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 Z á p i s n i c a 

 z 31. zasadnutia Mestského zastupiteľstva (MsZ) v S l i a č i  konaného dňa 22. novembra 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 :     

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 Územného plánu zóny Sliač Rybáre – juh, Blok 2 

  7. Schválenie Územného plánu zóny – Centrálna mestská zóna  

  8. Schválenie spôsobu prevodu nehnuteľného majetku mesta Sliač a to parcely KN-C č.989 

      trvalé trávne porasty o výmere 1176 m
2
, evidovanej na LV č.576 zámenou za pozemky vo 

      vlastníctve p. Ing. Božena Sliacka, PhD., bytom Voljanského 1368/14, 960 01 Zvolen a to 

      parcela KN-C č.980 trvalé trávne porasty o výmere 699 m
2
, evidovaná na LV č.75 a parce- 

      la KN-C č.983 trvalé trávne porasty p výmere 500 m
2
, evidovaná na LV č.502 vedenom O- 

      kresným úradom Zvolen, katastrálnym odborom pre k. ú. Sampor, z dôvodu hodného o- 

      sobitného zr2019eteľa 

  9. Schválenie zámeny pozemkov medzi mestom Sliač a Tomášom Vranským, bytom Rovien- 

      ka 14, 985 05 Kokava nad Rimavicou ako prípad hodný osobitného zreteľa 

10. Schválenie odkúpenia spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 1/3 k celku na pozemku 

      KN-C p.č. 57 zastavané plochy a nádvoria o výmere 665 m
2
, vedenom na LV č.27, k. ú. Ry- 

      báre, obec Sliač, okres Zvolen od Igora Kľuku, Továrenská 468/11, 962 31 Sliač s manžel- 

      kou 

11. Schválenie dotácií na základe podaných žiadostí podľa VZN č.26/2017 o poskytovaní dotá- 

      cií a finančných príspevkov z rozpočtu mesta Sliač na rok 2019  

12. Schválenie návrhu VZN č.30/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 

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

      rok 2019 

13. Schválenie návrhu VZN č.24/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komu- 

      nálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2019 

14. Schválenie návrhu VZN č.19/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými sta- 

      vebnými odpadmi na území meste Sliač 

15. Schválenie návrhu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Sliač na rok 2019 a výhľady 

      na roky 2020 a 2021 

16. Schválenie použitia finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta Sliač na rok 2019 

17. Stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu mesta na rok 2019 

18. Schválenie návrhu rozpočtu mesta Sliač a jeho rozpočtových organizácií na rok 2019 a vý- 

      hľady na roky 2020 a 2021 

19. Schválenie presunu Turistického informačného centra Sliač do správy Mestského kultúr- 

      neho strediska Sliač 
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20. Schválenie návrhu VZN č.50 o udržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Sliač 

21. Schválenie návrhu VZN č.51/2018 o spôsobe núdzového zásobovania vodou a náhradného 

      odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Sliač 

22. Vyhodnotenie programu rozvoja mesta za roky 2016 – 2018 

23. Zmena účelu použitia Rezervného fondu mesta Sliač v roku 2018 

24. Rozpočtové opatrenie č.6/2018 

25. Schválenie úpravy právomoci primátora na vykonávanie rozpočtových opatrení 

26. Schválenie vysporiadania pozemkov pod vodojemom v miestnej časti Sliač – Sampor 

27. Správa z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky  

28. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2019 

29. Informácie primátora o rýchlostnej ceste R2 

30. Informácie primátora 

31. Interpelácie poslancov 

32. Odpovede na interpelácie z predchádzajúceho MsZ 

33. Slovo pre verejnosť 

34. Rôzne 

35. Záver 

 

1.  Otvorenie  

 Po odznení štátnej hymny otvoril primátor mesta Daniel Dunčko rokovanie 31. zasadnutia 

mestského zastupiteľstva a privítal všetkých prítomných. Skonštatoval, že MsZ je uznášania 

schopné, prítomní boli všetci 11 poslanci. 

 

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 Jozefa Bakšu a p. poslanca 

Michala Gabaša.    

 

3.  Voľba návrhovej komisie 

 Do návrhovej komisie navrhol primátor mesta p. poslanca Jána Beličku a p. poslanca 

Roberta Urbanca.    

 Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie číslo 549/2018, ktorým MsZ schvaľuje 

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

Beličku a Roberta Urbanca. 

Hlasovanie  za  11 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomný  

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

 Pán poslanec Urbanec predložil návrh na stiahnutie bodu č.6 – Schválenie Územného plánu 

zóny Sliač Rybáre – juh, Blok 2 a bodu č.7 – Schválenie Územného plánu zóny – Centrálna 

mestská zóna z programu MsZ. Uviedol, že návrhy boli spracované odborne spôsobilými osobami, 

prerokované so všetkými dotknutými orgánmi a osobami v súlade platnými predpismi. Proces 

spracovania a súlad s nadradenou územno-plánovacou dokumentáciou bol preskúmaný podľa § 25 

stavebného zákona Okresným úradom v Banskej Bystrici, odborom výstavby a bytovej politiky, 

ktorý vydal k návrhom Územných plánov zón súhlasné stanoviská zo dňa 18.8.2018 a 24.9.2018. 

Bez týchto stanovísk by nebolo možné návrhy predložiť MsZ na schválenie. Návrh okružnej 

križovatky Na Dolinke a SNP, ktorý podrobnejšie rieši Územný plán mestskej centrálnej zóny bol 
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schválený v roku 2016 Zmenami a doplnkami č.6 k ÚP, územný plán centrálnej mestskej zóny len 

spodrobňuje už schválené riešenie. Dozvedel sa aj to, že pánovi Jurgovi, ktorý na fb zverejňuje 

rôzne teórie ohľadne kruhovej križovatky Na Dolinke a ul. SNP, bol v roku 2015 zo strany mesta 

Sliač ponúknutý pozemok na výstavbu rodinného domu v lokalite Rybáre – Juh formou zámeny, čo 

odmietol s tým, že on chce stavať dom pri križovatke. Predmetný návrh ÚP zóny rieši rezervu 

územia pre túto budúcu križovatku a tiež je tu možné postaviť aj rodinný dom na zvyšnej časti 

pozemku. Návrh ÚP centrálnej mestskej zóny okrem iných regulatívov rieši tiež obsadenie okružnej 

križovatky pred MsÚ Sliač, pre ktorý aby sa mohol zrealizovať sa taktiež vytvára územná rezerva 

na susedných pozemkoch. Čo sa týka trasovania cesty v lokalite Rybáre – Juh sa dozvedel, že táto 

je logicky navrhnutá po jestvujúcej kanalizácii a v súlade s ÚP mesta Sliač a napojením na budúci 

južný obchvat mesta. Pán Urbanec uviedol, že tieto návrhy sú pre mesto potrebné, pripravovali sa 

uplynulé cca 2-3 roky a boli na ne vynaložené určité finančné prostriedky. Nakoľko sa sa 

prostredníctvom fb šíria rôzne neoverené, klamlivé a vymyslené informácie ohľadne týchto návrhov 

územných plánov zón, jedná sa o posledné MsZ v pôvodnom zložení poslancov a aby nevznikol 

dojem, že sa chce niečo účelovo schvaľovať na poslednú chvíľu, p. Urbanec odporučil z etického 

hľadiska tieto body stiahnuť z programu a návrhy územných plánov zón, ktoré sú dôležité pre ďalší 

rozvoj mesta, na ktorom by všetkým malo záležať, schváliť novými poslancami na niektorom 

z najbližších MsZ. 

 Pán poslanec Koreň podal procedurálny návrh, aby všetky body, ktoré sa týkajú prevodu 

majetku boli presunuté na zasadnutie nového MsZ. Navrhol stiahnuť z programu rokovania body 

č.8., 9., 10., 19., 21., 25., 26.  

 Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie číslo 550/2018, ktorým MsZ schvaľuje 

program 31. 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      9 

   proti   

   zdržali sa     2  Bakša, Karniš 

   neprítomný  

 Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie číslo 551/2018, ktorým MsZ schvaľuje 

zmenu programu 31. 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 

vypustenie bodu : 

č. 6 Schválenie Územného plánu zóny Sliač Rybáre – juh, Blok 2 

č. 7 Schválenie Územného plánu zóny – Centrálna mestská zóna  

Hlasovanie  za  11       

   proti   

   zdržali sa      

   neprítomný 

 

8. Schválenie spôsobu prevodu nehnuteľného majetku mesta Sliač a to parcely KN-C č. 989 trvalé 

trávne porasty o výmere 1176 m
2
, evidovanej na LV č. 576 zámenou za pozemky vo vlastníctve p. 

Ing. Božena Sliacka, PhD., bytom Voljanského 1368/14, 960 01 Zvolen a to parcela KN-C č. 980 

trvalé trávne porasty o výmere 699 m², evidovaná na LV č. 75 a parcela KN-C č. 983 trvalé trávne 

porasty o výmere 500 m², evidovaná na LV č. 502 vedenom Okresným úradom Zvolen, 

katastrálnym odborom pre k.ú. Sampor, z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Hlasovanie  za      4 

proti     6 Moravčík, Gabaš, Škamla, Palečka,  

                               Hancko, Urbanec 

   zdržali sa     1  Bakša 

   neprítomný 
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9. Schválenie zámeny pozemkov medzi mestom Sliač a Tomášom Vranským, bytom Rovienka 14, 

985 05 Kokava nad Rimavicou ako prípad hodný osobitného zreteľa 

Hlasovanie  za      4 

proti     5 Moravčík, Gabaš, Kišík, Palečka,  

                               Urbanec 

   zdržali sa     1  Bakša, Škamla 

     neprítomný 

 

10. Schválenie odkúpenia spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 1/3 k celku na pozemku KN-C p.č. 

57 zastavané plochy a nádvoria o výmere 665 m
2
, vedeného na LV č. 27, k.ú. Rybáre, obec Sliač, 

okres Zvolen od Igora Kľuku, Továrenská 468/11, 962 31 Sliač s manželkou 

  Hlasovanie  za      7 

     proti         3 Gabaš, Palečka, Urbanec 

     zdržali sa     1  Škamla 

     neprítomný 

19. Schválenie presunu Turistického informačného centra Sliač do správy Mestského kultúrneho 

strediska Sliač 

Hlasovanie  za      6 

proti     3 Gabaš, Palečka, Urbanec 

   zdržali sa     2  Škamla, Karniš 

     neprítomný 

21. Schválenie návrhu VZN č. 51/2018 o spôsobe núdzového zásobovania vodou a náhradného 

odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Sliač 

  Hlasovanie  za      8 

     proti          1 Urbanec 

     zdržali sa     2  Škamla, Gabaš 

     neprítomný 

25. Schválenie úpravy právomoci primátora na vykonávanie rozpočtových opatrení 

  Hlasovanie  za      6 

     proti          2 Urbanec, Gabaš 

     zdržali sa     3  Kišík, Karniš, Bakša 

     neprítomný 

26. Schválenie vysporiadania pozemkov pod vodojemom v miestnej časti Sliač – Sampor  

  Hlasovanie  za      4 

     proti          5 Urbanec, Gabaš, Moravčík, Škamla,                  

                         Palečka 

     zdržali sa     2  Kišík, Bakša 

     neprítomný 

 

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

chronologické poradie. 

