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 Z á p i s n i c a 

 z 18. zasadnutia Mestského zastupiteľstva (MsZ) v S l i a č i  konaného dňa 23. februára 2017 

Miesto    : Zasadacia miestnosť MsÚ 

Primátor   : Ing. Daniel Dunčko  

Zást. primátora  mesta: Ing. Robert Urbanec 

Prednosta úradu  : Ing. Jozef Žabka 

Poslanci MsZ   : podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení poslanci :      

 

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. Zmena mandátu poslanca 

 6. Odvolanie pani Beaty Mikušovej z komisií pri MsZ Sliač 

 7. Menovanie pána Ing. Jána Kíšika za člena komisií pri MsZ Sliač 

 8. Kontrola plnenia uznesení 

 9. Zrušenie uznesení č.118/2012, 274/2016 

10. Schválenie účelovej dotácie pre MsKS na rok 2017 k 60. Ročníku Sliačskeho kultúrneho  

      leta 

11. Schválenie účelovej dotácie pre Materskú školu J. Cikkera na rok 2017 k 50. výročiu 

      na rok 2017 

12. Schválenie „Dodatku č.11 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa  

     27.01.2003 v znení jej dodatkov 

13. Schválenie „Zadania“ na spracovanie Územného plánu zóny „Centrálna mestská zóna 

      Mesta Sliač“ 

14. Schválenie žiadosti o dotáciu na spracovanie Územného plánu zóny „Centrálna mestská  

      zóna mesta Sliač“  

15. Schválenie odkúpenia kovového prístrešku na ul. Hronskej do majetku mesta vo vlast- 

      níctve firmy MArius Pedersen, a.s. 

16. Schválenie Návrhu rozpočtového opatrenia č.1/2017 

17. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2017  

18. Správa o vykonaných kontrolách, správa z kontrolnej činnosti za rok 2016 

19. Slovo pre verejnosť 

20. Informácie primátora Mesta Sliač o stave príprav investícií v lokalitách – Sampor, Trebu- 

      ľa, ul. Na Brázdach, ul. Mlynská, ul. Továrenská, ul. Pionierska, ul. SNP 

21. Schválenie investičných akcií mesta Sliač na rok 2017 a spôsobu ich financovania pro- 

      stredníctvom úveru  

22. Informácie primátora 

23. Schválenie pani PhDr. Dagmar Bellovej PhD. za predsedu komisie pri MsZ Sliač – komi- 

      sia obchodu, služieb, podnikania a sociálno–zdravotná 

24. Interpelácie poslancov 

25. Rôzne 

26. Záver 
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1.  Otvorenie  

 Rokovanie 18. zasadnutia mestského zastupiteľstva otvoril a viedol primátor mesta Daniel 

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

poslanec Bakša prišiel v priebehu zasadnutia MsZ.  

 

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

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

Tomáša Škamlu.   
 

3.  Voľba návrhovej komisie  

Do návrhovej komisie navrhol primátor mesta p. poslanca Mareka Moravčíka a p. poslanca 

Cyrila Palečku.   

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie  

MsZ schvaľuje 

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

Mareka Moravčíka a Cyrila Palečku. 

                             Hlasovanie  za         9    

proti   

     zdržali sa   

     neprítomný   1 Bakša    

    

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

Pán Urbanec navrhol na podnet občana doplniť do programu MsZ bod – Informácia o rýchlostnej 

komunikácii R2. Zároveň informoval, že pán primátor má pripravené informácie o R2 v bode 

Informácie primátora a je na rozhodnutí poslancov, či bude bod samostatne alebo súčasťou bodu 

Informácie primátora. Pán Urbanec uviedol, že súčasťou bodu č.21 bude aj stanovisko hlavnej 

kontrolórky mesta o spôsobe financovania investičných akcií. Poslanci sa dohodli, že rýchlostná 

komunikácia R2 bude prerokovaná v bode č.22 – Informácie primátora.    

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 

MsZ schvaľuje 

program 18. zasadnutia MsZ mesta Sliač predložený  Danielom Dunčkom, primátorom Mesta s 

doplnenými bodmi. 

  Hlasovanie  za                  9     

     proti            

     zdržali sa        

     neprítomný   1  Bakša  

 

5.  Zmena mandátu poslanca 

Pán Žabka – prednosta MsÚ uviedol, že dňa 24.1.2017 bol na MsÚ doručený list od pani Beaty 

Mikušovej, v ktorom sa vzdala mandátu poslankyne. V zmysle rokovacieho poriadku mesto 

oznámilo Jánovi Kíšikovi, že je náhradný poslanec na uvoľnený mandát. Pán Kíšik zložil sľub 

poslanca a pán primátor mu odovzdal osvedčenie.  

