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 Z á p i s n i c a 

 z 30. zasadnutia Mestského zastupiteľstva (MsZ) v S l i a č i  konaného dňa 20. septembra 2018 

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 :    Ing. Dušan Hancko 

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. Zmena účelu použitia Rezervného fondu mesta Sliač 

  7. Schválenie účelovej dotácie pre Základnú školu A. Sládkoviča, Pionierska 9, 962 31 Sliač 

  8. Schválenie účelovej dotácie pre Materskú školu J. Cikkera 651/2, 962 31 Sliač 

  9. Schválenie účelovej dotácie pre Materskú školu SNP, Sliač 

10. Schválenie zámeru realizácie projektu „Centrum sociálnych služieb Sliač“  

11. Rozpočtové opatrenie č.5/2018 

12. Schválenie Kúpnej zmluvy zo dňa 29.6.2018, ktorej predmetom je kúpa spoluvlastníckeho  

      podielu vo veľkosti 1/3 k pozemku KN-C č.57, zastavané plochy a nádvoria o výmere 665 

      m
2
, vedeného na LV č.27, k. ú. Rybáre, obec Sliač, okres Zvolen a Dodatku č.1 ku Kúpnej 

      zmluve zo dňa 7.9.2018 

13. Schválenie spôsobu prevodu nehnuteľného majetku mesta Sliač a to parcely KN-C č.785  

      TTP o výmere 685 m
2
, evidovanej na LV č.576, k. ú. Sampor, obec Sliač, okres Zvolen zá- 

      menou za pozemok vo vlastníctve p- Tomáša Vranského, bytom Rovienka 14, 985 05 Ko- 

      kava nad Rimavicou a to parcela KN-C č.1163 TTP o výmere 700 m
2
, evidovanej na LV 

      č. 513, k. ú. Sampor, obec Sliač, okres Zvolen 

14. Správa z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 

15. Schválenie žiadosti PEMAS plus spol. s r.o., Vinárska 1, 951 41 Lužianky, IČO:35694254, 

      ktorá vlastní sieť drogérií „TETA“ o prenájom priestorov na prízemí v Dome služieb, ul. 

      SNP 296/13, 962 31 Sliač na dobu určitú 

16. Informácie primátora o rýchlostnej ceste R2 

17. Informácie primátora 

18. Interpelácie poslancov 

19. Odpovede na interpelácie z predchádzajúceho MsZ 

20. Slovo pre verejnosť 

21. Rôzne 

22. Záver 

 

1.  Otvorenie  

 Rokovanie 30. zasadnutia mestského zastupiteľstva otvoril a viedol primátor mesta Daniel 

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

ospravedlnil sa p. poslanec Hancko. 

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

MsÚ Sliač. Za overovateľov zápisnice určil primátor mesta p. poslanca Roberta Urbanca a p. 

poslanca Stanislava Koreňa.    

 

3.  Voľba návrhovej komisie  

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

Tomáša Škamlu.    

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie číslo 532/2018, ktorým MsZ schvaľuje 

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

Cyrila Palečku, Tomáša Škamlu.                   

  Hlasovanie             za          10 

proti   

     zdržali sa       

     neprítomný    1 Hancko 

 

4.  Schválenie programu MsZ 
  Pán primátor mesta prečítal program zasadnutia MsZ a otvoril k bodu diskusiu.  

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie číslo 533/2018, ktorým MsZ schvaľuje 

program 30. zasadnutia MsZ mesta Sliač v súlade s § 12 ods. 5 prvá veta zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p., predložený  Danielom Dunčkom primátorom mesta Sliač. 

Hlasovanie  za  10 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomný 1 Hancko 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie číslo Uznesenie číslo 534/2018, ktorým MsZ 

schvaľuje zmenu programu 30. zasadnutia MsZ mesta Sliač v súlade s § 12 ods. 5 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p., predloženú  Ing. Danielom Dunčkom, primátorom 

mesta Sliač a to doplnenie bodu : 

č. 6  Zmena účelu použitia Rezervného fondu mesta Sliač 

č. 7 Schválenie účelovej dotácie pre Základnú školu A. Sládkoviča, Pionierska 9, 962 31 Sliač, 

s tým že ostatné body za doplnenými bodmi budú prečíslované tak, aby bolo dodržané 

chronologické poradie. 

Program 30. zasadnutia MsZ po zmene : 

1. Otvorenie, prezentácia prítomných poslancov 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Schválenie programu MsZ 

5. Kontrola plnenia uznesení 

Predkladá : Ing. Jozef Žabka, prednosta MsÚ 

6. Zmena účelu použitia Rezervného fondu mesta Sliač 

Predkladá : JUDr. Izabela Chudíková, vedúca ekonomického úseku 

7. Schválenie účelovej dotácie pre Základnú školu A. Sládkoviča, Pionierska 9, 962 31 Sliač 

Predkladá : JUDr. Izabela Chudíková, vedúca ekonomického úseku 

8. Schválenie účelovej dotácie pre Materskú školu J. Cikkera 651/2, 962 31 Sliač 

Predkladá : JUDr. Izabela Chudíková, vedúca ekonomického úseku 

9. Schválenie účelovej dotácie pre Materskú školu SNP, Sliač 

Predkladá : JUDr. Izabela Chudíková, vedúca ekonomického úseku 

10. Schválenie zámeru realizácie projektu „Centrum sociálnych služieb Sliač“  

Predkladá : JUDr. Izabela Chudíková, vedúca ekonomického úseku 

11. Rozpočtové opatrenie č. 5/2018 
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Predkladá : JUDr. Izabela Chudíková, vedúca ekonomického úseku 

12. Schválenie Kúpnej zmluvy zo dňa 29.06.2018, ktorej predmetom je kúpa 

spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 1/3 k pozemku KN-C č. 57, zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 665 m
2
, vedeného na LV č. 27, k. ú. Rybáre, obec Sliač, okres Zvolen  

a Dodatku č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 7.9.2018 

Predkladá : JUDr. Izabela Chudíková, vedúca ekonomického úseku 

13. Schválenie spôsobu prevodu nehnuteľného majetku mesta Sliač a to parcely KN-C č. 785 

TTP o výmere 685 m
2
, evidovanej na LV č. 576, k.ú. Sampor, obec Sliač, okres Zvolen 

zámenou za pozemok vo vlastníctve p. Tomáša Vranského, bytom Rovienka 14, 985 05 

Kokava nad Rimavicou a to parcela KN-C č. 1163 TTP o výmere 700 m
2
, evidovanej na 

LV č. 513, k.ú. Sampor, obec Sliač, okres Zvolen 

Predkladá : JUDr. Izabela Chudíková, vedúca ekonomického úseku 

14. Správa z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 

Predkladá : Ing. Miroslava Škorňová, hlavná kontrolórka  

15. Schválenie žiadosti PEMAS plus spol. s.r.o., Vinárska 1, 951 41 Lužianky, IČO : 

35 694 254, ktorá vlastní sieť drogérií „TETA“ o prenájom priestorov na prízemí v Dome 

služieb ul. SNP 296/13, 962 31 Sliač na dobu určitú 

Predkladá : JUDr. Izabela Chudíková, vedúca ekonomického úseku 

16. Informácie primátora o rýchlostnej ceste R2 

Predkladá : Ing. Daniel Dunčko, primátor mesta 

17. Informácie primátora 

Predkladá : Ing. Daniel Dunčko, primátor mesta 

18. Interpelácie poslancov 

19. Odpovede na interpelácie z predchádzajúceho MsZ 

20. Slovo pre verejnosť 

21. Rôzne 

22. Záver 
Hlasovanie  za                    10 

   proti            

   zdržali sa        

   neprítomný     1 Hancko 

 

5.  Kontrola plnenia uznesení 

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

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie číslo 535/2018, ktorým MsZ berie na vedomie  

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

Hlasovanie  za                 10   

     proti            

     zdržali sa        

     neprítomný    1  Hancko 

 

6. Zmena účelu použitia Rezervného fondu mesta Sliač. 

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

Uznesením MsZ bolo schválené použitie finančných prostriedkov na rekonštrukciu cesty ul. Na 

Brázdach z rezervného fondu. Nakoľko sa táto investícia bude realizovať až v roku 2019, z 

vyčlenených finančných prostriedkov bola spracovaná prípravná a projektová dokumentácia v sume 

7 140 €, ide o presun finančných prostriedkov z rezervného fondu na položku projekty. Navýšenie 

f.p. na rekonštrukciu strechy na Dome služieb o 4 300 € odôvodnila tým, že pri rekonštrukcii sa 

zistilo, že sú položky, ktoré neboli zahrnuté do projektu (vyrovnávanie povrchu strechy pod tepelnú 

izoláciu liaporom, menil sa spôsob uchytenia materiálu krytiny na atike, prekrytie pásu pod atikou, 
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chýbala jedna vrstva na atike.). Ako ďalší dôvod na zmenu účelu použitia rezervného fondu           

p. Chudíková uviedla, že je potrebné dofinancovať rekonštrukciu budovy zázemia v areáli 

futbalového štadióna vo výške 1 700 €, nakoľko bolo potrebné urobiť kanalizáciu, výmenu bojlerov 

a nepredvídané práce. Ďalej uviedla, že z dôvodu časovej tiesni sa projekt nedal spracovať v takom 

rozsahu ako za normálnych okolností. Z vyššie uvedených dôvodov p. Chudíková navrhla schváliť 

zmenu účelu použitia Rezervného fondu na tieto akcie.   

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie číslo 536/2018, ktorým MsZ schvaľuje 

v súlade s § 15 ods. 2 a v nadväznosti na § 14 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

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

predpisov zmenu účelu použitia finančných prostriedkov z rezervného fondu a to tak, že 

z 80 000,00 € určených na rekonštrukciu cesty ul. Na Brázdach uznesením MsZ č. 502/2018 zo dňa 

27.6.2018 sa : 

a) 4 300,00 € použije na dofinancovanie rekonštrukcie strechy na Dome služieb ul. SNP 296/13, 

Sliač, 

b) 1 700,00 € použije na dofinancovanie spoluúčasti na rekonštrukciu budovy zázemia v areáli 

futbalového štadióna v súlade so Zmluvou o spolupráci a financovaní realizácie národného 

športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v meste Sliač 

zo dňa 29.5.2018, 

c) 72 500,00 € použije na rekonštrukciu cesty ul. Na Brázdach. 

Hlasovanie  za  8 

   proti  1 Karniš 

   zdržali sa 1 Belička 

   neprítomný 1 Hancko 

 

7. Schválenie účelovej dotácie pre Základnú školu A. Sládkoviča, Pionierska 9, 962 31 Sliač 

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

bola doručená žiadosť ZŠ, ktorá obsahovala viacero požiadaviek, žiadosť bola dvakrát riešená aj na 

finančnej komisii. Komisia určila ako najviac kritický stav nevyhovujúcu elektroinštaláciu 

v počítačových učebniach a vyzvala ZŠ, aby doplnila cenovú ponuku k tejto požiadavke. Cena 

podľa ponuky činí 1 296,73 €. Bolo doložené aj stanovisko elektrikára, ktorý vykonal obhliadku 

elektroinštalácie. Finančná komisia odporučila, aby MsZ schválilo uvedenú čiastku formou účelovej 

dotácie.  

