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 Z á p i s n i c a 

 z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva (MsZ) v S l i a č i  konaného dňa 14. decembra 2017 

Miesto    : Zasadacia miestnosť MsÚ 

Primátor   : Ing. Daniel Dunčko  

Zást. primátora  mesta: Ing. Robert Urbanec 

Prednosta úradu  : Ing. Jozef Žabka 

Poslanci MsZ   : podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení poslanci :    Tomáš Škamla 

P r o g r a m : 

  1. Otvorenie, prezentácia prítomných poslancov 

  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

  3. Voľba návrhovej komisie 

  4. Schválenie programu MsZ 

  5. Kontrola plnenia uznesení 

  6. Schválenie dotácií n a základe podaných žiadostí podľa VZN č.26/2015 o poskytovaných  

      dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu mesta Sliač 

  7. Schválenie návrhu VZN č.30/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 

     základnej umeleckej školy, dieťaťa materskej školy a dieťaťa školského zariadenia na  

     rok 2018  

  8. Schválenie návrhu VZN č.24/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunál- 

      Ne odpady a drobné stavebné odpady 

  9. Stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu mesta na rok 2018 

10. Schválenie návrhu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Sliač na rok 2018 a výhľady 

      na roky 2019 a 2020 

11. Schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projek- 

      tu „Cyklotrasa, Sielnica, Sliač, Kováčová“ 

12. Schválenie návrhu rozpočtu mesta Sliač a jeho rozpočtových organizácií na rok 2018 a vý- 

      hľady na roky 2019 a 2020 

13. Rozpočtové opatrenie č.8/2017 

14. Schválenie účelovej dotácie pre Mestské kultúrne stredisko Sliač na rok 2017 

15. Vrátenie nevyčerpaných finančných prostriedkov za rok 2017 do rezervného fondu mesta 

       Sliač 

16. Rozpočtové opatrenie č.9/2017 

17. Schválenie úpravy právomoci primátora na vykonávanie rozpočtových opatrení 

18. Schválenie predaja nehnuteľného majetku mesta Sliač a to: stavby súp. č.1855 „Opra- 

      várenské dielne“ postavenej na pozemku KN-C parc. Č.558/52, zapísanej na LV č.1 

      vedenom pre k. ú. Hájniky ako prípad hodný osobitného zreteľa pre Ing. Milana 

Ludrovana, 

      bytom Rybárska 410/40, 962 31 Sliač 

19. Schválenie predaja nehnuteľného majetku mesta Sliač a to: stavby súp. č.1838 „Opra- 

      várenské dielne“ postavenej na pozemku KN-C parc. č.558/51, zapísanej na LV č.1 

      vedenom pre k. ú. Hájniky ako prípad hodný osobitného zreteľa pre Milana Miškoviča, 

      bytom Kollárova 9, 962 31 Sliač 

20. Schválenie predaja nehnuteľného majetku mesta Sliač a to: stavby súp. č.1856 „Opra- 

      várenské dielne“ postavenej na pozemku KN-C parc. Č.558/53, zapísanej na LV č.1 
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      vedenom pre k. ú. Hájniky ako prípad hodný osobitného zreteľa pre Michala Krčíka,      

bytom Letná 675/2, 962 31 Sliač 

21. Schválenie spôsobu prevodu pozemkov KN-C p. č.980/2 záhrady o výmere 11 m
2
, k. ú. 

      Rybáre a p. č.1009/209 zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m
2
, všetko k. ú. Rybáre, 

      Formou zámeny z dôvodu hodného osobitného zreteľa medzi mestom Sliač a Branislavom 

      Markovičom, Š. Záhorského 24, 962 31 Sliač na druhej strane   

22. Plán práce mestského zastupiteľstva v Sliači na rok 2018 

23. Správa z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky  

24. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2018 

25. Informácie primátora o rýchlostnej ceste R2 

26. Informácie primátora 

27. Interpelácie poslancov 

28. Odpovede na interpelácie z predchádzajúceho MsZ 

29. Slovo pre verejnosť 

30. Rôzne 

31. Záver 

 

1.  Otvorenie  

 Rokovanie 25. zasadnutia mestského zastupiteľstva otvoril a viedol primátor mesta Daniel 

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

ospravedlnil sa p. poslanec Škamla, p. poslanec Bakša a p. poslanec Palečka prišli v priebehu 

zasadnutia. 

 

2.  Určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice 
Primátor mesta určil za zapisovateľa zápisnice p. Michaelu Mašurovú – zamestnankyňu MsÚ Sliač. 

Za overovateľov zápisnice určil primátor mesta p. poslanca Róberta Karniša a p. poslanca Jána 

Kíšika.   
 

3.  Voľba návrhovej komisie  

Do návrhovej komisie navrhol primátor mesta p. poslanca Roberta Urbanca a p. poslanca Jána 

Beličku.    

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie  
Uznesenie číslo 427/2017 

MsZ schvaľuje 

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

Beličku, p. Urbanca.  

                             Hlasovanie  za          8   

proti   

     zdržali sa   

     neprítomní   3 Bakša , Palečka, Škamla  

    

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

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 

Uznesenie číslo 428/2017 

MsZ schvaľuje 

program 25. zasadnutia MsZ mesta Sliač, predložený  Danielom Dunčkom primátorom mesta Sliač. 

  Hlasovanie  za                   8   

     proti            

     zdržali sa        
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     neprítomní   3 Bakša , Palečka, Škamla  

 

5.  Kontrola plnenia uznesení 

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

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 

Uznesenie číslo 429/2017 

MsZ berie na vedomie  

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

   Hlasovanie  za                     8 

     proti            

     zdržali sa        

     neprítomní    3 Bakša , Palečka, Škamla  

  

6. Schválenie dotácií na základe podaných žiadostí podľa VZN č.26/2015 o poskytovaní 

dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu mesta Sliač 

Pani Chudíková uviedla, že tohto roku sa žiadosťami zaoberala komisia kultúry a športu, ktorá 

z vyčleneného balíka navrhla oproti návrhu rozpočtu zmeny. S OZ ABSOLUT RACING TEAM sa 

mesto dohodlo, že ich dotáciu, ktorá mala byť vo výške 800 €, bude vo výške 300 € a 500 € bude 

vyplatené z OOCR. Bola podaná žiadosť o finančný príspevok pre ZO Slovenského zväzu telesne 

postihnutých, ktorí žiadali príspevok vo výške od 50 – 100 €. Nakoľko komisia kultúry 

neprerozdelila 48 €, bolo im vyčlenené 50 €.  

Pán poslanec Karniš navrhol zvýšiť dotáciu OZ AGILITA o 1 000 €, pre nohejbal o 600 € a pre 

stolný tenis o 400 €. Ako dôvod navýšenia dotácie uviedol, že obidva kluby zaplatili len za poplatky 

za športovú halu cca 1 000 €. Z dotácie si nemohli nič kúpiť, z vlastných zdrojov museli dotovať 

náklady na športovú činnosť (používanie telocvične a športovej haly). Poukázal na úspech 

nohejbalového klubu, ktorý organizoval majstrovstvá SR na Sliači, poďakoval p. Žabkovi, ktorý 

zabezpečil financovanie obedov z OOCR.  Pán Karniš uviedol navrhol čerpať 1 000 € z položky 

v rozpočte – projekt na zefektívnenie našej kompostárne, keďže sa projekt neuskutočnil. Pani 

Chudíková uviedla, že o tomto návrhu pána Karniša informovala aj finančnú komisiu, uviedla, že je 

to možné. Ďalej informovala, že finančná komisia žiadala, aby OZ AGILITA dostávala finančné 

prostriedky ako jeden subjekt, ktorého súčasťou bude stolnotenisový oddiel a nohejbalový oddiel, 

nakoľko v rozpočte bude v poznámke uvedené, koľko dostane stolnotenisový a nohejbalový oddiel.  

Pán poslanec Moravčík navrhol, aby sa z položky na športovú triedu vyčlenili finančné prostriedky 

na dotáciu pre futbal. Vyzval pani riaditeľku ZŠ, aby sa vyjadrila k športovej triede, akú sú zámery.  

Pán primátor uviedol, že po uskutočnení stretnutia poslancov rokoval s pani riaditeľkou, s p. 

Suchou aj s p. Ištvánom ohľadom futbalu. Cieľom rokovania bolo objasnenie ako sa využívajú 

finančné prostriedky pre športovú triedu. Boli mu predložené vyúčtovania za roky 2015, 2016. 

Odovzdal slovo p. Krutej. 