Návrhová komisia konštatuje,  

že zvolený poslanec Ing. Ján Kíšik zložil zákonom predpísaný sľub poslanca MsZ. 

 

6. Odvolanie pani Beaty Mikušovej z komisií pri MsZ 

Pán Žabka – prednosta MsÚ uviedol, že z dôvodu vzdania sa členstva pani Mikušovej v komisiách 

MsZ,  je potrebné ju z komisií odvolať.   
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Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 

MsZ odvoláva 

pani Beatu Mikušovú z pozície predsedu komisie obchodu, služieb, podnikania a sociálno–

zdravotnej . 

                     Hlasovanie  za          10 

proti            

     zdržal sa          

     neprítomný    1   Bakša 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 

MsZ odvoláva 

pani Beatu Mikušovú z komisie pre posudzovanie majetkových priznaní.  

                     Hlasovanie  za          10 

proti            

     zdržal sa          

     neprítomný    1   Bakša 

 

7. Menovanie pána Ing. Jána Kíšika za člena komisií pri MsZ Sliač 

Pán Žabka – prednosta MsÚ poďakoval pani Mikušovej za prácu poslankyne MsZ aj za prácu 

v komisiách.  

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 

MsZ menuje 
Ing. Jána Kíšika za člena komisie obchodu, služieb, podnikania a sociálno-zdravotnej.                      

  Hlasovanie  za            10 

proti   

     zdržali sa   

     neprítomný      1   Bakša 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 

MsZ menuje 
Ing. Jána Kíšika za člena komisie pre posudzovanie majetkových priznaní.                        

  Hlasovanie  za            10 

proti   

     zdržali sa   

     neprítomný      1   Bakša 

 

8. Kontrola plnenia uznesení 

Pán Žabka – prednosta MsÚ uviedol, že uznesenia z minulého zasadnutia MsZ boli splnené. Je 

potrebné zrušiť dve uznesenia, ktoré sú uvedené ako body v programe MsZ.  

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 

MsZ berie na vedomie 

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

Hlasovanie  za             9 

proti   

     zdržali sa   1   Kíšik 

     neprítomný      1   Bakša 

 

9. Zrušenie uznesení č.118/2012, 274/2016 

Pán primátor uviedol, že uznesenie č.118/2012 sa týka zámeny pozemkov medzi Kúpeľmi Sliač 

a Mestom Sliač. V roku 2012 mesto vypracovalo znalecké posudky a geometrické plány potrebné 

k zámene pozemkov, ide o pozemok vo vlastníctve mesta (od rampy až Partizánu), pozemok vo 

vlastníctve kúpeľov (panelová cesta pod cintorínom a priľahlé pozemky). Pán primátor uviedol, že 
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tenisové kurty sú vo vlastníctve mesta a v prípade zámeny pozemkov by sa mohlo stať, že by nám 

bol zamietnutý prístup ku kurtom. Uviedol, že pozemok má rozlohu cca 6 300 m
2
, jeho hodnota je 

cca 63 000 €. Po viacerých neúspešných rokovaniach, ďalších požiadaviek kúpeľov a zvážení 

nevýhodnosti prevodu majetku zámenou pozemkov navrhol uznesenie zrušiť. Uviedol, že ak dôjde 

k zmene akcionárov kúpeľoch mesto bude mať stále možnosť jednať o predaji alebo zámene 

pozemkov.  

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 

MsZ Sliač ruší  

uznesenie č.118/2012 zo dňa 3.5.2012, ktorým bola schválená zámena pozemkov medzi Mestom 

Sliač a Kúpeľmi Sliač a. s. 

                       Hlasovanie            za             9 

proti   

     zdržali sa   1 Gabaš 

     neprítomný      1 Bakša 

Dôvodovú správu na zrušenie uznesenia č. 274/2012 predložil p.Hancko. Uviedol, že dňa 

15.12.2016 na MsZ bolo prijaté uznesenie č.274/2016, ktorým boli schválené „Zadania“ – Územný 

plán zóny – Centrálna mestská zóna a Územná plán zóny Sliač Rybáre – Juh, Blok 2. Nakoľko 

k týmto „Zadaniam“ neboli doručené všetky pripomienky a kladné stanovisko Okresného úradu 

Banský Bystrica, odboru bytovej politiky, ktoré zabezpečujú prostredníctvom odborne spôsobilej 

osoby (Ing. arch. Bugár), predmetné uznesenie je potrebné zrušiť a následne prijať nové uznesenie. 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 

MsZ Sliač ruší  

uznesenie č.274/2016 zo dňa 18.11.2016, ktorým boli schválené „Zadania“ Územný plán zóny – 

Centrálna mestská zóna a Územný plán zóny Sliač Rybáre – Juh, Blok 2. 

