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 Z á p i s n i c a 

 zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva (MsZ) v S l i a č i  konaného dňa 23. apríla 2019 

Miesto    : Zasadacia miestnosť MsÚ 

Primátor   : Ing. Mgr. et Mgr. Ľubica Balgová 

Zást. primátora  mesta: Ing. Milan Danko 

Prednosta úradu  : Ing. Jozef Žabka 

Poslanci MsZ   : podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení poslanci :    Ing. František Lukáč, doc. Ing. Andrea Sujová, PhD. 

 

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. Rozpočtové opatrenie 7/2018 – na vedomie 

  7. Rozpočtové opatrenie 3/2019 – schválenie 

  8. Schválenie prolongácie kontokorentného úveru vo výške 150 000 € a stanovisko hlavnej  

      Kontrolórky 

  9. Zmena účelu použitia rezervného fondu 

10. Schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena 

11. Schválenie zámeny pozemkov medzi mestom Sliač a Ing. Boženou Sliackou, PhD., bytom 

      Voljanského 1368/14, 960 01 Zvolen ako prípad hodný osobitného zreteľa 

12. Schválenie spôsobu prevodu nehnuteľného majetku mesta Sliač, k. ú. Rybáre, a to novo- 

      vytvorenej parcely KN-C č.888/34 ostatné plochy o výmere 324 m
2
, vytvorenej na základe 

      GP č.31644341-138/2018, predajom  prospech Jana Opálková, bytom Pod Bánošom 47,  

      974 11 Banská Bystrica, z dôvodu hodného osobitného zreteľa  

13. Schválenie spôsobu prevodu nehnuteľného majetku mesta Sliač, k. ú. Rybáre, a to novo- 

      vytvorenej parcely KN-C č.888/33 ostatné plochy o výmere 356 m
2
, vytvorenej na základe 

      GP č.31644341-138/2018, predajom  prospech MUDr. Monika Kišš, bytom Továrenská 8, 

      962 31 s manželom Mgr. Július Kišš, bytom Nábrežná 69, 940 02 Nové Zámky, z dôvodu 

      Hodného osobitného zreteľa 

14. Schválenie spôsobu prevodu nehnuteľného majetku mesta Sliač, k. ú. Rybáre, a to novo- 

      vytvorenej parcely KN-C č.888/35 ostatné plochy o výmere 12 m
2
, vytvorenej na základe 

      GP č.31644341-138/2018, predajom  prospech Rastislav Urda, s manželkou Ivanou Urdo- 

      vou, obaja bytom Mlynská 895/12, 962 31 Sliač, z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

15. Schválenie spôsobu prevodu nehnuteľného majetku mesta Sliač, k. ú. Rybáre a to novo- 

      vytvorenej parcely KN-C č.886/2 ZPaN o výmere 50 m
2
, zámenou za novovytvorenú par- 

      celu KN-C č.822/2 záhrady o výmere 50 m
2
 vo vlastníctve Ing. Marián Dian s manželkou 

      Mgr. Miriam Dianová, obaja bytom Vlkanovská 86/85, 976 31 Vlkanová, na základe GP 

      č. 45308381-259/2018,, z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

16. Schválenie Programu odpadového hospodárstva mesta Sliač na roky 2016 – 2020 

17. Krátkodobý prenájom využitia parkovacích plôch pri príležitosti konania SIAF 2019 

18. Voľba prísediaceho Okresného súdu Zvolen 

19. Odvolanie a vymenovanie členov Rady školy – ZUŠ 

20. Odvolanie a vymenovanie členov Rady školy – ZŠ 
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21. Prejednanie protestu prokurátora k VZN č. 50/2018 

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

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

24. Rôzne     

25. Interpelácie poslancov 

26. Odpovede na interpelácie z predchádzajúceho MsZ 

27. Slovo pre verejnosť 

28. Záver 

 

1.  Otvorenie  

 Rokovanie 4. zasadnutia mestského zastupiteľstva otvorila a viedla primátorka mesta 

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

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

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

primátorka skonštatovala, že MsZ je uznášania schopné, ospravedlnili sa pán poslanec František 

Lukáč a pani poslankyňa Andrea Sujová.   

 

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

MsÚ Sliač, za overovateľov zápisnice určila p. poslanca Milana Danka a p. poslankyňu Michaelu 

Mikuškovú.    
 

3.  Voľba návrhovej komisie  

 Do návrhovej komisie navrhol primátor mesta p. poslankyňu Katarínu Šichtovú a p. 

poslanca Ondreja Laskavého.   

 

Uznesenie číslo 73/2019 

MsZ schvaľuje 

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

Katarínu Šichtovú, Ondreja Láskavého 

Hlasovanie  za  9 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomní 2 Lukáč, Sujová 

 

4.  Schválenie programu MsZ 
  Pani primátorka mesta prečítala program zasadnutia MsZ. Navrhla z programu MsZ stiahnuť 

bod č.6 – rozpočtové opatrenie č.7/2019, namiesto neho navrhla doplniť bod – Schválenie zapojenia 

mesta do projektu a spoluúčasti na financovaní projektu rekonštrukcia a rozšírenie kamerového 

systému v meste Sliač. Pani primátorka dala za predložený návrh hlasovať. Za predložený návrh 

hlasovali všetci prítomní 9 poslanci.   

  Pán poslanec Danko navrhol z programu stiahnuť bod č.22 – VZN o poplatku za rozvoj 

nakoľko k predkladanému VZN prišlo veľmi veľa pripomienok na poslednú chvíľu. Pani primátorka 

dala za návrh p. Danka hlasovať. Za predložený návrh hlasovali všetci prítomní 9 poslanci.  

  Ďalej pani primátorka navrhla doplniť do programu bod – Odvolanie p. Eleny Pástorovej 

z Komisie obchodu, služieb, podnikania, cestovného ruchu a regionálnej a zahraničnej spolupráce 

a menovanie Miroslavy Pástorovej do tejto komisie, pri kreovaní komisie došlo omylom k zámene 

mien. Pani primátorka dala za predložený návrh hlasovať. Za predložený návrh hlasovali všetci 

prítomní 9 poslanci.   

  Pán poslanec Urbanec navrhol v programe prečíslovanie poradia bodov č.7 a č.9. Pani 
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primátorka dala za predložený návrh hlasovať. Za predložený návrh hlasovali všetci prítomní 9 

poslanci.  

 

Uznesenie číslo 74/2019 

MsZ schvaľuje 

program 4. zasadnutia MsZ mesta Sliač v súlade s § 12 ods. 5 prvá veta zákona č. 369/1990 Zb. 

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

Hlasovanie  za  8 

   proti   

   zdržal sa 1 Moravčík 

   neprítomní 2 Lukáč, Sujová 

 

Uznesenie číslo 75/2019 (nadpolovičná väčšina všetkých) 

MsZ schvaľuje 

zmenu programu 4. zasadnutia MsZ mesta Sliač v súlade s § 12 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. 

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

a to nasledovne: 

- Zrušenie bodu 6  

- Nahradenie zrušeného bodu novým v znení: Schválenie zapojenia mesta do projektu 

a spoluúčasti na financovaní projektu: „Rekonštrukcia a rozšírenie kamerového systému 

v meste Sliač“ 

- Doplnenie nového bodu 21 a následné prečíslovanie bodov 

- Zámena poradia bodov 9 za 7 

- Vypustenie bodu 22 

Program 4. zasadnutia MsZ po zmene : 

1. Otvorenie, prezentácia prítomných poslancov 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Schválenie programu MsZ 

5. Správa o plnení uznesení 

6. Schválenie zapojenia mesta do projektu a spoluúčasti na financovaní projektu 

„Rekonštrukcia a  rozšírenie kamerového systému v meste Sliač “ 

7. Zmena účelu použitia rezervného fondu 

8. Schválenie prolongácie kontokorentného úveru vo výške 150 000,- EUR a stanovisko 

hlavnej kontrolórky 

9. Rozpočtové opatrenie 3/2019 – schválenie  

10. Schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena  

11. Schválenie zámeny pozemkov medzi mestom Sliač a Ing. Boženou Sliackou, PhD., bytom 

Voljanského 1368/14, 960 01 Zvolen ako prípad hodný osobitného zreteľa 

12. Schválenie spôsobu prevodu nehnuteľného majetku mesta Sliač, k.ú. Rybáre, a to 

novovytvorenej parcely KN-C č. 888/34 ostatné plochy o výmere 324 m2, vytvorenej na 

základe GP č. 31644341-138/2018, predajom v prospech Jana Opálková, bytom Pod 

Bánošom 47, 974 11 Banská Bystrica, z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