 Pán poslanec Koreň uviedol, že rozvody elektriky je potrebné v základnej škole urobiť 

komplexne. Pán poslanec Gabaš uviedol, že to môže byť predmetom rozpočtu mesta na budúci rok.    

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie číslo 537/2018, ktorým MsZ schvaľuje 

pridelenie účelovej dotácie na rok 2018 Základnej škole A. Sládkoviča, Pionierska 9, 962 31 Sliač, 

IČO : 378 887 90, vo výške 1 296,73 € na elektroinštalačné práce v počítačových učebniach 

s povinnosťou vyúčtovania do 31.1.2019. 

Hlasovanie  za  10 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomný 1 Hancko 

 

8. Schválenie účelovej dotácie pre Materskú školu J. Cikkera 651/2, 962 31 Sliač 

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

informovala, že MŠ ul. J. Cikkera podala na MsÚ žiadosť o účelovú dotáciu vo výške 1 950 €. 

Dôvodom podania žiadosti je, že dvaja zamestnanci materskej školy si dopĺňali vzdelanie, zvýšila 

sa ich kvalifikácia. Účelovou dotáciu sa zaoberala aj finančná komisia, ktorá odporučila MsZ 

účelovú dotáciu schváliť.    
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie číslo 538/2018, ktorým MsZ schvaľuje 
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pridelenie účelovej dotácie na rok 2018 Materskej škole, J. Cikkera 651/2, 962 31 Sliač, IČO : 

423 923 90, vo výške 1 950,90 € na navýšenie miezd a odvodov zamestnancov, ktorý si zvýšili 

kvalifikáciu, dôsledkom čoho je preradenie do vyššej platovej triedy, s povinnosťou vyúčtovania do 

31.1.2019. 

Hlasovanie  za  10 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomný 1 Hancko 

 

9. Schválenie účelovej dotácie pre Materskú školu SNP, Sliač 

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

požiadala MsÚ o účelovú dotáciu z dôvodu vykonanej kontroly v materskej školy RÚVZ. 

Z kontroly vyplýva, že ak nebudú odstránené nedostatky a to zabezpečenie prekrytia potrubia ÚK 

v jedálni a výdajni stravy v elokovanej  triede na ul. Rybárskej, nebude možné uviesť pracovisko do 

prevádzky. Cenová kalkulácia na opravy je spolu 1 530,12 €.    

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie číslo 539/2018, ktorým MsZ schvaľuje 

pridelenie účelovej dotácie na rok 2018 Materskej škole, SNP 27, 962 31 Sliač, IČO : 423 111 10, 

vo výške 1 530,12 € na zabezpečenie prekrytia potrubia ústredného kúrenia v jedálni a výdajni 

stravy v elokovanej triede na Rybárskej ulici č. 30, s povinnosťou vyúčtovania do 31.1.2019. 

Hlasovanie  za  10 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomný 1 Hancko 

  

10. Schválenie zámeru realizácie projektu „Centrum sociálnych služieb Sliač“  

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

že mesto Sliač má možnosť sa zapojiť do výzvy „Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej 

situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu, alebo 

z dôvodu dovŕšenia dôchodcovského veku“. Ide o Centrum sociálnych služieb, ktoré by malo byť 

podporované z fondov EÚ, už bola aj zverejnená výzva. Keďže sa na predchádzajúcom zasadnutí 

MsZ zobrala táto informácia len na vedomie, je potrebné schváliť dve uznesenia a to, zámer 

realizácie projektu a financovanie vypracovania projektovej dokumentácie k projektu. Pán primátor 

k cene kompletnej projektovej dokumentácie v maximálnej výške 55 927,39 € uviedol, že cena je 

stanovená v zmysle sadzobníka.  

 Pán poslanec Kíšik uviedol, že na internetovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva 

a regionálneho rozvoja bol termín podania do 29. júna 2018. Pán primátor uviedol, že výzva má 

viacero kôl, posledné kolo je do 20.12.2018.  

 Pán poslanec Koreň uviedol, že je to nereálne. Uviedol, že je vyčlenených 3,2 milióna eur 

pre banskobystrický kraj, z toho my ako mesto môžeme dostať 1,2 milióna eur. Je potrebné na to aj 

stavebné povolenie. Nie je reálne, že sa to stihne do decembra. V máji povedal p. Turčan, že 

koncepcia bude prerokovaná na ministerstve, či je dobrá, nikto neinformoval, ako to dopadlo. Ďalej 

p. Koreň uviedol, že pri tejto stavbe sú účastníkom konania všetci obyvatelia bytových domov. 

Opýtal sa, kto dokáže zjednotiť týchto všetkých obyvateľov bytových domov. Vie, že už niekoľko 

rodín nesúhlasí s výstavbou CSS. Pán primátor uviedol, že výstavba CSS v obytnej zóne je v súlade 

s Územným plánom mesta. Keď bude mať niekto z obyvateľov nezmyselnú námietku, tak bude 

zamietnutá. Môžu byť námietky proti výške stavby, zatemneniu, ale štúdia je urobená tak, aby nikto 

nemohol mať námietky. Pán Koreň uviedol, že prieťahy v konaní budú. Poukázal na zbytočne 

vynaložené finančné prostriedky na vypracovanie projektovej dokumentácie CSS, ako to bolo 

v prípade štúdie kina. Uviedol, že pri realizácii stavby Domova pre seniorov boli prieťahy v konaní. 

Pán primátor priznal, že čas je na hrane, ale s účastníkmi konania nie je až taký zložitý proces. Ako 
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príklad uviedol projekt pre výstavbu Domova pre seniorov, ktorý bol dobre pripravený, výzva bola 

pre mesto úspešná, zariadenie je plne obsadené, je potrebné využiť aj túto výzvu, keď je možnosť 

získať finančné prostriedky do majetku mesta cca 1,3 milióna eur.  

 Pán poslanec Karniš sa opýtal, prečo sme zase na hrane s časom, už v júni to bolo 

prezentované na zasadnutí MsZ. Pán primátor uviedol, že výzva II. kola je zverejnená necelý 

mesiac. Odvtedy bola vypracovaná štúdia, zisťovali sa všetky body napojenia na inžinierske siete. 

Pán primátor informoval, že mesto získalo finančné prostriedky vo výške cca 62 000 € za predaj 

pozemku na hranici katastra Sliač a Zvolen pri Lukovom, pozemok bol pre mesto nevyužiteľný. 

Z uvedeného dôvodu navrhol tieto finančné prostriedky použiť na vypracovanie projektovej 

dokumentácie k projektu „Centrum sociálnych služieb“. Dňa 27. júna bola na zasadnutí MsZ 

predstavená štúdia a potom mesto čakalo na zverejnenie výzvy, aby mohlo pokračovať v ďalších 

potrebných krokoch.    

 Pán poslanec Kíšik uviedol, že na zasadnutí MsZ bol schvaľovaný zámer investičných akcií 

v meste, kde sú ešte rezervy a mesto sa púšťa do ďalšej. Opýtal sa, na čo bolo schvaľované poradie 

investičných akcií.  

 Pán poslanec Moravčík uviedol, že keď sa výzvy nepodávali bolo mesto kritizované, teraz je 

možnosť zapojiť sa do výzvy a je potrebné ju využiť. Podporil vybudovanie Centra sociálnych 

služieb, zo všetkých predkladaných bodov rokovania zasadnutia je tento bod najpodstatnejší. 

nakoľko CSS bude slúžiť pre všetkých občanov mesta, ktorí to budú potrebovať. 

 Pán Danko sa priklonil k názoru p. Koreňa a p. Karniša. Poukázal na vypracovanú štúdiu 

k projektu kina pred 4 rokmi. Uviedol, že je to na poslednú chvíľu, z jeho pohľadu ide o zbytočne 

vyhodené peniaze za projekt, budova nie je určená na tento účel. Pán primátor uviedol, že 

v dôvodovej správe je zahrnutá celá história. Budova bývalej kotolne aj pozemok je v majetku  

mesta, budova je určená na asanáciu, výstavba je v súlade s ÚP. Pán Danko uviedol, že získané 

finančné prostriedky z predaja pozemkov sa môžu použiť pre základnú školu, materské školy, ale 

nie na toto, pretože sú to zbytočne vyhodené peniaze.    

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie číslo  540/2018, ktorým MsZ schvaľuje zámer 

realizácie projektu „Centrum sociálnych služieb Sliač“, kód výzvy                                                         

IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6. 

Hlasovanie  za  7 

   proti   

   zdržali sa 3 Karniš, Kíšik, Koreň 

   neprítomný 1 Hancko 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie číslo 541/2018, ktorým MsZ schvaľuje 

financovanie vypracovania projektovej dokumentácie k projektu „Centrum sociálnych služieb 

Sliač“, kód výzvy IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6 do výšky 55 927,39 €. 

Hlasovanie  za    7 

   proti   

   zdržali sa   3 Karniš, Kíšik, Koreň 

   neprítomný   1 Hancko 

  

11. Rozpočtové opatrenie č.5/2018 

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

tvorí prílohu č.1 k zápisnici.  

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie číslo 542/2018, ktorým MsZ schvaľuje 

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

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

rozpočtové opatrenie č. 5/2018 a to : 
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A ) V príjmovej časti : 

Aa) podľa § 14 ods. 2 zákona písm. b) povolené prekročenie a viazanie príjmov, spolu : 

42 204,77 €, v tom : 

zdroj 43, EK 233      -27 400,00 € 

zdroj 43, EK 231      +27 400,00 € 

zdroj 43, EK 233      -29 821,10 € 

zdroj 43, EK 231      +29 821,10 € 

zdroj 43, EK 233      +29 802,29 € 

zdroj 43, EK 231      +402,48 € 

zdroj 111, EK 322     +12 000,00 €. 