                              Hlasovanie              za           10           

proti   

     zdržali sa   

     neprítomný     1 Bakša 

 

10. Schválenie účelovej dotácie pre MsKS na rok 2017 k 60. ročníku Sliačskeho kultúrneho 

leta 
Pani Chudíková uviedla, že dňa16. februára 2017 zasadala finančná komisia k žiadosti o dotáciu, 

ktorá bola prejednávaná v čase schvaľovania rozpočtu mesta na rok 2017. Komisii boli predložené 

materiály s rozpisom akcií a výdavkov na uskutočnenie SKL. Komisia sa zhodla na tom, že 

požadovaná výška dotácie 15 000 € je privysoká, navrhla schváliť dotáciu vo výške 8 000 €.  

Pán Koreň sa opýtal, na čo konkrétne budú použité finančné prostriedky. Pani Šeniglová 

informovala poslancov o priebehu spolupráce s kúpeľmi, ktoré neboli papierovo podložené. Od 

januára komunikuje so zástupcami kúpeľov písomne. Dohodli sa, že vo februári, keď bude známe, 

koľko finančných prostriedkov schváli MsZ na túto akciu, sa stretnú. Požiadala kúpele, aby sa aj 

oni vyjadrili, akú finančnú čiastku plánujú použiť na SKL. Pani Šeniglová zaslala list kúpeľom, 

v ktorom informovala, kedy sa bude konať MsZ a uvítala by, aby sa ho zúčastnil aj zástupca 

kúpeľov. Následne prečítala list zaslaný riaditeľom kúpeľov, v ktorom pán riaditeľ uviedol, že sa 

rozhodli vypracovať vlastnú koncepciu realizácie SKL. Vedenie kúpeľov však nevylúčilo 

spoluprácu mesta pri realizácii niektorých podujatí. Pani Šeniglová uviedla, že po viacerých 

pracovných rokovaniach s predstaviteľmi mesta sa zhodli na tom, že otvorenie a uzatvorenie SKL 

by bolo uskutočnené v spolupráci s kúpeľmi. Ostatné kultúrne programy by boli situované na 

námestí, alebo po dohode so Základnou školou Sliač na ihrisku za školou. Program SKL ešte nie 

spracovaný, nakoľko do dnešného nebola známa finančná čiastka.  

Pán primátor uviedol, že pán riaditeľ kúpeľov chcel vždy vedieť, koľko finančných prostriedkov 

poskytne mesto. Poukázal na problémovú komunikáciu s kúpeľmi.  
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Pán Urbanec navrhol, aby sa čo najskôr stretla komisia kultúry a športu a v spolupráci s p. 

Šeniglovou navrhli, aký by bol priebeh SKL, možnosti, priority.  

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 

MsZ Sliač schvaľuje 

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

Sliač, IČO : 005 169 02, vo výške 8 000,00 € na uskutočnenie 60. ročníka Sliačskeho kultúrneho 

leta s povinnosťou vyúčtovať dotáciu do 30 kalendárnych dní po ukončení akcie podľa 

predloženého rozpočtu k žiadosti o dotáciu. 

                         Hlasovanie  za     11 

proti            

     zdržal sa          

     neprítomní  

 

11. Schválenie účelovej dotácie pre Materskú školu J. Cikkera na rok 2017 k 50. výročiu 

Pani Chudíková uviedla, že požadovaná suma dotácie bola 3 000 €. Účelom dotácie je nákup krojov 

pre deti, nájomné a materiálne položky. Finančná komisia sa zhodla na tom, že výška dotácie je 

príliš vysoká a navrhla sumu 500 €.  

Pán Koreň poukázal na nízku navrhovanú sumu dotácie. Materská škola patrila medzi prvé, ktoré 

mali kroje, kroje majú okolo 40 rokov. Navrhol, aby bola dotácia navýšená aspoň o 200 €. Uviedol, 

že rozpočet mesta týmto navýšením nemôže položiť. Materská škola na ul. SNP získala finančné 

prostriedky na kroje z nadácie okolo 1 500 €.  