13. Schválenie spôsobu prevodu nehnuteľného majetku mesta Sliač, k.ú. Rybáre, a to 

novovytvorenej parcely KN-C č. 888/33 ostatné plochy o výmere 356 m2, vytvorenej na 

základe GP č. 31644341-138/2018, predajom v prospech MUDr. Monika Kišš, bytom 

Továrenská 8, 962 31 Sliač s manželom Mgr. Július Kišš, bytom Nábrežná 69, 940 02 Nové 

Zámky, z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

14. Schválenie spôsobu prevodu nehnuteľného majetku mesta Sliač, k.ú. Rybáre, a to 

novovytvorenej parcely KN-C č. 888/35 ostatné plochy o výmere 12 m2, vytvorenej na 
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základe GP č. 31644341-138/2018, predajom v prospech Rastislav Urda, s manželkou 

Ivanou Urdovou, obaja bytom Mlynská 895/12, 962 31 Sliač, z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa 

15. Schválenie spôsobu prevodu nehnuteľného majetku mesta Sliač, k.ú. Rybáre a to 

novovytvorenej parcely KN-C č. 886/2 ZPaN o výmere 50 m2, zámenou za novovytvorenú 

parcelu KN-C č. 822/2 záhrady o výmere 50 m2 vo vlastníctve Ing. Marian Dian s 

manželkou Mgr. Miriam Dianová, obaja bytom Vlkanovská 86/85, 976 31 Vlkanová, na 

základe GP č. 45308381-259/2018, z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

16. Schválenie Programu odpadového hospodárstva mesta Sliač na roky 2016 -2020 

17. Krátkodobý prenájom využitia parkovacích plôch pri príležitosti konania SIAF 2019 

18. Voľba prísediaceho Okresného súdu Zvolen  

19. Odvolanie a vymenovanie členov rady školy - ZUŠ 

20. Odvolanie a vymenovanie členov rady školy - ZŠ  

21. Odvolenie Eleny Pástorovej z Komisie obchodu, služieb podnikania, cestovného ruchu a 

regionálnej a zahraničnej spolupráce a menovanie Miroslavy Pástorovej do Komisie 

obchodu, služieb podnikania, cestovného ruchu a regionálnej a zahraničnej spolupráce 

22. Prejednanie protestu prokurátora k VZN 50/2018 

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

24. Rôzne 

25. Interpelácie poslancov  

26. Odpovede na interpelácie z predchádzajúceho MsZ 

27. Slovo pre verejnosť 

28. Záver 

Hlasovanie  za  9 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomní 2 Lukáč, Sujová 

 

5. Kontrola plnenia uznesení 

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

splnené okrem uznesenia č.45/2019, ktoré je rozpracované.  

 

Uznesenie číslo 76/2019 

MsZ berie na vedomie  

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

Hlasovanie  za  9 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomní 2 Lukáč, Sujová 

 

6. Schválenie zapojenia mesta do projektu a spoluúčasti na financovaní projektu 

rekonštrukcia a rozšírenie kamerového systému    

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

Ministerstvo vnútra zverejnilo výzvu na zvyšovanie bezpečnosti občanov prostredníctvom 

kamerového systému. Je potrebné podať do 13.5.2019 projektový zámer a tiež je potrebné schváliť 

spoluúčasť na financovaní projektu.  

 

Uznesenie číslo 77/2019 

MsZ berie na vedomie 

informáciu o výzve Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo II KMV 2019  pre oblasť: 
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Zvyšovanie bezpečnosti občanov prostredníctvom technických prostriedkov (kamerových 

systémov) zameraných na zvyšovanie ochrany verejného poriadku miest a obcí „Rekonštrukcia a  

rozšírenie kamerového systému v meste Sliač. 

Hlasovanie  za  9 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomní 2 Lukáč, Sujová 

 

Uznesenie číslo 78/2019 

MsZ schvaľuje 

- zapojenie sa do „Výzvy“ Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo II KMV 2019  pre 

oblasť: Zvyšovanie bezpečnosti občanov prostredníctvom technických prostriedkov 

(kamerových systémov) zameraných na zvyšovanie ochrany verejného poriadku miest 

a obcí „Rekonštrukcia a  rozšírenie kamerového systému v meste Sliač “.  

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia nenávratného 

finančného príspevku. 

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 

vo výške 5 % z celkového rozpočtu projektu.  

Hlasovanie  za  9 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomní 2 Lukáč, Sujová 
 

7. Zmena účelu použitia rezervného fondu 

 Dôvodovú správu k bodu predložila p. Balgová – primátorka mesta, ktorá informovala, že 

na predchádzajúcom zasadnutí MsZ bolo schválené použitie rezervného fondu vo výške 47 100 € 

s tým, že 7 100 € sa použije na kúpu pozemku a zvyšných 40 000 € bolo určených na kúpu 

nehnuteľnosti v aukcii. Z dôvodu, že aukcia nebola úspešná sa navrhuje 15 000 € použiť na nákup 

pozemkov, ktoré sú nutné, 25 000 € sa použije na nákup osobného automobilu. Predmetná zmena 

rezervného fondu bola prerokovaná aj na finančnej komisii.    

 

Uznesenie číslo 79/2019 

MsZ schvaľuje  

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

neskorších predpisov zmenu účelu použitia finančných prostriedkov z RF na obstaranie motorového 

vozidla vo výške 25 000,- EUR a obstaranie pozemkov vo výške 15 000,- EUR.  

Hlasovanie  za  9 

   proti   

   zdržal sa  

   neprítomní 2 Lukáč, Sujová 

 

8. Schválenie prolongácie kontokorentného úveru vo výške 150 000 € a stanovisko hlavnej 

kontrolórky  

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

mesto má zriadený kontokorentný úver vo VÚB Zvolen v sume 150 000 €. Navrhuje sa jeho 

opätovná prolongácia aj tento rok. 

 Potom predložila stanovisko ku kontokorentnému úveru pani Škorňová – hlavná kontrolórka 

mesta, ktoré tvorí prílohu č.1 k zápisnici.   
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Uznesenie číslo 80/2019 

MsZ schvaľuje  
prolongáciu kontokorentného úveru čerpaného vo VÚB, a.s. v maximálnej výške 150 000,- EUR 

o ďalších 12 mesiacov, t.j. do 02.07.2020 

 

Hlasovanie  za  9 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomní 2 Lukáč, Sujová 

 

9. Rozpočtové opatrenie 3/2019 
 Dôvodovú správu k bodu predložila p. Balgová – primátorka mesta. Navrhla rozpočtové 

opatrenie upraviť nasledovne. Zdroj 41 EK 111 – výnos z dane z príjmov poukázaných samospráve 

na 23 651 €, vo výdavkovej časti – program 116 zdroj 41 – 10 000 € (navýšenie MsKS v súvislosti 

s výročiami mesta), program 721 zdroj 41 – 10 116 € (MŠ J. Cikkera – mzdy), program 721 –   

3 535 € (MŠ J. Cikkera – odvody).  

 

Uznesenie číslo 81/2019 

MsZ schvaľuje rozpočtové opatrenie 3/2019 

v príjmovej časti  

navýšenie rozpočtu 

zdroj 41, EK 111– Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 

                             + 23 651 € 

vo výdavkovej časti  

navýšenie  rozpočtu 

program 11.6, zdroj 41, FK 0820, EK 640 o      + 10 000 € 

program 7.2.1, zdroj 41, FK 09111, EK 610 o       + 10 116 € 

program 7.2.1, zdroj 41, FK 09111, EK 620 o       +   3 535 € 

 

Hlasovanie  za  9 

   proti   

   zdržal sa  

   neprítomní 2 Lukáč, Sujová 

 

10. Schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena  

 Dôvodovú správu k bodu predložil p. Žabka – prednosta MsÚ. Uviedol, že ešte v minulom 

volebnom období bola na MsÚ Sliač doručená zmluva o zriadení vecného bremena medzi mestom 

a stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, vecné bremeno sa týka zámeny pozemkov.  