 

B ) Vo výdavkovej časti : 

Ba) podľa § 14 ods. 2 zákona písm. a) presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného 

rozpočtu mesta, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, v tom : 

program 7.6, zdroj 41, FK 0950, EK 640  -1 531,00 € 

program 7.2.1, zdroj 41, FK 09111, EK 630 +1 531,00 € 

program 7.6, zdroj 41, FK 0950, EK 640  -1 950,90 € 

program 7.2.1, zdroj 41, FK 09111, EK 610 +1 434,50 € 

program 7.2.1, zdroj 41, FK 09111, EK 620 +516,40 € 

program 7.6, zdroj 41, FK 0950, EK 640  -1 265,00 € 

program 3.5, zdroj 41, FK 0660, EK 630  +1 265,00 € 

program 7.6, zdroj 41, FK 0950, EK 640  -1 296,73 € 

program 7.3.1, zdroj 41, FK 09121, EK 630 +515,58 € 

program 7.3.1, zdroj 41, FK 09211, EK 630 +781,15 € 

program 13.7.3, zdroj 41, FK 0443, EK 710 -1 230,00 € 

program 13.4, zdroj 41, FK 0443, EK 710  +1 230,00 € 

program 13.8.1, zdroj 43, FK 0443, EK 710 -26 821,10 € 

program 13.2, zdroj 43, FK 0443, EK 710  +26 821,10 € 

program 13.7.12, zdroj 46, FK 0443, EK 710 -3 000,00 € 

program 5.2.2, zdroj 46, FK 0510, EK 710 +3 000,00 € 

program 13.7.12, zdroj 46, FK 0451, EK 710 -7 140,00 € 

program 13.4, zdroj 46, FK 0451, EK 710  +7 140,00 € 

program 13.7.12, zdroj 46, FK 0451, EK 710 -4 300,00 € 

program 13.7.12, zdroj 46, FK 0443, EK 710 +4 300,00 € 

program 13.7.12, zdroj 46, FK 0451, EK 710 -1 700,00 € 

program 13.8.2, zdroj 46, FK 0810, EK 710 +1 700,00. 

Bb) podľa § 14 ods. 2 zákona písm. c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov, spolu : 

41 802,29 €, v tom : 

program 13.8.2, zdroj 111, FK 0810, EK 710 +12 000,00 € 

program 13.2, zdroj 43, FK 0443, EK 710  +29 802,29 € 

 

Hlasovanie  za  10 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomný       1 Hancko  

 

12. Schválenie Kúpnej zmluvy zo dňa 29.6.2018, ktorej predmetom je kúpa spoluvlastníckeho 

podielu vo veľkosti 1/3 k pozemku KN-C č.57, zastavané plochy a nádvoria o výmere 665 m
2
, 

vedeného na LV č.27, k. ú. Rybáre, obec Sliač, okres Zvolen a Dodatku č.1 ku Kúpnej      

zmluve zo dňa 7.9.2018 
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 Dôvodovú správu k bodu predložila p. Chudíková – vedúca ekonomického úseku. Uviedla, 

že tento bod už bol schvaľovaný, ale kataster nám vrátil zmluvu. Ide o majetok, ktorý mesto 

odkupovalo a tým rozšírilo územie v lokalite za kostolom. Katastru chýba uznesenie o kúpe. Mesto 

požiadalo o prerušenie konania a o predĺženie lehoty s tým, že kataster navrhol, že je to možné to 

doplniť formou schválenia zmluvy, ktorá už bola podpísaná, pretože tam nebol dôvod ju 

nepodpísať, lebo finančné prostriedky boli schválené MsZ. Pani Chudíková uviedla, aby nemuselo 

byť ukončené toto konanie a neboli spúšťané nové lehoty, je toto opatrenie, ktoré je možné 

vykonať, nakoľko bolo mesto v tejto veci usmerňované katastrom.  

 Pán poslanec Koreň uviedol, že zmluva nebola schvaľovaná na MsZ, kúpa predmetného 

pozemku nebola schvaľovaná, preto ju kataster vrátil späť. Poukázal na rozpor so zákonom 

o obecnom zriadení o rozpočtových pravidlách. Pani Chudíková uviedla, že na zasadnutí MsZ boli  

schvaľované finančné prostriedky v rámci rozpočtového opatrenia s tým, že kúpa ako taká 

samostatná nebola schvaľovaná, pretože zo zákona vyplýva na priamo, že sa schvaľujú predaje 

tromi formami. Kataster uviedol, že pokiaľ také uznesenie nie je, tak dokážu akceptovať pokiaľ 

MsZ dodatočne schváli zmluvu, ktorá bola podpísaná a na základe ktorej sa plnilo aj Dodatok.  

Ďalším dôvodom, prečo kataster konanie prerušil bolo, že správkyňa konkurznej podstaty neuviedla 

osobné údaje obidvoch zúčastnených strán. Kataster mesto usmernil, ak budú potrebné veci 

doložené, t.j. predmetné uznesenie, bude prevod majetku zapísaný. Pán Koreň uviedol, že zmluva 

bola podpísaná 2 dni po zasadnutí MsZ, mesto nevedelo, že sa bude pozemok kupovať?  

 Pán prednosta uviedol, že na zasadnutí MsZ bolo prerokované, že mesto dostalo ponuku, že 

môže kúpiť pozemok. V rozpočtovom opatrení bolo odsúhlasené, že finančné prostriedky budú 

použité na kúpu pozemku. Na základe toho bolo vypracovaná zmluva, ktorú kataster vrátil späť, 

pretože nemohol urobiť prevod na základe rozpočtového opatrenia, ale je potrebné prijať uznesenie.  

 Pani Cudíková informovala, že ak sa uznesenie neschváli, mesto bude musieť robiť všetko 

od začiatku, správkyňa bude musieť vrátiť peniaze, pretože by išlo o bezdôvodné obohatenie, aj 

zmluva sa bude musieť zrušiť. Potom bude musieť MsZ schváliť uznesenie, ktoré malo byť 

schválené a potom mesto podá návrh na vklad.  

 Pán Danko k bodu uviedol, že sú dve možnosti, buď je to v súlade so zákonom alebo nie je. 

Opýtal sa ako sú pripravení na dnešné MsZ s týmto bodom. Uviedol, že sú nepripravení. 

 Pán Vávra uviedol, že zmluva je jednoducho neplatná. Ako môže byť podpísaná zmluva a až 

potom je to riešené na MsZ. Vyčlenenie finančných prostriedkov v rozpočtovom opatrení 

neznamená schválenie kúpnej zmluvy. Keby niekto chcel napadne to na prokuratúru.   

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie číslo 543/2018, ktorým MsZ schvaľuje v 

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

kúpnu zmluvu zo dňa 29.06.2018 v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 07.09.2018 uzatvorenú medzi 

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

nar. 05.06.1962, bytom Továrenská 468/11, 962 31 Sliač s manželkou Danicou Klukovou, rod. 

Kriegerovou, nar. 04.05.1960, bytom Továrenská 468/11, 962 31 Sliač, obaja zast. JUDr. Gabrielou 

Muránskou Matuškovou, PhD., správcom konkurznej podstaty dlžníka Igor Kluka, bytom 

Továrenská 468/11, 962 31 Sliač, so sídlom kancelárie ul. prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica, 

predmetom ktorej je kúpa spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 1/3 k celku na pozemku KN-C 

parc. č. 57 zastavané plochy a nádvoria o výmere 665 m2, ktorý je evidovaný na LV č. 27 vedenom 

Okresným úradom Zvolen, odborom katastrálnym pre okres Zvolen, obec Sliač, k.ú. Rybáre, 

za kúpnu cenu vo výške 7.100,- Eur.   

Hlasovanie  za   

   proti  4     Bakša, Belička, Kíšik, Urbanec 

zdržali sa 6 Gabaš, Karniš, Koreň, Moravčík, Palečka, 

Škamla  

   neprítomný 1     Hancko 
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13. Schválenie spôsobu prevodu nehnuteľného majetku mesta Sliač a to parcely KN-C č.785 

TTP o výmere 685 m
2
, evidovanej na LV č.576, k. ú. Sampor, obec Sliač, okres Zvolen 

zámenou za pozemok vo vlastníctve p- Tomáša Vranského, bytom Rovienka 14, 985 05 

Kokava nad Rimavicou a to parcela KN-C č.1163 TTP o výmere 700 m
2
, evidovanej na LV č. 

513, k. ú. Sampor, obec Sliač, okres Zvolen 

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

že žiadosť p. Vránskeho bola prerokovaná aj na finančnej komisii, ide o prvé kolo, kde sa schvaľuje 

spôsob prevodu majetku formou zámeny. Pozemok p. Vránskeho má výmeru 700 m
2
 a pozemok 

mesta má výmeru 685 m
2
. V žiadosti žiadateľ uvádza, že si nebude nárokovať rozdiel vo finančnej 

náhrade, bude to zámena „vec za vec“, ide o katastrálne územie Sampor. Zamieňaný pozemok 

mesta sa nachádza uprostred pozemku žiadateľa a pre mesto samotné je zamieňaný pozemok 

nevyužiteľný.       

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie číslo 544/2018, ktorým MsZ určuje v zmysle § 

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

prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Sliač a to parcely KN-C č. 785 trvalé trávne 

porasty o výmere 685 m2, evidovanej na LV č. 576 vedenom Okresným úradom Zvolen, 

katastrálnym odborom pre k.ú. Sampor, obec Sliač, okres Zvolen zámenou za pozemok vo 

vlastníctve p. Tomáša Vranského, bytom Rovienka 14, 985 05 Kokava nad Rimavicou a to parcela 

KN-C č. 1163 trvalé trávne porasty o výmere 700 m2, evidovaná na LV č. 513 vedenom Okresným 

úradom Zvolen, katastrálnym odborom pre k.ú. Sampor, 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           9 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomní    2 Hancko, Škamla 

 

14. Správa z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 

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

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

 Pani Škorňová poďakovala poslancom za odmenu a zareagovala na príspevok pána Bálinta. 

Uviedla,  že identifikovala sumu 526 000 €. Takýto výpočet je možné urobiť iba k 31.12., nie 

v priebehu roka.  Vyzdvihla prácu účtovníčky pani Bellovej, ktorá rok 2017 zaúčtovala správne. Ku 

všetkým príjmom a výdavkom na bankových účtoch a v pokladni boli priradené rozpočtové 

položky a tam, kde neboli priradené, to vedela pani Bellová zdôvodniť , to znamená, že pri kontrole 

záverečného účtu sadla kontrola finančného okruhu za rok 2017. Na identifikácií prostriedkov 

začala pracovať už minulý rok. Začala finančnými zábezpekami prijatými od nájomníkov 

nájomných bytov,  ktoré oddelila od celkových finančných prostriedkov mesta, pretože to nie sú 

finančné prostriedky mesta. Rovnako bolo potrebné oddeliť zábezpeky prijaté od klientov Domova 

seniorov. Následne bol od celkového stavu prostriedkov oddelený rezervný fond a fond opráv. Keď 

vedela identifikovať všetky tieto balíky vylúčila z celkového stavu finančných prostriedkov mesta 

zábezpeky, rezervný fond, fond opráv, prebytok 2017 a tak vedela určiť sumu neidentifikovaných 

prostriedkov. Po tom ako toto vypočítala, v prvom rade oslovila audítorku a požiadala ju o názor, či 

je výpočet správny. Audítorka výpočet odsúhlasila a pozitívne ohodnotila prácu pani Škorňovej. 