Pani Krutá uviedla, že športová trieda bola založená v školskom roku 2013/ 2014. Funguje už štvrtý 

rok, teraz sú žiaci žiakmi 8. triedy, počet žiakov je 19, z toho je sedem futbalistov, desať je 

bedmintonistov, dvaja sú tenisti. Za posledné štyri roky zaznamenala športová trieda úspechy. 

V tomto školskom roku sa prebojoval chlapec na celoslovenské kolo, kde zvíťazil, bude 

reprezentovať školu až v Kazani. V roku 2016 prebehla inšpekcia, ktorá vysoko vyzdvihla 

fungovanie športovej triedy, aj prácu trénerov. Poskytnutá dotácia 5 000 € bola plne využitá na 

pomôcky pre športovú triedu, zakúpené boli dresy, tričká, medaily, dvakrát do roka sústredenie 

žiakov. Uviedla, že po rozhovore s viacerými riaditeľmi škôl aj ostatné mestá poskytujú pre 

vzdelávaciu činnosť dotácie. Opýtala sa, že keď sa vezme dotácia pre športovú triedu, akým 

spôsobom bude mesto podporovať základnú školu. Poukázala na to, že škola získala projekt, kde 10 

detí zo 400 sa zúčastnilo návštevy v Nemecku, kde si rozvíjali znalosti nemeckého a anglického 

jazyka. Uviedla, že nie je správne uvažovať nad tým, že je dotácia poskytnutá len 19 žiakom školy. 
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Opýtala sa, prečo by sa mala odobrať dotácia pre športovú triedu, keď sa ničím neprevinili, 

finančné prostriedky boli účelne využité. 

Pán Urbanec uviedol, že sa zúčastnil stretnutia, ktoré zvolal pán poslanec Moravčík, kde z dôvodu 

nedostatočných informácií o športovej triede bolo v pláne použiť finančné prostriedky z tejto 

dotácie pre futbalový klub. Vyzval pani riaditeľku, aby sa viac prezentovali úspechmi žiakov 

športovej triedy, prípadne na čo bola dotácia použitá. Po rozhovore s p. Ištvánom sa dozvedel, že 

finančné prostriedky z dotácie boli použité aj na floorbal, čiže aj pre iných žiakov školy, škola má 

15 športových krúžkov. Ďalej uviedol, že základná škola financuje aj trénerov futbalistov žiakov.  

Pani Krutá odovzdala poslancom správu o vyúčtovaní dotácie pre športovú triedu, ktorú každoročne 

zasiela aj mestu. Uviedla, že na webovej stránke školy je perfektne rozpracovaná športová trieda, 

úspechy žiakov, sústredenia žiakov, fotodokumentácia.  

Pán primátor uviedol, že základná škola dostáva normatív na športovú triedu vo výške 2 000 €, 

z ktorého sa financujú mzdy a odvody, vychovávajú sa nielen deti zo športovej triedy, ale aj 

futbalisti. Ďalej uviedol, že zakúpené dresy využívajú aj iní žiaci, nielen žiaci športovej triedy. 

Škola cez vzdelávacie poukazy podporuje všetok šport, bedminton, futbal, tenis, čo činí cca 3 500 € 

ročne.  Rozbieha sa floorbal, ktorý je tiež financovaný z dotácie pre športovú triedu.       

Pán Karniš uviedol, že športové zväzy by mali mať záujem o podporu športu.  

Pán Koreň uviedol, že keď sa schvaľovala dotácia pre športovú triedu, zámer dotácie bolo 

vybavenie, vtedy sa nehovorilo o cestovnom, občerstvení. Je za to, aby bolo zriadených viac 

športových tried, ale sa musí vychádzať z toho, čo máme, je potrebné hľadať zdroje, z ktorých by sa 

čerpali finančné prostriedky. Uviedol, že futbal má v meste dlhú tradíciu, a bola by škoda, aby 

skončil.  

Pán Urbanec uviedol, že pokiaľ nemal informácie o športovej triede, chcel časť financií z dotácie 

použiť na futbal, aspoň aby mal futbal 15 000 €. Tohto roku mesto poukázalo futbalistom 10 000 €. 

Je problém odkiaľ zobrať finančné prostriedky v rozpočte, je narozpočtovaných 5 000 € na detské 

ihriská v meste. Ešte sa nevie aké budú podielové dane, keď budú zvyšné financie, nie je problém 

poskytnúť finančné prostriedky pre futbal. Pán Karniš uviedol, že futbalový oddiel ešte nemá 

zaplatené faktúry za tento rok.  

Pán Koreň navrhol sa touto problematikou zaoberať v bode, v ktorom sa bude schvaľovať rozpočet 

mesta. Ďalej uviedol, že OZ DOST nebola schválená dotácia, nie je to správne. Lietadlá 

znehodnocujú nielen životné prostredie, občania trpia na hluk.  

Pán poslanec Kíšik sa opýtal, na čo konkrétne budú použité finančné prostriedky 5 000 € pre 

športovú triedu. Pani Chudíková uviedla, že je to podobné ako pri futbale, polovica dotácie je 

použitá na povinné platby ako napr. štartovné, materiál.  

Pán poslanec Koreň navrhol znížiť položku právne služby o 5 000 € a dať futbalovému klubu. Ďalej 

navrhol, aby súdne spory zabezpečoval jeden právnik, nie štyria ako je to teraz. Pre OZ DOST 

navrhol schváliť dotáciu vo výške 500 €.  

Pán Bálint informoval, že OZ DOST bojuje za to, aby občania, ale najmä naše deti vyrastali 

v meste, kde je menej hluku. Cieľom združenia je získať si kompenzácie pre všetkých občanov za 

nadmerný hluk, za znečistenie životného prostredia. Začínajú do toho zasahovať aj pozemné 

komunikácie, bezdôvodne sa preváža po komunikácii vojenská polícia, ktorá vezie jedného človeka.  

Snažia sa presadiť svoje požiadavky do NR SR.  

Pán poslanec Moravčík sa opýtal p. Bálinta na čo použijú finančné prostriedky. Pán Bálint 

odpovedal, že sa použijú na agendu, súvisiacu so štátnymi úradmi.  

Pán poslanec Bakša uviedol, že minulý rok dostalo OZ DOST 200 €. Poukázal na Lukostrelecký 

klub, ktorý má športové úspechy, platí si telocvičňu, požiadalo o dotáciu vo výške 350 € a mesto im 

ju ešte ponížilo. Poukázal na nespravodlivý systém.  

Pán primátor uviedol, že OZ DOST bude musieť dotáciu mestu vyúčtovať, a nie je možné, aby sa 

združenie súdilo za mestské peniaze.  

Pán poslanec Koreň navrhol pre futbalový klub dotáciu vo výške 4 500 € a pre OZ DOST 500 €. 
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Pán primátor dal hlasovať za návrh p. Koreňa. Za predložený návrh hlasovali 8 poslanci, Proti bol 1 

poslanec (p. Bakša), zdržal sa 1 poslanec (p. Kíšik).  

Pán primátor dal hlasovať za návrh p. Karniša. Za predložený návrh hlasovali všetci prítomní 10 

poslanci. 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 

Uznesenie číslo 430/2017 

MsZ schvaľuje 

v súlade s čl. 10 a iných Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Sliač č. 26/2015 o poskytovaní 

dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu Mesta Sliač, dotáciu pre : 

1. Futbalový klub Slovan Kúpele Sliač vo výške 17 300,00 €;  

2. Klub slovenských turistov vo výške 500,00 €; 

3. Šachový klub Slovan Sliač vo výške 400,00 €; 

4. Tenisový klub Sliač vo výške 1 600,00 €; 

5. Športový klub RTVŠ Rytmik Sliač vo výške 500,00 €; 

6. Agilita – nohejbalový a stolnotenisový oddiel vo výške 1 700,00 €; 

7. Bedmintonový klub Kúpele Sliač vo výške 2 200,00 €; 
8. Bežecký klub Sliač vo výške 480,00 €; 

9. ŠK Orlík Sliač vo výške 300,00 €; 

10. Športový klub – Absolútne závodný tím vo výške 800,00 €; 

11. Jednotu dôchodcov Slovenska vo výške 1 700,00 €; 

12. Rodinné centrum pod prameňmi vo výške 1 200,00 €; 

13. Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku vo výške 480,00 €; 

14. „SP“ vo výške 960,00 €; 

15. Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, základná organizácia Sliač vo výške 100,00 €; 

16. Základnú organizáciu slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Sliači vo výške 300,00 

€; 

17. OZ spolu pre všetkých vo výške 1 200,00 €; 

18. OZ Život ženy vo výške 700,00 €, 

19. OZ DOST vo výške 500,00 €. 

                     Hlasovanie  za            9 

proti            

     zdržal sa         1   Bakša 

     neprítomný     1   Škamla 

Uznesenie číslo 431/2017 

MsZ schvaľuje 

v súlade s čl. 10 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Sliač č. 26/2015 o poskytovaní dotácií 

a finančných príspevkov z rozpočtu Mesta Sliač, finančný príspevok pre : 

- Slovenský zväz telesne postihnutých základná organizácia Sliač vo výške 50,00 €. 