 

Uznesenie číslo 82/2019 

MsZ schvaľuje 

zmluvu o zriadení bezodplatného vecného bremena medzi Oprávneným z vecného bremena Mesta 

Sliač, Letecká č.1, 962 31 Sliač  a Povinným z vecného bremena Stredoslovenskou vodárenskou 

spoločnosťou, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica na časť pozemku KN C parc. 

č.856/4 zastavané plochy a nádvoria v kat. území Rybáre, ktoré spočíva v práve prechodu 

a prejazdu po časti účelovej komunikácie v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne 

č.31644341-039/2018 zo dňa 8.3.2018 a to pešo, osobnými aj nákladnými motorovými vozidlami 

alebo inými dopravnými prostriedkami a technikou.  

Hlasovanie  za  9 

   proti   
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   zdržal sa  

   neprítomní 2 Lukáč, Sujová 

 

11. Schválenie zámeny pozemkov medzi mestom Sliač a Ing. Boženou Sliackou, PhD., bytom 

Voljanského 1368/14, 960 01 Zvolen ako prípad hodný osobitného zreteľa 

 Dôvodovú správu k bodu predložil p. Žabka – prednosta MsÚ. Zámer bol prerokovaný 

a schválený na zastupiteľstve dňa 22.11.2018 ako prípad osobitného zreteľa. Ide o zámenu 

pozemkov, pri ktorom mesto formou zámeny ešte získa cca 23 m
2
. Zámena bola prerokovaná na 

komisii finančnej aj stavebnej.  

 

Uznesenie číslo 83/2019 

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. 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 za pozemky vo 

vlastníctve Ing. Boženy Sliackej, PhD., bytom E. P. Voljanského 1368/14, 960 01 Zvolen a to 

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

Okresným úradom Zvolen, katastrálnym odborom pre k.ú. Sampor a parcely KN-C č. 983 trvalé 

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

katastrálnym odborom pre k.ú. Sampor, bez finančného vysporiadania rozdielu výmery 

zamieňaných pozemkov. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je, že rodina žiadateľa Pozemok 

mesta fakticky a nepretržite užíva už viac ako 70 rokov, avšak pri komasácii pozemkov nastala 

chyba a tento pozemok sa stal vlastníctvom mesta Sliač a pre mesto samotné je zamieňaný pozemok 

nevyužiteľný. 

Hlasovanie  za  9 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomní 2 Lukáč, Sujová 

 

12. Schválenie spôsobu prevodu nehnuteľného majetku mesta Sliač, k. ú. Rybáre, a to 

novovytvorenej parcely KN-C č.888/34 ostatné plochy o výmere 324 m
2
, vytvorenej na 

základe GP č.31644341-138/2018, predajom  prospech Jana Opálková, bytom Pod Bánošom 

47, 974 11 Banská Bystrica, z dôvodu hodného osobitného zreteľa  

13. Schválenie spôsobu prevodu nehnuteľného majetku mesta Sliač, k. ú. Rybáre, a to 

novovytvorenej parcely KN-C č.888/33 ostatné plochy o výmere 356 m
2
, vytvorenej na 

základe GP č.31644341-138/2018, predajom  prospech MUDr. Monika Kišš, bytom 

Továrenská 8, 962 31 s manželom Mgr. Július Kišš, bytom Nábrežná 69, 940 02 Nové Zámky, 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

14. Schválenie spôsobu prevodu nehnuteľného majetku mesta Sliač, k. ú. Rybáre, a to 

novovytvorenej parcely KN-C č.888/35 ostatné plochy o výmere 12 m
2
, vytvorenej na základe 

GP č.31644341-138/2018, predajom  prospech Rastislav Urda, s manželkou Ivanou Urdovou, 

obaja bytom Mlynská 895/12, 962 31 Sliač, z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 Dôvodové správy k bodom predložil pán Žabka – prednosta MsÚ. Informoval, že sa teraz 

bude schvaľovať len zámer. Geometrickým plánom boli vytvorené nové parcely, ktoré vznikli za 

pozemkami a rodinným domom v časti Hronom. Tieto mestské pozemky za rodinnými domami sú 

pre mesto nevyužiteľné. Zámena pozemkov bola prerokovaná na stavebnej aj finančnej komisii.  
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Uznesenie číslo 84/2019 

MsZ schvaľuje 

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

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

parcely KN-C č. 888/34 ostatné plochy o výmere 324 m2, ktorá vznikla odčlenením od parcely KN-

E č. 1837 záhrady o výmere 3756 m2, zapísanej na LV č. 1246 vedenom pre k.ú. Rybáre, na základe 

geometrického plánu č. 31644341-138/2018 vyhotoveného dňa 09.08.2018 spoločnosťou Geodet 

spol. s r.o., IČO: 31644341 formou predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a 

ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

Hlasovanie  za  9 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomní 2 Lukáč, Sujová 

Uznesenie číslo 85/2019 

MsZ schvaľuje 

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

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

parcely KN-C č. 888/33 ostatné plochy o výmere 356 m2, ktorá vznikla odčlenením od parcely KN-

E č. 1837 záhrady o výmere 3756 m2, zapísanej na LV č. 1246 vedenom pre k.ú. Rybáre, na 

základe geometrického plánu č. 31644341-138/2018 vyhotoveného dňa 09.08.2018 spoločnosťou 

Geodet spol. s r.o., IČO: 31644341 formou predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa v 

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

predpisov. 

Hlasovanie  za  9 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomní 2 Lukáč, Sujová 

Uznesenie číslo 86/2019 

MsZ schvaľuje 

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

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

parcely KN-C č. 888/35 ostatné plochy o výmere 12 m2, ktorá vznikla odčlenením od parcely KN-

E č. 1837 záhrady o výmere 3756 m2, zapísanej na LV č. 1246 vedenom pre k.ú. Rybáre, na základe 

geometrického plánu č. 31644341-138/2018 vyhotoveného dňa 09.08.2018 spoločnosťou Geodet 

spol. s r.o., IČO: 31644341 formou predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a 

ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

Hlasovanie  za  9 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomní 2 Lukáč, Sujová 

 

15. Schválenie spôsobu prevodu nehnuteľného majetku mesta Sliač, k. ú. Rybáre a to 

novovytvorenej parcely KN-C č.886/2 ZPaN o výmere 50 m
2
, zámenou za novovytvorenú 

parcelu KN-C č.822/2 záhrady o výmere 50 m
2
 vo vlastníctve Ing. Marián Dian s manželkou 

Mgr. Miriam Dianová, obaja bytom Vlkanovská 86/85, 976 31 Vlkanová, na základe GP        

č. 45308381-259/2018,, z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 Dôvodovú správu k bodu predložil p. Žabka – prednosta MsÚ. Informoval, že sa v prvom 

kole schvaľuje zámer, ide o zámenu pozemkov o rovnakej výmer 50 m
2
, mesto by mohlo využiť 

zamenený pozemok na parkovisko v meste.  
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Uznesenie číslo 87/2019 

MsZ schvaľuje 

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

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

parcely KN-C č. 886/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 50 m², ktorá vznikla odčlenením od 

parcely KN-E č. 1845/5 ostatné plochy o výmere 589 m², evidovanej na LV č. 1246 vedenom pre 

k.ú. Rybáre zámenou za pozemok vo vlastníctve Ing. Marian Dian a Mgr. Miriam Dianová, obaja 

bytom Vlkanovská 86/85, 976 31 Vlkanová a to: novovytvorená parcela KN-C č. novovytvorená 

parcela KN-C č. 822/2 záhrady o výmere 50 m², ktorá vznikla odčlenením od parcely KN-C č. 822 

záhrady o výmere 743 m², evidovanej na LV č. 775 vedenom pre k.ú. Rybáre, to všetko na podklade 

geometrického plánu č. 45308381-259/2018 zo dňa 13.11.2018, a to z dôvodu hodného 

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

neskorších predpisov. 

 

Hlasovanie  za  9 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomní 2 Lukáč, Sujová 

 

16. Schválenie Programu odpadového hospodárstva mesta Sliač na roky 2016 – 2020 

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

platný nový zákon, podľa ktorého sa musia tieto programy prispôsobiť VÚC, ktorý to schválil len 

minulý rok. Mesto je povinné do 10. apríla 2019 predložiť tento dokument na schválenie do MsZ.  