 

Program 31. 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 
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Predkladá : Ing. Jozef Žabka, prednosta MsÚ 

6. Schválenie spôsobu prevodu nehnuteľného majetku mesta Sliač a to parcely KN-C č. 989 

trvalé trávne porasty o výmere 1176 m
2
, evidovanej na LV č. 576 zámenou za pozemky vo 

vlastníctve p. Ing. Božena Sliacka, PhD., bytom Voljanského 1368/14, 960 01 Zvolen a to 

parcela KN-C č. 980 trvalé trávne porasty o výmere 699 m², evidovaná na LV č. 75 a 

parcela KN-C č. 983 trvalé trávne porasty o výmere 500 m², evidovaná na LV č. 502 

vedenom Okresným úradom Zvolen, katastrálnym odborom pre k.ú. Sampor, z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa 

Predkladá : JUDr. Izabela Chudíková, vedúca ekonomického úseku 

7. Schválenie zámeny pozemkov medzi mestom Sliač a Tomášom Vranským, bytom 

Rovienka 14, 985 05 Kokava nad Rimavicou ako prípad hodný osobitného zreteľa 

Predkladá : JUDr. Izabela Chudíková, vedúca ekonomického úseku 

8. Schválenie dotácií na základe podaných žiadostí podľa VZN č. 26/2017 o poskytovaní 

dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu mesta Sliač na rok 2019 
Predkladá : JUDr. Izabela Chudíková, vedúca ekonomického úseku 

9. Schválenie návrhu VZN č. 30/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 

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

2019 
Predkladá : JUDr. Izabela Chudíková, vedúca ekonomického úseku 

10. Schválenie návrhu VZN č. 24/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2019 

Predkladá : Eva Výbohová, referent miestnych daní a poplatkov 

11. Schválenie návrhu VZN č. 19/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území mesta Sliač  

Predkladá : Ing. Daniel Dunčko, primátor mesta 

12. Schválenie návrhu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Sliač na rok 2019 a výhľady 

na roky 2020 a 2021 

Predkladá : JUDr. Izabela Chudíková, vedúca ekonomického úseku 

13. Schválenie použitia finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta Sliač na rok 2019  

Predkladá : JUDr. Izabela Chudíková, vedúca ekonomického úseku 

14. Stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu mesta na rok 2019 

Predkladá :  Ing. Miroslava Škorňová, hlavná kontrolórka 

15. Schválenie návrhu rozpočtu mesta Sliač a jeho rozpočtových organizácií na rok 2019 

a výhľady na roky 2020 a 2021 

Predkladá : JUDr. Izabela Chudíková, vedúca ekonomického úseku 

16. Schválenie návrhu VZN č. 50 o udržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Sliač  

Predkladá : Jaroslav Prošek, náčelník MsP 

17. Vyhodnotenie programu rozvoja mesta za roky 2016 – 2018 

Predkladá : Ing. Jozef Žabka, prednosta MsÚ 

18. Zmena účelu použitia Rezervného fondu mesta Sliač v roku 2018  
Predkladá : JUDr. Izabela Chudíková, vedúca ekonomického úseku 

19. Rozpočtové opatrenie č. 6/2018 

Predkladá : JUDr. Izabela Chudíková, vedúca ekonomického úseku 

20. Schválenie vysporiadania pozemkov pod vodojemom v miestnej časti Sliač – Sampor  

Predkladá : Rastislav Urda, úsek výstavby, ÚR a ŽP 

21. Správa z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 

Predkladá : Ing. Miroslava Škorňová, hlavná kontrolórka 

22. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2019 
Predkladá : Ing. Miroslava Škorňová, hlavná kontrolórka 

23. Informácie primátora o rýchlostnej ceste R2 



Č.j. 1562/2018             Mesto Sliač.      Zápisnica z 31. rokovania MsZ dňa 22.11.2018 

 

 

6 
 

Predkladá : Ing. Daniel Dunčko, primátor mesta 

24. Informácie primátora 

Predkladá : Ing. Daniel Dunčko, primátor mesta 

25. Interpelácie poslancov 

26. Odpovede na interpelácie z predchádzajúceho MsZ 

27. Slovo pre verejnosť 

28. Rôzne 

29. Záver 
 

 Pán primátor požiadal pani Balgovú, že môže vystúpiť len vtedy, keď jej udelí slovo. 

Uviedol, že tu nemôže kričať hocikto kto chce, požiadal o dodržiavanie Rokovacieho poriadku. 

Pani Balgová požiadala o vypustenie bodu č.28 – Plán kontrolnej činnosti hlavnej 

kontrolórky na 1. polrok 2019. Konkrétne poukázala na kontrolu zameranú na používanie 

služobných motorových vozidiel MsÚ, vedenie evidencie jázd za rok 2018. Uviedla, že už od 1. 

štvrťroku žiadali občania informáciu v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám ako sa 

využívajú služobné motorové vozidlá a je dosť smutné, že je to predmetom kontroly až v roku 

2019. Ku kontrole vedenia kroniky mesta uviedla, že čo sa chce kontrolovať, keď na internete je 

zverejnená kronika za rok 2013. Pán primátor uviedol, že program MsZ je už schválený, a kontrolná 

činnosť sa dá kedykoľvek v priebehu roka doplniť aj zmeniť.  

Pán poslanec Bakša uviedol, že program bol schválený a neznamená to, že sa schválil plán 

kontrolnej činnosti, nakoľko tento bod bude ešte len prerokovaný.    

 

5.  Kontrola plnenia uznesení 

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

 Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie číslo 552/2018, ktorým MsZ berie na 

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

Hlasovanie  za   11 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomný  

 
6. Schválenie spôsobu prevodu nehnuteľného majetku mesta Sliač a to parcely KN-C č.989 

trvalé trávne porasty o výmere 1176 m
2
, evidovanej na LV č.576 zámenou za pozemky vo 

vlastníctve p. Ing. Božena Sliacka, PhD., bytom Voljanského 1368/14, 960 01 Zvolen a to 

parcela KN-C č.980 trvalé trávne porasty o výmere 699 m
2
, evidovaná na LV č.75 a parcela 

KN-C č.983 trvalé trávne porasty p výmere 500 m
2
, evidovaná na LV č.502 vedenom 

Okresným úradom Zvolen, katastrálnym odborom pre k. ú. Sampor, z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa 

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

Informovala, že p. Sliacka požiadala mesto o zámenu pozemku mesta za pozemky v jej vlastníctve 

už pred 2 rokmi, pričom bola vlastníčkou len časti pozemku v Sampore, druhú časť mala vo 

vlastníctve iná osoba, preto finančná komisia so zámenou nesúhlasila. Do tohto času si p. Sliacka 

vysporiadala vlastníctvo k pozemku a je vlastníčkou 2 parciel, ktoré sú zameniteľné s parcelou 

mesta, zámena je bezodplatná. 

 

 Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie číslo 553/2018, ktorým 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 parcely KN-C č. 989 trvalé 

trávne porasty o výmere 1176 m2, evidovanej na LV č. 576 vedenom Okresným úradom Zvolen, 

katastrálnym odborom pre k.ú. Sampor, obec Sliač, okres Zvolen zámenou za pozemky vo 
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vlastníctve p. Ing. Božena Sliacka, PhD., bytom Voljanského 1368/14, 960 01 Zvolen a to parcela 

KN-C č. 980 trvalé trávne porasty o výmere 699 m², evidovaná na LV č. 75 vedenom Okresným 

úradom Zvolen, katastrálnym odborom pre k.ú. Sampor a parcela KN-C č. 983 trvalé trávne porasty 

o výmere 500 m², evidovaná na LV č. 502 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 2 Belička, Karniš 

   neprítomný  

 

7. Schválenie zámeny pozemkov medzi mestom Sliač a Tomášom Vranským, bytom Rovienka 

14, 985 05 Kokava nad Rimavicou ako prípad hodný osobitného zreteľa 

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

že osobitný zreteľ bol už zverejnený na úradnej tabuli. Pán Vranský má záujem o zámenu 

pozemkov, jeho pozemok má väčšiu výmeru, a však nemá záujem o to, aby mu mesto vysporiadalo 

rozdiel, zámena nemá dopad na rozpočet mesta, ide o zámenu pozemku za pozemok. Je to prípad, 

keď v strede pozemku mesta sa nachádza pozemok p. Vránskeho, a v strede pozemku p. Vránskeho 

je pozemok mesta. Pre mesto aj pre p. Vránskeho to nemá zmysel a je to nevyužiteľné, čo je dôvod 

hodný osobitného zreteľa.   

 

 Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie číslo 554/2018, ktorým 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 zámenu pozemku 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 za pozemok vo 

vlastníctve Tomáša Vranského, bytom Rovienka 14, 985 05 Kokava nad Rimavicou a to parcely 

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

úradom Zvolen, katastrálnym odborom pre k.ú. Sampor, obec Sliač, okres Zvolen bez finančného 

vysporiadania rozdielu výmery zamieňaných pozemkov. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je 

možnosť lepšieho hospodárskeho využitia pozemkov vo vlastníctve žiadateľa, keďže zamieňaný 

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

pozemok nevyužiteľný. 

Hlasovanie  za  8 

   proti   

   zdržali sa 3  Bakša,  Belička,  Karniš 

   neprítomný  

   

8. Schválenie dotácií na základe podaných žiadostí podľa VZN č.26/2017 o poskytovaní 

dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu mesta Sliač na rok 2019  

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

že po obsahovej stránke  boli žiadosti prerokované na komisii kultúry. Komisia finančná zasadala 

s kôr s tým, že odporučila prerozdeliť rovnaký balík peňazí ako sa prerozdelil na rok 2018. Komisia 

kultúry prerozdeľovala finančný balík vo výške 32 420 €. O dotáciu požiadali aj nové kluby, bolo 

ich päť: 

1. Agilita Muay Thai Sliač – 200 €, 

2. Agilita – Detský divadelný súbor Pramienky Sliač – 300 €,     

3. eRko – Hnutie kresťanských spol. detí – 360 €, 

4. Rodičovské združenie pri ZUŠ Sliač – 1 100 €, 

5. Občianske združenie Lesná škôlka – 1 000 €.  
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 Pani Chudíková informovala, že finančná komisia navrhla, aby sa dotácia pre OZ Agilita 

zaradila do jedného prvku v rozpočte. Uviedla, že v návrhu rozpočtu sú aj združenia, ktoré 

nepožiadali o dotáciu oproti minulému roku a to, Slovenský zväz protifaštistických bojovníkov, 

DOST – Dáme obyvateľom Sliača ticho a „SP“.  

 Pán Danko uviedol, že má výhrady voči tomu, že dotácia pre OZ spolu pre všetkých je vo 

výške 1 100 € a dotácia pre Detský divadelný súbor Pramienky Sliač je iba 300 €. Ďalej uviedol, že 

mesto pri realizácii prác na Kozáku využívalo zamestnancov mestského úradu počas pracovnej 

doby. Pán primátor uviedol, že je to absolútne klamstvo a vec vysvetlil p. poslanec Gabaš, ktorý 

uviedol, že p. Sakson bol pred tromi rokmi zamestnancom mesta, v súčasnosti je legálnym 

zamestnancom občianskeho združenia. Finančné prostriedky z dotácie boli adekvátne využité. Pán 

poslanec Bakša ako predseda komisie kultúry uviedol, že tento systém prerozdeľovania dotácií je 

lepší a férovejší ako bol vlani, ako keď bola komisia kultúry obchádzaná. K divadelnému súboru 

Pramienky uviedol, že je od ich vzniku a sám získal trikrát viac finančných prostriedkov ako je 

výška dotácie. Uviedol, že žiadali dotáciu vo výške 420 € a navrhuje sa im schváliť 300 €.   

  

 Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie číslo 555/2018, ktorým 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 17 000,00 €; 

2. Klub slovenských turistov vo výške 300,00 €; 

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

4. Tenisový klub Sliač vo výške 1 500,00 €; 

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

6. Agilita 2 200,00 € (z toho : Muay Thai Sliač 200,00 €, Nohejbalový klub 1 000,00 €, 

Stolnotenisový oddiel 700,00 €,Detský divadelný súbor PRAMIENKY Sliač 300,00 €); 

7. Bedmintonový klub Kúpele Sliač vo výške 1 500,00 €; 

8. Bežecký klub Sliač vo výške 500,00 €; 

9. ŠK Orlík Sliač vo výške 700,00 €; 

10. Športový klub – Absolútne závodný tím vo výške 300,00 €; 

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 360,00 €; 

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

€; 

15. OZ spolu pre všetkých vo výške 1 100,00 €; 

16. OZ Život ženy vo výške 400,00 €; 

17. eRko – Hnutie kresťanských spol. detí; vo výške 360,00 €; 

18. Rodičovské združenie pri ZUŠ Sliač vo výške 1 100,00 €; 

19. Občianske združenie – Lesná škôlka vo výške 1 000,00 €. 

Hlasovanie  za  9 

   proti   

   zdržali sa 2   Karniš,  Kíšik 

   neprítomný   

  

9. Schválenie návrhu VZN č.30/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 

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

2019 

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

Informovala, že v texte predmetného VZN k zmenám nedošlo, zmenila sa výška normatívu na 

žiaka. Pani Chudíková uviedla, že súkromná materská škola HAPPY TOWN je financovaná tak, že 
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sa jej normatív vypočíta ako priemer medzi dvomi materskými školami ako 80% z tohto priemeru. 

Predmetné VZN ovplyvnilo aj výšku rezervy v rozpočte. Od nového roka hrozí mestu, že bude 

musieť platiť stravu v škole všetkým deťom. Štát prispeje na jedlo a potraviny, ale réžiu hradí 

mesto. Zvýšené normatívy na žiaka sú z toho dôvodu, že od 1.1.2019 sa zvýšia platy  

pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom.  

 Pani Škorňová uviedla, že pri príprave stanoviska k rozpočtu mesta prepočítavala podiel, 

ktorý príde vo forme podielových daní pre školstvo. Z toho vychádza, že v novom rozpočte dá 

mesto normatív na žiaka 90 €, čo je zhruba predpokladaný normatív na rok 2019.   

 

 Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie číslo 556/2018, ktorým MsZ schvaľuje 

VZN č. 30/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka ZUŠ, dieťaťa v materskej škole 

a dieťaťa školského zariadenia na rok 2019. 

 Hlasovanie  za  8 

   proti   

zdržali sa 3 Bakša, Karniš,  Kíšik  

   neprítomný  

 

10. Schválenie návrhu VZN č.24/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2019 

 Dôvodovú správu k bodu predložila p. Výbohová – referentka pre miestne dane a poplatky. 

Informovala, že vo VZN nedochádza k zmenám výšky sadzieb. K zmene dochádza v článku 10 – 

Daň za užívanie verejného priestranstva, lepšia definícia pojmu. V článku 10 boli zmenené body  

č.1., 2., a 8. Ďalšou zmenou je článok 11 – Daň za ubytovanie, spôsob platby dane. Daň za 

ubytovanie nemôže byť vyrubovaná rozhodnutím.     

 Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie číslo 557/2018, ktorým MsZ schvaľuje 

VZN č. 24/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady. 