                     Hlasovanie  za            10 

proti            

     zdržal sa          

     neprítomný      1   Škamla 

 

7. Schválenie návrhu VZN č.30/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 

základnej umeleckej školy, dieťaťa materskej školy a dieťaťa školského zariadenia na rok 

2018  

Pani Chudíková uviedla, že predmetné VZN bolo prerokované na finančnej komisii. Výšky dotácie 

boli ponechané, boli vykonané len formálne úpravy textu. 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 

Uznesenie číslo 432/2017 
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MsZ schvaľuje 

VZN č. 30/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka ZUŠ, dieťaťa v materskej škole 

a dieťaťa školského zariadenia na rok 2018. 

                      Hlasovanie  za            9 

proti   

     zdržali sa  1  Bakša 

     neprítomný     1  Škamla  

 

8. Schválenie návrhu VZN č.24/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady 

Návrh predmetného VZN predložila MsZ pani Výbohová – referentka pre miestne dane a poplatky. 

Navrhla odsek 2 vypustiť. K článku 5 – daň zo stavieb uviedla, že v zmysle zákona rozdiel 

najvyššej a najnižšej sadzby dane zo stavieb nesmie byť väčší ako desať násobok. Z uvedeného 

dôvodu navrhla sadzbu dane zo stavieb na bývanie zvýšiť z 0,160 €/m
2
 na 0,170 €/m

2
 a sadzbu dane 

zo stavieb na podnikanie ponížiť z 2,070 €/m
2
 na 2,020 €/m

2
. Do roku 2023 je potrebné tento 

rozdiel medzi sadzbami vyrovnať.  

Po diskusii poslanci navrhli, aby sa sadzba dane zo stavieb na podnikanie neznižovala, aby ostala 

pôvodná 2,070 €/m
2
, sadzbu dane zo stavieb na bývanie navrhli zvýšiť na 0,170 €/m

2
.  

Pani Výbohová ďalej uviedla, ž v článku 7 bolo doplnené, že oslobodenie a zníženie dane 

z nehnuteľnosti je možné len do výšky 50%. Pán Koreň navrhol doplniť v článku 7 – oslobodenie 

a zníženie dane, že osoba so ZŤP, ktorá žiada u úľavu, musí byť vlastníkom nehnuteľnosti. 

Pani Výbohová uviedla, že k zmenám došlo v článku 9 – daň za psa, za psa nemôžu byť vyrubené 

dve sadzby, mala by byť jedna sadzba. Sadzba dane za jedného psa ostáva ako minulý rok 35 €, 

ročná sadzba dane pre psa chovaného v rodinnom dome je znížená o 25 €, t.j. daň za psa 

v rodinnom dome je 10 €. Uviedla, že finančná komisia navrhla, aby daň za psa bola jednotná 35 € 

pre psa chovaného v byte aj v rodinnom dome. Pán primátor uviedol, že finančná komisia navrhla 

jednotnú sadzbu za psa z dôvodu, aby nedochádzalo k zneužívaniu prihlásenia psa do rodinného 

domu rodinných príslušníkov, kde je táto sadzba dane menšia alebo nulová. Jednotnou sadzbou 

dôjde tiež k regulovaniu počtu psov v meste.     

Pán primátor dal hlasovať za návrh, aby sadzba dane za psa bola jednotná t.j. 35 €. Za predložený 

hlasoval 1 poslanec (p. Gabaš), 9 poslanci boli proti.  

Pani Výbohová informovala o zmene v článku 10 – daň za užívanie verejného priestranstva, kde 

došlo iba k zmenám ako napr. vymedzenie verejného priestranstva. V článku 11 - Daň za 

ubytovanie sa vypustila veta „Tlačivo je nutné predložiť aj v prípade, keď za dane obdobie platiteľ 

neubytuje žiadnu osobu“. Ďalej uviedla, že finančná komisia navrhla zvýšiť poplatok za komunálny 

odpad o 10% pre osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v obci, pre osoby, ktoré majú 

zníženú platbu z dôvodu, že bývajú na nedostupných miestach. Pán primátor k zvýšeniu poplatku za 

komunálny odpad uviedol, že rokoval s riaditeľom firmy Marius Pedersen ohľadom odpadového 

hospodárstva a poplatku za komunálny odpad. Poplatok za komunálny nebol zvýšený odkedy zber 

odpadu zabezpečovala firma Lamesch Privat, následne firma Sita. Firmu Sita kúpil Marius 

Pedersen, v budúcom roku 2018 asi dôjde k zvýšeniu ceny, nakoľko je to možné regulérne urobiť v 

zmysle zmluvy. Z uvedeného dôvodu sa navrhuje zvýšenie poplatku za komunálny odpad o 10%, 

t.j. 2 € na obyvateľa.  

Pani Výbohová uviedla, že v roku 2013 bolo mesto v strate cca 5 600 €, pričom neboli zahrnuté 

náklady na odvoz konárov, čistenie stanovíšť, ktoré zabezpečovali zamestnanci mesta, v roku 2014 

to bola strata cca 10 000 €, v roku 2015 cca 5 000 €. Ďalej uviedla, že v roku 2016 mohlo v zmysle 

zákona mesto zahrnúť do nákladov za komunálny odpad aj nákup nádob na bioodpad, čím by bolo 

mesto vo väčšej strate. 

Pán poslanec Koreň uviedol, že mesto akceptovalo firmu Marius Pedersen automaticky bez 

výberového konania, a firma si teraz diktuje ako monopolný dodávateľ ceny. Uviedol, že je 
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potrebné vypísať novú súťaž na dodávateľa. Informoval, že so službami firmy Marius Pedersen 

občania nie sú spokojní, firma neodváža vrecia uložené vedľa zbernej nádoby. Zo zákona 

nevyplýva povinnosť mať zbernú nádobu, keď je odpad vo vreci, sú povinní ho vyniesť.    

Pán poslanec Kíšik sa opýtal, či je pravda, že mesto zakázalo odvážať vrecia s odpadom uložené 

vedľa zbernej nádoby. Pán primátor uviedol, že sa rozprával s riaditeľom firmy Marius Pedersen 

ako zefektívniť vývoz komunálneho odpadu v meste. Niektorí ľudia majú malú zbernú nádobu, 

zvyšný odpad uložia do vriec ku nádobe, nepriaznivým počasím dôjde k znečisteniu okolia pri 

zberných nádobách, a následne občania potom volajú na MsÚ, že je znečistené prostredie. 

Zamestnanci MsÚ musia vyčistiť znečistené miesta, čím sa zvyšujú náklady mesta. Pán primátor 

uviedol, že pri výberovom konaní si mesto môže stanoviť podmienky zberu komunálneho odpadu, 

ako napr. zber odpadu vo vreciach.  

Pán primátor dal hlasovať za návrh zvýšenia poplatku za komunálny odpad 10%. Za predložený 

návrh hlasovali 5 poslanci, zdržali sa 3 poslanci (p. Belička, Koreň, Hancko), proti bol 1 poslanec 

(p. Moravčík), neprítomní 2 poslanci (p. Palečka, Škamla). Návrh neprešiel.     

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 

Uznesenie číslo 433/2017 

MsZ schvaľuje 

VZN č. 24/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady na rok 2018 s úpravami. 

                            Hlasovanie  za           10   

proti   

     zdržali sa     

     neprítomný       1   Škamla 

 

9. Stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu mesta na rok 2018 

Pán Urbanec prečítal Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta s nasledovným záverom. Bola dodržaná 

zákonná povinnosť zverejniť návrh rozpočtu. Návrh rozpočtu na rok 2018 a rozpočtové roky 2019-

2020 je spracovaný v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a zohľadňuje 

príslušné ustanovenia požadovaných zákonov. Rozpočet je spracovaný metodicky správne. 

V návrhu rozpočtu je premietnutá novela zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy v znení neskorších predpisov (zákon 310/2016 Z.z.). 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 

Uznesenie číslo 434/2017  

MsZ berie na vedomie  

Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu rozpočtu na rok 2018 a výhľady na roky 2019 

a 2020. 