 Pán poslanec Danko uviedol, že Program odpadového hospodárstva bol vypracovaný 

mestom Sliač a predložený na Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie dňa 5.4.2019 

na posúdenie v súvislosti zo zákonom o odpadoch s Programom odpadového hospodárstva VÚC na 

roky 2016 – 2020. Program odpadového hospodárstva je pre obec záväzný.  

 Pani primátorka informovala, že dokument spracovala odborne spôsobilá osoba, predmetný 

dokument nie je možné pripomienkovať. Okresným úradom Zvolen bol Program odpadového 

hospodárstva schválený a mesto Sliač bude až do roku 2020 v zmysle tohto dokumentu postupovať.  

 Pán poslanec Urbanec uviedol, že v dokumente sú zapracované prehľadné tabuľky, ktoré 

bývalé vedenie spracovalo už od roku 2010.  

 

Uznesenie číslo 88/2019 

MsZ schvaľuje  

Program odpadového hospodárstva mesta Sliač na roky 2016 -2020. 

Hlasovanie  za  9 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomní 2 Lukáč, Sujová 

 

17. Krátkodobý prenájom využitia parkovacích plôch pri príležitosti konania SIAF 2019 

 Pani primátorka uviedla, že sa jedná o príjazdové plochy k parkovacím plochám. Dôvodovú 

správu k bodu predložil p. Žabka – prednosta MsÚ. Informoval, že listom zo dňa 20.3.2019 

Slovenská letecká agentúra, ktorá je hlavným organizátorom medzinárodných leteckých dní SIAF 

požiadala o krátkodobý prenájom pozemkov na využitie parkovacích plôch v katastrálnom území 

mesta Sliač v termíne konania 3. a 4.augusta 2019. Jedná sa o pozemky vo vlastníctve mesta s 

rozlohou 3628 m
2
 evidované na LV č. 1872 pre k. ú. Hájniky a to pozemok „C-KN“ s parcelou      

č. 2240 – ostatná plocha o výmere 931 m
2
, pozemok „C-KN“ s parcelou č. 2241 –zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 1.408 m
2
 a pozemok „C-KN“ s parcelou č. 2243 – ostatná plocha o výmere      
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1.289 m
2
. Žiadosť o krátkodobý prenájom pozemku bol prerokovaný v komisii výstavby a 

územného rozvoja, ktorá navrhla, aby pozemky boli prenajaté odplatne a následne bola žiadosť 

prerokovaná v komisii finančnej, správy mestského majetku a rozvojových projektov, kde bola 

navrhnutá cena 1EUR/1m
2
/deň. Čo by predstavovalo sumu za dva dni 7 256,-EUR.  

 Pán poslanec Urbanec ako predseda finančnej komisie uviedol, že žiadosť bola prerokovaná 

na finančnej komisii, ktorá odporučila tento prenájom z ekonomického hľadiska, zároveň požiadal 

o vystúpenie pána Dinu, aby vysvetlil právne a zákonné dôsledky predmetného prenájmu. Pani 

primátorka dala hlasovať o návrhu p. Urbanca. Za predložený návrh hlasovali všetci prítomní 9 

poslanci.  

 Pán Dina prečítal poznámku uvedenú na liste vlastníctva, kde sú tieto pozemky zapísané. 

Zakazuje sa zásah vlastníka nakladať s pozemkami. Pozemky určené na spoločné zariadenia alebo 

opatrenia nemožno scudziť ani zaťažiť. Možno ich použiť len na účely upravené osobitným 

predpisom. Ak je to potrebné pre rozvoj územia, v súlade s územno-plánovacou dokumentáciou 

Okresný úrad môže rozhodnutím obmedzenie zrušiť. Podmienkou je zachovanie prístupu 

k pozemkom. Mesto nemôže prenajať prístupové cesty, lebo slúžia ako prístupové cesty 

k poľnohospodárskym pozemkom. Ďalej uviedol, že pán Štoksa určite nemá prenajaté všetky 

pozemky.  

 Pani primátorka uviedla, že ide o to, aby mesto oficiálne získalo finančné prostriedky od p. 

Štoksu. Za ostatné roky oficiálnou formou neprišli žiadne finančné prostriedky, štyrikrát sa mohli 

tlačiť mestské novinky. Tento krátkodobý prenájom je jediný spôsob, ako získať oficiálne finančné 

prostriedky od p. Štoksu. Keďže to nie je možné riešiť týmto prenájmom, tak to nie je možné 

schváliť.  

 Pán poslanec Danko uviedol, že pán Dina bol poslancom 4 roky, opýtal sa pána Dinu, kde 

bol po celé 4 roky. Uviedol, že svojimi vyjadreniami a takou formou ako bývali letecké dni, bol 

proti tomu. Mesto z leteckých dní nemalo žiadny príjem ani výhody.  

 Pán Dina uviedol, že keď bol poslancom, neboli ešte prebehnuté pozemkové úpravy. Ďalej 

uviedol, že bol to on, ktorý zablokoval niekoľko hektárov parkovacích plôch, každú hodinu k nemu 

chodili dvadsiati právnici, každý rok, keď začínajú letecké dni ide na políciu a je vypočúvaný, 

minulý rok to bol on, kto vlastným autom zablokoval cestu.  

 

Uznesenie číslo 89/2019 

MsZ schvaľuje 

krátkodobý prenájmom pozemkov vo vlastníctve mesta s rozlohou 3628 m
2
 evidované na LV č. 

1872 pre k.ú. Hájniky a to pozemok „C-KN“ s parc. č. 2240 – ostatná plocha o výmere 931 m2, 

pozemok „C-KN“ s parc. Č. 2241 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1.408 m2 a pozemok „C-

KN“ s parc. č. 2243 – ostatná plocha o výmere 1.289 m2 za odplatu 1EUR/1m
2
/deň t.j. 7 256,- 

EUR.  

Hlasovanie  za   

   proti  9 

   zdržal sa  

   neprítomní 2 Lukáč, Sujová 

 

18. Voľba prísediaceho Okresného súdu Zvolen 

 Dôvodovú správu k bodu predložil p. Žabka – prednosta MsÚ. Uviedol, že dňa 18.2.2019 

bola na Okresný súd Zvolen doručená žiadosť pani RNDr. Ivety Lechovej, bytom J. Cikkera 776/19 

Sliač o prijatie za prísediaceho. Podľa § 140 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v 

znení noviel, prísediacich volí mestského zastupiteľstvo v obvode príslušného súdu z kandidátov z 

radov občanov, ktorí majú trvalý pobyt alebo pracujú v obvode súdu. Prísediacich navrhuje 

primátor mesta. Ku kandidátom navrhovaným na voľbu si mestské zastupiteľstvo vyžiada 

vyjadrenie predsedu príslušného súdu. Mestské zastupiteľstvo vydá zvolenému prísediacemu 
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osvedčenie o zvolení. Prísediaci musí spĺňať predpoklady na voľbu prísediaceho podľa § 139 ods. 

1, 2 zákona č.385/2000 Z .z. o sudcoch a prísediacich v znení noviel. Dňa 18.3.2019 sme obdržali 

oznámenie Okresného súdu Zvolen, že predsedníčka Okresného súdu Zvolen nemá výhrady voči 

tomu, aby bola kandidátka: RNDr. Iveta Lechová zvolená za prísediacu Okresného súdu Zvolen.  

 

Uznesenie číslo 90/2019 

MsZ schvaľuje  
v zmysle §140 zákona č. 385/2000 Z. z. v znení noviel za prísediaceho Okresného súdu Zvolen 

RNDr. Ivetu Lechovú.  

Hlasovanie  za  8 

   proti   

   zdržal sa 1 Moravčík 

   neprítomní 2 Lukáč, Sujová 

 

19. Odvolanie a vymenovanie členov Rady školy – ZUŠ 

 Pani primátorka informovala, že boli vedené rozpravy o tom, či delegovať alebo 

nedelegovať členov Rady školy pri ZŠ a ZUŠ. Z uvedeného dôvodu si urobila výklad zákona a 

vzhľadom k tomu, že poslední členovia boli delegovaní MsZ, musia byť aj MsZ odvolaní. Navrhla 

odvolať z Rady školy pri ZUŠ p. Koreňa, p. Škamlu a p. Urbanca.  