Hlasovanie  za            9 

   proti   

   zdržali sa 2  Bakša, Kíšik 

   neprítomný     

 

11. Schválenie návrhu VZN č.19/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území meste Sliač 

 Dôvodovú správu k bodu predložil p. Dunčko – primátor mesta. Uviedol, že predmetné 

VZN nahradí pôvodné VZN č.19/2016, bolo prepracované v zmysle zákona č.792018 o odpadoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe novej zmluvy s novou organizáciou 

zodpovednosti výrobcov NATUR-PACK. Navrhol nasledovné zmeny vo VZN. K zmene došlo 

v článku 4 bod č.2. – „iné typizované nádoby sa nepoužívajú a nebudú vyprázdnené“. Ďalšia zmena 

je v článku 9 bod č. 4. – „zber konárov od rodinných domov sa uskutočňuje podľa ročného 

harmonogramu zberu odpadov.“ Pán primátor navrhol, že by zber konárov nemalo mesto 

uskutočňovať, pretože sme jediné mesto na Slovensku, ktoré to robí, stojí to mesto veľké peniaze, 

zber vykonávajú zamestnanci mesta, mesto sa vytvorené priestory, kde môžu občania konáre zvážať 

do kompostárne, ale majú svoju bio nádobu. Pán poslanec Gabaš sa vyjadril, že by zber konárov 

mesto malo robiť aj naďalej, je to služba občanom. Pán primátor informoval poslancov o zmene 

v článku 11 bod č.2 – „Obyvatelia sú povinní vykladať odpad pred svoju nehnuteľnosť len v deň 

zberu, podľa harmonogramu zberu odpadov od 07:00 hod. ráno. Zmena v článku 12 bod č.2 – 

„Obyvatelia v KBV (bytové domy) môžu jedlé oleje a tuky odovzdávať celoročne na hospodárskom 

dvore ul. ČSA č.963 v čase otváracích hodín počas celého roka“. Zmena článku 14 bod č. 3 – 

„Interval vývozov zberných nádob nie je pravidelný, uskutočňuje sa podľa potreby po naplnení 
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zbernej nádoby“. Zmena článku 15 bod č.5 – „Obyvatelia budú o zbere odpadu informovaní 

mestským rozhlasom, prostredníctvom informačných tabúl, cez web“, v bode č.6 bol opravený 

výraz u zberovej spoločnosti na vlastné náklady a v bode č.7 bolo doplnené znenie „Mesto Sliač 

nemá zriadený svoj vlastný zberný dvor“. Ďalšia zmena je v článku 17 bod č.3 – „Oznámenie 

o umiestnení odpadu sa podá mestu alebo okresnému úradu, v ktorého územnom obvode sa táto 

nehnuteľnosť nachádza“. Pán primátor dal hlasovať za návrh VZN s uvedenými pripomienkami, 

okrem pripomienky, aby mesto v budúcnosti nevykonávalo zber konárov. Za predložený návrh 

hlasovali 8 poslanci, 3 poslanci sa zdržali hlasovania. 

 

 Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie číslo 558/2018, ktorým MsZ schvaľuje 

VZN č. 19/2018  o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 

mesta Sliač s prejednanými pripomienkami 

                         Hlasovanie  za    8 

                           proti   

                           zdržali sa   3  Bakša, Karniš, Kíšik 

   neprítomný      

 

12. Schválenie návrhu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Sliač na rok 2019 a výhľady 

na roky 2020 a 2021 

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

že nakoľko sa neschválil bod v programe „Schválenie presunu Turistického informačného centra 

Sliač do správy Mestského kultúrneho strediska“ tak z tohto dôvodu klesá dotácia pre Mestské 

kultúrne stredisko o 14 400 €. Je to už aj naznačené v návrhu rozpočtu mesta s pripomienkami. 

Zvyšné výdavky, požadovaný rozpočet kopíruje rozpočet na rok 2018, rozdiel je len v jednom 

cente.  

 Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie číslo 559/2018, ktorým MsZ schvaľuje 

predložený rozpočet Mestského kultúrneho strediska Sliač ako vyrovnaný v členení na  

bežné príjmy vo výške                   85 600,00 € 

bežné výdavky vo výške              85 600,00 €. 

                           Hlasovanie     za                7 

                              proti   

                              zdržali sa         3 Bakša, Karniš, Kíšik 

                              neprítomný      1 Škamla 

 Návrhová komisa predložila návrh na uznesenie číslo 560/2018, ktorým MsZ berie na 

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

                          Hlasovanie     za               9 

                              proti     

                              zdržali sa       1  Karniš 

                              neprítomní     3  Bakša, Karniš Kíšik 
 

13. Schválenie použitia finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta Sliač na rok 2019 

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

Informovala, že týmto bodom sa zaoberala aj finančná komisia na jej poslednom zasadnutí. 

Uviedla, že v návrhu rozpočtu boli zapracované aj iné akcie ako spoluúčasti, ale finančná komisia 

sa zhodla na tom, že ostatné výdavky, ktoré by mali byť zapojením rezervného fondu v roku 2019 

bude už riešiť nové mestské zastupiteľstvo. Z uvedeného dôvodu finančná komisia odporučila 

schváliť finančné prostriedky iba na nasledovné spoluúčasti: 

- spoluúčasť na cyklocestu „Sliač – Sielnica – Kováčová“ vo výške 27 000 €, 

- spoluúčasť na rekonštrukciu strechy a na rekonštrukciu ústredného kúrenia a vykurovacích 

telies v Základnej škole A. Sládkoviča Sliač vo výške 15 000 €, 
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- spoluúčasť na strechu a rozšírenie kapacít Materskej školy J. Cikkera vo výške 12 500 €,  

- spoluúčasť na kanalizáciu na ul. Mlynskej a Továrenskej vo výške 8 100 €, 

- spoluúčasť na kanalizáciu na ul. Novej vo výške 4 150 €, 

- spoluúčasť na projekt zvýšenia energetickej hospodárnosti, zlepšenie tepelno-izolačných 

vlastností budovy hasičskej zbrojnice v meste Sliač a vybudovanie elektricky ovládaných 

sekčných brán pre rýchlejší výjazd požiarnej techniky vo výške 32 811, 47 €.  

 Pán Koreň uviedol, že je potrebné riešiť opravu elektroinštalácie v základnej škole, 

hliníkové vedenie je staré 50 rokov. Pán primátor informoval, že má dohodnuté stretnutie s pani 

riaditeľkou  základnej školy, ktorá vynovila celú školu, rozvody elektriky, kúrenia. 

   
 Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie číslo 561/2018, ktorým MsZ schvaľuje 

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

neskorších predpisov použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta Sliač na rok 2019 

a to : 

1. spoluúčasť na cyklocestu „Sliač-Sielnica-Kováčová“ vo výške 27 000,00 €, 

2. spoluúčasť na rekonštrukciu strechy a na rekonštrukciu ústredného kúrenia a vykurovacích telies 

v Základnej škole A. Sládkoviča, Sliač vo výške 15 000,00 €, 

3. spoluúčasť na strechu a rozšírenie kapacít Materskej školy J. Cikkera vo výške 12 500,00 €, 

4. spoluúčasť na vodovod na ul. Mlynskej a továrenskej vo výške 8 100,00 € a  

5. spoluúčasť na kanalizáciu na ul. Nová vo výške 4 150,00 € 

6. spoluúčasť na projekt zvýšenia energetickej hospodárnosti, zlepšenie tepelno-izolačných 

vlastností budovy hasičskej zbrojnice v meste Sliač a vybudovanie elektricky ovládaných sekčných 

brán pre rýchlejší výjazd požiarnej techniky vo výške 32 811,47 €. 

Hlasovanie  za  11 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomný    

 

14. Stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu mesta na rok 2019 

 Dôvodovú správu k bodu predložila p. Škorňová – hlavná kontrolórka mesta. Stanovisko 

hlavnej kontrolórky tvorí prílohu č.1 k zápisnici.  

 Pán poslanec Koreň sa opýtal z akého dôvodu vzrástli príjmy kapitálového rozpočtu oproti 

predchádzajúcemu roku. Pani Škorňová odpovedala, že je tam zahrnutá cyklocesta.  

 Pán poslanec Kíšik sa opýtal ako je to možné, že mzdy na MsÚ sa zvýšia o 8 000 € 

a odvody sa znížia o 11 000 €. Pani Chudíková odpovedala, že v odvodoch sú zahrnuté aj dohody. 

Položky sú rozpočtované podľa plnenia v predchádzajúcom roku.   

 

 Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie číslo 562/2018, ktorým MsZ berie na 

vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Sliač. 

Hlasovanie  za  11 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomný    

 

15. Schválenie návrhu rozpočtu mesta Sliač a jeho rozpočtových organizácií na rok 2019 

a výhľady na roky 2020 a 2021 

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

že prognóza podielových daní na rok 2019 zatiaľ nie je zverejnená. Zatiaľ nemôže zostaviť 

výdavkovú časť bez toho, aby to navýšila, pretože tým, že sú zobraté úvery tak tieto peniaze 

chýbajú na bežný chod mesta. Oproti medziročnému nárastu ostáva cca 6 800 €. Pani Chudíková 
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uviedla, že pokiaľ bude prognóza priaznivá, tak sa očakáva, že príde do rozpočtu viac peňazí. AK 

sa tak nestane bude potrebné to zmeniť rozpočtovým opatrením v nasledujúcom roku a upraviť aj 

výdavkovú časť. Finančná komisia sa zaoberala aj grantami, bol odstránený grant na kanalizáciu 

a vodovod na ul. Mlynskej a Továrenskej. Zapojenie Rezervného fondu na rok 2019 je len na 

spoluúčasti. Upozornila, že mesto nemá žiadne prostriedky na prípravnú projektovú dokumentáciu 

bez ohľadu na to či ide o eurofondy alebo prípravnú a projektovú dokumentáciu bežnú.  

 Pani Škorňová uviedla, že sú opatrne narozpočtované nedaňové príjmy v nižšej výške.  

 Pán poslanec Gabaš informoval, že na zasadnutí finančnej komisii sa zúčastnili aj niektorí 

noví poslanci. Rozpočet pozostáva z bežných príjmov a výdavkov. Uviedol, že Záverečným účtom 

pribudne do rezervného fondu cca 190 000 €, nové vedenie môže pracovať so slušnou sumou. 

     

 Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie číslo 563/2018, ktorým MsZ schvaľuje 

predloženú programovú štruktúru rozpočtu mesta Sliač na rok 2019. 

   Hlasovanie  za  10 

   proti   

   zdržali sa  1 Bakša 

                          neprítomný   

 Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie číslo 564/2018, ktorým MsZ schvaľuje 

predložený programový rozpočet mesta Sliač na rok 2019 ako vyrovnaný a to : 
bežný rozpočet ako prebytkový vo výške             +191 094,00 €, 

kapitálový rozpočet ako schodkový vo výške                   -102 817,47 €, 

rozpočet finančných operácií ako schodkový vo výške                  -88 276,53 €,  

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

a rozpočtom finančných operácií a zámery, ciele a záväzné ukazovatele programového rozpočtu 

mesta Sliač na rok 2019. 

    Hlasovanie  za  10 

   proti   

   zdržali sa 1 Bakša 

                          neprítomný   

 Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie číslo 565/2018, ktorým MsZ berie na 

vedomie predložené výhľadové rozpočty mesta Sliač na roky 2020 a 2021. 

     Hlasovanie  za  11 

   proti   

   zdržali sa  

                           neprítomný  

 

16. Schválenie návrhu VZN č.50 o udržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Sliač 

 Dôvodovú správu k bodu predložil p. Prošek – náčelník Mestskej polície. Uviedol, že dňa 

19.9.2018 bol na MsÚ Sliač doručený protest prokurátora Okresnej prokuratúry Zvolen proti 

Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Sliač č.16/2008 o verejnom poriadku na území mesta 

Sliač. Protest je proti ustanoveniam VZN č.16 pretože odporujú zákonu č.369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení, pojednávajú nad rámec zákona. Z uvedeného dôvodu prokurátor navrhuje VZN zrušiť pre 

nezákonnosť. Bolo vypracované nové VZN č.50/2018 o udržiavaní čistoty a poriadku na území 

Mesta Sliač, ktorým sa ruší a nahrádza VZN č.16/2008. Pán Prošek uviedol, že návrh predmetného 

VZN bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 7.11.2018, pripomienky k VZN neboli na mesto 

verejnosťou podané.  

 

 Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie číslo 566/2018, ktorým MsZ vyhovuje  

protestu prokurátora č. Pd 74/18/6611-16 zo dňa 19.09.2018 proti VZN Mesta Sliač č. 16/2008 o 

verejnom poriadku na území mesta Sliač prijatého MsZ zo dňa 04.11.2008.  

     Hlasovanie  za  10 
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   proti   

   zdržali sa  

                          neprítomný      1 Palečka 

 Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie číslo 567/2018, ktorým MsZ schvaľuje 

VZN č. 50/2018 o udržiavaní čistoty a poriadku na území Mesta Sliač ktorým sa ruší a nahrádza  

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sliač číslo 16/2008 o verejnom poriadku na území mesta 

Sliač. 