                   Hlasovanie  za            10 

proti   

     zdržali sa   

     neprítomný      1   Škamla  

 

10. Schválenie návrhu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Sliač na rok 2018 a výhľady 

na roky 2019 a 2020 

Pani Chudíková uviedla, že v rozpočte došlo k navýšeniu výdavkovej časti a poníženiu príjmovej 

časti, ako dôvod uviedla stratu spolupráce zo strany Kúpeľov Sliač. Zmeny v rozpočte súvisia aj 

s prijatím nového zamestnanca, ktorý teraz pracuje v MsKS v zmysle dohody s Úradom práce 

sociálnych vecí a rodiny Zvolen, vyriešila by sa aj zastupiteľnosť v Informačnom centre. Ďalšie 

zmeny súvisia aj s navýšením miezd o 4 %.   

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 

Uznesenie číslo 435/2017 
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MsZ schvaľuje 

predložený rozpočet Mestského kultúrneho strediska Sliač ako vyrovnaný v členení na  

bežné príjmy vo výške      97 958,00 € 

bežné výdavky vo výške      97 958,00 €. 

                   Hlasovanie  za            10 

proti   

     zdržali sa   

     neprítomný      1   Škamla  

Uznesenie číslo 436/2017 

MsZ berie na vedomie 

predložené výhľadové rozpočty Mestského kultúrneho strediska na roky 2019 a 2020. 

                       Hlasovanie            za           10 

proti   

     zdržali sa    

     neprítomný     1   Škamla 

 

11. Schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projek- 

tu „Cyklotrasa, Sielnica, Sliač, Kováčová“ 

Pán primátor informoval o výzve Ministerstva pôdohospodárstva na predkladanie žiadosti 

o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej 

dopravy. Pán Konárik dal vypracovať projekt na cyklocestu medzi Kováčovou, Sliačom 

a Sielnicou, celková cena s DPH je cca 402 000 €. Je potrebné schváliť zabezpečenie finančných 

prostriedkov na spolufinancovanie projektu vo výške 20 134,77 €.  

Pán Palečka uviedol, že cestu využívajú cyklisti, ľudia na pešo, ale najmä tí, ktorí sa venujú 

poľnohospodárstvu, a ktorí zapríčinili to, že sa na ceste nachádzajú výtlky. Opýtal sa na to, keď 

najväčší osoh majú z cesty poľnohospodári, akým spôsobom sa doteraz podieľali, že mohli cestu 

využívať na komerčné účely, a akým spôsobom sa budú podieľať na tom, že po ceste budú aj 

naďalej chodiť. Poukázal na to, že ak budú cyklocestu využívať poľnohospodári aj naďalej, 

cyklocesta sa zničí. Pán primátor uviedol, že časť cesty bude vyhradená pre poľnohospodárov 

a časť pre cyklistov, budú zabezpečené bezpečnostné opatrenia. Mesto už rokovalo so 

spoločnosťami, ktoré využívajú cestu pre poľnohospodárske účely, aby nechodili po celej hrane 

asfaltovej plochy.  

Pán Koreň uviedol, že asfaltovú časť urobilo družstvo, ktorá vydržala vyše 40 rokov bez 

akéhokoľvek zásahu, opravy. Poukázal na to, že bola škoda, že sa vety neurobila cesta medzi 

Kováčovou a Sielnicou.  

Uznesenie číslo 437/2017 

MsZ Sliač schvaľuje  

- Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Cyklotrasa, Sielnica – Sliač - 

Kováčová“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15, ktorého ciele sú 

v súlade s platným územným plánom mesta Sliač a platným programom rozvoja mesta 

Sliač; 

- Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

- Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške 20 134,77€; 

- Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta Sliač. 

                         Hlasovanie  za  10    

proti            

     zdržal sa          

     neprítomný      1   Škamla 
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12. Schválenie návrhu rozpočtu mesta Sliač a jeho rozpočtových organizácií na rok 2018 a vý- 

hľady na roky 2019 a 2020 

Pani Chudíková informovala, že je potrebné upraviť položku – komunálny odpad, nakoľko sa 

neschválilo zvýšenie poplatku za komunálny odpad. Na základe pripomienky je potrebné zahrnúť 

do rozpočtu kapitálové príjmy z predaja budov (Ludrovan, Miškovič, Krčik), prostriedky budú 

použité na spolufinancovanie projektu cyklotrasy, prípadných neoprávnených výdavkov, spoluúčasť 

pre dotáciu z futbalového zväzu, ktorú v spolupráci s mestom Sliač rieši p. prednosta a p. Nemec.  

Pani Chudíková informovala, že na základe zasielaných žiadostí o zapojenie finančných 

prostriedkov do rozpočtu, nebolo možné zapojiť žiadosť p. Nemca o obnovu futbalového ihriska 

z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov a tiež nebolo doložené nacenenie akcie.   

Pán Koreň informoval, že spolu so zástupcom primátora sa zúčastnili Rady školy v ZUŠ, kde ZUŠ 

podala žiadosť na úpravu vchodu. Uviedol, že ak príde na kontrolu IBP, tak školu zatvorí. Pani 

Hancková dala spracovať technické posúdenie, je potrebné problém doriešiť. Pán Gabaš uviedol, že 

problém riešila aj finančná komisia, kde boli predložené dve cenové ponuky na opravu chodby, 

komisia sa dohodla, že sa bude v blízkej budúcnosti týmto zaoberať, s tým, že sa investícia zaradí 

medzi prioritné akcie. Pán Koreň navrhol, aby sa po I. štvrťroku MsZ k tomuto problému vrátilo. 

Pani Chudíková k tomu uviedla, že je naplánované to riešiť na prvom zasadnutí MsZ v roku 2018, 

mesto plánuje zaplatiť sondu za 250 €, aby sa presne vedelo, aký bude konkrétny rozpočet 

investície. Pán Koreň uviedol, že Ministerstvo školstva má vyčlenené finančné prostriedky na 

havarijné stavy budov, danú vec rieši, budúci týždeň bude vedieť povedať, či to bude možné riešiť 

ako havarijný stav. Pán primátor dodal, že mesto to riešilo už dvakrát. Najprv písalo žiadosť na 

VÚC, potom na Ministerstvo školstva, v obidvoch prípadoch bolo odpovedané, že ZUŠ je 

v originálnej kompetencii mesta, preto nie je možné poskytnúť finančné prostriedky z uvedených 

inštitúcií.   

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 

Uznesenie číslo 438/2017 

MsZ schvaľuje 

predloženú programovú štruktúru rozpočtu mesta Sliač na rok 2018 so zmenami na prvku 8.1.6 

Nohejbalový a stolnotenisový oddiel a v podprograme 11.16 DOST. 

                  Hlasovanie            za             10 

proti   

     zdržali sa    

     neprítomný       1   Škamla 

Uznesenie číslo 439/2017 

MsZ schvaľuje 

predložený programový rozpočet mesta Sliač na rok 2018 ako vyrovnaný a to : 

bežný rozpočet ako prebytkový vo výške               +222 466,75 €, 

kapitálový rozpočet ako schodkový vo výške    -36 312,75 €, 

rozpočet finančných operácií ako schodkový vo výške   -186 154,00 €  

s tým, že kapitálový rozpočet a rozpočet finančných operácií budú kryté bežným rozpočtom a 

zámery, ciele a záväzné ukazovatele programového rozpočtu mesta Sliač na rok 2018. 

                    Hlasovanie  za           10          

proti            

     zdržal sa          

     neprítomný     1   Škamla 

Uznesenie číslo 440/2017 

MsZ berie na vedomie 

predložené výhľadové rozpočty mesta Sliač na roky 2019 a 2020. 

                       Hlasovanie  za           10  

proti   
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     zdržali sa   

     neprítomný     1  Škamla    

      

13. Rozpočtové opatrenie č.8/2017 

Pani Chudíková uviedla, že predmetné opatrenie bolo schválené primátorom dňa 30.11.2017. Ide 

o presun finančných prostriedkov z programu – Projekty podporované z európskej únie vo výške 

750 € na program – projekty podporované zo štátneho rozpočtu.  

Uznesenie číslo 441/2017 

MsZ schvaľuje 

 presun medzi položkami rozpočtu 

z programu 13.8.1, FK 0520, EK 630 –750,00 € Projekty podporované z Európskej únie  

na  

program 13.8.2, FK 0630, EK 630 +750,00 € Projekty podporované zo štátneho rozpočtu.  