 

Uznesenie číslo 91/2019 

MsZ odvoláva  

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

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

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

z Rady školy pri ZUŠ Sliač – Stanislava Koreňa, Tomáša Škamlu, Roberta Urbanca 

Hlasovanie  za  9 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomní 2 Lukáč, Sujová 

 

Za členov Rady školy ZUŠ pani primátorka navrhla p. Moravčíka, p. Lukáča a p. Balgovú.  

 

Uznesenie číslo 92/2019 

MsZ deleguje 

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

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

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

do Rady školy pri ZUŠ Sliač – Ľubicu Balgovú, Mareka Moravčíka, Františka Lukáča 

Hlasovanie  za  9 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomní 2 Lukáč, Sujová 

 

20. Odvolanie a vymenovanie členov Rady školy – ZŠ 

 Pani primátorka navrhla odvolať z Rady školy ZŠ p. Beličku, p. Palečku, p. Urbanca.  

 

Uznesenie číslo 93/2019 

MsZ odvoláva  

v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších 
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predpisov, s poukazom na ustanovenie § 25 ods. 12 písm. h) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej 

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

z Rady školy pri ZŠ A. Sládkoviča Sliač – Jána Beličku, Cyrila Palečku, Roberta Urbanca 

Hlasovanie  za  9 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomní 2 Lukáč, Sujová 

 

Za členov Rady školy pri ZŠ pani primátorka navrhla p. Mikuškovú, p. Sujovú a p. Slavkovského. 

Pani Kapustová ostáva aj naďalej členkou Rady školy pri ZŠ.   

 

Uznesenie číslo 94/2019 

MsZ deleguje 

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

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

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

do Rady školy pri ZŠ A. Sládkoviča Sliač – Michaelu Mikuškovú, Andreu Sujovú, Dávida 

Slavkovského 

Hlasovanie  za  9 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomní 2 Lukáč, Sujová 

 

21. Odvolanie p. Pástorovej z Komisie obchodu služieb, podnikania, cestovného ruchu 

a regionálneho rozvoja a zahraničnej spolupráce a menovanie p. Miroslavy Pástorovej  

 

Uznesenie číslo 95/2019 

MsZ odvoláva  

člena Elenu Pástorovú z  Komisie obchodu, služieb podnikania, cestovného ruchu a regionálnej 

a zahraničnej spolupráce 

Hlasovanie  za  9 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomní 2 Lukáč, Sujová 

 

Uznesenie číslo 96/2019 

MsZ schvaľuje 

Miroslavu Pástorovú za člena  Komisie obchodu, služieb podnikania, cestovného ruchu 

a regionálnej a zahraničnej spolupráce 

Hlasovanie  za  9 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomní 2 Lukáč, Sujová 

 

22. Prejednanie protestu prokurátora k VZN č. 50/2018 

 Dôvodovú správu k bodu predložil p. Prošek – náčelník MsP Sliač. Uviedol, že dňa 

21.02.2019 bol na Mestský úrad Sliač doručený protest prokurátora č. Pd 183/18/6611-6 Okresnej 

prokuratúry Zvolen podľa § 22 odst. 1, písm. a) s poukazom na § 27 zákona č. 153/2001 Z. z. o 

prokuratúre v platnom znení proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Sliač č. 50/2018 (článku 

4) o udržiavaní čistoty a poriadku na území Mesta Sliač. Protest je proti ustanoveniu článku 4 VZN 
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č.50, pretože odporujú § 2b ods. 1, § 6ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Podľa      

§ 23 ods. 2 písm. f) zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre prokurátor navrhuje napadnuté VZN v 

článku 4 bod. 1 zrušiť. O tomto proteste je MsZ Sliač povinné rozhodnúť do 90 dní od doručenia 

protestu prokurátora.  

 

Uznesenie číslo 97/2019 

MsZ vyhovuje  
protestu prokurátora Pd 183/18/6611-6 Okresnej prokuratúry Zvolen  zo dňa 21.02.2019 proti VZN 

Mesta Sliač číslo 50/2018 o udržiavaní  čistoty a poriadku na území Mesta Sliač a navrhuje 

napadnuté VZN č.50 v článku 4 bod. 1  na 5. zasadnutí  Mestského zastupiteľstva Sliač zrušiť  a 

následne  prijať upravené VZN o udržiavaní  čistoty a poriadku na území Mesta Sliač. 

Hlasovanie  za  9 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomní 2 Lukáč, Sujová 

 

23. Informácie primátora (súčasťou je aj informácia o rýchlostnej ceste R2) 

 Pani primátora k rýchlostnej ceste uviedla, že v danej veci nie sú nové informácie. 

Uskutočnilo sa stretnutie s novými projektantami aj za účasti mesta Zvolen, kde bola predstavená 

nová projekčná kancelária, ktorá má urobiť projekt na R2. Uviedla, že na stretnutí sa obidve strany 

vyjadrili, že s R2 s takým trasovaním ako je nesúhlasia. Na tomto rokovaní predložili návrh nového 

trasovania, posunuli napojenie na R1 na most pri Kováčovej. K vyjadreniu p. Košíka uviedla, že 

jeho vyjadrenie bolo arogantné, neseriózne, pretože nesúhlasí ani s metrom priblíženia sa R2 

k Zvolenu. Ozval sa aj starosta z Kováčovej, ktorý nesúhlasí s napojením pri Kováčovej. Pani 

primátorka sa rozhodla ísť do kampane opačnej – „Čo Zvolen stratí, keby tadiaľ R2 nešla“. Už ju 

oslovili aj niektorí občania Zvolena, ktorí Lučeneckú cestu zvážili, a zistili, aké výhody a miliónové 

investície by mohli prísť do mesta Zvolen, keby bola trasovaná R2 cez Zvolen.  

 Pani primátorka informovala, že mesto podpísalo zmluvu so zbernými surovinami. Uviedla, 

že každý deň chodia zamestnanci mesta okolo kontajnerových miest a zbierajú kartóny, čo nie je ich 

náplňou práce. Je možnosť zaniesť tieto kartóny, ktoré nie je potrebné ani zväzovať, do zberných 

surovín, ktoré za tieto kartóny ešte aj zaplatia, je tam možné odniesť aj železo aj plasty. 

K polopodzemným kontajnerom uviedla, že sa v meste ujali, mesto plánuje aj v budúcnosti ich 

osadiť aj v iných častiach mesta. Avšak kontajnery majú určitú kapacitu a firma NATURPAK 

stanovila vývoz len desaťkrát do roka. V okolí polopodzemných kontajnerov sa nachádzajú ďalšie 

1100 L kontajnery, ktoré sú vždy prázdne a je potrebné do nich nosiť odpad.   

 Pani primátorka informovala, že neprešiel projekt z envirofondu na vodu na ul. Továrenskej 

a Mlynskej. Prešiel projekt za 2 000 € na hracie prvky v meste. Mesto podáva projekty vo vlastnej 

réžii. Mesto ďalej podalo projekt na energetickú efektívnosť (MŠ J. Cikkera).  

 Mesto začalo jednať so ŽSR ohľadom prenájmu plochy pri železničnej stanici, mesto 

obnovilo rokovania, ktoré boli už v minulosti začaté s tým, že by tam mohli parkovať dodávky. Pri 

rokovaniach ju zarazila informácia, že od rámp až po Veľkú Lúku by mal byť postavený betónový 

múr. Momentálne sa rieši ako tomuto zámeru zabrániť.  

 Ohľadom odpadového hospodárstva pani primátorka uviedla, že od júna 2018 prestalo platiť 

povolenie na kompostáreň, nemáme povolenie na zberný dvor. Pani Poláková informuje občanov, 

ktorí prídu odovzdať odpad, že to nie je možné.  