Pani Škorňová sa obrátila na pána Bálinta a povedala mu, že toto je pre ňu hodnotenie. Ďalej pani 

Škorňová na obranu výsledkov svojej práce uviedla, že pozemky mesta Sliač neboli riadne 

inventarizované v účtovníctve mesta, tak ako je tomu teraz. Povedala, že  nebola na minulom 

zasadnutí MsZ z dôvodu dovolenky, kde pán Koreň povedal, že sanuje prácu ekonomického 

oddelenia.  K tomuto uviedla, že sa snaží usmerňovať prácu ekonomického oddelenia. Pán primátor 

doplnil aj správu registratúry, nakoľko na MsÚ bola vykonaná kontrola týkajúca sa archívu, ktorá 

dopadla v poriadku, kontrolórky uviedli, že sa zvýšila úroveň archivácie.  
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 Pán poslanec Koreň k pohľadávke voči spoločnosti Pohoda Byt uviedol, že mesto vyhralo 

súd a bola zaistená pohľadávka vo výške cca 21 000 €, v správe je však uvedená suma 11 000 €. 

Opýtal sa, ako mohli vymazať z obchodného registra ako ex offo, je potrebné tento výmaz  

napadnúť na prokuratúre. Pani Škorňová uviedla, že sa to nemusí odpisovať a môže ísť touto 

cestou.  

 Pán Danko uviedol, že pán primátor si ekonómky a ekonomické oddelenie budoval sám. 

Uviedol, že pani Škorňová supluje robotu úplne niekoho iného. Uviedol, že Pohodu Byt venoval p. 

Blažkovej p. Dunčko a tu je výsledok. Ako je možné, že pán primátor takto dbá na finančné  

plnenie všetkých možných vecí, a mesto potom rieši právne kauzy. Pán primátor uviedol, že toto je 

nezmysel, žiadnu Pohodu Byt p. Blažkovej nedaroval, ona si ju sama založila a darovala. Pani 

Škorňová uviedla, že ak to bude nutné a nebude v meste žiadaná, nemá problém v živote robiť 

zmeny, čo sa týka zmeny zamestnania.               

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie číslo 545/2018, ktorým MsZ berie na vedomie 

Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Sliač. 

Hlasovanie  za  9 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomní     2 Hancko, Škamla 

 

15. Schválenie žiadosti PEMAS plus spol. s r.o., Vinárska 1, 951 41 Lužianky, IČO:35694254, 

ktorá vlastní sieť drogérií „TETA“ o prenájom priestorov na prízemí v Dome služieb, ul.      

SNP 296/13, 962 31 Sliač na dobu určitú 

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

Informovala, že drogéria TETA podala žiadosť o prenájom priestorov na dobu určitú v centre mesta 

v Dome služieb na prízemí. Mesto na základe žiadosti dalo nájomcom na prízemí výpovede. 

Žiadosť je do MsZ predložená z dôvodu, že sa jedná o prenájom na dobu určitú od 1.12.2018 do 

1.12.2023 s opciou na 5 rokov. Pán primátor uviedol, že v meste nie je iná obchodná prevádzka 

okrem COPP Jednoty, priestor bude lepšie finančne zhodnotený ako doteraz, v meste bude 

konkurencia a širší sortiment, zamestnaní budú 4 zamestnanci. Keď je na Dome služieb urobená 

nová strecha, nech sa tieto náklady rýchlejšie splatia. Pán primátor uviedol, že problém bol v tom, 

že mesto chcelo, aby sa nájomníci na prízemí dohodli sami, keď im mesto navrhlo usporiadanie, 

traja nájomcovia by sa boli dohodli, jedna nájomníčka sa nedohodla, preto mesto muselo dať 

všetkým nájomníkom na prízemí výpovede zo zmlúv s tým, že od 1.12.2018 bude nové 

usporiadanie prevádzok. Pán Urbanec uviedol, že doteraz bol príjem z nájomného v priestoroch, 

kde má byť drogéria TETA ročne cca 2 232 €. Drogéria TETA prerobí priestory na vlastné náklady, 

rozvody elektriny, osvetlenie a suma za prenájom bude ročne cca 4 800 €. Turisticko informačné 

centrum bude presťahované na chodbu v Dome služieb. Pán primátor uviedol, že na rekonštrukciu 

budovy Domu služieb nie je možné získať eurofondy, pretože je využívaná hlavne komerčne, ale je 

využívaná aj mestom – je tam umiestnené Infocentrum.  

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie číslo 546/2018, ktorým MsZ schvaľuje 

prenájom priestorov vo vlastníctve mesta Sliač umiestnených na prízemí v Dome služieb, ul. SNP 

296/13, 962 31 Sliač, ktorý sa nachádza na parcele KN-C č. 1096/1, zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 1939 m2 vedený na LV č. 877 pre k.ú. Rybáre, obec Sliač, okres Zvolen pre PEMAS plus 

spol. s.r.o., Vinárska 1, 951 41 Lužianky, IČO : 35 694 254, ktorá vlastní sieť drogérií „TETA“ 

na dobu určitú 5 rokov od 1.1.2019 do 31.12.2023 s opciou na ďalších 5 rokov. 
                             Hlasovanie   za            8 

                              proti   

                              zdržali sa       1 Karniš  

                              neprítomní    2 Hancko, Škamla 
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16. Informácie primátora o rýchlostnej ceste R2 

Pán primátor uviedol, že k rýchlostnej ceste R2 nemá žiadne nové informácie, ani 

korešpondenciu.  

 Pán poslanec Palečka informoval, že na webovej stránke „SME“ je článok o petícii, z akého 

dôvodu bola spísaná, dôvody, ktoré ohrozujú liečivé pramene. Je tam uvedený aj príklad, kde pri 

budovaní diaľnice bol zničený minerálny prameň s jazierkom v Bešeňovej, pričom išlo o povrchovú 

stavbu.  

 Pán Kujan sa opýtal, či už prišiel výsledok z prokuratúry. Pán primátor odpovedal, že 

neprišiel. Ďalej sa pán Kujan opýtal, či prišla odpoveď na žiadosť, ktorú mesto zaslalo na Úrad pre 

verejné obstarávanie ohľadom zrušenia súťaže. Pán primátor odpovedal, že neprišla odpoveď. Pán 

Kujan uviedol, že žiadosť bola zaslaná v júni a sú lehoty na odpovede, mesto má právnu službu, 

ktorá by to mala riešiť. Pán primátor uviedol, že na spoločnom stretnutí s riaditeľom NDS 

Ďurišinom povedal, že nemáme žiadnu odpoveď a oni pokračujú v príprave súťaže na projektovú 

dokumentáciu, p. Ďurišin mu na to neodpovedal. Pán Kujan sa opýtal v akom štádiu je žiadosť na 

rozšírenie ochranného pásma, na základe hydrogeologického prieskumu boli zistené nové prvky. 

Pán primátor uviedol, že nevie na to odpovedať nakoľko sa tejto problematike venuje p. Zlatníková, 

a túto informáciu môže dostať priamo na MsÚ u p. Zlatníkovej. 

 Pán Danko uviedol, že sa malo uskutočniť stretnutie s p. Pelegrínim, opýtal sa či sa 

stretnutie uskutočnilo a aký bol výsledok zo stretnutia. Pán primátor odpovedal, že p. Pelegríni 

nemal záujem o stretnutie, kancelária úradu vlády nereagovala na sprostredkovanie stretnutia.        

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie číslo 547/2018, ktorým MsZ berie na vedomie 

informácie primátora mesta Sliač k rýchlostnej ceste R2. 

Hlasovanie  za  9 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomní    2 Hancko, Škamla 

 

17. Informácie primátora 

 Pán primátor informoval, že strecha na Dome služieb je komplet hotová, podzemné 

kontajnery na ul. Rybárskej sú hotové, ešte je potrebné urobiť zmluvu ohľadom vývozu odpadu. 

Šatne futbalového klubu sú urobené, cena bola navýšená z dôvodu, že niektoré veci v projekte 

chýbali, projekt rekonštrukcie ul. Na Brázdach je vypracovaný za sumu cca 7 140 €. V Centre 

sociálnych služieb mesto pokračuje, bola vypísaná súťaž, kde z piatich zaslaných ponúk dve  

ponuky boli predložené s rovnakou cenou, preto musela byť súťaž zrušená. K územnému plánu 

mesta Sliač z roku 2005 uviedol, že boli sťažnosti na stavbu p. Boldiša, bolo napadnuté stavebné 

povolenie, stavebné rozhodnutie, územný plán bol schválený. Pán Koreň uviedol, že záväzné 

stanovisko dávalo mesto a architekt mesta, mesto vydáva záväzné stanovisko, ktoré určuje 

stavebno-technické podmienky. Pán primátor uviedol na adresu sťažovateľa p. Bálinta, ktorý bol 

problémovým zamestnancom mesta, že sa v minulosti v Sampore vyjadril, že nech sa ožratí 

Samporčania radšej oddelia od Sliača, keď musel robiť protipovodňovú mrežu, odvtedy mu zakázal 

pracovať mimo areálu kompostárne. Primátor upozornil poslancov, že pred dnešným 

zastupiteľstvom rozdal poslancom 2 články od dvoch lesných inžinierov s rovnakým názvom 

„Sliačske poobhliadnutie“, kde článok p. Danka nezrozumiteľne niečo kritizuje, článok p. Gogoľu, 

bývalého primátora Banskej Bystrice pozýva na Lesnícku konferenciu, ktorá sa uskutoční 

v Sliačskych kúpeľoch v dňoch 3. a 4. októbra 2018. Pán primátor informoval, že rokoval 

s riaditeľom firmy Marius Pedersen, štát sa chystá v budúcnosti zvýšiť zákonné poplatky aj 

poplatky za skladovanie komunálneho odpadu. Poplatok za komunálny odpad v meste sa bude 

zvyšovať cca o 30%. Mestu Sliač nebola zvýšená cena za komunálny odpad z nasledovných 

dôvodov, a to, že mesto riadne platí za vývoz komunálneho odpadu, firma má peniaze aj za zber 

zeleného odpadu, separovaný odpad v meste Sliač je najlepší z okolitých obcí, čo sa týka čistoty. 
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K vystúpeniu p. Jurgu uviedol, že projekt na Dolinke je urobený preto ako dočasné riešenie, aby sa 

aj občania bývajúci na konci ulice Na Dolinke (p. Kúdela, p. Hanáková) mohli dostať autom 

k svojim rodinným domom. Mesto má súhlas k tomuto projektu od Regionálnej správy ciest Banská 

Bystrica. Keď sa bude robiť južný obchvat mesta Sliač, ten, ktorý sa bude napájať na kruhový 

objazd na križovatke Sliač, Kováčová a Zvolen, tam to bude končiť. Pán primátor uviedol na adresu 

p. Jurgu, že pri územných plánoch, kde sa riešia komunikácie, parkoviská a iné verejnoprospešné 

stavby sa nehľadí na majiteľov pozemkov, pretože spracovateľ nepozná majiteľov pozemkov. 