Hlasovanie  za    10 

   proti   

   zdržali sa  

                            neprítomný     1 Palečka 

 

17. Vyhodnotenie programu rozvoja mesta za roky 2016 – 2018 

 Dôvodovú správu k bodu predložil p. Žabka – prednosta MsÚ. Informoval, že Plán rozvoja 

mesta bol prijatý uznesením č.169/2015 v decembri 2015, v programovej časti dokumentu sú 

spracované jednotlivé aktivity a opatrenia, niektoré aktivity sú ukončené, rozpracované 

a neukončené. Realizáciu PRM je nutné podľa zákona pravidelne monitorovať a vyhodnocovať. 

Zákon nepredpisuje ako často je potrebné monitorovať PRM, pre každú úroveň by mala byť 

vypracovaná monitorovacia správa, ktorá hodnotí vecné naplnenie aktivít, merateľné ukazovatele, 

ktoré sa udiali vo vonkajšom a vnútornom prostredí  mesta, ktoré by mohli ovplyvniť realizáciu 

nových aktivít. Monitorovanie počas rokov 2016-2018 nebolo realizované. Na základe uvedeného 

sa navrhuje pre zlepšenie vyhodnocovanie PRM v nasledujúcom období prerokúvať jednotlivé 

aktivity na komisiách pri MsZ Sliač a následné výstupy z komisií budú spracované do správy, ktorá 

bude predložená na rokovanie v MsZ.   

 Pán primátor informoval o aktivitách a ich plnení v programovej časti strategického 

dokumentu Plánu rozvoja mesta (PRM): 

- modernizácia a zlepšovanie kvality mesta – plnenie na 70%, 

- vytváranie podmienok pre udržanie nových pracovných príležitostí – plnenie na 100%, 

- zvyšovanie bezpečnosti v meste – plnenie na 40%, 

- mesto a kúpele, udržateľnosť cestovného ruchu v meste – mesto má možnosť ovplyvniť 

kúpele len v nezvyšovaní daní za ubytovanie, 

- zvyšovanie kvality infraštruktúry a rozvoj kúpeľného cestovného ruchu – plnenie na 0%, 

- modernizácia školskej infraštruktúry – plnenie menej ako 50%,     

- inovovanie výchovno-vzdelávacieho procesu – čo sa týka školy tak je plnenie na 100%, 

ostatné veci sa plnia priebežne a sú na 100% plnené, 

-  udržiavanie kvality poskytovania sociálnych služieb – plnenie na 100% okrem realizovania 

2. etapy výstavby Domova pre seniorov, náhradou je Centrum sociálnych služieb, 

- zodpovednosť voči životnému prostrediu, zvyšovanie kvality dopravnej infraštruktúry – 

plnenie menej ako 50%, 

- zlepšovanie prírodného životného prostredia – plnenie na 66%, 

- kvalita a udržanie kultúrnej infraštruktúry – plnenie na 70%, 

- zlepšovanie infraštruktúry pre šport a rekreáciu – plnenie na 50%. 

 

 Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie číslo 568/2018, ktorým MsZ berie na 

vedomie Vyhodnotenie programu rozvoja mesta Sliač za roky 2016 – 2018. 

                      Hlasovanie  za  10 

     proti   

     zdržali sa  

                           neprítomný      1 Palečka 
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18. Zmena účelu použitia Rezervného fondu mesta Sliač v roku 2018 

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

že pôvodne bol zahrnutý len hliníkový rebrík určený do vodojemu Sampor, nakoľko ten, ktorý je 

tam v súčasnosti nainštalovaný nevyhovuje technickým požiadavkám. Na finančnej komisii boli 

ešte ďalšie požiadavky – ZUŠ – boli urobené všetky práce, ale bez položenia dlažby. Už nie sú 

finančné prostriedky, preto finančná komisia navrhla, aby sa ešte vyčlenilo 3 000 €. V materskej 

škole J. Cikkera je havarijný stav a nakoľko rozpočtové pravidlá umožňujú do konca roka na 

havarijné stavy vyčleniť peniaze z rezervného fondu, finančná komisia navrhla na injektáž 

a zastabilizovanie jednej steny vyčleniť 5 600 €. Pani Chudíková uviedla, že tento bod predchádza 

rozpočtovému opatreniu. Prostriedky, ktoré s vyčlenili sú formou zmeny účelu rezervného fondu, 

nakoľko akcia Na Brázdach sa nebude konať, a ostali tam finančné prostriedky, tak sa navrhuje, aby 

z tejto akcie boli presunuté.     

 

 Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie číslo 569/2018, 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 74 000,00 € určených na rekonštrukciu cesty ul. Na Brázdach uznesením MsZ č. 536/2018 zo dňa 

20.9.2018 sa : 

a) 700,00 € použije na financovanie nerezového rebríka, ktorý bude súčasťou vodovodu v Sampore, 

b) 3 000,00 € použije na dofinancovanie prác na odstránenie havarijného stavu v ZUŠ – injektáž 

podlahy - práce na položenie podlahy 

c) 5 600,00 € financovanie havarijného stavu v Materskej škole J. Cikkera, Sliač - stabilizácia 

základov budovy formou injektáže 

d) 64 700,00 € použije na rekonštrukciu cesty ul. Na Brázdach. 

     Hlasovanie  za  10 

   proti   

   zdržali sa  

                          neprítomný        1 Palečka 

 

Pán primátor dal hlasovať za predĺženie zasadnutia MsZ. Za predložený návrh hlasovali všetci 

poslanci.  

 

19. Rozpočtové opatrenie č.6/2018 

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

Rozpočtové opatrenie bolo spracované na základe podnetu ZŠ, ktorá získala finančné prostriedky 

z Erazmus+ na asistentov učiteľa. Nakoľko došlo k zmenám v komisii finančnej čo sa týka 

rezervného fondu, tak vo výdavkovej časti sa zapojili investície vo výške 3 000 € a 5 600 €. 

Materská škola J. Cikkera požiadala, aby boli zapojené do rozpočtu do príjmovej časti vratku za 

zdravotné poistenie a prenesenú kompetenciu, nakoľko  majú nižší počet predškolákov. Pani 

Chudíková informovala, že vyradením bodu z programu – Schválenie úpravy právomoci primátora 

na vykonávanie rozpočtových opatrení a ak sa táto právomoc do konca roka 2018 neschváli, tak 

školy už nebudú môcť urobiť žiadnu zmenu v rozpočtoch.  

 

 Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie číslo 570/2018, 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. 6/2018 a to : 

A ) V príjmovej časti : 

Aa) podľa § 14 ods. 2 zákona písm. b) povolené prekročenie a viazanie príjmov, spolu : 8 363,75 
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€, v tom : 

zdroj 111, EK 312     -416,00 € 

zdroj 3AC1, EK 311      +7 688,25 € 

zdroj 3AC2, EK 311      +904,50 € 

zdroj 41, EK 292     +187,00 €. 

 

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 13.7.12, zdroj 46, FK 0451, EK 710  -3 000,00 € 

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

program 13.7.12, zdroj 46, FK 0451, EK 710  -5 600,00 € 

program 13.7.12, zdroj 46, FK 0443, EK 710  +5 600,00 € 

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

program 9.5, zdroj 46, FK 0630, EK 710  +700,00 €. 

  

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

8 179,75 €, v tom : 

 

program 7.3.1, zdroj 3AC1, FK 09211, EK 610 +5 697,10 € 

program 7.3.1, zdroj 3AC1, FK 09211, EK 620 +1 991,15 € 

program 7.3.1, zdroj 3AC2, FK 09211, EK 610 +670,25 € 

program 7.3.1, zdroj 3AC2, FK 09211, EK 620 +234,25 € 

program 7.2.3, zdroj 111, FK 0911, EK 630  -416,00 €. 

program 7.2.3, zdro11, FK 0911, EK 630  -413,00 €. 

Hlasovanie  za  10 

   proti   

   zdržali sa  

                                              neprítomný       1 Palečka 

 

20. Schválenie vysporiadania pozemkov pod vodojemom v miestnej časti Sliač – Sampor 

 Dôvodovú správu k bodu predložil p. Urda. Mesto Sliač je výlučným vlastníkom stavby 

vodojemu bez súpisného čísla, ktorá nie je v katastri nehnuteľností SR. Stavba vodojemu zásobuje 

pitnou vodou časť územia mesta Sliač – Sampor a to prostredníctvom vodovodného potrubia. Areál 

stavby vodojemu je oplotená a je na ňom vybudovaná noví zemná prípojka NN. Stavba vodojemu 

spolu s ochranným pásmom vodného zdroja sa nachádza na pozemkoch vo vlastníctva tretích osôb. 

V záujmy majetkoprávneho vysporiadania pozemkov pod vodojemom a pod ochranným pásmom 

vodojemu bol vypracovaný geometrický plán, na podklade ktorého vzniknú nasledovné 

novovytvorené parcely: 

- pozemok KN-C č.122/1 – zastavené plochy a nádvoria o výmere 284 m
2
, 

- pozemok KN-C č.122/2 – zastavené plochy a nádvoria o výmere 12 m
2
. 

Všeobecná hodnota pozemkov bola stanovená na základe znaleckého posudku vypracovaného 

Ing. Rafajom na sumu celkom 920 €. 

 Pán primátor uviedol, že vodojem bol postavený na cudzom pozemku. Veľmi mu záležalo 

na tom, aby sa táto vec vysporiadala, nakoľko mesto v tejto veci investovalo veľkú sumu 

finančných prostriedkov, na počet obyvateľov Sampora mesto vyčlenilo veľa peňazí. Ak by 

vlastníci pozemkov začali účtovať nájom za pozemky, kde sa nachádza vodojem, tak by mesto 

muselo platiť. Uviedol, že nevie kto z poslancov chcel tento dôležitý bod zrušiť, je nelogické, keď 

niekto nechce túto situáciu vyriešiť. V rozpočte mesta sa 920 € vždy nájde. Týmto riešením chcel 
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predísť situácii, kde p. Herman vlastní pozemky na družstve pod budovy vo vlastníctve mesta 

a mestu mu musí platiť nájom z pozemkov.  

 Pán poslanec Koreň uviedol, že vodojem je postavený 60 rokov a mala ho ešte obec Sampor. 

Pán primátor uviedol, že primátorov sa už vystriedalo dosť, ktorí to moli dať do poriadku.  

 Pán poslanec Škamla podporil návrh p. primátora a zároveň uviedol, že obyvatelia Sampora 

chcú za dodávku vody platiť. Pán primátor uviedol, že vypočítal prevádzkové aj investičné náklady, 

aby sa investícia začala pomaly splácať. Uviedol, že od 7.12.2018 je potrebné tieto pripomienky 

adresovať na p. Sujová, ktorá je poslankyňou miestnej časti Sampor.  

 

 Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie číslo 571/2018, ktorým MsZ schvaľuje v 

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

účelom majetkoprávneho vysporiadania pozemkov pod stavbou vodojemu a pod ochranným 

pásmom vodojemu, odkúpenie novovytvorených parciel nachádzajúcich sa v k.ú. Sampor, obec 

Sliač, okres Zvolen a to pozemok KN-C č. 122/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 284 

m2 a pozemok KN-C č. 122/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 12 m2 za cenu 920,- 

Eur, vytvorených na základe geometrického plánu č. 31644341-243/2017 zo dňa 10.10.2017, 

ktorý bol úradne overený Okresným úradom Zvolen dňa 11.10.2017 pod č. 61-562/2017 a to 

za stanovenú znaleckým posudkom č. 85/2018 vo výške 920,- Eur.  
                         Hlasovanie             za  10 

                            proti   

                                       zdržali sa   

                                        neprítomný         1  Palečka 

   

21. Správa z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky  

 Dôvodovú správu k bodu predložila p. Škorňová – hlavná kontrolórka mesta. Uviedla, že na 

základe plánu kontrolnej činnosti boli vykonané a ukončené kontroly procesu inventarizácie 

v rozpočtových organizáciách mesta – Základná umelecká škola a Materská škola J Cikkera. 

Kontrolovala vykonanie inventarizácie k 31.12.2017. Kladne zhodnotila, že zostatky súvahových 

účtov a majetku v kontrolovaných subjektoch boli podložené zostavami z operatívnej evidencie. 