 Projekt na ZŠ, na ktorý prišli finančné prostriedky prebieha, boli robené sondy, ktoré vyšli 

pozitívne, očakával sa horší stav strechy ako je. Zo základnej školy prišla žiadosť zhruba na    

14 000 € na dovolenkové poukazy. Túto žiadosť posunulo mesto na Ministerstvo školstva, ktoré 

odpovedalo, že sa tým budú zaoberať po 1.7.2019. Druhá informácia bola, že je potrebné, aby to 

zamestnanci najprv zdokladovali až potom bude ministerstvo uvoľňovať finančné prostriedky.  
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 Pani primátorka informovala, že od budúceho zasadnutia MsZ by mesto chcelo zverejňovať 

zvukový záznam na webovej stránke mesta, zápisnice sa budú robiť stručne. Každý, kto bude 

chcieť, si bude môcť zvukový záznam vypočuť a zistiť si z toho, čo potrebuje. 

   Pani primátorka informovala o havarijných stavoch v meste, ktoré je potrebné odstrániť. 

Hlavná cesta Kúpeľná pri odbočke na ul. Horskú je v kritickom stave, hrozí nebezpečenstvo zosuvu 

cesty. Ďalej je potrebné riešiť havarijný stav mostíka na ul. Na Brázdach.   

 

Uznesenie číslo 98/2019 

MsZ berie na vedomie 

informácie primátorky mesta Sliač.  

Hlasovanie  za  9 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomní 2 Lukáč, Sujová 

 

24. Rôzne 

 Pán Danko na vyjadrenia pána Borbélyho uviedol len toľko, že kariérny pohreb si urobil 

sám. Aj na rade školy uviedol, že namiesto toho, aby Rada školy pri ZŠ vyhlásila výberové konanie 

na riaditeľa školy, tak sa zaoberá terajším riaditeľom, ktorý z hľadiska trestnoprávneho je v takom 

stave ako je. Ďalej uviedol, že pri odvolávaní pána Nemca sa Rada školy pri ZŠ snažila dôvody na 

jeho odvolanie nejakým spôsobom veľmi hľadať. A na druhej strane, keď je tu právny dôvod, tak sa 

stavia do pozície, do ktorej jej z hľadiska práva ani neprislúcha. K havarijnému stavu školy uviedol, 

že sa nestal z večera do rána. K vystúpeniu bývalého primátora sa pán Danko vyjadril, že po tom 

všetkom, čo za osem rokov spravil, má toľko odvahy takto vystúpiť. Pre neho človek, ktorý dokáže 

sotiť dôchodkyňu, nie je človekom.  

 Pani Čekanová sa vyjadrila, že pôsobí v Rade školy pri ZŠ už za tretieho riaditeľa školy. 

Rada školy je orgán, ktorý nechodí do agendy školy, rieši len tie veci, ktoré im riaditeľ predloží. Ak 

ich riaditeľ informoval o havarijných stavoch, tak rada školy urobí všetko pre to, aby ho podporili 

v tom, aby sa havarijné stavy odstránili. Ďalej uviedla, že Rada školy pri ZŠ p. Nemca neodvolala, 

odvolal ho pán primátor, ale je pravda, že Rada školy pri ZŠ mu nevyjadrila dôveru. Ani 

pedagógovia v čase, keď sa odvolával pán Nemec nemali záujem o to, aby zostal riaditeľom, 

pretože bola v škole dusná atmosféra. Keď sa celá situácia okolo p. Borbélyho začala medializovať 

jej sám napísal, že chce odstúpiť z funkcie riaditeľa. Hneď jej začali volať pedagógovia zo školy, 

ktorí sa vyjadrili, že keď vidia od začiatku školského roka aj za jeho predchádzajúceho pôsobenia 

koľko práce urobil, boli by neradi, aby zo školy odišiel. Jeho zamestnanci sa za neho postavili, 

postavili sa za neho aj rodičia.  

 Pani primátorka uviedla, že v prípade p. Borbélyho bude postupovať v zmysle zákona a verí, 

že pán riaditeľ sa bude správať tak, ak sa na jeho postavenie patrí.  

 Pán poslanec Moravčík požiadal pána Danka, ktorý je aj predsedom legislatívnej komisie, 

aby do budúcna zasielal elektronicky pozvánku o zasadnutí legislatívnej komisie aj poslancov, ako 

to bolo aj v minulosti. Pán Moravčík uviedol, že pán Danko moralizuje všetkých okolo seba a sám 

si neplní povinnosť oznámiť zasadnutie komisie.    

 Pani primátorka uviedla, že to, že nebola pozvánka na legislatívnu komisiu zaslaná 

poslancom, bolo jej rozhodnutie. Potrebovala prerokovať jednu vec, ktorú nechcela, aby sa dostala 

na verejnosť. Komisia neriešila sumy vo VZN o poplatku za rozvoj, riešila VZN ako také. 

Poukázala na profesionálny výstup z tejto komisie, spracované pripomienky k VZN boli na vysokej 

úrovni.  

 Pán poslanec Danko poďakoval legislatívnej komisii aj pani Dankovej, pretože dôvodová 

správa ako aj vysporiadanie sa s pripomienkami je vysoko nadštandardné. To, že sa to stiahlo 

z programu MsZ, nebol nadšený, pretože o sumách by sa dalo diskutovať. Poukázal na to, že je 
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potrebné si prečítať aj znenie zákona, dva legislatívne predpisy, nie len samotné VZN. Uviedol, že 

od občanov prišli pripomienky k VZN ešte hodinu pred zasadnutím MsZ. Ak by prišli pripomienky 

od poslancov, tak budú považované za bezpredmetné, pretože bolo dosť času na pripomienkovanie, 

cca dva až tri týždne. Pán Danko uviedol, že ak by prišla na mesto pracovníčka zo životného 

prostredia a začne si pýtať povolenia a potvrdenia, obrátil sa na poslanca Urbanca, že to bude aj 

jeho hodnotenie aj celého bývalého poslaneckého zboru. Veci, ktoré je ešte potrebné urobiť je 

veľmi veľa.  

 Pani poslankyňa Butášová Bidleňová uviedla, že pripomienkovala VZN spolu s p. 

poslankyňou Sujovou v dostatočnom čase (do 22:00 hod.) a to pred zasadnutím legislatívnej 

komisie. VZN o poplatku za rozvoj pripomienkovali z dôvodu, že sa to netýkalo len developerov. 

Poukázala na to, že sa schvaľujú tak dôležité veci ako napríklad poplatky pre našich občanov, ktoré 

by sa mali prerokovať na neformálnych stretnutiach poslancov. Uviedla, že sa dohodli na tom, že 

pred každým zasadnutím MsZ bude aj neformálne stretnutie poslancov. 

 Pani primátorka uviedla, že VZN o poplatku za rozvoj sa týka zákona o poplatku za rozvoj 

a stavebného zákona, sú to dva rozdielne zákony. Poplatník je definovaný v zákone o poplatku za 

rozvoj ináč, poplatok za rozvoj sa netýka všetkých stavebných povolení, týka sa to len nových 

stavieb. Finančné prostriedky z poplatku za rozvoj majú presne zadefinovaný účel. Ďalej pani 

primátorka informovala o „okienku vzdelávania občanov“. Je veľmi trápne, keď sa niekto mieša do 

fungovania mesta a pritom nepozná zákon o rozpočtových pravidlách. Rozpočet na rok 2019 bol 

schválený na MsZ v novembri 2018, to znamená, že všetky stanovené sú na základe rozpočtu. Noví 

poslanci môžu urobiť korekcie rozpočtu. Aj na finančnej komisii apelovala na to, aby bolo 

rozpočtové provizórium, kde sa dá minúť 1/12 minuloročného rozpočtu a až do schválenia nového 

rozpočtu nemôže mesto investovať. Súčasné MsZ funguje na základe toto, čo schválilo minulé 

vedenie, čo nie je sťažnosť, ale bola to ich predstava, nové MsZ má inú predstavu. Každý má iné 

priority, je vypracovaný zoznam investícií, na najbližšom stretnutí sa zvolia priority, časový 

horizont, a v novembri by sa schvaľoval rozpočet nie len na rok 2020, ale aj predbežne na rok 2021, 

kde budú zahrnuté investičné výdaje.   