K sms p. Bálinta p. primátor uviedol, že veci, ktoré p. Janáková vyhodila na ul. Novej, boli osobné 

veci, upozornili ho na to ľudia, tak požiadal p. Janákovú cez p. Bálinta, aby si odpad umiestnený 

mimo kontajnera na ul. Novej odpratala. Primátor povedal, že sa pani Janákovej nemá začo 

ospravedlniť. 

 Pán Urbanec informoval poslancov, že mesto prihlási do výzvy Ministerstva 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, výzva je zameraná na vytvorenie 15 miest v Materskej 

škole J. Cikkera a opravu strechy na budove škôlky, spoluúčasť mesta je vo výške 5%.  

 Pán primátor informoval, že tento týždeň mal byť doručený na mesto dokument, ktorý sa 

týka schválenia finančných prostriedkov vo výške cca 400 000 € na vybudovanie cyklocesty Sliač – 

Kováčová – Sielnica, keď príde, bude o tom informovať.              

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie číslo 548/2018, ktorým MsZ berie na vedomie 

informácie primátora mesta Sliač. 

Hlasovanie  za  9 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomní    2 Hancko, Škamla 

 

18. Interpelácie poslancov 

 Pán poslanec Koreň uviedol, že sa ho obyvatelia pýtajú na zber papiera v meste, už tri 

mesiace sa neuskutočnil. Opýtal sa na petíciu ohľadom podzemných kontajnerov na ul. Rybárskej. 

Pán primátor odpovedal, že bola jedna petícia, stretol sa s občanmi, potom bola spísaná druhá 

petícia. Keď bol pri tom, keď sa dokončili posledné úpravy, bol tam p. Vilhan, ktorý sa ho opýtal, 

kedy bude odstránená stavba. Primátor mu na to odpovedal, že stavba odstránená nebude 

a kontajnery budú slúžiť obyvateľom ulice Rybárskej. Primátor informoval, že budú pozbierané 

kontajnery na separovaný odpad v tom objeme, v ktorom boli vybudované. Budú oslovené niektoré  

SVB, aby si kontajnery na komunálny odpad odpredali, alebo zrušili nájomnú zmluvu s firmou 

Marius Pedersen, aby nemuseli za kontajnery platiť.  

 Pán poslanec Palečka z dôvodu preplnenia kontajnerov v meste navrhol, buď aby boli 

v meste umiestnené kontajnery navyše, alebo aby sa zvýšila periodicita vývozu odpadu. Pán 

Palečka uviedol, že verejnosť zaujíma, či sa pokračuje v budovaní cyklotrasy smerom na Banskú 

Bystricu. Pán primátor uviedol, že vypracoval postup ako sa má vo veci pokračovať, je potrebný 

územný plán, potom geometrické zameranie a projekt. Pracuje na tom p. Mišovič, boli 

uskutočňované stretnutia so starostami obcí na VÚC Banská Bystrica. Pán Palečka uviedol, že sa ho 

občania pýtajú, či je zverejnená webová stránka, kde je návrh plánu cyklocesty.  

 Pán poslanec Kíšik sa vyjadril k podzemným kontajnerom na ul. Rybárskej, že sa mu páčia, 

nemá proti nim nič, ale sa mu nezdá správne, keď sú možnosti umiestniť ich niekde inde, keď 

niektorí občania s tým nesúhlasili. Uviedol, že im ani nebolo odpovedané v termíne, boli aj iné 

varianty, kde mohli byť kontajnery umiestnené, prečo mesto konalo proti občanom. Pán primátor 

k tomu uviedol, že je vždy problém stanoviť budúce kontajnerové miesta. Miesta boli navrhnuté 

s firmou, ktorá bude kontajnery vyvážať, architektom a primátorom  mesta. Ide o miesto, kde sa 

nenachádzajú inžinierske siete, je tam dobrý prístup z miestnej komunikácie na vysýpanie, je tam 

zákaz státia pre motorové vozidlá. Majitelia bytov apelovali tým, že sa ich nehnuteľnosti 

znehodnotili. Primátor uviedol, že pri rodinných domoch sa tiež nachádzajú kontajnery v oveľa 
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väčšej blízkosti a nedá sa povedať, že nehnuteľnosti sú znehodnotené.  

Pán poslanec Bakša uviedol, že sa malo komunikovať ináč s občanmi, malo sa im podať 

vysvetlenie. Pán primátor ako výhodu podzemných kontajnerov uviedol, že sa do nich nedostanú 

rómski spoluobčania, vedľa kontajnerov už ľudia nebudú umiestňovať odpad, v letných mesiacoch 

nebude v okolí kontajnerov zápach. Pán Bakša sa opýtal na halu pri vstupe do mesta, či nemal pán 

architekt problém pri výbere farby na fasáde budovy. Pán Bakša požiadal o vykonanie súpis prác, 

ktoré boli dôvodom navýšenia rozpočtu rekonštrukcie strechy na Dome služieb a šatní na 

futbalovom ihrisku. K navýšeniu rozpočtu strechy na Dome služieb pán primátor uviedol, že strecha 

mala minimálny sklon, aby voda bezpečne odtekala, bolo potrebné urobiť práce navyše, s ktorými 

sa v projekte nepočítalo. K šatniam na futbalovom ihrisku uviedol, že pán Antalík nedostal všetky 

potrebné informácie, čo je potrebné zapracovať do projektu, chýbala komplet elektrika, bojlery,  

pribudli búracie práce. Pán prednosta uviedol, že v rámci projektu boli vybudované sociálne 

zariadenia, navyše boli búracie práce, elektroinštalačné práce, s ktorými sa v projekte nepočítalo.     

  

19. Odpovede na interpelácie z predchádzajúceho MsZ 

 Pán primátor k meraniu hluku na leteckých dňoch uviedol, že p. Dina odporučil, aby 

meranie hluku zabezpečilo mesto, nakoľko to stojí cca 1 000 €, ekonómka s týmto výdavkom 

nesúhlasila. Pán Kíšik uviedol, že by to mal zabezpečiť organizátor leteckých dní. Pán primátor 

uviedol, že organizátor sa bude podieľať na financovaní výtlačkov mestských noviniek, čo činí cca 

2 600 € ročne. Navrhol, aby sa na budúci rok do rozpočtu položka meranie hluku začlenila. 

K parkovaniu na ul. Topoľovej a Na Slatinkách uviedol, že niečo je už vyriešené a niečo je potrebné 

doriešiť.         

 

20. Slovo pre verejnosť  

 Pani Balgová pochválila p. riaditeľa Základnej školy Sliač za získané finančné prostriedky 

z projektov, ďalej pochválila p. poslanca Škamlu za vybudovanie detského ihriska v Sampore. Na 

predchádzajúcom zastupiteľstve sa opýtala na Program rozvoja mesta, prečo sa nehodnotí tak ako je 

uvedené v programe s určitou intenzitou, najskôr prednosta, primátor a poslanci. Pani Balgová sa 

opýtala, prečo na stránke mesta nie je zverejnený rozsudok p. Nemca. Ďalej uviedla, že dňa 

24.8.2018 sa uskutočnilo pripomienkovanie ÚP centrálnej mestskej zóny, z občanov mesta sa 

okrem nej nikto nezúčastnil. K rýchlostnej komunikácii R2 uviedla, že by sme sa mali na ňu pozrieť 

cez tú hodnotu za peniaze a potom by sme videli, že aj to čo sa nám teraz zdá ako nemožné, alebo 

ako niečo čo vyzerá v neprospech Sliača, že by sme to dokázali zvrtnúť a dokázali by sme to 

posunúť, keď sa k tomu správne postavíme. Pani Balgová informovala, že sa na ňu obrátilo viacero 

ľudí, že kontajnery na plasty v meste sú nepostačujúce, pretože sú stále preplnené. Výdavky za 

vývoz plastov raz za mesiac sú také isté, ako keď sa plasty vyvážali dvakrát do mesiaca, opýtala sa 

prečo? Pán primátor odpovedal, že mesto za to neplatí, platí to firma NATURPAK. Občania 

v rodinných domoch si môžu zakúpiť žltú plastovú nádobu, alebo odovzdávať platy vo vreciach. 

Keby ľudia plasty stláčali, bola by v zberných nádobách ešte väčšia rezerva a kontajnery by určite 

postačovali.   

 Pán Bálint uviedol, že na minulom zasadnutí MsZ položil tri otázky a nebolo mu 

odpovedané. Poukázal na vyplatenie odmeny pre hlavnú kontrolórku p. Škorňovú vo výške 2 000 €, 

ktorá bola schvaľovaná na minulom zasadnutí MsZ. Pán Bálint uviedol, že z jeho pozície ako 

daňového poplatníka mesta bola z jeho daní a bez jeho súhlasu bola prevedená na jej účet tiež malá 

čiastka jej odmeny, prijať odmenu za to čo predvádza je viac ako trápne a nehorázne. Uviedol, že ak 

prešla cez jej ruky tabuľka – finančné čiastky v € účtované Ing. Danielovi Dunčkovi za súkromné 

pohonné hmoty od roku 2014 do 2018 a to bez akýchkoľvek smerníc, tak je to nehorázne. Tiež je 

v tabuľke uvedené, že Ing. Daniel Dunčko nepoužil služobné auto na súkromné účely. Uviedol, že 

z jeho pohľadu uvedené fakty svedčia o tom, že práca Ing. Škorňovej je povrchná, neodborná 

a nehodná odmeny. Podľa jeho názoru je to odmena za mnohé prešľapy riaditeľa po dobu jeho 
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účinkovania na sliačskej scéne, kontrolné správy z jej činnosti nikdy nevyzneli ako kritika alebo 

porušenie zákona. Ako jedinú možnú alternatívu z jej strany vidí v tom, aby sa ospravedlnila 

obyvateľom mesta Sliač, zriekla sa odmeny a odišla z mesta Sliač spolu s pánom architektom 

Turčanom. V druhom príspevku p. Bálint poukázal na spomienku 50. výročia okupácie bývalého 

Československa. Uviedol, že v živote nevidel toľko sústredených pracovníkov mesta aj ich 

niektorých rodinných príslušníkov na jednom mieste. To čo predniesol p. Klúz ho veľmi zarazilo, 

oboznamoval ľudí s niečím čomu sám nerozumel. Najviac ho dojal riaditeľ pamätníka SNP 

z Banskej Bystrice p. Mičev. Napriek výzve pána primátora, že nedodržiava rokovací poriadok 

a jeho príhovor už dávno prekročil limit p. Bálint ďalej pokračoval vo svojom príspevku. Pán Bálint 

ďalej informoval, že dostal sms od jeho bývalého zamestnávateľa p. Ing. Dunčka, ktorej znenie 

rozdal poslancom. Tiež dostal formou mms fotku z ul. Novej a nevie z akého dôvodu.  