                     Hlasovanie  za         10 

proti   

     zdržali sa   

     neprítomný   1  Škamla 

 

14. Schválenie účelovej dotácie pre Mestské kultúrne stredisko Sliač na rok 2017 

Pani Chudíková uviedla, že MsKS podalo žiadosť na MsÚ o účelovú dotáciu vo výške 250 € na 

navýšenie mzdových prostriedkov na odmeny zamestnancov vo výške 2% na základe plnenia 

Memoranda ZMOS na rok 2017 a Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2017, nakoľko tieto 

finančné prostriedky neboli zahrnuté do rozpočtu MsKS na rok 2017. 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 

Uznesenie číslo 442/2017 

MsZ schvaľuje 

pridelenie účelovej dotácie na rok 2017 Mestskému kultúrnemu stredisku, Kúpeľná 11, 962 31 

Sliač, IČO : 005 169 02, vo výške 250,00 € za účelom plnenia Memoranda o úprave platových 

pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 

záujme zo dňa 1. decembra 2016, t.j. vyplatenia odmien zamestnancom vo výške 2 % za obdobie 

mesiacov september – december 2017. 

                        Hlasovanie  za          10  

proti   

     zdržali sa   

     neprítomný    1  Škamla   

  

15. Vrátenie nevyčerpaných finančných prostriedkov za rok 2017 do rezervného fondu mesta 

Sliač 

Pani Chudíková uviedla, že nakoľko je rezervný fond viazaný na kalendárny rok a mesto 

nedokázalo vyčerpať finančné prostriedky vo výške 35 000 € na rekonštrukciu strechy v Dome 

služieb je potrebné tieto finančné prostriedky vrátiť. Pri komplexnej obhliadke sa zistili ešte väčšie 

závady, ktoré pôvodný vypracovaný rozpočet neobsahoval. Ďalej neboli dočerpané finančné 

prostriedky na rekonštrukciu kúrenia v ZUŠ. Informovala, že v súčasnosti sa v rezervnom fonde 

nachádza 9 081,29 €, pričom po vrátení nevyčerpaných finančných prostriedkov vo výške 

36 969,56 € bude zostatok 45 777,85 €.    

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 

Uznesenie číslo 443/2017 

MsZ Sliač schvaľuje 

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

neskorších predpisov a č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a 
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doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vrátenie nepoužitých finančných 

prostriedkov : 

- na rekonštrukciu strechy na Dome služieb Sliač vo výške 35 000,00 € a  

- na rekonštrukciu ústredného kúrenia v Základnej umeleckej škole vo výške 1 696,56 €, t.j. spolu 

36 696,56 € do rezervného fondu mesta Sliač. 

                        Hlasovanie  za           10 

proti   

     zdržali sa   

     neprítomný     1  Škamla 

 

16. Rozpočtové opatrenie č.9/2017 

Pani Chudíková predniesla dôvodovú správu a vo forme pripomienok uviedla zmeny oproti 

vyvesenému rozpočtovému opatreniu. V závere navrhla zastupiteľstvu schváliť rozpočtové 

opatrenie s odôvodnenými zmenami. 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 

Uznesenie číslo 444/2017 

MsZ schvaľuje  
v príjmovej časti  

navýšenie rozpočtu 

EK 291 – Od ostatných subjektov verejnej správy, je potrebné navýšiť rozpočet o + 509,52 €; 

EK 292 – Ostatné príjmy, je potrebné navýšiť rozpočet o      + 473,00 €; 

EK 312 – Tuzemské bežné transfery, je potrebné navýšiť rozpočet o    + 3 698,68 

€; 

EK 231 – Príjem z predaja kapitálových aktív, je potrebné navýšiť rozpočet o   + 7 705,94 

€; 

EK 233 – Kapitálové príjmy z predaja, je potrebné navýšiť rozpočet o    +17 018,00 

€; 

EK 311 – Tuzemské bežné granty, je potrebné navýšiť rozpočet o    + 300,00 €; 

EK 312 – Tuzemské bežné transfery, je potrebné navýšiť rozpočet o   + 3 698,68 €; 

EK 456 – Zapojenie f. zábezpek prijatých od klientov DSS rok 2017   + 1 400,00 €; 

poníženie  rozpočtu 

EK 211 - Dividendy, je potrebné znížiť rozpočet o      -3 565,99 €; 

EK 222 – Pokuty, penále a iné sankcie, je potrebné znížiť rozpočet o    -945,00 €; 

EK 223 – Poplatky a platby,  je potrebné navýšiť rozpočet o     -304,00 €; 

EK 242 – Úroky z účtov finančného hospodárenia, je potrebné znížiť rozpočet o  -60,00 €; 

EK 454 – Prevod prostriedkov z peňažných fondov, je potrebné znížiť rozpočet o  -36 696,56 

€; 

EK 513 – Bankové úvery, je potrebné znížiť rozpočet o -13 953,89 €; 

a 

vo výdavkovej časti  

poníženie  rozpočtu 

program 1.1, FK 0111 EK 610 o – 810,00 €; 

program 1.3.1, FK 0111 EK 610 o – 500,00 €; 

program 1.3.1, FK 0111 EK 630 o – 2 000,00 €; 

program 2.2, FK 0111 EK 630 o – 1 500,00 €; 

program 2.3, FK 0111 EK 630 o – 200,00 €; 

program 3.1, FK 0111 EK 630 o – 19 000,00 €; 

program 3.3.3, FK 0111 EK 630 o – 1 300,00 €; 

program 3.4, FK 0111 EK 630 o – 700,00 €; 

program 3.4, FK 0111 EK 710 o – 2 000,00 €; 
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program 3.7, FK 0111 EK 630 o – 2 900,00 €; 

program 3.7, FK 0111 EK 710 o – 1 000,00 €; 

program 3.10, FK 0111 EK 630 o – 30 000,00 €; 

program 4.1, FK 0310 EK 640 o – 200,00 €; 

program 5.2.2, FK 0510 EK 630 o – 4 500,00 €; 

program 9.1.2, FK 0540 EK 630 o – 11 700,00 €; 

program 9.2, FK 0111 EK 710 o – 3 130,00 €; 

program 9.3, FK 0640 EK 630 o – 1 000,00 €; 

program 9.5, FK 0630 EK 630 o – 1 490,00 €; 

program 11.3, FK 1012 EK 630 o – 2 000,00 €; 

program 11.3, FK 1020 EK 640 o – 12 403,00 €; 

program 11.5.2, FK 0820 EK 620 o – 590,00 €; 

program 12.1, FK 0660 EK 630 o – 3 000,00 €; 

program 12.2, FK 0660 EK 630 o – 1 000,00 €; 

program 12.3, FK 0660 EK 630 o – 1 000,00 €; 

program 12.5, FK 0820 EK 630 o – 1 000,00 €; 

program 12.6, FK 0660 EK 630 o – 55,00 €; 

program 13.5, FK 0443 EK 710 o – 1 000,00 €; 

program 13.7.3, FK 0660 EK 630 o – 2 600,00 €; 

program 13.7.12, FK 0443 EK 710 o – 50 650,45 €; 

program 13.8.1, FK 0520 EK 630 o – 5 000,00 €; 

program 13.8.2, FK 0980 EK 630 o – 460,00 €; 

program 13.8.2, FK 1012 EK 710 o – 40,00 €; 

program 13.8.4, FK 0810 EK 630 o – 2 500,00 €; 

program 14.1, FK 0660 EK 620 o – 260,00 €; 

