu 

v časti Sampor vo výške 55 937 €. V roku 2018 sú vykázané kapitálové výdavky na tomto 

programe v nižšej hodnote cca 3 000 €, čo predstavuje výdavky na rozšírenie verejného osvetlenia.  

Bežné výdavky v rámci tohto programu medziročne poklesli o cca o 7 530 €.  

 

 

Program 11 – Sociálne a spoločenské služby  - medziročný nárast o 31 752 € 

V programe 11 – Sociálne a spoločenské služby sú vykazované výdavky spojené s poskytovaním 

sociálnych služieb, ktoré mesto poskytuje v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych 

službách v znení neskorších predpisov (opatrovateľská služba, stravovanie dôchodcov  v zmysle § 

58 zákona o sociálnych službách). Rovnako sú tu vykazované aj výdavky na odmeny členov ZPOZ, 

príspevok pre Mestské kultúrne stredisko a dotácie v zmysle § 7 zákona o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy určené na verejnoprospešný účel zameraný charitu, kultúru, dôchodcov 

a podobne.   

 

V rámci tohto programu medziročne narástli výdavky na opatrovateľskú službu cca o 12 000 €. V roku 

2018 bol Mestskému kultúrnemu stredisku poskytnutý vyšší príspevok cca o 14 000 €.  

 

2.5 HOSPODÁRENIE PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE – MESTSKÉ KULTÚRNE 

       STREDISKO 

 

Príspevková organizácia mesta hospodári podľa svojho rozpočtu nákladov a výnosov a výsledku 

hospodárenia. Jej rozpočet zahŕňa príspevok z rozpočtu zriaďovateľa a aj prostriedky prijaté od 

iných subjektov.  

 

Príspevok od mesta pre Mestské kultúrne stredisko: 

 
Rozpočtový rok  Výška príspevku Poznámka 

2016 47 960 €  

2017 56 210 € Mimoriadny príspevok 10000 € na Sliačske kultúrne leto 

2018 70 100 € Zvýšenie príspevku z dôvodu zvyšovania miezd vo verejnej správe 

 

Návrh záverečného účtu za rok 2018 obsahuje podrobný rozbor jednotlivých položiek hospodárenia 

mestského kultúrneho strediska.  
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3. Bilancia aktív a pasív  v EUR 

A K T Í V A  

Názov   KZ  k  31.12.2017 v EUR ZS  k  31.12.2018  v EUR 

Majetok spolu 8 137 453,52 8 082 932,81 

Neobežný majetok spolu 6 897 995,78 6 742 437,09 
z toho :   
Dlhodobý nehmotný majetok 3 373,66 8 866,50 

Dlhodobý hmotný majetok 5 670 041,07 5 477 132,54 
Dlhodobý finančný majetok 1 224 581,05 1 256 438,05 

Obežný majetok spolu 1 224 779,74 1 329 365,01 
z toho :   
Zásoby 1 500,71 1010,55 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 222 238,74 201 172,74 
Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 
Krátkodobé pohľadávky  229 979,94 89 245,43 
Finančné účty  771 060,35 1 037 936,29 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  14 678,00 11 130,71 

(zdroj Návrh záverečného účtu mesta Sliač za rok 2018) 

Hodnota dlhodobého hmotného majetku po zohľadnení oprávok klesá, to znamená, že majetok 

mesta sa napriek obstaraniu nového majetku postupne Mesto zúčtovalo ročné odpisy majetku, 

hodnota oprávok za rok 2018 predstavuje sumu 443 209 €. Majetok, ktorý bol do užívania zaradený 

v roku 2018 predstavuje hodnotu 217 118 €. 

Podľa stavu krátkodobých pohľadávok k 31.12.2018 došlo oproti predchádzajúcemu roku 

k medziročnému poklesu krátkodobých pohľadávok o 140 734 €. K výraznému poklesu došlo 

z dôvodu, že boli uhradené pohľadávky za odpredaj majetku vykázané k 31.12.2017. Keďže ide 

o netto hodnotu pohľadávok, zníženie tejto veličiny ovplyvnila aj tvorba opravných položiek 

k pohľadávkam z nedaňových príjmov mesta. Opravné položky k pohľadávkam z daňových 

príjmov však mesto stále netvorí. Zároveň negatívne hodnotím významné inventarizačné rozdiely 

vykázané medzi saldokontom nedaňových pohľadávok a účtovnou evidenciou, ktoré sú naďalej 

dlhodobo vykazované v účtovnej závierke.   

Medziročne narástol stav finančných účtov mesta (finančné prostriedky + ceniny) narástol 

o 266 875,94 €.    