 Pán Krajči poukázal na používanie služobného motorového vozidla Ing. Danielom 

Dunčkom na súkromné účely. V zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám si vyžiadali 

správu, kde je uvedené, že p. Dunčko nepoužíva záznam o prevádzke motorového vozidla, ani 

knihu o prevádzke motorového vozidla, nie je spracovaná žiadna smernica, podľa ktorej by sa dali 

účtovať súkromné jazdy služobným motorovým vozidlom. Pán Krajči uviedol, že p. primátor 

povedal, že môže predložiť cestovné príkazy, boli im predložené vyúčtovania služobného vozidla 

použitého na súkromné účely, nie je to v súlade so zákonom, nakoľko boli účtované len pohonné 

hmoty. Ďalej poukázal na im predložené vyúčtovanie, kde chýba približne 250 km. Uviedol, že na 

služobné jazdy služobným motorovým vozidlom p. primátor nevykazuje nič. Opýtal sa pána 

primátora, kto mu povolil jazdiť služobným motorovým vozidlom domov a späť, uviedol, že 

neexistuje na to žiadny doklad. Pán Krajči uviedol, že na doklade je podpísaný p. Urbanec, ktorý 

schválil primátorovi cestu. Opýtal sa p. Urbanca či vie o tom, čo mu podpisoval. Pán Krajči sa 

opýtal sa p. Škorňovej ako pristupuje k tejto veci, pretože ide o porušovanie zákona, ktoré hraničí 

s trestnou činnosťou. Pán Krajči uviedol, že počas dovolenky bolo odparkované služobné vozidlo 

tak, že bolo zablokované z obidvoch strán. Opýtal sa, ako by sa postupovalo v prípade mimoriadnej 

situácie, že by bolo potrebné použiť služobné auto.  

 Pani Sujová poďakovala p. poslancovi Koreňovi za jeho iniciatívu pri riešení problémov 

s vecnými bremenami, ktoré sa týkali pozemkov 50-tich vlastníkov občanov mesta Sliač. Ocenila 

iniciatívu a podporu pána primátora pri riešení vzniknutých problémov v súvislosti s návrhom na 

zápis vecného bremena, kde boli pol roka zablokované listy vlastníctva, čo spôsobilo problémy 

vlastníkom pozemkov. Tento problém je už dnes vyriešený. Verí, že pracovníci stavebného odboru 

už pochopili ako riešiť veci, ako konať, aby to bolo v súlade so zákonom. 

 Pán Danko sa obrátil na poslancov. Uviedol, že už niekoľkokrát ich vyzval, česť výnimkám, 

aby vstali a ospravedlnili sa mestu, občanom a odišli z poslaneckých postov a že väčšina z nich 

nebude uvažovať, aby kandidovala. Poukázal na schválenie dotácie na vypracovanie projektovej 

dokumentácie, bolo to neodborne pripravené. Poukázal na nelegálne vybudovanie parkovísk 

v meste, na výberové konanie na nákup plastových nádob na ul. Rybárskej. Uviedol, že a nebude na 

nič pýtať, pretože by to bola zbytočná komunikácia s vedením mesta.  

 Pán Jurga uviedol, že na základe zistených skutočností sa musí vyjadriť k tomu, akým 

spôsobom sa mesto usiluje o dosiahnutie svojich záujmov. Uviedol, že návrhy VZN majú 15 dní 

visieť na oznamovacej tabuli nielen na internetovej stránke, jedná sa o križovatku, ktorá má byť na 

Dolinke. Križovatka má byť v zmysle VZN zaradená medzi verejnoprospešné stavby. Ak mesto 

nebude schopné ponúknuť rovnocennú výmenu alebo náhradu, vopred si už pripravuje podmienky 

na prípadné vyvlastnenie potrebných stavebných parciel od občanov, čím im bráni nakladať s ich 

vlastným majetkom. Návrh predmetnej križovatky je v rozpore s technickými normami, obsahuje 

diskriminačné prvky, ktoré hrubým spôsobom porušujú ústavné práva občanov. Obhajoba tohto 

návrhu, že vyhovuje týmto normám nie je opodstatnená, pretože tá istá norma ponúka aj iné 

riadenia, ktoré nie sú náročné na priestor a dispozične budú rovnako plniť súčasné aj budúce 

potreby. Pán Jurga uviedol, že samotný tvar križovatky odporuje normám v rôznych aspektoch. Už 
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od roku 2014 bol projekt hotový, v roku 2015 sa uskutočnilo stretnutie, kde boli uzrozumení o tom, 

že chce mesto riešiť zastavovacie podmienky a mesto sa snažilo ponúknuť nerovnocennú 

alternatívnu náhradu za tieto pozemky, kde vyjadrili svoj nesúhlas. V júni 2016 v samotnom zadaní 

ÚP mesto zablokovalo hľadanie akéhokoľvek riešenia. Mesto pred mesiacom účastníkom oznámilo, 

že pripomienky, ktoré podali v apríli tohto roku neakceptujú. Mesto dňa 15.8.2018 objednávkou 

zadalo vypracovanie „rekonštrukcia pripojenia miestnej komunikácie na Dolinke Sliač ako dočasné 

riešenie. Pán Jurga sa opýtal, prečo mesto znova investuje aj to len do dočasného riešenia a  

nehľadá rozumné celkové riešenie. Požiadal predstaviteľov mesta, aby rozpracovali spodné vody 

ako aj rozumné návrhy riešenia križovatky, aby boli zaručené práva občanov tak, že mesto bude 

využívať také priestorové možnosti, ktoré sú vo vlastníctve mesta Sliač, aby nebolo zasahované do 

parciel v osobnom vlastníctve občanov, aby neboli obmedzované práva vlastníkov susedných 

parciel. Pán Jurga bol vyzvaný primátorom na ukončenie svojho diskusného príspevku z časového 

dôvodu. Pán Jurga požiadal, aby bolo prijaté uznesenie za iniciovanie revízie celého ÚP hlavne tejto 

križovatky, zrušenie navrhovaného tvaru križovatky, a bol doplnený o zásadné podmienky budúcich 

návrhov verejnoprospešných stavieb. Uviedol, že vstup na parkovisko je umožnený z obidvoch 

strán a vstup na jeho pozemok je zabránený, navrhovaný ÚP zasahuje do jeho pozemku, pričom 

pozemok je učený na výstavbu rodinného domu.     

 Pani Hanáková požiadala, aby si mesto riešilo veci na svojich pozemkoch. Uviedla, že cez 

ich pozemok vedie vodovodné potrubie, môže dôjsť k havárii a pozemok bude znehodnotený. 

Uviedla, že keď sa budujú nové časti na bývanie na takýchto základoch, je predpoklad, že 

v budúcnosti môže dôjsť k problémom. Primátor uviedol, že za umiestnenie vodovodného potrubia, 

ktoré je na pozemku p. Hanákovej nie sú zodpovední ani minulí ani súčasní poslanci, ani minulý ani 

súčasný primátor.            

     

21. Rôzne 

 Pán Danko požiadal, aby mu bolo povedané, čo odpísal od p. Gogoľu, či p. Gogoľa píše 

o tom, ako funguje mesto Sliač. Poukázal na to, keď p. Dunčko nastúpil ako primátor v roku 2010, 

p. Šimončík mu povedal, ako sa fantasticky podpísal ako plagiátor pod jeho článok, nebola tam 

zmenená bodka ani čiarka. Pán Palečka uviedol, že p. Danko všetko alebo nič pochopí nesprávne. 

Uviedol, že primátor porovnával dve osoby (p. Danka, p. Gogoľu) a že jeden človek napíše taký 

článok a iný lesník napíše takýto článok.  

 

22. Záver 

 Ing. Daniel Dunčko, primátor mesta, ukončil 30. zasadnutie MsZ o 19.30 hod. Poďakoval 

poslancom za ich účasť na zasadnutí a za podnetné pripomienky.   

 

                                                                                                                         Ing. Daniel Dunčko 

                                                                                                                      primátor mesta 

 

 

 

Bc. Michaela Mašurová, zapisovateľka 

 

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

 

Overovatelia zápisnice : 

 

Ing. Robert Urbanec, overovateľ                         ............................................... 

 

Stanislav Koreň, overovateľ                                 ............................................... 
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PRÍLOHA č.1 

 

K bodu č. 9 :  Rozpočtové opatrenie č. 5/2018 

 

Predkladá: JUDr. Izabela Chudíková, vedúca ekonomického úseku  

                                                                                                                                                            

 

 

Dôvodová správa 
 

MsZ sa predkladá na schválenie Rozpočtové opatrenie č. 5/2018 (ďalej len „RO č. 5/2018“) a to v súlade so 

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

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

výdavkovej časti rozpočtu mesta. 

 

Príjmová časť - § 14 ods. 2 zákona písm. b) povolené prekročenie a viazanie príjmov, spolu : 30 204,77 € 

 

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

29 802,29 €. 

 

Z dôvodu, že : 

 

1. V rámci RO 3/2018 bola použitá nesprávna ekonomická klasifikácia a preto navrhujeme vykonať 

opravu a to zdroj 43, EK 233, suma -27 400,00 € a zdroj 43, EK 231, suma +27 400,00 €. Išlo 

o príjem z odpredaja Rodinného domu. 

2. V rámci schváleného rozpočtu na rok 2018 bola použitá nesprávna ekonomická klasifikácia a preto 

navrhujeme vykonať opravu a to zdroj 43, EK 233, suma -29 821,10 € a zdroj 43, EK 231, suma 

+29 821,10 €. Išlo odpredaj budovy na RD. 

3. Po vyhodnotení podmienok VOS došlo k navýšeniu kúpnej ceny o cca 100 %, nakoľko jediný 

záujemca ponúkol celkom 60 162,00 € a v RO 3/2018 bola zahrnutá len cena podľa znaleckého 

posudku vo výške 30 359,71 €. Rozdiel medzi ponúknutou cenou a cenou podľa znaleckého posudku 

činí 29 802,29 € a tento navrhujeme zahrnúť do príjmovej časti rozpočtu zdroj 43, EK 233, suma 

29 802,29 €. Zároveň navrhujeme viazať tieto finančné prostriedky na výdavkovú časť rozpočtu a to 

: program 13.2, zdroj 43, FK 0443, EK 710 – účel  : projekt Centrum sociálnych služieb Sliač 

(Komunitné centrum). 
4. Mesto Sliač v roku 2015 uzatvorilo zmluvu zverejnenú pod č. INE_00014/2015 na základe ktorej 

došlo k plneniu, navrhujeme zahrnúť tieto prostriedky do príjmovej časti rozpočtu zdroj 43, EK 

231, suma +402,48 €. 