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

program 15.2, FK 0660 EK 630 o – 1 320,00 €; 

navýšenie  rozpočtu 

program 1.1, FK 0111, EK 620 o + 810,00 €; 

program 1.2, FK 0111, EK 620 o + 310,00 €; 

program 1.2, FK 0111, EK 630 o + 1 000,00 €; 

program 1.3.1, FK 0111, EK 630 o + 5 700,00 €; 

program 1.3.2, FK 0111, EK 630 o + 6 990,91 €; 

program 1.4, FK 0111, EK 620 o + 220,00 €; 

program 1.4, FK 0111, EK 630 o + 15,00 €; 

program 1.7, FK 0160, EK 610 o + 250,00 €; 

program 1.7, FK 0160, EK 620 o + 103,65 €; 

program 1.7, FK 0160, EK 630 o + 2 902,03 €; 

program 2.4, FK 0111, EK 630 o + 232,00 €; 

program 2.5, FK 0111, EK 630 o + 50,00 €; 

program 3.3.2, FK 0111, EK 630 o + 7 501,00 €; 

program 3.5, FK 0111, EK 630 o + 1 950,00 €; 

program 3.5, FK 0660, EK 630 o + 11 000,00 €; 

program 3.9.1, FK 0111 EK 630 o +20,00 €; 

program 4.1, FK 0310 EK 610 o +1 142,00 €; 

program 4.1, FK 0310 EK 620 o +1 146,00 €; 

program 4.1, FK 0310 EK 630 o +50,00 €; 

program 5.2.1, FK 0660 EK 630 o +2 570,00 €; 

program 5.2.2, FK 0510 EK 610 o +21 610,00 €; 

program 5.2.2, FK 0510 EK 620 o +9 280,00 €; 
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program 5.2.2, FK 0510 EK 640 o +740,00 €; 

program 7.2.1, FK 09111 o +1 300,00 €; 

program 7.2.2, FK 09111 o +5 917,00 €; 

program 7.2.3, FK 09111 o +723,19 €; 

program 9.1.1, FK 0540 EK 630 o +3 300,00 €; 

program 9.2, FK 0111 EK 630 o +2 060,00 €; 

program 9.4, FK 0640 EK 630 o +4 000,00 €; 

program 10.1.1, FK 0320 EK 630 o +20,00 €; 

program 11.3, FK 1012 EK 610 o +4 520,00 €; 

program 11.3, FK 1012 EK 620 o +1 100,00 €; 

program 11.3, FK 1012 EK 640 o +200,00 €; 

program 11.6, FK 0820 EK 640 o +250,00 €; 

program 11.15, FK 0950 EK 640 o +700,00 €; 

program 12.4, FK 0840 EK 620 o +205,00 €; 

program 12.4, FK 0840 EK 630 o +1 010,00 €; 

program 13.7.3, FK 0443 EK 710 o +3 533,86 €; 

program 14.1, FK 0660 EK 630 o +100,00 €; 

program 14.2, FK 0660 EK 630 o +15 200,00 €; 

program 15.1, FK 0660 EK 630 o +2 500,00 €; 

program 15.2, FK 0660 EK 710 o +1 320,00 €; 

program 15.2, FK 0660, EK 819 o + 400,00 €; 

                             Hlasovanie  za         10    

proti   

     zdržali sa   

     neprítomný   1  Škamla   

 

17. Schválenie úpravy právomoci primátora na vykonávanie rozpočtových opatrení 

Pani Chudíková navrhla úpravu právomoci primátora na vykonávanie rozpočtových opatrení 

z dôvodu, že za mesiac december príslušného roka má mesto, ako aj ním zriadené rozpočtové 

a príspevkové organizácie povinnosť upraviť rozpočet tak, aby výdavky rozpočtu neboli 

prekročené. Odhadom nie je možné takú zmenu vykonať. Uviedla, že táto právomoc sa týka len za 

mesiac december príslušného roka. Vždy na najbližšom zasadnutí MsZ budú poslanci 

o vykonaných rozpočtových opatreniach informovaní.   

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 

Uznesenie číslo 445/2017 

MsZ Sliač schvaľuje 

prenesenie svojej kompetencie na primátora mesta schvaľovať rozpočtové opatrenia v plnom 

rozsahu bez finančného limitu podľa § 14 ods. 2 písm. a), b), c) a d) zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov na rok 2017. O zmene bude MsZ informované na najbližšom zasadnutí MsZ.  

                           Hlasovanie      za          10 

 proti   

      zdržali sa   

      neprítomný      1  Škamla 

 

18. Schválenie predaja nehnuteľného majetku mesta Sliač a to: stavby súp. č.1855 „Opra- 

várenské dielne“ postavenej na pozemku KN-C parc. Č.558/52, zapísanej na LV č.1 vedenom 

pre k. ú. Hájniky ako prípad hodný osobitného zreteľa pre Ing. Milana Ludrovana, bytom 

Rybárska 410/40, 962 31 Sliač 
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19. Schválenie predaja nehnuteľného majetku mesta Sliač a to: stavby súp. č.1838 

„Opravárenské dielne“ postavenej na pozemku KN-C parc. č.558/51, zapísanej na LV č.1 

vedenom pre k. ú. Hájniky ako prípad hodný osobitného zreteľa pre Milana Miškoviča, 

bytom Kollárova 9, 962 31 Sliač 

20. Schválenie predaja nehnuteľného majetku mesta Sliač a to: stavby súp. č.1856 

„Opravárenské dielne“ postavenej na pozemku KN-C parc. Č.558/53, zapísanej na LV č.1 

vedenom pre k. ú. Hájniky ako prípad hodný osobitného zreteľa pre Michala Krčíka,      

bytom Letná 675/2, 962 31 Sliač 

Pán Žabka uviedol, že odpredajom budovy sa MsZ už zaoberalo. Budova mala byť ako celok 

odpredaná ešte v roku 2016, odpredaj bol pozastavený z dôvodu, že žiadatelia chceli budovu 

rozdeliť na tri samostatné časti. Bol vypracovaný znalecký posudok, v ktorom boli parcely 

rozdelené a samostatne ohodnotené, zámer odpredaja bol schválený MsZ. Uskutočnilo sa osobné 

stretnutie zástupcov mesta a žiadateľov, na ktorom sa dohodli na nasledovnom rozdelení ceny: 

- p. Miškovič = 9 432,08 €, 

- p. Ludrovan = 9 427,81 €, 

- p. Krčík = 10 958,21 €. 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 

Uznesenie číslo 446/2017 

MsZ schvaľuje     
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Sliač a to: 

stavby – Opravárenské dielne súp. č. 1855 postavenej na pozemku KN-C parc. č. 558/55, zapísanej 

na LV č. 1 vedenom pre k.ú. Hájniky, obec Sliač, okres Zvolen, pre kupujúceho: Ing. Milan 

Ludrovan, bytom Rybárska 410/40, 962 31 Sliač, za kúpnu cenu za kúpnu cenu vo výške 

9 427,81Eur.  

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je, že žiadateľ ako nájomca užíva Budovu nepretržite od 

14.06.2010, kde poskytuje obyvateľom mesta a širšieho okolia auto-opravárenské služby. Budova 

sa nachádza na majetkoprávne nevysporiadanom pozemku a pre mesto samotné je nevyužiteľná. 

                             Hlasovanie  za           10 

                                                  proti   

     zdržali sa   

     neprítomný     1  Škamla 

Uznesenie číslo 447/2017 

MsZ berie na vedomie 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Sliač 

a to:stavby – Opravárenské dielne súp. č. 1838 postavenej na pozemku KN-C parc. č. 558/51, 

zapísanej na LV č. 1 vedenom pre k.ú. Hájniky, obec Sliač, okres Zvolen, v prospech kupujúceho: 

Milan Miškovič, bytom Kollárova 9, 962 31 Sliač, za kúpnu cenu vo výške 9 435,08 Eur.  

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je, že žiadateľ ako nájomca užíva Budovu nepretržite od 

11.06.2010, kde poskytuje obyvateľom mesta a širšieho okolia auto-opravárenské služby. Budova 

sa nachádza na majetkoprávne nevysporiadanom pozemku a pre mesto samotné je nevyužiteľná. 

                     Hlasovanie  za            10     

proti   

     zdržali sa   

     neprítomný      1   Škamla 

Uznesenie číslo 448/2017 

MsZ schvaľuje 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Sliač a to: 
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stavby – Opravárenské dielne súp. č. 1856 postavenej na pozemku KN-C parc. č. 558/53, zapísanej 

na LV č. 1 vedenom pre k.ú. Hájniky, obec Sliač, okres Zvolen, v prospech kupujúceho Michal 

Krčík, trvalým pobytom Letná 675/2, 962 31 Sliač za kúpnu cenu vo výške 10 958,21 Eur.  

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je, že žiadateľ ako nájomca užíva Budovu nepretržite od 

30.09.2013, kde poskytuje obyvateľom mesta a širšieho okolia stolárske služby. Budova sa 

nachádza na majetkoprávne nevysporiadanom pozemku a pre mesto samotné je nevyužiteľná. 

                            Hlasovanie  za          10      

proti   

     zdržali sa   

     neprítomný    1  Škamla 

 

21. Schválenie spôsobu prevodu pozemkov KN-C p. č.980/2 záhrady o výmere 11 m
2
, k. ú. 

Rybáre a p. č.1009/209 zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m
2
, všetko k. ú. Rybáre      

formou zámeny z dôvodu hodného osobitného zreteľa medzi mestom Sliač a Branislavom 

Markovičom, Š. Záhorského 24, 962 31 Sliač na druhej strane   

Pán Žabka informoval, že sa schvaľuje iba zámer prevodu pozemkov. Rozdiel medzi zamieňanými 

parcelami je 7 m
2
, za ktoré žiadateľ zaplatí v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta 210 €.  