Pozitívne hodnotím, že v priebehu roku 2018 v rámci usporiadania finančných vzťahov za rok 2017 

bolo z prebytkov minulých rokov na základe inventúry finančných prostriedkov prevedených 

300 000 € do rezervného fondu. Približne 136 000 € z tejto sumy bolo použitých na kapitálové 

výdavky, čím sa zhodnotil majetok mesta. Aj napriek tomuto odvážnemu kroku mesto zostalo počas 

celého rozpočtového roka 2018  finančne likvidné.  
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P A S Í V A 

Názov   KZ  k  31.12.2017 v EUR ZS  k  31.12.2018  v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 8 137 453,52 8 082 932,81 

Vlastné imanie  4 362 993,16 4 530 242,96 
z toho :   
Oceňovacie rozdiely  21 299,13 21 299,13 
Fondy 0,00 0,00 
Výsledok hospodárenia  4 341 694,03 4 508 943,83 

Záväzky 2 278 465,50 2 149 588,11 
z toho :   
Rezervy  54 911,13 56 443,67 
Zúčtovanie medzi subjektami VS 18 713,47 126 735,20 
Dlhodobé záväzky 1 528 568,03 1 458 060,97 
Krátkodobé záväzky 211 298,45 124 860,81 
Bankové úvery a výpomoci 464 974,42 383 487,46 

Časové rozlíšenie 1 495 413,81 1 403 101,74 

(zdroj – záverečný účet mesta Sliač k 31.12.2018) 

Na strane pasív došlo k medziročnému miernemu nárastu krátkodobých rezerv.  

Významné rezervy vykázané, ktoré mesto naďalej vykázalo v účtovnej závierke k 31.12.2018, 

rovnako ako tomu bolo  k 31.12.2017 predstavujú rezervy na súdne spory:  

Súdny spor vo veci pozemkov pod športovou halou 16 000 € 

Súdny spor s bývalým riaditeľom ZŠ 10 000 € 

Súdny spor vo veci tepelného hospodárstva 25 000 € 

 

Zúčtovacie vzťahy so subjektami verejnej správy  

Medziročne narástol stav tejto položky, významnú časť prestavuje dotácia na rekonštrukciu strechy 

na budove základnej školy cca 125 tis. €.  

 

Krátkodobé záväzky vo všeobecnosti poklesli o 86 438 €. Chcem však upozorniť na skutočnosť, že 

niektoré krátkodobé záväzky neboli k 31.12.-2018 vykázané. Jednalo sa hlavne o služby 

projektového manažmentu pri žiadosti o nenávratný finančný príspevok na materskú školu J. 

Cikkera a komunitné centrum cca 10 000 € a pasportizácia projektová dokumentácia dopravného 

značenia cca 5 000 €. Tieto záväzky neboli vykázané k 31.12.2018 ani ako nevyfakturované 

dodávky. Bolo ich nutné uhradiť v roku 2019 z nového rozpočtu.  

 

Dodávateľské faktúry nezaplatené k 31.12.2018 predstavovali sumu 27 306,56 €. Išlo o bežné 

nedoplatky v lehote splatnosti. Pre porovnanie uvádzam dodávateľské faktúry neuhradené 

k 31.12.2017 bol stav 37 971 €.  

 

Súčasťou dlhodobých záväzkov sú úvery poskytnuté zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Mesto 

dodržiava splátkové kalendáre a všetky prijaté úvery priebežne spláca. Splátky úveru ŠFRB sú kryté 

prijatým nájomným. Pri tomto prepočte som nebrala do úvahy zálohy na energie, ktoré splácajú 

nájomníci v mestských nájomných bytoch. Rozdiel medzi prijatým nájomným a splátkou úveru 

predstavuje fond opráv, ktorý je stanovený u každej bytovky v inej výške (od 0,84 % - 1,57 % 

obstarávacej ceny bytového domu).  
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4. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU 

 

Súčasťou záverečného účtu je aj prepočet úverovej zadlženosti mesta k 31.12.2018.  Pravidlá 

používania návratných zdrojov financovania sú upravené v ustanovení § 17 zákona o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy.  

 

Prepočet úverovej zadlženosti mesta Sliač za rok 2017 bol vykonaný v súlade s § 17 ods. 9 zákona č. 

583/2004 Z.z. v zn.n.p. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy .  
 

Kritérium v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávny v znení neskorších predpisov 

Prepočítaná hodnota 
kritéria na podmienky 

mesta Sliač 

1.Celková suma dlhu neprekračuje 60% bežných príjmov 
predchádzajúceho rozpočtového roka, výpočet v %: 

13,36 % 

2.Ročné splátky neprekračujú 25% bežných príjmov predchádzajúceho 
rozpočtového roka, výpočet v % 

6,32 % 

 

Celková suma dlhu neprekročila 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka 

podľa ustanovení § 17 ods. 6 Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zároveň ročné splátky 

neprekračujú 25% bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.  

 

ZÁVER 

 

1) Návrh záverečného účtu mesta Sliač za rok 2018 je spracovaný v súlade s príslušnými 

ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje 

všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy.  