Toto jej chýba v ZŠ a v MŠ SNP. Netvrdí, že pani účtovníčka zle účtuje, ale zostavy z operatívnej 

evidencie sú potrebné. Ďalej sa p. Škorňová vyjadrila k autodoprave a k tomu, čo sa pýtal p. Krajči 

ohľadom súkromných jázd p. primátora. Pán primátor si vypisoval cestovné príkazy. Keď išiel na 

dlhšiu cestu a požiadal si o použitie služobného motorového vozidla na súkromné účely, vyúčtoval 

cestovný príkaz. Tieto príkazy predložil p. Suchej, ktorá to zle spracovala. Namiesto toho, aby od 

neho zinkasovala to čo on zúčtoval ako spotrebované pohonné hmoty, túto sumu mu zdanila 

v mzde, čím iba odviedol daň. Pani Bellová – účtovníčka mesta zobrala všetky jazdy pána 

primátora a dorúbila mu to, bolo to zrazené jednou sumou naraz  v mzde. K Plánu kontrolnej 

činnosti uviedla, že Plán kontrolnej činnosti je dokument, ktorý hlavný kontrolór zverejňuje 15 dní 

pred jeho schválením tak, ako sa zverejňuje rozpočet, a je ho možné pripomienkovať. Pani Balgová 

ho pripomienkovala až teraz na zasadnutí. Pani Škorňová uviedla, že v ňom zohľadnila 

pripomienky občanov, ktoré počula od občanov na zasadnutiach MsZ tohto roku. Ku kontrole 

vybraných druhov pohľadávok vykázaných k 31.12.2018 uviedla, že stále nie sú v priadku 

pohľadávky. Ku kontrole hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti vynakladania verejných 

prostriedkov na prevádzku a na mzdy na úseku služieb obyvateľstvu za rok 2018 uviedla, že tu 

mesto vynakladá rôznorodé výdavky, tak sa rozhodla, že ich prejde a nájsť spôsob, ako ich 

zoptimalizovať. Ku kontrole zameranej na používanie služobných motorových vozidiel MsÚ, 

vedení evidencie jázd a vyhodnoteniu spotreby PHM za rok 2018 uviedla, že bola zaradená 

z dôvodu podnetov občanov. Je potrebné vypracovať smernicu na používanie služobného 

motorového vozidla, nakoľko mesto má motorové vozidlá aj na úseku údržby. Uviedla, že keď 

mesto robí daňové priznanie dane z príjmov fyzických osôb, celú položky, ktorú vynaloží na PHM 

dá do nákladov a mesto daň neplatí. Uviedla, že mesto prehodnocuje nadspotrebu, systém 
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vyhodnocovania PHM v meste funguje. Ku kontrole kroniky uviedla, že to nebol zámer, aby sa 

niekomu chcela vysmievať, ale p. Borbély chce ukončiť vedenie kroniky, ktorý to prevzal 

s trojročným sklzom a následne to odovzdáva s trojročným sklzom. Dôvodom jej zaradenia do 

plánu kontroly bolo, aby vypracovala o tom zápis, doklad. Pani Škorňová uviedla, že zo zákona jej 

vyplýva vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu za rok 2018 a vypracovanie 

správy z kontrolnej činnosti za rok 2018.     

          

 Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie číslo 572/2018, ktorým MsZ berie na 

vedomie správu z kontrolnej činnosti HKM 

Hlasovanie  za     10 

   proti   

   zdržali sa  

                          neprítomný           1 Palečka 

 

22. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2019 

 P. Bakša k Plánu kontrolnej činnosti navrhol, aby bod B – príprava a tvorba koncepčných 

a metodických materiálov ostal v takom znení ako je uvedený  v pláne, a v bode A ponechať len 

kontrolu č.5 – Kontroly vykonávané na základe uznesení MsZ.  

Pán primtáor dal hlasovať za predložený návrh p. poslanca Bakšu. Za návrh hlasovali 9 poslanci, 

zdržal sa 1 poslanec a 1 poslanec bol neprítomný.  

 Pán poslanec Koreň uviedol, že za štyri roky sa nerobila inventúra majetku mesta, čo 

vyplýva zo zákona, nebolo to prerokovávané ani na zasadnutí MsZ. Na inventúru sa pýtal aj 

pracovníkov MsÚ, ktorí tiež nevedeli o žiadnej inventúre. Pani Škorňová uviedla, že sa 

inventarizáciou zaoberá stále. Bolo aj pracovné stretnutie, na ktorom sa preberalo ako 

inventarizovať majetok. Inventarizácia na meste prebieha teraz. Pani Škorňová sa opýtala p. Koreňa 

kedy naposledy sa robila inventarizácia pozemkov, uviedla, že bola vykonaná tohto roku na jar. Pán 

Koreň uviedol, že inventúra na meste sa robila každé dva roky. Pani Škorňová uviedla, že 

v evidencii mesta chýbalo niekoľko hektárov pozemkov.  

 

 Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie číslo 573/2018, ktorým MsZ schvaľuje 

Plán kontrolnej činnosti HKM na 1. polrok 2019 s úpravou 

Hlasovanie  za  8 

   proti   

   zdržali sa 1 Karniš 

                          neprítomní       2 Bakša, Palečka 

 

23. Informácie primátora o rýchlostnej ceste R2 

 Pán primátor informoval, že v tejto veci nemá nič nové. Z generálnej prokuratúry máme 

stanovisko, že na ministerstve je všetko v poriadku. Prečítal poslednú vetu stanoviska: „s poukazom 

na vyššie uvedené je možné konštatovať, že ministerstvo pri realizovaní predmetného záväzného 

stanoviska zákon neporušilo, preto Váš podnet pokladáme za nedôvodný. Podnet na prokuratúre 

ohľadom ÚP VÚC vyzerá, že bude vyhovený, pretože je to protizákonné.  

 Pán Kujan uviedol, že je smutné, keď p. primátor konštatuje, že ohľadom R2 nie je nič nové. 

Bola uzatvorená súťaž na dodávku dokumentácie pre územné rozhodnutie, súťaž vyhrala firma zo 

Šamorína. Mesto písalo list, aby nebola uzatvorená súťaž. Opýtal sa aká bola odpoveď na tento list. 

Pán primátor odpovedal, že v tejto veci mu bude zodpovedané na MsÚ, je potrebné ísť za p. 

Zlatníkovou.    

 

 Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie číslo 574/2018, ktorým MsZ berie na 

vedomie Informácie primátora mesta k rýchlostnej ceste R2 
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Hlasovanie  za  7 

   proti   

   zdržali sa 3 Belička, Karniš, Koreň 

                          neprítomný      1 Palečka 

 
24. Informácie primátora 

 Pán primátor informoval, že sú podané trestné oznámenia na p. Kúdelovú a na p. Orfánusa, 

pretože hovoria o korupcii v meste na sociálnych sieťach a tým pádom sa dopúšťajú trestného činu, 

lebo ju neoznámili. Pán primátor oznámil, že podá trestné oznámenie aj na p. Bálinta. Ďalšie trestné 

oznámenie bude podané na rodinu Vávrovcov. Ďalej informoval o podnete na preskúmanie 

rozhodnutia stavebného úradu, z Okresného úradu je odpoveď, kde Okresný úrad ponecháva 

rozhodnutie stavebného úradu Mesta Sliač zo dňa 25.1.2018 právoplatné dňa 2.3.2018 ako 

príslušného stavebného úradu v platnosti vo veci, keď p. Bálint sa dožadoval, aby bol účastníkom 

stavebného konania pri stavbe p. Boldiša. Pán primátor uviedol, že pán Bálint je sused cez tri 

pozemky. Ďalej pán primátor informoval, že jeho garancia, že za osem rokov nenájdu jeho 

nástupcovia zmluvy a dodatky typu FINMOS - Mesto, Gažo – Mesto, Belička – Mesto (prenajatá 

verejná cesta za 30 €), zaťatá sekera v podobe finančných zábezpek, dáva svoje slovo, že akéto 

zmluvy nenájdu. Ohľadom p. Nemca uviedol, že pošle všetkým poslancom vyjadrenie Krajského 

súdu, ktorý potvrdil, že mesto má pravdu. Pán primátor uviedol, že pán Nemec bol štatutár malej 

vodnej elektrárne, trikrát si na vlastný účet posielal peniaze, urobil 23 pochybení, a nie preto, že 

urobil pochybenia skončil bol odvolaný ako riaditeľ školy, ale preto, že ich nechcel naprávať. 

Informoval, že pán Turčan dal výpoveď, nechce byť architektom, pani Bellová – účtovníčka mesta 

dala výpoveď, pre zmene vedenia nechce pracovať ako účtovníčka, pán Mrenica ako bezpečnostný 

technik ukončil zmluvu s mestom, pán Borbély končí s kronikou a pani Bieliková pravdepodobne 

končí s mestskými novinkami. Pán primátor uviedol, že vládny audit bol perfektne nadstavený ako 

predvolebný ťah, vie sa všetko o tom aj kto mal v tom prsty, samozrejme tí istí ľudia ako vždy. 

Drobné chyby v zaúčtovaní boli vytknuté, mesto vracalo na MPSVaR 1 600 € bez penálov, za 

voľby vracalo mesto neoprávnené výdavky vo výške 1 000 € za štyri roky. Kruhový objazd na 

križovatky Sliač – Zvolen – Kováčová urobí firma za vlastné náklady.  

 

 Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie číslo 575/2018, ktorým MsZ berie na 

vedomie informácie primátora mesta Sliač. 

Hlasovanie  za  8 

   proti   

   zdržali sa 2 Karniš, Koreň 

                          neprítomný      1 Palečka 

 

25. Interpelácie poslancov 

 

26. Odpovede na interpelácie z predchádzajúceho MsZ 

 

27. Slovo pre verejnosť 

 Pani Balgová uviedla informáciu pre poslancov, že v článku 26 Rokovacieho poriadku 

„vystúpenie verejnosti“ je uvedené, že verejnosť môže vystúpiť po skončení rozpravy 

k predkladanému bodu pred samotným hlasovaním o ňom v súlade s článkom 20 odstavec 5 

Rokovacieho poriadku. Mrzí ju, že poslanci po toľkých rokoch k tomu nedospeli. Myslí si, že každý 

kto kandiduje či už za poslanca alebo primátora, tak kandiduje preto, aby tomuto mestu pomohol 

a posunul ho ďalej. Verí, že noví poslanci budú takíto. Apelovala na poslancov, aby sa zamysleli 

nad plánom kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a nad správou z kontrolnej činnosti za tento rok.  

 Pán Krajči uviedol, že na minulom zasadnutí mestského zastupiteľstva predložil doklad 



Č.j. 1562/2018             Mesto Sliač.      Zápisnica z 31. rokovania MsZ dňa 22.11.2018 

 

 

19 
 

vyúčtovanie služobného motorového vozidla na súkromné účely. Žiadal p. Škorňovú, aby vysvetlila 

ako je to s jazdami pána primátora, ktorý jazdí služobným vozidlom na súkromné účely. Tiež žiadal 

p. Urbanca, ktorý túto vec schvaľuje. Pán Krajči uviedol, že pán primátor jazdí služobným 

motorovým vozidlom na súkromné účely spôsobom, že si vypisuje len cestovný príkaz a hradí si 

len pohonné hmoty. Nie je vypracovaná žiadna smernica, ktorá by upresňovala koľko má platiť za 

kilometer za vykonanú súkromnú jazdu, nie je vypracovaná ani zmluva. Požiadal opätovne p. 

Urbanca, aby sa vyjadril prečo v kolónke schválil podpisoval takýto doklad. Požiadal p. Škorňovú, 

aby objasnila akým spôsobom zúčtovával p. Dunčko vykonané jazdy. Keďže sľúbil p. Dunčkovi, že 

podá na neho trestné oznámenie, hneď po mestskom zastupiteľstve ho aj podal. Uviedol, že je 

začaté trestné stíhanie a vyzerá to tak, že bude p. Dunčko za chvíľu obvinený. Pán Urbanec p. 

Krajčimu odpovedal, že tiež robil vo sfére, kde p. Krajčimu podpisoval niekto podpisoval cestovný 

príkaz, ktorý predložila účtovníčka na služobnú cestu. Cestovný príkaz podpisoval s tým vedomím, 

že podpisuje dokument od účtovníčky mesta, aby schválil pracovnú cestu primátora mesta.  

 Pán Danko uviedol, že za 12 rokov sa mestské zastupiteľstvo nenaučilo Rokovací poriadok. 

Vyzval poslancov, aby dobrovoľne odstúpili, odborná ale aj morálna stránka je pre neho ako občana 

žalostná. Apeloval na nelegálne postavené parkoviská v meste.  

 Pán Bálint poďakoval všetkým občanom, ktorí sa zúčastnili zasadnutia dnešného 

zastupiteľstva, bude presadzovať, aby boli zo zasadnutí mestského zastupiteľstva robené priame 

prenosy. Uviedol, že na otázky občanov je potrebné hneď odpovedať. Poukázal na stretnutie 

kandidátov, ktoré sa uskutočnilo v Kine Hron, jeho trvanie bolo obmedzené na dve hodiny, lebo im 

bolo povedané, že sa platí prenájom za kina. Nerozumie tomu, prečo sa za to platí, keď išlo o veci 

vo verejnom záujme. Konkrétne sa vyjadril k otázke adresovanej p. Urbancovi, ako by riešil 

korupciu v meste. Mrzí ho, že začal p. Urbanec odpovedať, že vie, odkiaľ vietor veje. Uviedol, že 

nepovažoval za potrebné, aby sa ako občan Sliača pod to nepodpísal. Uviedol, že mu neodpísal 

v maili, čo považuje za tri prešľapy za súčasného fungovania p. primátora Dunčka, za ktoré nie je 

hrdý a riešil by ich ináč. Pán Urbanec uviedol, že moderátora vyberalo občianske združenie.  

 Pán Jurga uviedol, že je majiteľom pozemku v lokalite Na Dolinke. Reagoval na p. Urbanca, 

ktorý na začiatku zasadnutia uviedol, že rozširuje nepravdivé informácie. Prekvapili ho informácie 

od p. Urbanca, že mu bola ponúknutá náhrada pozemku, ku ktorým by mali existovať aj podklady. 