Pán Gabaš uviedol, že finančná komisia pri schvaľovaní dotácia vychádzala z rozpočtu, ktorý je 

presne nastavený.  

Pán primátor uviedol, že v zmysle nového Rokovacieho poriadku môžu poslanci prísť na zasadnutie 

každej komisie, okrem p. poslanca Hancka neprišiel nikto z poslancov. Nie je proti oslavám ani 

nákupom krojov, ale v bode Rôznom bude informovať o tom, koľko peňazí, kde išlo po dvoch 

rokoch, čo by mohlo byť urobené. Mesto by malo cca 900 000 € na takéto oslavy. Uviedol, že 

súhlasí s navýšením dotácie o 200 €. Pán Koreň uviedol, že podielové dane pred 7 rokmi boli okolo 

800 000 €, teraz sú vo výške cca 1 250 000 €, príjem zo štátneho rozpočtu je vyšší.  

Pán primátor dal hlasovať za návrh p. poslanca Koreňa. Za predložený návrh hlasovali všetci 

prítomní poslanci.  

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 

MsZ schvaľuje 

pridelenie účelovej dotácie na rok 2017 Materskej škole Jána Cikkera 651/2, 962 31 Sliač, IČO : 

423 923 90, vo výške 700,00 € pri príležitosti 50. výročia Materskej školy J. Cikkera s povinnosťou 

vyúčtovať dotáciu do 30 kalendárnych dní od ukončenia akcie podľa predloženého rozpočtu 

k žiadosti o dotáciu. 

.                      Hlasovanie  za            11 

proti   

     zdržali sa   

     neprítomní        

 

12. Schválenie „Dodatku č.11 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 

27.01.2003 v znení jej dodatkov 

Pán Hancko uviedol, že schválením uvedeného „Dodatku“ mesto pristupuje k Zmluve spoločného 

obecného úradu. Súčasťou dôvodovej správy je aj návrh zmluvy, ktorú dostali poslanci 

v materiáloch.  

Pán primátor informoval poslancov, že ročne to bude stáť mesto 18 000 € podľa poštu obyvateľov, 

od štátu mesto dostáva finančné prostriedky v rámci prenesených kompetencií vo výške cca 5 600 

€.  
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Pán Koreň uviedol, že mesto sa vzdáva závažnej činnosti, sú aj menšie obecné úrady a majú 

stavebný úrad. Poukázal, že zrušenie stavebného úradu nebude v prospech obyvateľov mesta. Pán 

primátor uviedol, že vláda sa uzniesla, že vytvorí špecializované stavebné úrady z dôvodu 

ovplyvňovania a vydierania starostov a z dôvodu korupcie.  

Pán Gabaš povedal p. Koreňovi, že bol proti tomu, keď sa zavádzal stavebný úrad na meste. Pán 

Koreň odpovedal, že bol proti, ale z tých dôvodov, ktoré uviedol p. primátor. Teraz je proti zrušeniu 

stavebného úradu na meste z toho dôvodu, že niektoré menšie obecné úrady majú stavebný úrad. 

Pán primátor ako druhý dôvod zrušenia stavebného úradu uviedol, že už nebude suplovať stavebný 

úsek, bude mať viac času na iné veci, ktoré vyplývajú z jeho funkcie. Ak by sa stavebný úrad 

nezrušil, bol by nútený prijať dvoch zamestnancov. Stavebný úrad rieši vyvlastňovanie pozemkov 

pod letiskom, sťažnosti občanov na úseku výstavby, ktorých je veľmi veľa a ktoré zdržujú prácu 

zamestnancov stavebného úseku.       

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 

MsZ schvaľuje 

Dodatok č.11 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu zo dňa 27.03.2003 v znení jej 

dodatkov.  

                    Hlasovanie  za         9 

proti   

     zdržali sa  2  Karniš, Koreň 

     neprítomní     

 

13. Schválenie „Zadania“ na spracovanie Územného plánu zóny „Centrálna mestská zóna 

mesta Sliač 

Dôvodovú správu k bodu predložil p.Hancko. Uviedol, že uznesením č.195/2016 zo dňa 31.3.2016 

bol schválený Územný plán mesta Sliač – Zmeny a doplnky č.6. V záväznej časti ÚP mesta Sliač 

pod bodom B.20.12 boli vymedzené územia, pre ktoré je potrebné obstarať a schváliť podrobnejšiu 

územno-plánovaciu dokumentáciu a to územný plán zóny. Okrem iných území je tam zahrnuté 

územie pre Centrálnu mestskú zónu v rozsahu vyznačených hraníc. Zadanie bolo spracované 

architektom mesta a stavebným úsekom v spolupráci s odborne spôsobilou osobou Ing. arch. 