5. Dňa 29.5.2018 bola podpísaná Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového 

projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v meste Sliač medzi 

mestom a Slovenským futbalovým zväzom, ktorej predmetom je poskytnutie finančných 

prostriedkov zo ŠR na rekonštrukciu budovy zázemia v areáli futbalového štadióna vo výške 

12 000,00 €. Rekonštrukcia sa pomaly končí a prostriedky budú mestu poskytnuté refundáciou 

nákladov a preto navrhujeme zahrnúť tieto prostriedky do príjmovej časti rozpočtu zdroj 111, EK 

322, suma +12 000,00 €. Zároveň navrhujeme tieto prostriedky viazať na výdavkovú časť rozpočtu 

a to : program 13.8.2, zdroj 111, FK 0810, EK 710.  

 

Výdavková časť - § 14 ods. 2 zákona písm. a) presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného 

rozpočtu mesta, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky. 

 

Z dôvodu, že : 

 

1. Zo záznamu z hygienickej kontroly na MŠ SNP vyplýva, že aby bolo možné vydať súhlas 

k prevádzke je potrebné zabezpečiť prekrytie potrubia ústredného kúrenia prechádzajúceho jedálňou 

a výdajňou stravy elok. pracoviska na Rybárskej ul. č. 30. MŠ doručila na MsÚ žiadosť a cenovú 
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ponuku. Na základe vyššie uvedeného navrhujeme použiť rezervu na školstvo formou účelovej 

dotácie a to presun v rámci výdavkovej časti rozpočtu : z programu 7.6, Rezerva školstvo, zdroj 

41, FK 0950, EK 640, suma -1 531,00 € na program 7.1.2, Prevádzka materskej školy – MŠ I, 

zdroj 41, FK 09111, EK 630, suma +1 531,00 €. 

2. Došlo k zvýšeniu kvalifikácie zamestnancov MŠ J. Cikkera a následnému preradeniu do vyššej 

platovej triedy je potrebné navýšiť rozpočet škôlky a to formou účelovej dotácie. Zariadenie podalo 

žiadosť o navýšenie na MsÚ v písomnej forme, pričom žiadosť dodatočne podložilo príslušnými 

dokladmi preukazujúcimi vzdelanie. Na základe vyššie uvedeného navrhujeme použiť rezervu na 

školstvo formou účelovej dotácie a to presun v rámci výdavkovej časti rozpočtu : z programu 7.6, 

Rezerva školstvo, zdroj 41, FK 0950, EK 640, suma -1 950,90 € na program 7.2.1, Mzdy a 

odvody – MŠ II, zdroj 41, FK 09111, EK 610, suma +1 434,50 € a na program 7.2.1, Mzdy a 

odvody – MŠ II, zdroj 41, FK 09111, EK 620, suma +516,40 €. 

3. Pri revízii kotlov v Základnej škole A. Sládkoviča sa zistila nevyhnutná potreba ich opravy a preto 

navrhujeme použitie rezervy na školstvo formou presunu medzi položkami a to : z programu 7.6, 

Rezerva školstvo, zdroj 41, FK 0950, EK 640, suma -1 265,00 € na program 3.5, Prevádzka 

a údržba majetku mesta, zdroj 41, FK 0660, EK 630, suma +1 265,00 €. 
4. Mesto Sliač bude mať možnosť zapojiť sa do výzvy týkajúcej sa materských škôl, pričom na to je 

potrebná PaPD navrhujeme presunúť prostriedky na projekt Rekonštrukcia a zateplenie materskej 

školy, Sliač Cikkerova ul. 651/2, parc. Č. 620 a to : z programu 13.7.3, Detské ihriská, zdroj 41, 

FK 0443, EK 710, suma -1 230,00 € na program 13.4, Prípravná a projektová dokumentácia, 

zdroj 41, FK 0443, EK 710, suma +1 230,00 €. 
5. Mesto Sliač má možnosť zapojiť sa do výzvy týkajúcej sa projektu centrum sociálnych služieb Sliač 

(Komunitné centrum) a Cyklotrasa Sliač, Sielnica, Kováčová sa nebude realizovať v roku 2018 

navrhujeme presunúť finančné prostriedky z Cyklotrasy a to : z programu 13.8.1 Projekty 

podporované z Európskej únie, zdroj 43, FK 0443, EK 710, suma -26 821,10 € na program 

13.2, Prípravná a projektová dokumentácia-eurofondy, zdroj 43, FK 0443, EK 710, suma 

+26 821,10 €. 
6. V rámci RO 4/2018 došlo k nesprávnemu programovému zaradeniu výdavku (dofinancovanie 

nákladného auta pre úsek údržby) navrhujeme vykonať opravu formou presunu v rámci rozpočtu a to 

: z programu 13.7.12, Ostatné investície, zdroj 46, FK 0443, EK 710, suma -3 000,00 € na 

program 5.2.2, Prevádzka služieb obyvateľstvu, zdroj 46, FK 0510, EK 710, suma +3 000,00 €. 
7. MsZ schválilo dňa 27.6.2018 uznesením č. 502/2018 použitie prostriedkov z rezervného fondu vo 

výške 80 000,00 €, pričom tieto boli zahrnuté do programu 13.7.12 ostatné investície, no neskôr do 

toho vstúpil výdavok na prípravnú a projektovú dokumentáciu v sume 7 140,00 €, ktoré neboli do 

rozpočtu zahrnuté, no projekty sa nachádzajú v inom programe rozpočtu. Z tohto dôvodu 

navrhujeme presunúť prostriedky na projekty, ide len o technický presun akcia rekonštrukcia cesty 

ul. Na Brázdach zostáva ponechaná svojím účelom naďalej, no v roku 2018 sa v nej už nebude 

pokračovať. Pokračovanie tejto rekonštrukcie mesto plánuje na rok 2019. Z uvedeného dôvodu 

navrhujeme presun : z programu 13.7.12 Ostatné investície, zdroj 46, FK 0451, EK 710, suma – 

7 140,00 € na program 13.4 Prípravná a projektová dokumentácia, zdroj 46, FK 0451, EK 710, 

suma +7 140,00 €. 
8. Ako vyplýva z predchádzajúceho bodu akcia rekonštrukcia ul. Na Brázdach bude pozastavená 

a jediný výdavok, ktorý sa v súvislosti s ňou čerpá je PaPD. Nakoľko z rozpočtových pravidiel 

vyplýva, že mesto nemôže navyšovať schodok na finančných operáciách po 31. auguste príslušného 

roka a iné akcie, ktorých financovanie MsZ schválilo z rezervného fondu sa finančne navýšilo, 

navrhujeme zatiaľ ponechať prostriedky vyčlenené na Brázdy a z nich presúvať na iné akcie formou 

zmeny účelu čerpania rezervného fondu. Na základe toho navrhujeme presun finančných 

prostriedkov : 

a) z programu 13.7.12 Ostatné investície, zdroj 46, FK 0451, EK 710 , suma -4 300,00 € na 

program 13.7.12 Ostatné investície, zdroj 46, FK 0443, EK 710 , suma +4 300,00 € - účel 

dofinancovanie strechy na Dome služieb, 

b) z programu 13.7.12 Ostatné investície, zdroj 46, FK 0451, EK 710 , suma -1 700,00 € na 

program 13.8.2 Projekty podporované zo štátneho rozpočtu, zdroj 46, FK 0810, EK 710 , suma 

+1 700,00 € - rekonštrukcia budovy zázemia v areáli futbalového ihriska. 

9. Z doručenej obhliadky elektroinštalácie vyplýva, že v počítačových učebniach Základnej školy 
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vznikla urgentná potreba riešenia elektroinštalácie, okrem iného aj z dôvodu bezpečnosti. Na základe 

vyššie uvedeného navrhujeme presun : z programu 7.6 Rezerva školstvo, zdroj 41, FK 0950, EK 

640, suma -1 296,73 € na program 7.3.1 Základná škola A. Sládkoviča – prevádzka, zdroj 41 : 

a) FK 09121, EK 630, suma +515,58 € 

b) FK 09211, EK 630, suma +781,15 € 

 

 

 

Týmto rozpočtovým opatrením nie je ovplyvnený schodok rozpočtu mesta Sliač, pričom vzniká prebytok vo 

výške 402,48 €. 

 

Návrh na uznesenie 
 

MsZ schvaľuje, 

 

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

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

rozpočtové opatrenie č. 5/2018 a to : 

 

A ) V príjmovej časti : 

Aa) podľa § 14 ods. 2 zákona písm. b) povolené prekročenie a viazanie príjmov, spolu : 42 204,77 €, 

v tom : 

 

zdroj 43, EK 233      -27 400,00 € 

zdroj 43, EK 231      +27 400,00 € 

zdroj 43, EK 233      -29 821,10 € 

zdroj 43, EK 231      +29 821,10 € 

zdroj 43, EK 233      +29 802,29 € 

zdroj 43, EK 231      +402,48 € 

zdroj 111, EK 322     +12 000,00 €. 

 

B ) Vo výdavkovej časti : 

Ba) podľa § 14 ods. 2 zákona písm. a) presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu 

mesta, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, v tom : 

 

program 7.6, zdroj 41, FK 0950, EK 640  -1 531,00 € 

program 7.2.1, zdroj 41, FK 09111, EK 630  +1 531,00 € 

program 7.6, zdroj 41, FK 0950, EK 640  -1 950,90 € 

program 7.2.1, zdroj 41, FK 09111, EK 610  +1 434,50 € 

program 7.2.1, zdroj 41, FK 09111, EK 620  +516,40 € 

program 7.6, zdroj 41, FK 0950, EK 640  -1 265,00 € 

program 3.5, zdroj 41, FK 0660, EK 630  +1 265,00 € 

program 7.6, zdroj 41, FK 0950, EK 640  -1 296,73 € 

program 7.3.1, zdroj 41, FK 09121, EK 630  +515,58 € 

program 7.3.1, zdroj 41, FK 09211, EK 630  +781,15 € 

program 13.7.3, zdroj 41, FK 0443, EK 710  -1 230,00 € 

program 13.4, zdroj 41, FK 0443, EK 710  +1 230,00 € 

program 13.8.1, zdroj 43, FK 0443, EK 710  -26 821,10 € 

program 13.2, zdroj 43, FK 0443, EK 710  +26 821,10 € 

program 13.7.12, zdroj 46, FK 0443, EK 710  -3 000,00 € 

program 5.2.2, zdroj 46, FK 0510, EK 710  +3 000,00 € 

program 13.7.12, zdroj 46, FK 0451, EK 710  -7 140,00 € 

program 13.4, zdroj 46, FK 0451, EK 710  +7 140,00 € 

program 13.7.12, zdroj 46, FK 0451, EK 710  -4 300,00 € 

program 13.7.12, zdroj 46, FK 0443, EK 710  +4 300,00 € 
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program 13.7.12, zdroj 46, FK 0451, EK 710  -1 700,00 € 

program 13.8.2, zdroj 46, FK 0810, EK 710  +1 700,00. 