  

25. Interpelácie poslancov    
 Pán poslanec Urbanec sa opýtal ohľadom posledného vydania mestských noviniek. Ďalej sa 

opýtal na Redakčnú radu. Poukázal na článok týkajúci sa rekonštrukcie Mestského úrad, uviedol, že 

by bolo dobré zvážiť slová, nemyslí si, že predchádzajúci primátor a aj pán Koreň pracovali 

v chlieve. Aj v minulých volebných obdobiach boli robené rekonštrukcie kancelárii na MsÚ. Pani 

primátorka uviedla, že to v článku je aj napísané, že sa v minulom období rekonštruoval sekretariát, 

kancelária prvého kontaktu. Uviedla, že to zverejnila v novinkách z dôvodu informovanosti 

občanov, aby videli, že rekonštrukcia kancelárií bola nutná. Ďalej informovala, že Redakčná rada 

nefunguje, pretože nie je známe, či redakčná rada bola odvolaná, alebo členovia rady abdikovali. 

Kým sa nezoženú podklady, na základe čoho skončila redakčná rada, tak sa vo veci nedá 

postupovať ďalej. Pán Urbanec požiadal o informáciu o nových zamestnancoch MsÚ. Pani 

primátorka informovala, že pani Chudíková bude dlhodobo chorá, bude sa za ňu hľadať dlhodobá 

náhrada. Boli prijatí traja zamestnanci, informačný technik, účtovníčka namiesto pani Belovej 

a osoba na archív. Uviedla, že každý nový zamestnanec nastupuje na dobu určitú, má len minimálny 

plat bez osobného hodnotenia, so skúšobnou dobou nie dlhšou ako na rok. Pán Urbanec sa opýtal, 

kto spravuje webovú stránku mesta. Pani primátorka odpovedala, že momentálne zverejňuje na 

stránku ona a pán Danko.   

 Pani poslankyňa Butášová Bidleňová aj ako členka rady školy MŠ na ul. SNP informovala, 

že na stretnutí rady sa riešil problém so susedmi, je tam nadmerný výskyt potkanov. Opýtala sa, či 

aj mesto rieši tento problém, či vyzvalo občanov mesta na riešenie tohto problému. Pani primátorka 

odpovedala, že to mesto riešilo s regionálnym úradom, deratizáciu mesto nemôže robiť, pretože ide 

o súkromný pozemok. Je možné vec riešiť len s občanmi, mesto ich vyzvalo na riešenie situácie.  
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26. Odpovede na interpelácie z predchádzajúceho MsZ 

 

27. Slovo pre verejnosť 

 Pán Dina uviedol, že v januári 2019 zaslal na MsÚ list, ktorý zaslal aj poslancom a do 

dnešného dňa mu neprišla odpoveď. Lehota na odpoveď je 30 dní. Pani primátorka odpovedala, že 

sa chcela k tomu vyjadriť v informáciách. Uviedla, že vec rieši s Úradom regionálneho 

zdravotníctva aj s Ministerstvom obrany SR ohľadom hluku cez letecké dni. Pánovi Dinovi 

odpovedala, že meranie hluku mesto nemôže preplatiť a bude mu odpovedané aj písomne.  

 Pán poslanec Danko k listu p. Dinu uviedol, že to bolo prerokované  na minulom zasadnutí 

MsZ, ale uviedol, že má nárok aj na písomné stanovisko mesta. Pán Dina uviedol, že keby bol na 

minulom zasadnutí MsZ, tak by sa na to nepýtal, ale nie je jeho povinnosťou chodiť na zasadnutia 

MsZ, mesto je povinné odpovedať na žiadosť. Pán Dina zdôraznil, že letecké dni riešil už aj 

v minulom období, s predchádzajúcim MsZ.  

 Pani primátorka k verejnému osvetleniu, ktoré robí firma FINMOS uviedla, že firma nám 

nemôže dať zľavu, lebo je to zaviazané zmluvne. Mesto sa s firmou dohodlo, že v rámci dobrých 

vzťahov nám namontujú merače hluku, ktoré budú umiestnené v blízkosti letiska, budú vykazovať 

všetky hodnoty, potrebné na ďalšie použitie. Mesto to nebude nič stáť.  

 Pani Čekanová uviedla, že už ôsmy rok pracuje ako predsedníčka Rady školy pri ZŠ Sliač. 

Keďže boli dnes delegovaní noví členovia za mesto by rada vystúpila nielen za seba, ale aj v mene 

niektorých členov rady školy. Uviedla, že rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym 

orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov. 

V rade školy pôsobia traja zamestnanci školy, štyria zástupcovia rodičov a štyria zástupcovia, 

ktorých deleguje mesto. Rada školy nikdy neprekračovala rámec svojich kompetencií. Uviedla, že 

sa rovnako postupovalo aj pri formulovaní listu zaslaného pani primátorke pred jej účasťou na 

zasadnutí na ZMOS-u, ktorého cieľom bolo poskytnúť informácie o súčasnej finančnej situácii na 

základnej škole. Uviedla, že boli zaskočení vyjadrením primátorky voči členom rady školy na 

poslednom zasadnutí MsZ, čo vnímajú ako neštandardné. Je za to, aby každý člen v rade mohol 

vyjadriť slobodne svoj názor bez následného hodnotenia. Keďže sa hodnotenie názoru zo strany 

pani primátorky vyskytlo aj na zasadnutí rady školy, kde sa rokovalo o vyjadrení podpory 

riaditeľovi školy si myslí, že túto situáciu nemôže považovať za neutrálnu. Pani Čekanová uviedla, 

že verí, že toto jej vystúpenie dospeje k tomu, aby sme sa v budúcnosti nestretávali s podobným 

posudzovaním, hodnotením, aby občania neodmietali zastávať takéto funkcie v radách, aby nielen 

škola, ale aj mesto napredovalo dopredu.  

 Pani primátorka zareagovala, že si dovolila hodnotiť list, ktorý jej bol zaslaný z rady školy 

z nasledovného dôvodu. V liste bolo uvedené, že čo všetko škola potrebuje, ale nebolo v ňom 

uvedené finančné hodnotenie. Keď sú potrebné finančné prostriedky, tak je potrebné uviesť o aký 

obnos finančných prostriedkov ide. Ak škola potrebuje peniaze, je potrebné aj uviesť koľko 

finančných prostriedkov potrebuje a na aký účel. To v liste uvedené nebolo, bolo len uvedené, čo 

treba urobiť, prerobiť kuchyňu, peniaze na dovolenkové poukazy. Pani primátorka uviedla, že toto 

bol dôvod, prečo sa dotkla tejto problematiky. 

 Pani Čekanová uviedla, že nemá na mysli to, že sa pani primátorka dotkla tejto 

problematiky, ale že vyjadrila sklamanie z toho, že sa pod ten list podpísali členovia rady školy, 

ktorých delegovalo mesto.  

Pani primátorka odpovedala, že to nie je pravda. Informovala, že povedala, že ju mrzí, že 

členovia rady školy, ktorých delegovalo mesto, sa podpíšu pod list, v ktorom nie je uvedené 

finančné vyjadrenie. Uviedla, že 22.1.2019 jej bol doručený list zo školy, že sú v škole havarijné 

stavy, bola priložená aj fotodokumentácia toho, čo je potrebné urobiť. Minulý týždeň si pýtala zo 

školy revízie, ktoré potrebuje k tomu, aby sme mohli požiadať Krajský školský úrad o finančné 

prostriedky. Žiadosť bola vrátená na mesto s tým, že chýba finančné vyjadrenie. Uviedla, že to nie 
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je kompletný materiál, s ktorým sa nedá pracovať. Uviedla, že členovia v rade školy sú aj na to, aby 

upozorňovali na nedostatky, ktoré škola má. Je potrebné to robiť dôsledne, aby obidve strany 

vedeli, z čoho majú vychádzať, a určite to nebol útok na radu školy. Pani primátorka uviedla, že aj 

zástupcovia mesta môžu mať svoj názor, ale musia konať v zmysle zákona, preto ich požiadala, aby 

sa v tejto veci zdržali vyjadrenia. Uviedla, že vždy, keď sa bude jednať o porušovanie zákonov, 

opätovne bude vyzývať zástupcov mesta, aby zvážili, ako sa k danej veci vyjadria, nakoľko sú 

predstavitelia mesta a musia dodržiavať zákony.  