Pavlom Bugárom a verejne prerokované. K zadaniu bol vznesená jedna pripomienka, ktorá bola 

prerokovaná a zapracovaná do zadania. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej 

politiky vydal k „Zadaniu“ súhlasné stanovisko o súlade návrhu podľa § 50/1976 Zb. v znení 

neskorších predpisov. Schválené „Zadanie“ bude podkladom pre vypracovanie Územného plánu 

zóny – Centrálna mestská zóna mesta Sliač.     

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 

MsZ schvaľuje 

zadanie na spracovanie územného plánu zóny „Centrálna mestská zóna mesta Sliač“ a spôsob 

prerokovania návrhu územného plánu zóny „Centrálna mestská zóna mesta Sliač“ a rozhodnutie 

o námietkach a pripomienkach vznesených pri jeho prerokovaní. 

                        Hlasovanie  za           11 

proti   

     zdržali sa   

     neprítomní        

 

14. Schválenie žiadosti o dotáciu na spracovanie Územného plánu zóny „Centrálna mestská 

zóna mesta Sliač“ 

Dôvodovú správu k bodu predložil p. Hancko. Uviedol, že do 28.2.2017 je možné podať na 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR žiadosť o dotáciu na spracovanie 

územnoplánovacích dokumentácií. Jednou z príloh žiadosti je aj uznesenie o súhlase, že proces 

obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky od 
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uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie. Dotácia sa poskytuje maximálne do výšky 80 % 

oprávnených nákladov, čo by v našom prípade podľa uzatvorenej „Zmluvy“ z celkových nákladov 

9 550 € predstavovala maximálne 7 640 €. Objem dotácií, ktoré má MDVaRR k dispozícii pre rok 

2017 je 610 000 €. O poskytnutí alebo neposkytnutí dotácie ministerstvo rozhodne do 15.5.2017.  

Pán Bakša sa opýtal, či nie je potrebné schváliť aj spoluúčasť. Pán Koreň sa stotožnil s názorom p. 

Bakšu. Pani Chudíková k tomu uviedla, že sa rozprávala s p. Zlatníkovou, ktorá konzultovala 

presné znenie uznesenia s kompetentnou osobou, ktorá jej dala takéto znenie uznesenia.  

Pán primátor navrhol nechať tento bod otvorený a telefonicky prekonzultovať znenie uznesenia s p. 

Zlatníkovou.  

Pani Chudíková po telefonickom rozhovore s p. Zlatníkovou uviedla, že uznesenie je potrebné 

prijať v takej forme ako ho navrhla a to z toho dôvodu, že maximálna výška dotácie, ktorú žiadame 

je 80 %, spoluúčasť mesta je 20 %. Potom, keď bude známa výška dotácie a mesto nebude mať 

v rozpočte potrebnú sumu na položke spoluúčasť bude sa to riešiť rozpočtovým opatrením.  

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 

MsZ Sliač schvaľuje 

súhlas, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán 

zóny – Centrálna mestská zóna mesta Sliač“ potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy 

o poskytnutí dotácie.  

                        Hlasovanie  za           11 

proti   

     zdržali sa   

     neprítomní       

MsZ Sliač schvaľuje 
finančnú spoluúčasť pri procese obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie 

„Územný plán zóny – Centrálna mestská zóna mesta Sliač“ v požadovanej výške.                

                       Hlasovanie  za           11 

proti   

     zdržali sa   

     neprítomní       

 

15. Schválenie odkúpenia kovového prístrešku na ul. Hronskej do majetku mesta vo 

vlastníctve firmy Marius Pedersen, a.s. 

Pán primátor uviedol, že ide o prístrešok na ul. Hronskej vo vlastníctve firmy Marius Pedersen, 

ktorý má hodnotu 1 300 €. Predmetom kúpy sú aj rolovacie brány v počte 3 ks za cenu 1 € 

a technické zhodnotenie kancelárii – plávajúce podlahy umiestnené na prízemí v dvoch 

kanceláriách a na poschodí v jednej kancelárii. Pani Chudíková uviedla, že v prípade neschválenia 

kúpy kovového prístrešku, rolovacích brán a technického zhodnotenia budovy vo forme plávajúcej 

podlahy, by došlo k demontáži konštrukcie, rolovacích brán aj podláh, čím by mestu vznikla škoda 

na majetku, pričom cena demontáže kovového prístrešku je cca 2 700 €.  