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 

Uznesenie číslo 449/2017 

MsZ schvaľuje 

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

predpisov spôsob prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Sliač a to novovytvorenej 

parcely KN-C č. 1009/209 zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2, ktorá vznikne odčlenením 

od pozemku KN-C p.č. 1009/191 zastavané plochy a nádvoria o výmere 15847 m2 zámenou za 

pozemok vo vlastníctve Branislava Markoviča, bytom Š. Záhorského 24, Sliač a to:  
novovytvorená parcela KN-C č. 980/2 záhrady o výmere 11 m2,  ktorá vznikne odčlenením od 

pozemku KN-C p.č. 980 záhrady o výmere 716 m2, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v 

zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov. 

                      Hlasovanie  za             8  

proti   

     zdržali sa   1  Palečka 

     neprítomní      2  Gabaš, Škamla 

 

22. Plán práce mestského zastupiteľstva v Sliači na rok 2018 

Dôvodovú správu predložil p. Urbanec. V súlade so zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a v súlade s Rokovacím poriadkom navrhol termíny zasadnutí MsZ 

Sliač na rok 2018 nasledovne: 

- 22. február, 26. apríl, 28 jún, 27. september, 13. december. 

V prípade potreby je možné termíny zmeniť. 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 

Uznesenie číslo 450/2017 

MsZ schvaľuje 

Plán práce mestského zastupiteľstva v Sliači (termíny konania MsZ) na rok 2018 nasledovne: 

22. február, 26. apríl, 28. jún, 27.september, 13. december.  

                     Hlasovanie  za             8  

proti   

     zdržali sa  1  Bakša 

     neprítomní     2  Gabaš, Škamla 
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23. Správa z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky  

Pán Urbanec sa opýtal poslancov, či má niekto pripomienky k správe z kontrolnej činnosti hlavnej 

kontrolórky. Uviedol, že HKM vykonala kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych 

predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami v školskej jedálne pri ZŠ. A. Sládkoviča. 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 

Uznesenie číslo 451/2017  

MsZ berie na vedomie 

vedomie správu o vykonaných kontrolách hlavnou kontrolórkou mesta.   

                       Hlasovanie  za              9 

proti   

     zdržali sa   

     neprítomní      2  Gabaš, Škamla 

 

24. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2018 

Pán Urbanec informoval poslancov o kontrolnej činnosti HKM na 1. polrok 2018 nasledovne: 

- kontrola procesu inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

k termínu riadnej účtovnej závierky za rok 2017 v rozpočtových organizáciách zriadených 

mestom a v MsKS, 

- kontrola daňových a nedaňových pohľadávok vykázaných k 31.12.2017, 

- kontroly vykonávané na základe uznesení MsZ, 

- kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavná 

kontrolórka dozvedela pri výkone svojej činnosti.  

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 

Uznesenie číslo 452/2017 

MsZ schvaľuje 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na 1. polrok 2018.             

                       Hlasovanie  za              8 

proti   

     zdržali sa   

     neprítomní      3  Gabaš, Moravčík, Škamla 

 

25. Informácie primátora o rýchlostnej ceste R2 

Pán primátor uviedol, že by sa mal v novinách zverejniť článok p. Vavru. Pán Turčan pripravuje 

profily miestnych komunikácií vo Zvolene, dôležitých uzlov, aby Zvolenčania videli o čo 

prichádzajú.  

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 

Uznesenie číslo 453/2017 

MsZ berie na vedomie 

informácie primátora Mesta Sliač k rýchlostnej ceste R2. 

                   Hlasovanie  za              9 

proti   

     zdržali sa   

     neprítomní       2  Gabaš, Škamla 

 

26. Informácie primátora 

Pán primátor uviedol, že pani Sujovej sa vec vysvetlila, že nemá pravdu, to isté sa týka aj pani 

Šajbanovej. Právna zástupkyňa pani Šajbanovej podala žalobu na súd, ktorý ju v celom rozsahu 

zamietol. To platí pre všetkých, kde mesto dalo zapísať vecné bremeno. Informoval, že vecné 

bremená existujú, aj keď nie sú zapísané na katastrálnom úrade. Pani Sujovej zasahuje spevnená 

plocha do jej pozemku, preto nie je možné vydať stavebné povolenie na stavbu na pozemku 
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s vecným bremenom. Pán primátor uviedol, že pani Sujová podala podnet na prokuratúru v úplnej 

inej veci.  

Pán Koreň uviedol, že v prípade p. Šajbanovej je vecné bremeno zapísané na celú záhradu, 

poukázal na neprávny postup zo strany mesta. MsÚ zaslal p. Šajbanovej list, v ktorom navrhol cenu 

za odpredaj pozemku, za ktorú p. Šajbanová kúpila pozemok približne okolo roku 1968, t.j. 0,40 

€/m
2
. Pán primátor uviedol, že cena je stanovená na základe znaleckého posudku. Ďalej uviedol, že 

mesto je len účastníkom konania, žalovaný je Okresný úrad, katastrálny odbor. Pán primátor 

uviedol, že je možné pozemok rozčleniť, jeden sa môže ponechať v prospech mesta a druhý na 

vlastné užívanie. Pán Koreň uviedol, že záhrada pani Šajbanovej nebola v zozname na vecné 

bremeno.  

Pán primátor informoval, že investičné akcie boli dokončené, ešte sa dokončuje investícia 

v Sampore, retardéry na ul. Družstevnej boli odstránené. Na MsÚ bola doručená žiadosť 

o umiestnenie retardéra na ul. Horskú, ktorú mesto zamietlo, aby sa nezopakoval problém, ktorý  

bol na ul. Družstevnej.  

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 

Uznesenie číslo 454/2017 

MsZ berie na vedomie 

informácie primátora Mesta Sliač. 

                  Hlasovanie  za              9 

proti   

     zdržali sa   

     neprítomní      2  Gabaš, Škamla 

 

27. Interpelácie poslancov 

Pán Palečka sa opýtal na parkovaciu politiku, ako mesto pokračuje v danej veci. Citoval slová pána 

primátora, že sa mali v meste vybudovať parkovacie miesta, za ktoré by mesto neplatilo za dažďovú 

vodu. Pán Palečka poukázal na to, že parkovacia politika akoby v meste zastala.   

Pán Karniš sa opýtal na ul. Na Brázdach. Pán primátor uviedol, že na ulici sa nachádza nevyužitý 

objekt kotolne, vypíše verejno-obchodná súťaž, z predaja sa finančné prostriedky použijú na 

vybudovanie komunikácie. Pán Karniš uviedol, že o rekonštrukcii ul. Na Brázdach sa hovorí už 

dlhšie, bola zahrnutá aj v predvolebnom programe, je potrebné hľadať aj iné riešenia financovania 

tejto investície.  

Pán Koreň poukázal na pohľadávku spoločnosti Pohoda Byt, kde má mesto 21 000 €, mesto súd 

vyhralo, je potrebné ďalej konať vo veci. Opätovne poukázal na opravy autobusových zastávok 

v meste – opláštenie zastávok. Vyzval vedenie mesta, aby sa doriešila vec s pani Šajbanovou. 

Uviedol, že to nebolo prerokované ani na komisii výstavby. Reagoval na p. Boldiša, spevnená 

plocha pri firme Alfa Bio nebola za neho urobená, vtedy bol primátorom pán Nemec. Pred 

polrokom na zastupiteľstve presne uviedol, podľa ktorého článku je oplotenie. Poukázal na skrytú 

korupciu,  tri roky nemal stavebné povolenie na parkovisko, je ohrozené životné prostredie. Pokiaľ 

ide o firmu Belspol, uviedol, že nejde o čiernu stavbu, ONV dalo povolenie na jazdiareň, len nebolo 

vydané súpisné číslo. Ďalej uviedol, že v lokalite za školou je postavených vyše 80 rodinných 

domov, jedine p. Boldiš urobil čiernu krytinu, pričom bol stanovený normatív, že musí byť 

tehlovočervená krytina. Uviedol, že oplotenie a riešenie stavebného povolenia dá ako podnet na 

riešenie na Úrad vlády.   