Nič takéto mu nebolo ponúknuté. V roku 2015 na stretnutí s vedením mesta bol postavený pred 

hotovú vec. Jeho argumenty boli zosmiešňované, bola mu ponúknutá parcela, o ktorej nič nevedel. 

K ponúknutej cene 50 000 € za pozemok uviedol, že v tej dobe boli pozemky na predaj za 70 €/m
2
, 

cena bola podhodnotená, nakoľko ide o pozemok v centre mesta. Takáto ponuka bola len jedna 

a nemohol ju prijať. Spôsob vypracovania ÚP porušuje Ústavu SR, zákony SR, ľudské práva 

a slobody. Pred spracovaním ÚP sa majú robiť rozbory, potom má nasledovať rokovanie 

o konceptoch a variantoch. Poukázal na nedodržiavanie paragrafov. Riešenie križovatky hrubo 

porušuje jeho ľudské práva, pričom neboli využité všetky prostriedky a možnosti, aby sa našlo 

alternatívne riešenie.  

 Pán poslanec Kíšik sa vyjadril k vystúpeniu p. Balgovej a p. Danka, že poslanci neoznajú 

Rokovací poriadok. Uviedol, že ho pozná. Uviedol, že v zmysle Rokovacieho poriadku občania 

nemajú právo sa vyjadrovať k programu, ale zato majú právo vyjadriť sa ku každému bodu pred 

jeho hlasovaním. Na niektorom z minulých zasadnutí mestského zastupiteľstva sám požiadal pána 

primátora, aby dovolil občanom sa vyjadriť k bodom.  

 Pán poslanec Bakša sa vyjadril k Rokovaciemu poriadku, myslí si, že ho poslanci poznajú. 

Uviedol, že program sa schvaľuje bez diskusie občanov a následne p. Balgová sa dožaduje diskusie. 

Občan má možnosť vystúpiť po schválení programu ku prerokovávaným bodom a vyjadriť sa 

k nim. Uviedol, že to, že sa poslanci ku všetkému neozývajú neznamená, že niečo nevedia, alebo že 

im to nevadí.  

 Pán primátor k vystúpeniu p. Jurgu uviedol, že keď mesto dopredávalo pozemky v lokalite 

IBV Juh, bol ponúknutý pozemok p. Jurgovi formou zámeny s doplatením. Uviedol, že ÚP 
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s kruhovým objazdom sa schválil Doplnkom č.6 v roku 2016. Noví poslanci môžu zmeniť celý ÚP, 

zrušiť kruhový objazd, čo bude mať nepriaznivý dopad na premávku v meste Sliač. Tým, že bude 

vybudovaný kruhový objazd vo Zvolene aj na križovatke Sliač – Kováčová – Zvolen budú pred 

Mestským úradom dopravné zápchy. Z uvedeného dôvodu chceli ÚP schváliť, aby sa zarezervovalo 

územie, pretože keď COOP Jednota požiada o stavebné povolenie, tak už vybudovanie kruhového 

objazdu nebude umožnené. Ku kruhovému objazdu Na Dolinke pán primátor uviedol, že na základe 

štúdie bol spracovaný ÚP zóny, nie je potrebný prieskum, k spracovaniu štúdie nemusia byť 

občania prizvaní.                                

 

28. Rôzne 

 Pán primátor uviedol, že podľa Rokovacieho poriadku môžu v tomto bode vystúpiť len 

poslanci, prednosta, zástupca primátora a kontrolór mesta, občania nemajú nárok tu vystúpiť.  

 Pán poslanec Koreň uviedol, že v čísle III. Mestských noviniek na strane 8 bol zverejnený 

článok p. Bálintovej, kde boli uvedené fakty k stavbe a bolo napísané nasledovné: „Územným 

plánom mesta, Zmeny a Doplnky č. 3 schváleným MsZ dňa 3.12.2009 (primátor mesta Sliač - 

Stanislav Koreň) uznesením č.  118/2009 na plochu pre výrobu alebo sklady – plochy pre výrobu 

a výrobné služby“. Pán Koreň uviedol, že zisťoval, kto písal fakty k stavbe, pani Bieliková 

povedala, že informácie k článku dostala z mesta. Pán primátor odpovedal, že bolo pánovi Koreňovi 

odpovedané v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Pán Koreň uviedol, že mu 

nebolo odpovedané, má rozhodnutie o umiestnení stavby, povinnosťou mesta, vtedy ako stavebného 

úradu bolo dať záväzné stanovisko k stavbe ako bude stavba výškovo situovaná, ako bude napojená 

na inžinierske siete, ako bude stavba vyzerať, to mu nebolo dané, žiadal o rozhodnutie o umiestnení 

stavby. Pán Boldiš si potom mohol postaviť čo si chcel, lebo pri umiestnení predmetnej stavby sa 

v súlade s § 39 určujú tieto podmienky. Pán Koreň zdôraznil, že uvedeným článkom došlo 

k poškodeniu jeho  mena, lebo mesto vydávalo územné rozhodnutie, ktoré bolo podkladom pre 

stavbu. Poukázal na to, že je to vrchol, že ho pán primátor takto ohovoril.  

 Pán primátor informoval o účtoch mesta: 

- účet Domova pre seniorov – 77 000 €, dotačný účet DSS – 120 000 €, 

- bežný účet – 12 000 €, 

- školský účet – 9 000 €, 

- prenesené kompetencie – 1 600 €, 

- účet fondu a opráv – 9 400 €, 

- rezervný fond – 273 962 €, 

- ČSOB prevádzkový účet – 191 000 €, 

- účet finančných zábezpek – 71 000 €. 

Celkovo je na účtoch 949 000 €. Keď nastúpil ako primátor bolo na účte mesta 80 000 €, a keď sa 

uhradili všetky faktúry ostalo na účte 20 000 €. Poukázal na to, že 900 000 € a 20 000 € je veľký 

rozdiel. Pán Koreň na to uviedol, že je to klamstvo. Boli uhradené všetky faktúry. Pán primátor ešte 

poukázal na to, že mesto splácalo 5 rokov 72 000 € SEZE, nebolo podané daňové priznanie, bol 

bordel vo veciach. Pán Koreň uviedol, že postavil most, 94 bytových jednotiek, postavil dva domy 

smútku, základnú školu, materskú školu. Uviedol, že zásluhou primátora prišlo mesto o 5 miliónov 

eur.       
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29. Záver 

 Pán prednosta poďakoval poslancom za spoluprácu a poprial im veľa úspechov v osobnom 

živote.  

 Ing. Daniel Dunčko, primátor mesta, tiež poďakoval poslancom, a tým poslancom, ktorí 

ostávajú ďalej poprial, aby ich všetci chápali aj požiadavkám, ktoré budú prednášať. Následne 

ukončil 31. 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. Michal Gabaš, overovateľ                         ............................................... 

 

Ing. Jozef Bakša, overovateľ                            ............................................... 
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Hlavná kontrolórka mesta Sliač                                                                                            Príloha č.1 

Č.j. 3962/2017, spis č. 272/2018 

 

Stanovisko  

hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta na rok 2019  

a roky 2020 - 2021 
 

V zmysle § 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov (ďalej len v z.n.p.)  

 

p r e d k l a d á m 

 

odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2019 a roky 2020 a 2021 

 

Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu mesta na rok 2019 a roky 2020 a 2021 (ďalej len „odborné 

stanovisko“) bolo spracované na základe  predloženého návrhu rozpočtu na rok 2019 a roky 2020-

2021, ktorý bol spracovaný v súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.  

 

 

A. VÝCHODISKÁ  SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA 
 

Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu rozpočtu 

mesta na rok 2019 a roky 2020 a 2021 (ďalej len „návrh rozpočtu“) z dvoch hľadísk:  

 

1.    Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu  

 

1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi  

 

a) Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi 

 

 Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

  Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len "Zákon o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

 Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len 

"Zákon o obecnom zriadení 

 Ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti v znení účinnom od 

             01.01.2015 (ďalej v texte len "Zákon o rozpočtovej zodpovednosti) 

 

b) Zohľadnenie nasledovných všeobecne záväzných právnych predpisov v návrhu 

       rozpočtu:  

 Nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej 

            samospráve v platnom znení 

 Zákon Č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a 

drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 



Č.j. 1562/2018             Mesto Sliač.      Zápisnica z 31. rokovania MsZ dňa 22.11.2018 

 

 

23 
 

 Zákon Č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov  

 

c) Všeobecne záväznými nariadeniami mesta (ďalej len „VZN“) 

Predložený rozpočet je v súlade s príslušnými platnými VZN mesta a aj s návrhmi VZN, ktoré 

budú prejednávané na mestskom zastupiteľstve dňa 22.11.2018.  

 

1.2. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mesta 

  

Podľa ust. § 9 ods. 2 Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení má byť rozpočet zverejnený 

najmenej na 15 dní pred schválením spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia 

obce vyjadriť. 

Návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli mesta Sliač a na internetovej stránke mesta Sliač 

dňa 6.11.2018 v zákonom stanovenej lehote a to najmenej 15 dní pred jeho schválením mestským 

zastupiteľstvom v súlade s § 9 ods. 2 Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení .  

 

2.  Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu  

 

Konštatujem, že návrh rozpočtu na rok 2019 s výhľadmi na roky 2020, 2021 metodicky správne 

v súlade s § 10 ods 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, 

ktorý hovorí, že rozpočet mesta sa predkladá na schválenie mestskému zastupiteľstvu v členení na 

minimálnej úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie. Súčasne je 

predložený na schválenie aj rozpočet výdavkov podľa programov mesta.  

 

 

B. POSÚDENIE ROZPOČTOVÉHO PROCESU 

 
Návrh rozpočtu je zostavený v súlade s ust. § 9 ods. 1 Zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a podľa čl. 9 ods. 1 Zákona o rozpočtovej zodpovednosti a to v nasledovnom členení: 

 

- údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky (rok 2016,2017) 

- schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok (rok 2018) 

- údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka (2018) 

- návrh rozpočtu na rok 2019 

- prognózy na roky 2020,2021 

Viacročný rozpočet na roky 2019 - 2021 sa v súlade s § 9 ods. 3 v spojení s ust. § 10 ods. 3 Zákona 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vnútorne člení na : 

 

a) bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len "bežný rozpočet), 

b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len "kapitálový rozpočet ), 

c) prijmové a výdavkové finančné operácie (ďalej len ,,finančné operácie). 

 

Podľa ust. § 9 ods. 4 Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy príjmy a výdavky 

bežného a kapitálového rozpočtu na rok 2019 sú záväzné a príjmy a výdavky rozpočtov na 

nasledujúce dva rozpočtové roky nie sú záväzné. 

Súčasťou návrhu rozpočtu výdavkov mesta Sliač na rok 2019 a roky 2020 - 2021 je v súlade s ust. § 

10 ods. 4 Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy Programový rozpočet obce, ktorý 

obsahuje 15 programov.  

 

Mesto v roku 2018 už po tretíkrát vypracovalo harmonogram prípravy programového rozpočtu 
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mesta, ktorý bol s predstihom schválený uznesením mestského zastupiteľstva. Harmonogram 

obsahuje  termínovo tvorbu rozpočtu mesta počnúc podávaním návrhov a požiadaviek na bežné 

a kapitálové výdavky z rozpočtu mesta zo strany jednotlivých oddelení mestského úradu, 

organizácií zriadených mestom, komisií, poslancov až po vypracovanie konkrétneho návrhu 

rozpočtu mesta.  

 

                      C. VÝCHODISKÁ TVORBY NÁVRHU ROZPOČTU 
 

 

Obce a mestá sú subjekty verejnej správy a ich rozpočty sú tak súčasťou súhrnného  rozpočtu 

verejnej správy a sú napojené na štátny rozpočet.  

 

Východiská pre tvorbu návrhu rozpočtu mesta Sliač na rok 2019 boli predovšetkým:  

 

 Očakávaná skutočnosť čerpania rozpočtu mesta Sliač k 31.12.2018 

 

 východiskové štatistické údaje a rozpočtované podiely obcí a VÚC na výnose z dani z 

príjmu FO pre rok 2019 ku dňu spísania tohto stanoviska však ešte tento dokument nebol 

zverejnený na stránke Ministerstva financií. Mesto vychádzalo z prognózy na rok 2018 (toto 

sa týka rozpočtovanej výšky podielových daní pre rok 2019) 
 

 návrh rozpočtu zahŕňa rezervu na úpravu miezd vo verejnej správe od 1.1.2019. 

Schválené zmeny budú mať vplyv aj na rozpočet mesta. V prípade nedostatku financií na 

príslušných rozpočtových položkách, mesto upraví rozpočet v priebehu roka rozpočtovým 

opatrením. Zdrojom navýšenia týchto výdavkom budú podielové dane na rok 2019 (po 

zverejnení východiskových štatistických údajov na rok 2019).  

  

D. POSÚDENIE NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2019 
 

V rozpočte na rok 2019 sú vyjadrené finančné vzťahy k ŠR v rámci financovania prenesených 

kompetencií štátu, finančné vzťahy k štátnym fondom, ku ZŠ Andreja Sládkoviča, materským 

školám, Mestskému kultúrnemu stredisku – príspevková organizácia  a športovým klubom a 

organizáciám, ktorým mesto poskytuje prostriedky zo svojho rozpočtu formou dotácie.  