 

2) Návrh záverečného účtu bol zverejnený o dva dni neskôr ako určuje zákon. Nebola dodržaná 

zákonná povinnosť zverejniť záverečný účet 15 dní pred jeho schválením, ktorá vyplýva 

z ustanovenia § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a  § 16 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z.z.  o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy. Pri tejto príležitosti chcem upozorniť na skutočnosť, že záverečný účet je jeden 

z najdôležitejších dokumentov mesta, povinnosť zostaviť záverečný účet udáva mestu zákon 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Pri usporiadaní finančných vzťahov sa 

rozhoduje o veľkej sume finančných prostriedkov:  
 

- Hotovostný prebytok =  403 198,70 € 
- Z toho Príspevok do rezervného fondu za rok 2018 = 261 985,58 € 
- Suma finančných prostriedkov na bankových účtoch mesta a v pokladni k 31.12.2018  = 

1 033 166,08 € 
 

Je preto potrebné vypracovávať záverečný účet mesta v dostatočnom časovom predstihu, tak, aby sa 

s jeho úplným znením mohli oboznámiť poslanci, finančná komisia ako aj verejnosť a zároveň, aby bol 

dokument vypracovaný správne.  
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3) Časť – rozbor čerpania rozpočtu bola pripomienkovaná Zo strany pani poslankyne 

Sujovej a hlavnej kontrolórky. Už v rámci pripomienkovacieho konania boli 

oprávnené pripomienky akceptované a údaje v návrhu záverečného účtu boli upravené 

tak, aby korešpondovali s výkazmi FIN 1-12 za celý konsolidovaný celok mesta Sliač 

(Mesto Sliač + rozpočtové organizácie zriadené mestom).  

 

4) V rámci pripomienkovancieho konania bol hlavnou kontrolórkou upravený prepočet 

príspevku do rezervného fondu za rok 2018 
 

Príspevok do RF podľa Návrhu 

záverečného účtu  

 

262 966,73 € 

Príspevok do RF s pripomienkami 261 985,58 € 

Rozdiel 981,15 € 

 

Dôvod: úprava sumy, ktorá bude vybratá z hotovostného prebytku a to o nasledovné položky:  
 

Vratka DSS za rok 2018 – podľa záverečného 
vyúčtovania 182,28 € 

Exekúcie zamestnancov, ktoré boli zrazené v roku 
2018 a neboli poukázané exekútorovi 498,87 € 

Dar pre Domov seniorov z roku 2017 300,00 € 

Spolu 981,15 € 

 
 

5) Navrhujem nadviazať na štruktúru dokumentu Záverečný účet mesta 2017. V Záverečnom 

účte za rok 2017 bola vypracovaná osobitná „kapitola“ PREBYTOK PROSTRIEDKOV 

Z MINULÝCH ROKOV, nakoľko mesto postupne prevádza do peňažných fondov 

prostriedky minulých rokov. V závere návrhu záverečného účtu sú návrhy uznesení, okrem 

iného aj tvorba „nového peňažného fondu“ ale v textovej časti návrhu záverečného účtu nie 

je uvedená informácia, prečo navrhujeme presunúť ešte ďalších 150 000 €.  
 

6) Na záver uvádzam nasledovné upozornenie:   
 

Sumarizácia usporiadania finančných vzťahov za rok 2018 

 

Hotovostný prebytok mesta za rok 2018 403 198,70 € 

Z tohto prebytku musíme vybrať účelové 

prostriedky + tvorbu fondu opráv za rok 2018 

141 213,12 € 

Tvorba rezervného fondu za rok 2018 261 985,58 € 

Tvorba „nového peňažného fondu na 

projektovú dokumentáciu a spoluúčasti“ 

z prebytkov minulých rokov 

150 000,00 € 

Spolu prevod na peňažné fondy (rezervný 

fond + „nový peňažný fond“) 

411 985,58 € 
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Disponibilné zdroje mesta ku dňu schválenia záverečného účtu:  

 

Zostatok finančných prostriedkov na bankových účtoch 

k 18.6.2019 – disponibilné, neviazané zdroje, z ktorých by sme 

mali vytvoriť rezervný fond 

459 332,00€ 

Prevod na peňažné fondy spolu 411 985,58 € 

Rozdiel 47 346,42 € 

20.6. 2019 prídu podielové dane vo výške približne 117 419,00 € 

Z toho pošleme školským zariadeniam dotáciu na prevádzku 

a na mzdy (originálne kompetencie) 

83 162,73 € 

Náš disponibilný zostatok na prevádzku mesta (prepočítaný) 81 602,69 € 

 

Iba mesačné mzdy predstavujú sumu 77 000 €. Upozorňujem preto, aby mesto postupovalo v zmysle 

zásady opatrnosti pri prevádzaní prostriedkov na fondové účty.  

 

 

                                                                                                                              Ing. Miroslava Škorňová 

Sliač, 18.6.2019                                                                           hlavná kontrolórka mesta 

          v.r. 
 