  

28. Odpovede na interpelácie z predchádzajúceho MsZ 

29. Slovo pre verejnosť 

Predstaviteľ Kláštora premenenia Pána - František Štrba sa poďakoval v mene celého spoločenstva  

vedeniu mesta aj poslancom MsZ za spoluprácu a poprial šťastné, pokojné a požehnané vianočné 

sviatky. 
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Pán Boldiš reagoval na vystúpenia pána poslanca Koreňa na zasadnutiach MsZ, ktorými p. Koreň 

poukazoval na jeho čiernu stavbu. Uviedol, že p. Koreň na súkromnom pozemku, kedy bol 

primátorom, dal spevniť plochu, vybudovať cestu, jarok (predložil poslancom fotodokumentáciu). 

V spolupráci s mestom aj s p. Zlatníkovou sa snaží dať veci do poriadku, požiadal dodatočne 

o stavebné povolenie. Ďalej poukázal na to, že nebola urobená zmluva s p. Hermanom a mesto 

čerpalo finančné prostriedky z eurofondov na vybudovanie kompostárne. Pán Koreň uviedol, že 

zmluva bola podpísaná s otcom p. Hermana. Pán Boldiš k reklame na plote uviedol, že ak pán 

Koreň predloží na MsÚ doklad, že parcela, ktorej vlastníkom je p. Marošík, na ktorej je údajne 

postavený plot, bude platiť mestu dane. Uviedol, že tabuľa nie je reklama, bola osadená z dôvodu, 

že kamióny nevedeli nájsť presnú adresu firmy. Keď bude postavená nová hala, ktorá bude 

viditeľná už z cesty, tabuľa bude odstránená. Pán Koreň uviedol, že nejde o čiernu stavbu, ryha bola 

vykopaná z dôvodu, aby sa zabránilo škodám na majetku obyvateľov. Pán Boldiš poukázal na 

spevnenú plochu ako čiernu stavbu, ktorá bola urobená, keď tam sídlila firma Alfabio. Pán Koreň 

uviedol, že to urobilo ešte družstvo. Pán Boldiš opätovne uviedol, že spevnenú plochu s bránou 

urobila firma Alfabio. Pán Koreň uviedol, že vtedy nebol primátorom on, ale p. Nemec. Pán Koreň 

uviedol, že ohľadom plotu už má urobené opatrenia, lebo plot patrí mestu, a mesto má v danej veci 

konať. Pán Boldiš uviedol, že keď je plot mestský, malo by sa mesto zaujímať o jeho stav, polovica 

plotu chýba. Pán Koreň ďalej uviedol, že pán Boldiš porušil záväzne nariadenie, ktoré sa týkalo 

vzhľadu strechy pri stavbe jeho rodinného domu.  

Pán Krajči uviedol, že v Rokovacom poriadku je uvedené, že na zasadnutí MsZ sa zúčastňuje 

zástupca MsP. Opýtal sa, prečo chodia na zasadnutie dvaja príslušníci MsP. Pán primátor 

poďakoval za pripomienku, a odpovedal, že je to vecou ich nadriadeného. Ďalej sa pán Krajči 

opýtal, že v meste sa rozpráva, že primátor je obvinený z niekoľkých trestných činov, opýtal, či je 

to pravda, o aké trestné činy ide a v akej súvislosti. Pán primátor poďakoval za otázku a uviedol, že 

nebude na to odpovedať.  

Pán Bálint sa opýtal poslancov, či by nebolo vhodné uvažovať nad znížením platu primátora 

vzhľadom na skutočnosti, ktoré sa v meste rozprávajú. Pán Žabka uviedol, že plat primátora sa 

skladá z dvoch zložiek, základnej zložky a percentuálneho navýšenia. Vyjadril sa, že pán primátor 

má asi iba základný plat, bez navýšenia. Základný plat sa nedá riešiť, určuje ho zákon. Uviedol, že 

na najbližšom zasadnutí MsZ môže podať presnú informáciu.  

Pani Sujová uviedla, že došlo k ďalším porušeniam právnych predpisov zo strany MsÚ v súlade 

s činnosťou stavebného úradu mesta Sliač so zapisovaním vecného bremena, kedy bol vydaný 

protest prokurátora. Uviedla, že vo februári bolo zapísané vecné bremeno na pozemky niekoľkých 

vlastníkov s tým, že prišlo oznámenie o zapísaní vecného bremena. Hneď vo februári bola osobne 

za primátorom a upozornila ho, že to nie je v súlade so zákonom. Prokurátor vydal protest, 

zapísanie vecného bremena označil ako nezákonný postup. Pani Sujová uviedla, že pracovníci 

stavebného úradu aj naďalej podávajú občanom zavádzajúce a nepravdivé informácie, aj napriek 

vydanému protestu prokurátora. Uviedla, že vecné bremeno bolo zapísané bez vedomia vlastníkov 

pozemkov, čím boli porušené ústavné práva. Opýtala sa pána primátora, či sa plánovalo rokovať 

s vlastníkmi týchto pozemkov o náhrade za zapísané vecné bremeno. Pán primátor uviedol, že 

takýto podobný prípad aký má pani Sujová, má aj pani Šajbanová, kde mesto dalo zapísať vecné 

bremeno preto, že toto vecné bremeno v skutočnosti existovalo. Pre ozrejmenie situácie so zápismi 

vecných bremien primátor prečítal rozhodnutie súdu z novembra 2017. Právna zástupkyňa pani 

Šajbanovej žalovala Okresný úrad Zvolen, katastrálny odbor za to, že zapísali vecné bremeno. 

Krajský súd rozhodol nasledovne. Súd žalobu odmieta, rozhodnutie bolo prijaté senátom správneho 

súdu v pomere hlasov 3:0, proti rozhodnutiu nie je možné ani dovolanie.  Pani Sujová uviedla, že 

daná vec sa netýka jej prípadu. V jej prípade mesto žiadalo zapísať vecné bremeno na stavbu, ktorá 

nespĺňa zákonné podmienky. Ďalej uviedla, že mesto dalo vypracovať urbanistickú štúdiu na 

lokalitu Rybáre – Juh, za ktorú zaplatilo 2 500 €. Poukázala na to, že urbanistická štúdia nebola 

potrebná, a je nerealizovateľná. Pán primátor uviedol, že štúdia sa robila zámerne kvôli pani 
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Sujovej, pretože jej požiadavky na stavbu rodinného domu neboli kompatibilné s uvedenou 

lokalitou. Druhým dôvodom vypracovania urbanistickej štúdie je aj to, že štúdia je prvotným 

podkladom k vypracovaniu Územného plánu zóny.   

Pán Danko sa opýtal ohľadom leteckých dní, či sa mesto prihlásilo ako účastník konania do 

posúdenia, aby sa letecké dni konali alebo nekonali, chcel by vedieť aké bolo stanovisko. Poukázal 

na nákup cibuliek za 9 000 €, na neúčelné využitie finančných prostriedkov mesta. Ďalej poukázal 

na nelegálne parkovanie áut v meste. Informoval o súdnych sporoch, ktoré sú na webovej stránke 

mesta nesprávne uvedené. Pán Urbanec k tomu uviedol, že urobí nápravu v danej veci.    

Pani Balgová uviedla, že by mesto mohlo urobiť osvetu, aby deti do školy chodili pešo. 

Informovala, že sa zúčastňuje zasadnutí finančnej komisie, kde pravidle ponúka pomoc pri príprave 

projektov, ale zo strany mesta nie je žiadna odozva. Uviedla, že je mnoho výziev na projekty na 

rekonštrukciu, udržateľnosť budov. Poukázala na vianočnú výzdobu v meste, ktorá je od mosta po 

trať. Požiadala za občanov žijúcich za traťou, aby mestský rozhlas, ktorý prehráva vianočné koledy 

pri príležitosti Sliačskych vianočných hodov hral v častiach, kde je vianočná výzdoba. Požiadala 

v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám informáciu – koľko stáli letecké dni, čo 

mesto získalo, nakoľko boli využívané mestské komunikácie, obmedzenia. Pani Chudíková uviedla, 

že informáciu v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám je potrebné podať priamo na 

MsÚ Sliač, nie na MsZ.     

   

30. Rôzne 

31. Záver 

 Ing. Daniel Dunčko, primátor mesta,  ukončil 25. zasadnutie MsZ o 20.30 hod. Poďakoval 

poslancom za ich účasť na zasadnutí, za podnetné pripomienky, poprial pokojné, šťastné vianočné 

sviatky a pozval všetkých na Sliačske vianočné hody v sobotu 16.12.2017.   

 

                                                                                                                         Ing. Daniel Dunčko 

                                                                                                                      primátor mesta 

 

 

 

 

Zapisovateľka: Bc. Michaela Mašurová 

 

 

 

Overovatelia zápisnice : 

 

Róbert Karniš, overovateľ                       ............................................... 

 

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