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 

MsZ schvaľuje 

- kúpu kovového prístrešku o rozlohe 14,6 m x 18 m nachádzajúceho sa na ul. Hronská č. 1054/27, 

Sliač na parcele č. KN-C č. 97/13, k.ú. Hájniky evidovanej na LV č. 1 od firmy Marius Pedersen, 

a.s., IČO : 34115901, so sídlom Opatovská 1735, 911 01 Trenčín za cenu 1 300,00 €, 

- kúpu rolovacích brán nachádzajúcich sa na budove – garáže a dielne Mesta Sliač, 

ul. Hronská č. 1054/27, Sliač zapísanej na LV. č. 1 v počte 3 ks od firmy Marius Pedersen, a.s., 

IČO : 34115901, so sídlom Opatovská 1735, 911 01 Trenčín za cenu 1,00 €, 

- kúpu technického zhodnotenia budovy – garáže a dielne Mesta Sliač, ul. Hronská č. 1054/27, Sliač 

zapísanej na LV. č. 1 vo forme umiestnenia plávajúcich podláh do troch miestností na prízemí jedna 

o rozlohe 4 x 4m2 a druhá o rozlohe 3 x 4 m2, na poschodí jedna o rozlohe 2,10 x 5,50 m2 od firmy 
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Marius Pedersen, a.s., IČO : 34115901, so sídlom Opatovská 1735, 911 01 Trenčín za cenu 1,00 €. 

                             Hlasovanie  za             11 

proti   

     zdržali sa   

     neprítomní      

 

16. Schválenie Návrhu rozpočtového opatrenia č.1/2017 

Pani Chudíková rozpočtovému opatreniu uviedla, že oproti tomu, čo dostali poslanci v materiáloch 

sa uskutočnili zmeny. MŠ SNP ešte pred MsZ predložila požiadavku na ich rozpočtové opatrenie, 

nakoľko pri schvaľovaní rozpočtu sa zmenila štruktúra podprogramov a nestihli na túto zmenu 

reagovať, mali opačne narozpočtované výdavky. Je potrebný presun a zapojenie svojej príjmovej 

časti do výdavkovej časti. Vo výdavkovej časti rozpočtu mesta je potrebné upraviť výdavkovú časť 

o 700 € - dotácia pre MŠ J. Cikkera, ďalej o sumu 8 000 € - dotácia pre MsKS, 5 000 € - podpora 

práce s mládežou, 1 300 € - kúpa kovového prístrešku. V príjmovej časti je potrebné rozpočet 

navýšiť o sumu 15 971 € - finančný príspevok Implementačnej agentúry MPSVaR SR (podpora 

opatrovateľskej služby).  

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 

MsZ Sliač schvaľuje 

v príjmovej časti  

navýšenie rozpočtu 

zdroj 3AC1, EK 312 o + 15 971,00 €, Implementačná agentúra, príspevok na opatrovateľskú 

službu, 

a 

vo výdavkovej časti  

poníženie rozpočtu 

program 7.1.1, FK 09111 o - 12 100,00 € návrh rozpočtového opatrenia MŠ SNP 

navýšenie  rozpočtu 

program 1.5, FK 0111, EK 630 o + 13 500,00 € spoločná úradovňa ZV – stavebný úrad 

program 7.1.2, FK 09111 o + 22 110,00 € návrh rozpočtového opatrenia MŠ SNP  

program 7.2.2, FK 0911 o + 700,00 € účelová dotácia na rok 2017 pre MŠ J. Cikkera, Sliač na 50. 

výročie 

program 11.6, FK 0820, EK 640 o + 8 000,00 € účelová dotácia na rok 2017 pre MsKS na 60. 

ročník Sliačskeho kultúrneho leta, 

program 13.7.12, FK 0620, EK 710 o + 1 300,00 € kovová konštrukcia – prístrešok po SITA, 

bývalý areál po SITA 

presuny v rámci  rozpočtu 

program 11.17, FK 1040, EK 640 o - 5 000,00 € presun na základe požiadavky na čerpanie z inej 

ekonomickej klasifikácie, 

program 11.17, FK 1040, EK 630 o + 5 000,00 € presun na základe požiadavky na čerpanie z inej 

ekonomickej klasifikácie. 