Rozpočet na rok 2019 je  v súlade s § 10  ods. 3 až 7 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. vnútorne členený 

na: 

a) bežný rozpočet, t.j. bežné príjmy a bežné výdavky, 

b) kapitálový rozpočet, t.j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky, 

c) finančné operácie. 

Bežný rozpočet je navrhnutý v súlade s ust. § 10 ods. 7 Zákona o rozpočtových pravidlách 

samosprávy ako prebytkový vo výške 191 094 €  EUR (tabuľka č. l.)  

 

 

Tabuľka č. 1 
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Rozpočtové roky 2019 2020 2021

Bežné príjmy celkom v € 4 147 262,79 4 178 017,79 4 178 017,79

Bežné výdavky celkom v €

3 956 168,79 3 941 740,79 3 941 740,79

Hospodárenie obce: prebytok

(bežný rozpočet) 191 094,00 236 277,00 236 277,00  
Poznámka:  

Návrh prebytku bežného rozpočtu na rok 2019 191 094,00

Návrh prebytku bežného rozpočtu na rok 2018 222 466,75

Rozdiel -31 372,75  
 

Kapitálový rozpočet je navrhnutý ako schodkový, čo je v súlade s ust. § 10 ods. 7 Zákona 

o rozpočtových pravidlách samosprávy vo výške  -207 006 EUR (Tabuľka č. 2). Schodok 

kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a príjmovými finančnými operáciami. 

Z dôvodu zabezpečenia investičných programov boli na strane príjmových finančných operácií 

zapojené prostriedky rezervného fondu vo výške 203 750 EUR. Zvyšná časť schodku kapitálového 

rozpočtu (207 006 – 203 750 = 3 256  EUR je krytá  prebytkom bežného rozpočtu).  

 

Tabuľka č. 2 

 

Rozpočtové roky 2019 2020 2021

Hospodárenie obce:

schodok kapitálového

rozpočtu

-207 006,00 -3 256,00 -3 256,00

Kapitálové príjmy 

celkom v €
578 582,59 0,00 0,00

Kapitálové výdavky 

celkom v €
785 588,59 3 256,00 3 256,00

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súčasťou rozpočtu mesta sú aj príjmové finančné operácie. V návrhu rozpočtu na rok 2019 sú 

rozpočtované príjmové finančné operácie vo výške 203 750 EUR. Prostredníctvom týchto 

príjmových finančných operácií boli do rozpočtu zapojené prostriedky rezervného fondu za účelom 

financovania kapitálových výdavkov, ktoré sú rozpočtované v programe 13.  

 

Finančné operácie však nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu mesta.  



Č.j. 1562/2018             Mesto Sliač.      Zápisnica z 31. rokovania MsZ dňa 22.11.2018 

 

 

26 
 

 

Výdavkové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 187 878,00 EUR.  

Z toho:  

1) splátky úverov mesta (istina) v roku 2019 tj. úvery zo ŠFRB, úver VUB na Rybárkej ulici, úver 

VÚB – Domov seniorov celkovo vo výške 154 297 €. V tejto položke vidím rezervu, nakoľko 

mesto v auguste 2018 splatilo úver za kotolne na Rybárskej ulici.  

Aktuálne splácame nasledovné úvery:  

 

Informácia o úverovej zadĺženosti mesta  

 

úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu nájomných bytov 

(ročná splátka bez úrokov) 

67 902 € 

investičný úver na vybudovanie Domova seniorov (ročná splátka bez 

úrokov) 

37 627 € 

investičný úver na rekonštrukciu a vybudovanie miestnych komunikácií 

(ročná splátka bez úrokov )  

 

31 727 € 

Predpokladané ročné splátky spolu na rok 2019 (iba istina) 137 256 € 

Úroky z úverov sú rozpočtované vo výške (nie však ako finančná operácia 

ale ako bežný výdavok v podprograme 3.9. 

45 613 € 

Mesto celkovo zo svojho rozpočtu zaplatí (istina + úroky za všetky úvery) 182 869 € 

Z toho splátky úveru zo ŠFRB, ktorú sú kryté nájomným od nájomníkov 

v mestských nájomných bytoch 

106 353 € 

Celková ročná splátka investičných úverov vrátane úrokov 76 516 € 

 

2) nákup finančných aktív od 1. Slovenskej úsporovej, a.s. v súlade so zmluvou vo výške  

32 541,00 EUR 

 

Bilancia finančných operácií predstavuje schodok  15 872  EUR (tabuľka č. 3), ktorý sa navrhuje 

vykryť z prebytku bežného rozpočtu.  

 

Tabuľka č. 3 

Rozpočtové roky 2019 2020 2021

Príjmové finančné operácie 203 750,00 0,00 0,00

Výdavkové finančné operácie 187 878,00 179 205,00 179 793,00

Bilancia finančnných operácií 15 872,00 -179 205,00 -179 793,00  
 

 

 

Návrh rozpočtu mesta na rok 2019 spĺňa podmienky ust. § 10 ods. 7 Zákona o rozpočtových 

pravidlách samosprávy, nakol'ko je navrhnutý ako vyrovnaný po zapojení finančných operácií 
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(tabul'ka č. 4 a 5). 

 

 

 Tabuľka č. 4  

Bežný a kapitálový rozpočet mesta spolu: 

 

 

Rozpočtové roky 2019 2020 2021

Bežné a kapitálové príjmy v €                          4 725 845,38                     4 178 017,79                4 178 017,79   

Bežné a kapitálové výdavky v €                          4 741 757,38                     3 944 996,79                3 944 996,79   

Hospodárenie obce v €

prebytok/schodok rozpočtu
-                             15 912,00                        233 021,00                   233 021,00   

 

 

Tabuľka č. 5 

Celkový rozpočet po zapojení finančných operácií:  

 

 

Rozpočtové roky 2019 2020 2021

Hospodárenie obce v € prebytok

rozpočtu
0,00 4 178 017,79 4 178 017,79

Príjmy po zapojení príjmových FO v € 4 929 635,38 4 178 017,79 4 178 017,79

Výdavky po zapojení výdavkových FO

v €
4 124 201,79 4 124 789,794 929 635,38

 

 

Pri návrhu rozpočtu boli uplatnené základné princípy: 

• zachovanie rozsahu poskytovaných služieb verejnosti a subjektom pôsobiacich na území 

   obce, 

• nezvyšovanie zadÍženosti obce, 

• opatrnosť pri rozpočtovaní príjmov a následne príslušných výdavkov 

 

Základom pre tvorbu výdavkovej časti rozpočtu obce sú príjmy, ktoré mesto môže reálne získať v 

roku 2019. Výdavkovú časť rozpočtu tvorí 15 programov. Návrh výdavkov bežného rozpočtu 

pokrýva nevyhnutné výdavky súvisiace s výkonom základných samosprávnych funkcií, výdavky 

určené na prenesený výkon štátnej správy, výdavky na splácanie úrokov z návratných zdrojov 

financovania. 

Návrh výdavkov kapitálového rozpočtu zohľadňujú výdavky na investičné akcie.  

Návrh rozpočtu výdavkov zohľadňuje tiež finančné väzby na rozpočtové organizácie mesta a jeho 

príspevkovú organizáciu.  

Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový a z prebytku bežného rozpočtu je krytý schodok 

kapitálového rozpočtu a schodok finančných operácií (splátky istín úverov ŠFRB).  



Č.j. 1562/2018             Mesto Sliač.      Zápisnica z 31. rokovania MsZ dňa 22.11.2018 

 

 

28 
 

 
ROZPOČET PRÍJMOV MESTA 

 
Daňové príjmy 

Výnos dane z príjmov fyzických osôb v rozpočte na rok 2019 je rozpočtovaný vo výške 

1 957 841,17 €. 

  

Prehľad o rozpočtovanom o výnose dane z príjmov fyzických osôb za predchádzajúce obdobie pre 

mesto Sliač 

Rok Suma 

2018 1 746 856 €. 

2017 1 663 672 € 

2016 1 576 113 € 

 

 V návrhu rozpočtu mesta pri plánovaní výnosu dane z príjmov bolo vychádzané z odhadu 

skutočného plnenia v roku 2019 s predpokladom navýšenia podielových daní o 7 % oproti roku 

2018. V čase vypracovania tohto stanoviska neboli ešte Ministerstvom financií SR zverejnené 

východiskové štatistické údaje a rozpočtované podiely obcí a VUC na výnose podielu dane 

z príjmov FO pre rok 2019.  

 

 

Pre informáciu uvádzam nasledovné skutočnosti 

 

Prognóza na rok 2018 1 830 473,00 

Podielové dane prijaté za obdobie 

1-10/2018 

1 580 027,00 

Prepočítaná výška podielových daní 

k 31.12.2018 (1 580 027 : 10 x 12 ) 

1 896 032,40 

 

Pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2018 mesto počítalo s 5 % - ným navýšením oproti roku 2017. 

V rozpočte na rok 2019 počíta s navýšením podielových daní oproti prognóze predchádzajúceho 

roka o 7 %. V posledných rokoch je vývoj podielových daní priaznivý a tento odhad je podľa môjho 

názoru reálny. Nakoľko 7% -  né navýšenie je vypočítané z prognózy na rok 2018 a skutočné 

podielové dane mesta Sliač v roku 2018 budú v skutočnosti o cca 60 000 € vyššie.  

 

Výška dane z nehnutel'ností v rozpočte na rok 2019 je rozpočtovaná v súlade so Zákonom č. 

582/2004 Z.z. a s VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné 

odpady. Mesto tento rok nepristúpilo k úprave dane z nehnuteľností (návrh VZN č. 24 o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady). V budúcom roku 

však vedenie mesta bude musieť opäť prehodnotiť sadzby miestnych daní a to z dôvodu, aby 

dodržalo zákonnú povinnosť samospráv v zmysle prechodného  ustanovenia zákona  č. 582/2004 Z. 

z. Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady (ďalej len zákon o miestnych daniach). V zmysle § 104g ods. 3 a ods. 4 zákona o miestnych 

daniach má správca dane povinnosť zosúladiť rozdiel medzi najvyššou a najnižšou sadzbou dane zo 

stavieb a bytov najneskôr pri určení sadzieb dane za zdaňovacie obdobie roku 2024. 

Pri návrhu rozpočtu dane z nehnuteľnosti na rok 2019 mesto vychádzalo z predpokladaného odhadu 

plnenia k 31.12.2018. Rozpočet na rok 2019 pre daň z nehnuteľností predstavuje sumu vo výške 

245 000 €.  
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Prehľad o rozpočtovaných príjmoch z dane z nehnuteľností za predchádzajúce obdobie:  

Rok Suma 

2018 253 000 € 

2017 253 000 € 

2016 253 000 € 

 

 

Dane a poplatky za špecifické služby, v ktorých je zahrnutý príjem poplatku za komunálny odpad 

a drobné stavebné odpady, daň za psa a podobne na rok 2019 je rozpočtovaný v rozpočte vo výške 

211 080 €. 

Mesto pravidelne sleduje a porovnáva výnosy z poplatkov za komunálny odpad a príslušné náklady 

súvisiace s likvidáciou odpadu. 

 

Prehľad o rozpočtovaných príjmoch z daní a poplatkov za špecifické služby za predchádzajúce 

obdobie:  

Rok Suma 

2018 225 540 € 

2017 210 900 € 

2016 210 900 € 

 

Nedaňové príjmy boli na rok 2019 rozpočtované vo výške vo výške 722 000 €.  V týchto príjmoch 

sú rozpočtované príjmy z vlastníctva majetku, vlastné príjmy školských zariadení,  príjmy za 

administratívne poplatky a iné poplatky a platby.  

V nadväznosti na novelu zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení 

neskorších predpisov (zákon 310/2016 Z.z.) sú od roku 2018 v rámci nedaňových príjmov 

rozpočtované aj príjmy z poplatkov za stravu od stravníkov v školskej jedálni, čo spôsobilo nárast 

rozpočtovaných nedaňových príjmov oproti predchádzajúcemu roku.  Následne je potrebné k týmto 

príjmom rozpočtovať aj príslušné výdavky (nákup potravín na prípravu jedál v školskej jedálni). 

Doteraz boli tieto prostriedky vedené ako mimorozpočtové prostriedky. 

   

Prehľad o rozpočtovaných nedaňových príjmoch za predchádzajúce obdobie:  

 

Rok Suma 

2018 778 639 € 

2017 663 540 € 

2016 556 847 € 

 

Dane a poplatky za špecifické služby a nedaňové príjmy boli rozpočtované z dôvodu zásady 

opatrnosti v nižšej sume ako je očakávaná skutočnosť.  

 

Granty a transfery sú na rok 2019 rozpočtované vo výške 1 011 341,62 € €. V týchto príjmoch sú 

rozpočtované prijaté transfery v rámci verejnej správy na činnosť stavebného úradu, na činnosť 

matriky, na register obyvateľstva, ZŠ – prenesené kompetencie, finančný príspevok podľa zákona č. 

448/2008 Z.z. o sociálnych službách pre Domov seniorov Sliač.  