 

Bb) podľa § 14 ods. 2 zákona písm. c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov, spolu : 41 802,29 €, 

v tom : 

 

program 13.8.2, zdroj 111, FK 0810, EK 710  +12 000,00 € 

program 13.2, zdroj 43, FK 0443, EK 710  +29 802,29 € 

 

 

 

 

Sliač, 15.06.2018 
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PRÍLOHA č.2 

 

K bodu č. 12. Správa z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 

 

Predkladá: Ing. Miroslava Škorňová 
                                                                                                                                                            

 

Na základe plánu kontrolnej činnosti bola vykonaná finančná nedaňových pohľadávok vykázaných 

k 31.12.2017 

  

Predmet kontroly:  

Kontrola inventarizácie nedaňových pohľadávok podľa stavu k 31.12.2017 a úroveň ich vymáhania.  

Mesto vo svojej individuálnej účtovnej závierke dlhodobo vykazuje významný inventarizačný 

rozdiel na účte 318 – 12 – nedaňové pohľadávky vo výške cca 15 300 €, ktorý nie je úplne 

identifikovaný a ktorý podľa môjho názoru vznikol z dôvodu nesprávneho párovania saldokonta 

a nesprávneho používania účtovného programu (konkrétne modulu odoslaných faktúr). Ak má 

účtovníctvo poskytovať verný a pravdivý obraz o skutočnosti, musí stav operatívnej evidencie 

zodpovedať stavu na príslušnom účte pohľadávok v hlavnej knihe.  

 

Rozdiel k 31.12.2017 na účte 318 12 

 

Evidenčný stav nedaňových pohľadávok 

k 31.12.2017 

94 966,16 € 

Účtovný stav nedaňových pohľadávok 

k 31.12.2017 

79 599,18 

Rozdiel 15 366,98 

 

Charakter inventarizačného rozdielu 

Stav operatívnej evidencie pohľadávok (tj. zoznam pohľadávok podľa jednotlivých odberateľov  je 

vyšší ako stav vykázaný v účtovníctve). Tento rozdiel je potrebné identifikovať a opraviť.   

 

V nasledujúcej tabuľke je uvedený rozbor operatívnej evidencie k 31.12.2017:  

 

Stav operatívnej k 31.12.2017 (tj. zoznam pohľadávok 

podľa jednotlivých odberateľov) 

94 966,16 € 

Významnú časť tvorí pohľadávka voči Stredoslovenskej 

vodárenskej spoločnosti (stav k 31.12.2017) 

50 775,25 € 

Ostatné nedaňové pohľadávky podľa stavu 

k 31.12.2017 

44 190,91 € 

Z toho:  

Pohľadávky voči Pohode Byt, s.r.o. a Podniku bytového 

hospodárstva Sliač, s.r.o. (návrh na odpis)  

10 454,54 € 

Nedaňové pohľadávky do lehoty splatnosti (stav 

k 31.12.2017) 

11 461,59 € 

Nedaňové pohľadávky po lehote splatnosti viac ako jeden 

rok (stav k 31.12.2017) 

22 274 ,78 € 

 

Pohľadávka voči Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti 

Pohľadávka voči Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. vznikla z dôvodu predaja verejnej 
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splaškovej kanalizácie pre stavbu „Sliač – Rybáre – JUH, IBV, Inžinierskej siete, 1. Etapa na 

pozemkoch v katastrálnom území Rybáre mesta Sliač. Kúpna cena predmetu prevodu vlastníctva 

bola určená dohodou vo výške 51 317,72 € (Kúpna zmluva č. 6 000 062/2014/01 zo dňa 8.1.2015). 

Z celkovej dohodnutej kúpnej ceny pripadá na verejný vodovod suma 27 698,56 € a na verejnú 

kanalizáciu suma 23 619,17 €. Kúpnu cenu bude kupujúci (Stredoslovenskej vodárenskej 

spoločnosti a.s.) splácať postupne spôsobom dohodnutým v zmluve a to maximálne po dobu 15 

rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Zmluvné strany sa výslovne dohodli na tom, že 

v prípade ak do 15 rokov od uzatvorenia tejto zmluvy nebude kúpna cena splatená stráca mesto ako 

predávajúci nárok na zaplatenie zostatku kúpnej ceny. Výška jednotlivých splátok závisí od tržieb 

Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. za vodné a za stočné. Táto pohľadávka je uhrádzaná 

v lehote.  

 

Ostatné nedaňové pohľadávky podľa stavu k 31.12.2017 

Suma ostatných nedaňových pohľadávok (okrem veľkej pohľadávky voči Stredoslovenskej 

vodárenskej spoločnosti) je v operatívnej evidencii vykázaná vo výške 44 190,91 €.  

 

Z toho mesto eviduje pohľadávky po lehote splatnosti voči nasledovným subjektom, ktoré boli 

vymazané z obchodného registra a to v celkovej hodnote 10 454,54 € .  

 

- Podnik bytového hospodárstva Sliač, s.r.o. – zastavené konkurzné konanie pre nedostatok 

majetku k 1.3.2012 – výmaz o obchodného registra ex offo 

 

- POHODA BYT, s.r.o. – externý dodávateľ služieb v oblasti správy bytov (nájomných bytov 

mesta Sliač), spoločnosť zrušená bez likvidácie ku dňu 25.1.2017 – výmaz z obchodného 

registra ex offo  

 

Ďalšie vymáhanie týchto pohľadávok by z dôvodu výmazu spoločností z obchodného registra bolo 

neúspešné. Navyše v prípade pohľadávok voči Podniku bytového hospodárstva Sliač, s.r.o. sa jedná 

o pohľadávky v rámci konsolidovaného celku mesta Sliač (suma 4 214,22 €).  Preto navrhujem 

odpísať tieto pohľadávky z účtovnej evidencie mesta.  

Odpis pohľadávok obce rámcovo upravuje § 10 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a to 

nasledovne: Obec môže upustiť od vymáhania majetkových práv obce len vtedy, ak dôvody pre 

trvalé alebo dočasné upustenie určí v zásadách hospodárenia s majetkom obce.  

Zásady hospodárenia mesta Sliač však neobsahujú ustanovenie, pri ktorom by mesto mohlo 

jednoznačne odpísať pohľadávku v prípade, že dlžník zanikol. Preto som v návrhu správy 

z kontroly navrhla upraviť Zásady hospodárenia s majetkom mesta Sliač v časti, ktorá upravuje 

možnosti trvalého upustenia od vymáhania pohľadávok.  

 

V rámci kontroly som vykonala analýzu hlavných kníh mesta Sliač za obdobie 2006 -2017 a to 

z nasledovného dôvodu:  

Inventarizačný rozdiel nedaňových pohľadávok – účet 318-12 bol v inventarizácií vykonanej 

k 31.12.2017 vykázaný vo výške 15 350,98 €. Stav operatívnej evidencie pohľadávok je vyšší ako 

stav v účtovníctve. Mohlo sa teda stať, že bol zaúčtovaný odpis pohľadávok, ale nebol upravený 

stav operatívnej evidencie (saldokonto pohľadávok). 

Konštatujem, že za účtovné obdobia 2006-2017 v účtovníctve mesta Sliač nebolo účtované o odpise 

pohľadávok (tj. hlavné knihy za obdobia 2006-2017  neobsahujú účet 546 – odpis pohľadávky), ani 

v archíve mesta Sliač sa nenachádzajú interné doklady, ktoré by potvrdzovali vykonanie odpisu 

pohľadávok podložené uznesením mestského zastupiteľstva. Podľa môjho názoru môže mesto 

vyššie uvedené pohľadávky odpísať, ale  musí upraviť zásady hospodárenia.   
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Zostávajúca suma 33 736,37 € - ostatné nedaňové pohľadávky po vylúčení pohľadávky voči 

Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. a pohľadávok , ktoré by mesto mohlo odpísať 

predstavuje sumu pohľadávok v lehote a po lehote splatnosti (stav k 31.12.2017).  

 

V saldokonte nedaňových pohľadávok sa však nachádzajú aj také pohľadávky znejúce na nižšie 

nominálne hodnoty, ktoré prehodnotené neboli. Kontrolou bolo zistené, že sú buď dávno uhradené 

a teda aj v evidencii majú byť vykázané v stave „uhradené“ alebo ku dňu vykonania kontroly 

uhradené neboli.  

Pohľadávky sú majetkom mesta. V zmysle § 7 ods. 2 písmeno c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších sú orgány obce povinné používať všetky právne prostriedky na ochranu 

majetku vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými 

orgánmi. Preto upozorňujem na dôsledné dodržiavanie tohto zákona.  

 

Operatívnu evidenciu nedaňových pohľadávok je potrebné inventarizovať a rozdiely vykázané 

v účtovnej závierke  je potrebné odstrániť a to nasledovným spôsobom (návrh na odstránenie 

nedostatkov):  

 

1) Upraviť zásady hospodárenia s majetkom mesta Sliač Časti IV – Upustenie od vymáhania 

majetkových práv ods. 4 o nasledovné ustanovenia v prípadoch, kedy mesto môže 

pohľadávku odpísať:  

a) zo všetkých okolností prípadu je zrejmé, že ďalšie vymáhanie pohľadávky by 

    nebolo úspešné, alebo by bolo nehospodárne 

b) ak pohľadávka je nedobytná, pretože dlžník (fyzická osoba) sa zdržuje na 

    neznámom mieste a jeho pobyt nebol zistený ani cez register obyvateľov SR 

2) Odpísať nevymožiteľné pohľadávky 

3) Zistiť, ktoré nedaňové pohľadávky boli uhradené a v prípade, že uhradené boli, je potrebné 

vyradiť ich z operatívnej evidencie.  

Poznámka:  

V takomto prípade umožňuje účtovný systém Korvín pohľadávky v saldokonte vypárovať  

nasledovným spôsobom:  cez úhradu pohľadávky - interný doklad, ktorý je možné zúčtovať 

ako chybu minulých účtovných období. 

4)  Pohľadávky, ktoré sú naďalej vymožiteľné (nepremlčané a dobytné) je potrebné odsúhlasiť 

s jednotlivými odberateľmi  

5) Následne zaslať výzvy na úhradu nedoplatkov 

6) Týmto spôsobom získame reálny stav operatívnej evidencie (aktuálny zoznam neuhradených 

nedaňových pohľadávok), ktorý je potrebné zosúladiť s účtovníctvom (tj. vyrovnať stav 

operatívnej evidencie a účtovníctva cez opravu chýb minulých účtovných období)  

 
Kontrolou bolo zistené porušenie § 7 ods. 1 a ods. 2  zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov. Z kontroly bol vypracovaný návrh správy č. 3037/2018 zo dňa 12.9.2018, 

v ktorom je  stanovená lehota na podanie námietok (do 2.10.2018) a lehota na predloženie písomného 

zoznamu splnených opatrení prijatých na      nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich 

vzniku (termín do 7.2.2019).  

 
Sliač,  

Dátum: 12.9.2018 

 

 
 