                           Hlasovanie      za          11 

 proti   

      zdržali sa   

      neprítomní        

 

17. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2017       

V zmysle § 18f ods. 1 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení predložila pani Škorňová 

– hlavná kontrolórka mesta návrh plánu kontrolnej činnosti: 

- kontrola vybavenia sťažností a petícií, 

- kontrola správnosti inventarizácie účtov hlavnej knihy k 31.12.2016 so zameraním na účty 
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pohľadávok a záväzkov, 

- kontroly vykonávané na základe uznesení MsZ Sliač, 

- kontroly vykonávaného z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa HKM 

dozvedela pri výkone svojej činnosti, 

- dokončenie kontroly sociálneho fondu, 

- vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu za rok 2016. 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 

MsZ schvaľuje     

plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Sliač na 1. polrok 2017. 

                             Hlasovanie  za          11 

proti   

     zdržali sa   

     neprítomní 

 

18. Správa o vykonaných kontrolách, správa z kontrolnej činnosti za rok 2016 

Dôvodovú správu k bodu predložila pani Škorňová – hlavná kontrolórka mesta, ktorá tvorí prílohu 

č.1 zápisnice. 

Kontrola vybavenosti interpelácií (kontrolované obdobie 5.2.2015 – 22.9.2016), počet interpelácií 

73, z toho 2 otázky vyhodnotila ako návrhy, ktoré boli zodpovedané. Nevybavených interpelácií 

bolo celkovo 8.  

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a majetkom mesta v roku 2016 – preverenie 

obstarania chodníka na Hájnickej ulici – obstarávacia cena 10 356,24 €. Mesto obstaralo chodník 

v hodnote 10 356,24 €. Uvedené dielo bolo zhotovené dvomi dodávateľmi v mesiaci november 

2016. Prvý dodávateľ zabezpečil zhotovenie chodníka bez asfaltovej vrstvy v hodnote 4 126,80 €, 

druhý dodávateľ zabezpečil dodanie a spracovanie obaľovanej asfaltovej drvy v hodnote 6 229,44 

€. Zákazka bola rozdelená na dve akcie a táto skutočnosť bola na predchádzajúcom zastupiteľstve 

pripomienkovaní ako neprípustná. Pán primátor zdôvodnil tento postup ako cenovo výhodnejší. 

Pani Škorňová uviedla, že išlo o zákazku s nízkou hodnotou s limitom do 70 000 €. Zákazka na 

stavebné práce v hodnote 10 356 € spadá do najnižšieho limitu 70 000 €. Keby bola hodnota tejto 

zákazky vyššia ako 70 000 €, došlo by k jej rozdeleniu a v tomto prípade by išlo o porušenie § 6 

ods. 16 zákona o verejnom obstarávaní. Pani Škorňová zdôraznila, že v tomto prípade nebol 

porušený zákon.  

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami u subjektu Mestský úrad Sliač. Predmetom 

kontroly bola kontrola nedaňových pohľadávok a kontrola majetku mesta so zameraním na kontrolu 

evidencie pozemkov. V rámci tejto kontroly upozornila p. Škorňová na nesúlad medzi evidenciou 

nedaňových pohľadávok a účtovníctvom. K 31.12.2015 bol vykázaný rozdiel vo výške 15 807 €. 

Vzhľadom na uvedenú skutočnosť je veľmi ťažké posúdiť platobnú disciplínu mesta. Rozdiely sú 

spôsobené nesprávnym účtovaním za obdobie 2014, 2013 a spätne. Ďalej uviedla, že mesto nemá 

presnú evidenciu pozemkov, ktoré má vo svojom vlastníctve. Z uvedeného dôvodu vzniká problém 

pri účtovaní predaja pozemkov. Ako príčinu tohto problému uviedla preklopenie starého účtovného 

programu do nového. Uviedla, že sa bude pracovať na odstránení tohto problému postupne.  

Pán primátor uviedol, že je spracovaný presný súpis pozemkov katastra Sampor, Hájniky a Rybáre.  

Je potrebné si pozrieť všetky uznesenia od rolu 2010 a pani Klimentová bude porovnávať, ktoré 

pozemky už mesto predalo a nebudú už figurovať v majetku mesta. Pán primátor zdôraznil, že keď 

nastúpil bol na MsÚ neporiadok, ako posledné bude treba vypracovať evidenciu hrobov.  