 

Prehľad o rozpočtovaných grantoch a transferoch za predchádzajúce obdobie:  

 

Rok Suma 

2018 957 480 € 

2017 938 055 € 
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2016 941 629 € 

 

 

Kapitálové príjmy v návrhu rozpočtu rozpočtované vo výške 578 582,59 € a to nasledovne:  

 

Príjem dotácie ako nenávratného zdroja 

financovania za účelom  vybudovania 

cyklotrasy 

 

398 623,59 € 

Príjem dotácie ako nenávratného zdroja 

financovania za účelom  vybudovania 

kanalizácie – envirofond – ulica Mlynská, 

Továrenská a Nová 

 

179 959,00 € 

 

V rámci pripomienkovacieho konania k rozpočtu na rok 2019 som navrhla, aby sa príjem dotácie na 

kanalizáciu na uliciach Mlynská, Továrenská a Nová nerozpočtoval a následne aby sa k tomuto 

príjmu nerozpočtovali príslušné kapitálové výdavky, nakoľko k  dňu schvaľovania rozpočtu mesto 

nemá schválenú túto dotáciu z envirofondu. Bola podaná iba žiadosť. Je však potrebné 

narozpočtovať spoluúčasť.  

 
Príjmové finančné operácie   

 

Príjmové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 203 790 €. Predstavujú prostriedky 

rezervného fondu zaradené do rozpočtu mesta za účelom financovania kapitálových výdavkov.  

 

Plánovacia a projektová dokumentácia 20 000,00 € 

Vysporiadanie pozemkov pod vodojem Sampor  30 000,00 € 

Oplotenie, kamerový systém, spevnené plochy ZŠ   36 000,00 € 

Detské ihriská  10 000,00 € 

Polopodzemné kontajnery, 24 000,00 € 

Prístrešok a sklad DSS 17 000,00 € 

Spoluúčasť cyklocesta 27 000,00 € 

Spoluúčasť telocvičňa ZŠ 15 000,00 € 

Spoluúčasť strecha a rozšírenie kapacít MŠ J. Cikkera,  12 500,00 € 

Spoluúčasť kanalizácia ul. Mlynská a Továrenská,  8 100,00 € 

Spoluúčasť kanalizácia ul. Nová 4 190,00 € 

Spolu 203 790,00 € 

  

Na základe záverov finančnej komisie boli ponechané iba rozpočtované spoluúčasti na projekty, 

ostatné kapitálové výdavky boli z návrhu rozpočtu vylúčené a teda nie sú predmetom schvaľovania 

rozpočtu.  

  

Porovnanie výdavkov rozpočtu v členení skutočné plnenie v roku 2016, skutočné plnenie v roku 

2017, schválený rozpočet pre rok 2018, odhad k 31.12.2018 a návrh rozpočtu na rok 2019. 

 

 

 

Rozpočet Skutočnosť Skutočnosť Schválený Odhad Návrh 
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výdavkov k 31.12.2016 k 31.12.2017 rozpočet  na 

rok 2018 

k 31.12.2018 rozpočtu na 

rok 2019 

Bežné 

výdavky 3 256 986,87 3 426 038,89 

 

3 739 048,37 

 

 

3 656 761,94 

 

3 956 168,79 

 

Kapitálové 

výdavky 
414 473,02 443 022,89 66 133,85 407 641,10 785 588,59 

Výdavkové 

finančné 

operácie 

159 809,55 157 433,25 186 154,00 187 992,00 187 878,00 

Spolu 3 831 279,44 4 26 495,03 3 991 336,22 4 252 395,04 4 929 635,38 

 

 

 

 

 

Názov
Skutočnosť 

k 31.12.2016

Skutočnosť 

k 31.12.2017
Odhad k 31.12.2018

Návrh rozpočtu 

na rok 2019

Manažment a 

kontrola
385 013,76 397 942,02 417 278,20 438 395,00

2
Propagácia a 

marketing
12 728,72 14 272,96 30 351,00 13 202,00

3 Interné služby 259 050,55 232 811,38 245 608,00 233 409,00

4 Bezpečnosť 31 764,19 36 643,53 36 850,00 41 600,00

5
Odpadové 

hospodárstvo
311 830,81 328 210,40 338 520,00 355 297,00

6 Komunikácie 26 768,74 24 143,03 23 500,00 12 000,00

7 Vzdelávanie 1 575 976,25 1 762 227,25 1 936 266,42 2 026 219,79

8 Šport 25 110,00 15 650,00 25 280,00 27 010,00

9 Prostredie pre život 98 208,71 130 729,53 76 120,00 79 840,00

10 Požiarna ochrana 1 404,59 1 350,79 2 340,00 2 660,00

11
Sociálne 

a spoločenské služby
127 119,14 145 475,80 171 048,80 202 964,00

12
Správa a údržba 

objektov mesta
55 052,85 54 224,06 57 235,20 95 740,00

13
Rozvojový program 

mesta
546 792,57 545 764,92 478 670,70 990 098,59

14 Správa bytov 102 884,26 48 721,29 112 930,00 112 000,00

15 Domov pre seniorov 271 564,30 288 327,49 314 613,72 299 200,00

Spolu 4 026 494,45 4 266 612,04 4 929 635,383 831 269,44

 

 
Výdavky mesta na rok 2019 sú rozpočtované vo výške 4 929 635 €.  

 

Prehľad o rozpočtovaných celkových výdavkoch za predchádzajúce obdobie:  
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Rok Suma 

2018 3 991 336 € 

2017 3 703 780 € 

2016 3 490 145 € 

 

 

Kapitálové výdavky sú v návrhu rozpočtu na rok 2019 rozpočtované vo výške 785 589 €.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Štruktúra navrhovaných kapitálových výdavkov 

 

Plánovacia a projektová dokumentácia 20 000,00 € 

Vysporiadanie pozemkov pod vodojem Sampor  30 000,00 € 

Oplotenie, kamerový systém, spevnené plochy ZŠ   36 000,00 € 

Detské ihriská  10 000,00 € 

Polopodzemné kontajnery, 24 000,00 € 

Prístrešok a sklad DSS 17 000,00 € 

Spoluúčasť cyklocesta 27 000,00 € 

Spoluúčasť telocvičňa ZŠ 15 000,00 € 

Spoluúčasť strecha a rozšírenie kapacít MŠ J. Cikkera,  12 500,00 € 

Spoluúčasť kanalizácia ul. Mlynská a Továrenská,  8 100,00 € 

Spoluúčasť kanalizácia ul. Nová 4 150,00 € 

Financovanie – z rezervného fondu 203 750,00 € 

Cyklotrasa Sielnica – Sliač – Kováčová – NFP  398 624,00 € 

Vodovod a kanalizácia – ul. Mlynská, Továrenská 

a Nová 

179 959,00 € 

Financovanie - nenávratné finančné príspevky 578 583,00 € 

Modernizácia výpočtovej techniky – mestský úrad 2500,00 € 

Softvér MsÚ – Mapa Slovakia digital, infraštruktúra, 

siete, rozparcelovanie pozemkov, hroby prístupné 

občanom cez web mesta 

756,00 € 

Financovanie – bežné príjmy mesta 3 256,00 € 

Kapitálové výdavky spolu (návrh 

rozpočtu) 

785 589,00 € 

 

 

Na základe záverov z finančnej komisie bolo odporučené ponechať iba spoluúčasti na plánované 

projekty. Odporúčam však ponechať aj položku vysporiadanie pozemkov pod vodojemom Sampor 

(táto položka však zahŕňa aj plánované kapitálové výdavky na výkup pozemkov, ktoré nie sú vo 

vlastníctve mesta – pod vodojemom Sampor, ulica Nová, ulica na Brázdach). Aj keď pri 

schvaľovaní rozpočtu nebudú tieto kapitálové výdavky do rozpočtu zaradené, odporúčam 
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minimálne dotiahnuť investíciu v Sampore. Výkup pozemkov pod vodojemom predstavuje podľa 

znaleckého posudku sumu cca 950 €.  A následne pokračovať vo vysporiadaní pozemkov, ktoré nie 

sú vo vlastníctve mesta a stoja na nich stavby mesta (cesty, športová hala, vodojem).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bežné výdavky na rok 2019 boli rozpočtované na základe skutočnosti vykázanej k 30.9.2018 

a následne prepočítané k 31.12.2018. Tento postup je využitý pri pravidelných mesačných bežných 

výdavkoch. Návrh rozpočtu bežných výdavkov zahŕňa aj rezervu na úpravu miezd vo verejnej 

správe od 1.1.2019 

 

Bežné výdavky sú v roku 2019 rozpočtované vo výške 4 929 635 €.  

 

Prehľad o rozpočtovaných bežných výdavkoch za predchádzajúce obdobie:  

 

Rok Suma 

2018 3 739 048 € 

2017 3 421 419 € 

2016 2 979 511 € 

 

 

 

Najpodstatnejšiu časť bežných výdavkov mesta tvoria výdavky na 

školstvo – prenesené a originálne kompetencie 

(program 7 -  vzdelávanie)  

návrh rozpočtu na rok 2018 = 1 891 227 €  

2 026 220,00 € 

Z toho:   

Prenesené kompetencie 823 612,00 € 

Originálne kompetencie (vrátane rozpočtovaných výdavkov z vlastných 

príjmov za všetky školské zariadenia stravné v školskej jedálni 

a rezervy na školstvo) 

1 202 608,00 € 

Originálne kompetencie pridelené podľa VZN č. 30 927 852,00 € 

Prepočet časti podielových daní za rok 2018 pri priemernom normatíve 

na žiaka za SR (84,17 €) určených na financovanie originálnych 

kompetencií, vrátane súkromného školského zariadenia zriadeného na 

území mesta Sliač 

864 334,00 € 

Môj odhad na rok 2019 (priemerný normatív na žiaka za SR rastie ročne 

cca o 6 €. Pri predpokladanom normatíve 90 €, by mesto Sliač malo 

dostať na financovanie originálnych kompetencií v roku 2019 sumu  

924 237,00 € 
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Výdavková časť bežného rozpočtu je rozpočtovaná do výšky bežných príjmov. Rizikom podľa 

môjho názoru nebude nenaplnenie prognózy výnosu dane z príjmov fyzických osôb, nakoľko 

podielové dane v uplynulých rokoch zaznamenali rastúci trend.  

 

Kapitálové výdavky sú kryté zdrojmi z rezervného fondu.  

 

Výdavkové finančné operácie tj. splátky úverov a nákup finančných aktív od 1. Slovenskej 

úsporovej, a.s. v súlade so zmluvou sú kryté prebytkom bežného rozpočtu.  

 

 

 

 

 

 

E. ZÁVER  

 
1) Bola dodržaná zákonná povinnosť zverejniť návrh rozpočtu 

2) Návrh rozpočtu na rok 2019 a rozpočtové roky 2020-2021 je spracovaný v súlade 

s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a zohľadňuje príslušné ustanovenia 

požadovaných zákonov 

3) Rozpočet je spracovaný metodicky správne 

 

Ak si chce vedenie mesta vytvoriť dostatočný priestor na realizáciu rozvojových programov mesta 

musí konsolidovať financie mesta a to hľadaním a realizáciou nových zdrojov a možností na 

príjmovej strane rozpočtu a racionalizáciou spotreby vo výdavkovej časti rozpočtu.  

 

Po zohľadnení pripomienok zo zasadnutia finančnej komisie bol návrh upravený nasledovne 

 

Text Návrh rozpočtu Po zmenách 

Bežné príjmy 4 147 263 € 4 147 263 € 

Bežné výdavky  3 956 167 € 3 956 169 € 

Prebytok bežného rozpočtu 191 094 € 191 094 € 

Kapitálové príjmy 578 583 € 398 624 € 

Kapitálové výdavky 785 589 € 501 441 € 

Schodok kapitálového rozpočtu - 207 006 € - 102 817 € 

Príjmové finančné operácie 203 790 € 99 602 € 

Výdavkové finančné operácie  187 878 € 187 878 € 

Bilancia finančných operácií 15 912 € - 88 276 € 

 

Text Návrh rozpočtu Po zmenách 

Celkové príjmy spolu 4 929 636 € 4 645 489 € 

Celkové výdavky spolu 4 929 634 € 4 645 486 € 

 

Pozn. Rozdiely vo výške 2-3 € v položke celkové príjmy a výdavky vznikli zaokrúhlením súm na celé 

eurá nahor 

 

 

V upravenom návrhu sú zohľadnené nasledovné pripomienky:  
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1) Z rozpočtu bola na strane kapitálových príjmov a následne na strane kapitálových výdavkov 

vylúčená dotácia z Envirofondu - Vodovod a kanalizácia – ul. Mlynská, Továrenská a Nová. 

Dôvod – mesto zatiaľ iba podalo žiadosť, ale nenávratný finančný príspevok schválený 

nebol (suma = 179 959 €) 

2) Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov boli vylúčené všetky okrem spoluúčastí na 

projektoch, zároveň boli o túto sumu upravené (znížené) príjmové finančné operácie, 

prostredníctvom ktorých sú zapájané prostriedky rezervného fondu (104 188 €)   

      

Ing. Miroslava Škorňová 

       Hlavná kontrolórka obce 

                                                                                     v.r.  

 

Sliač, 21.11.2018   
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