Pani Danková uviedla, že motiváciou spracovania svojho príspevku bola pohnútka vyvolať 

diskusiu o projekte Godzone a s tým súvisiace potrebné rozvíjanie kritického myslenia nielen 

mládeže, ale aj dospelých. Informovala verejnosť o základných informáciách, projekt Godzone je 

realizovaný spoločenstvom SP so sídlom na Sliači. Uviedla, že o správaní členov a o samotnom 

spoločenstve nie je možné jednoznačne povedať, že ide o deštruktívnu sektu. Na prvý pohľad nie je 

spoločenstvo škodlivé, objektívne treba povedať, že mnohí ľudia, ktorí sa pripoja k spoločenstvu, 

prežívajú pocit subjektívneho šťastia. Všetci členovia spoločenstva sú ako naprogramovaní, 

rovnako sa správajú. Pani Danková uviedla, že človek sa môže stať psychicky závislým na vodcovi 

alebo skupine, čo môže rovnaké dôsledky, ako ktorákoľvek iná závislosť. Závislosť na  

spoločenstve, sekte alebo vodcovi je však zákernejšia k tomu, že nie je pre člena na prvý pohľad 

viditeľná. Najviac ohrození sú ľudia vo veku 18 až 25 rokov a strednú generáciu, u ktorej sa 

začínajú prejavovať zdravotné problémy. Uviedla, že všetci členovia robia všetko spoločne a 

životom v spoločenstve sa postupne narúša individualita človeka. Organizujú vzdelávacie misie aj 

pre školy, aj pre mládež od 15 do 19 rokov. Dôsledky členstva v spoločenstve sa môžu prejaviť 

fyzickými problémami, psychickými poruchami. Pani Danková zdôraznila, že spoločenstvo, a ani 

iné kresťanské spoločenstvo nepokladá za nepriateľov. Snaží sa upozorniť na pár činností a z nich 

vyplývajúcich negatívnych dôsledkov. Zastáva náboženskú slobodu, ale podľa jej názoru je 

nemorálne, aby v mene viery ľudí psychicky manipulovali. V závere apelovala na primátorku mesta 

ako zriaďovateľa základnej školy a predškolských zariadení, na riaditeľov ZŠ, MŠ, ZUŠ a na 

poslanca a poslankyňu MsZ, ktorí sú členovia rady školy a zároveň združenia Godzone, aby boli 

obozretní a dôsledne si overili činnosť hlavného subjektu bez ohľadu na to, či ide o fyzickú alebo 

právnickú osobu a to v záujme podpory a zdravého duševného vývinu našich detí.  

Pán poslanec Slavkovský sa vyjadril, že nevie odkiaľ má pani Danková všetky uvedené 

informácie. Uviedol, že spoločenstvo SP pracuje pod záštitou rímskokatolíckej cirkvi 

banskobystrickej diecézy. Nemá vedomosť, že by niekto z členov spoločenstva prostredníctvom 

viery niekoho ovplyvňoval, nikdy sa tak nestalo, a ani sa nestane. Veľmi rád sa osobne s pani 

Dankovou o jej vyjadreniach osobne porozpráva.  

Pani poslankyňa Butášová Bidleňová k vyjadreniu pani Dankovej uviedla, že spoločenstvo 

Milosť, na ktoré poukazovala je rímskokatolíckou cirkvou uznané ako sekta. K obsahu príspevku 

pani Dankovej uviedla, že sa môže vyjadriť osobne, požiadala pani Dankovú, aby jej posunula tento 

list, aby sa mohli vyhnúť dohadom a krivým obvineniam. Plne súhlasí, že kritické myslenie je to 

najviac, čo môže matka svojmu dieťaťu dať.  

Pán Dunčko uviedol, že po predloženom bode by sa nemalo hneď čítať uznesenie, ale mal 

by byť priestor na vyjadrenie sa poslancov. Ďalej uviedol, že nápis na bilboarde „komunizmus 

a boľševizmus sa nepodarilo vykoreniť“ dal urobiť on, zaplatil si za to, a niekto mu ho pomaľoval. 

Pán Dunčko odporučil sa pozrieť na zmluvu, ktorú podpísal ešte pán Koreň s pánom Satmárom, kde 

bolo presne stanovené, do ktorého roku má vybudovať parkovacie miesta. K osobe pána Borbélyho 

uviedol, že trestný rozkaz je rozkaz o zaplatení pokuty a odobratí vodičského preukazu  na určitú 

dobu, register trestov má zatiaľ čistý. Až vtedy by mal byť riešený, pokiaľ bude mať zápis v registri 

trestov. Pani primátorka uviedla, že sa nárokom k tejto veci nevyjadruje, pretože nie je na zasadnutí 

prítomný p. Borbély, a aj na rade školy aj na verejnosti sa vyjadrila, že bude postupovať v zmysle 

zákona. Pán Dunčko na osobu pána Borbélyho uviedol, že je historik, ovláda štyri jazyky, je 

manažér, pre školu získal finančné prostriedky vo výške 400 000 €. Súhlasil s tým, čo povedal pán 
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Dina. Keď bol primátorom mali vždy výmenu názorov ohľadom leteckých dní, aj vtedy bojoval za 

to, aby tu letecké dni neboli. Ďalej sa s diskusiou obrátil na pána Danka, že je potrebné riešiť veľkú 

skládku smerom na Kováčovú, kde má byť kruhový objazd.  

Pani Kuzmová sa ohľadom havarijného stavu opýtala, že v koho kompetencii je naceniť 

výšku opráv, resp. finančné hodnotenie. Poukázala na problém, ktorý vznikol v súvislosti s 

podávaním obedov zadarmo, že riaditelia základných škôl sú zodpovední za finančnú analýzu, 

koľko bude prestavba školskej jedálne stáť. Pani primátorka uviedla, že škola je v zriaďovateľskej 

kompetencii mesta a škola má svojho štatutára. Vedeniu školy bol zverený majetok do starostlivosti 

a je povinný sa oň starať. Ak je v škole havarijný stav, on zabezpečí nacenenie a následne to pošle 

svojmu zriaďovateľovi.  

 

28. Záver 

 Pani primátorka ukončila zasadnutie MsZ a poďakovala poslancom a všetkým prítomným za 

účasť na zasadnutí. 

 

 

 

 

 

       Ing. Mgr. et Mgr. Ľubica Balgová 

        primátorka mesta 

 

 

 

 

  

Bc. Michaela Mašurová, zapisovateľka 

 

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

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice : 

 

Ing. Milan Danko, overovateľ                               ............................................... 

 

Mgr. Michaela Mikušková, overovateľ                    ............................................... 
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      Príloha č.1 

 

K bodu č. 8 Stanovisko hlavnej kontrolórky k dodržaniu podmienok na prijatie návratných 

zdrojov financovania (prolongácia kontokorentného úveru)  

 

 

Predkladá: Ing. Miroslava Škorňová, hlavná kontrolórka 
                                                                                                                                                            

 

Kontokorentný (prekleňovací) úver v samospráve slúži vyrovnanie časového nesúladu medzi 

príjmami a výdavkami bežného rozpočtu (nie kapitálového rozpočtu) tj. je to finančný nástroj, 

ktorého úlohou je  pomôcť prekonať obdobie prechodného nedostatku finančných prostriedkov 

potrebných na úhradu bežných výdavkov (nie kapitálových). 

V priebehu rozpočtového roka je možné výnimočne využiť úverový rámec za podmienky, že tieto 

zdroje budú splatené do konca rozpočtového roka z príjmov bežného rozpočtu. 

 

Mesto Sliač má takýto úverový rámec schválený vo VÚB, a.s., platnosť súčasnej zmluvy 

o kontokorentnom úvere je do 2.7.2019, výška úverového rámca = 150 000 €.  

 

Mesto tento úverový rámec používa ako „poistku“. V posledných troch rokoch krátkodobý úver 

využitý nebol (bol schválený, ale nebol čerpaný).  

 

Príloha dôvodovej správy: Stanovisko hlavnej kontrolórky k dodržaniu podmienok na prijatie 

návratných zdrojov financovania.  

 

Kontokorentný úver sa do celkovej zadlženosti mesta nezapočítava, nakoľko ide o krátkodobý úver, 

ktorý musí byť do konca roka splatený.  

 

 

 

 

 

Návrh na uznesenie:  

 

MsZ berie na vedomie 

Stanovisko hlavnej kontrolórky k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania 

(prolongácia kontokorentného úveru).   

 
 

 

 

 

 
Sliač,  

Dátum: 15.4.2019 
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