Pani Škorňová predložila poslancom Správu z kontrolnej činnosti za rok 2016, ktorá tvorí prílohu 

č.2 zápisnice. Uviedla, že na uvedených kontrolných zisteniach trvá. Ohľadne vyplatenia odmien 

uviedla, že bola na školení a od 1.1.2018 do zákona o rozpočtových pravidlách do § 17 zakotvili 

znenie, že aj rozpočtové organizácie budú mať povinnosť použiť výdavky iba do výšky svojich 

príjmov. Ak chcela MŠ odmeny vyplatiť, mala mať v prvom rade prostriedky zabezpečené 
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v rozpočte, keby ich mala, nemuselo by mesto MŠ dofinancovať. Pri výpočte celkového prebytku 

za mesto Sliač sa berú do úvahy príjmy a výdavky rozpočtových organizácií, pričom bilancia 

príjmov a výdavkov za mesto nesmie byť v mínuse. Uviedla, že ani mesto nemalo posielať finančné 

prostriedky vo viac ako 1/12 stanoveného rozpisu, MŠ si mala dávať pozor koľko  má finančných 

prostriedkov na účte a koľko míňa. K obstaraniu necertifikované hracieho prvku p. Škorňová 

uviedla, že naďalej trvá na svojom vyjadrení. Ohľadne tejto veci získala také stanovisko, že všetky 

herné prvky, ktoré sú umiestnené na verejnosti aj  materských školách musia byť certifikované, čo 

určuje nariadenie vlády č.349/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických 

požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských 

ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia. P. Škorňová zdôraznila, že v zmysle Vyhlášky ministerstva 

školstva SR  č.306/2008 za vytvorenie bezpečných a hygienických podmienok na predprimárne 

vzdelávanie zodpovedá riaditeľ a preto v tomto prípade je povinnosťou riaditeľa obstarávať na 

školský dvor bezpečné certifikované hracie prvky a na druhej strane zo strany materskej školy 

a teda aj zo strany zriaďovateľa postupovať v súlade s platnou legislatívou a chrániť sa, pretože 

zodpovednosť za deti je na našej strane a je rozdiel, či sa dieťa poraní na certifikovanom alebo 

necertifikovanom hracom prvku.  

Pán primátor k interpelácii p.Palečku ohľadne leteckých dní uviedol, že nejde o súkromnú akciu, 

účasť na nej má vláda SR – Ministerstvo obrany SR, a že p. Palečka bude prizvaný na rokovanie. 

Informoval, že mesto zaslalo list na Ministerstvo obrany ohľadne merania hlučnosti, aby boli na 

území mesta monitorovacie stanice na meranie hluku a dopadu emisií na životné prostredie. 

K interpelácii p. Koreňa ohľadne nie možného čerpania eurofondov z dôvodu nelegálnej práce pán 

primátor uviedol, že to nie je pravda, nakoľko je možné žiadať o granty do 15. marca a do júna 

2017. K interpelácii p. Bakšu uviedol, že nový Rokovací poriadok neukladá zverejňovať 

interpelácie na webovom sídle mesta.  

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 

MsZ berie na vedomie 

správu o vykonaných kontrolách hlavnou kontrolórkou Mesta Sliač   

                    Hlasovanie  za            11     

proti   

     zdržali sa   

     neprítomní 

MsZ berie na vedomie 

správu z kontrolnej činnosti za rok 2016. 

                            Hlasovanie  za              11 

proti   

     zdržali sa   

     neprítomní       

 

19. Slovo pre verejnosť 

Pán Kujan uviedol, že je trápne vystúpiť k niečomu, čo ešte  nebolo prerokované, jedná sa 

o rýchlostnú komunikáciu R2. Informoval zastupiteľstvo o tom, čo urobilo občianske združenie za 

posledné obdobie. Opýtal sa, čo bolo urobené zo strany mesta od stretnutia, ktoré sa konalo 

1.12.2016. Podľa informácií občianskeho združenia sa naďalej pracuje na trasovaní R2 variantom 

C3. Zo strany OZ išla sťažnosť na Ministerstvo zdravotníctva SR. OZ obdržalo odpoveď dňa 

10.1.2017, na ktorú OZ nespokojne reagovalo. Pokiaľ sa nebudú riešiť sťažnosti OZ, budú to riešiť 

súdnou cestou a cez masmédiá. Ďalej napísali sťažnosť na NDS, ktorá sa týkala vyjadrení p. 

Mišoviča. Ak to mesto nebude riešiť, OZ napíše sťažnosť ministrovi dopravy, ako sa správa ich 

priamo podriadená zložka. Ďalej pán Kujan upozornil na uznesenie č.195/2016, v ktorom sa 

uvádza, že lokalita č.9 záložná plocha pre R2 z ÚP mesta bola vylúčená, nakoľko výsledky 

prieskumu potvrdili výskyt minerálnych prameňov na miestach trasovania rýchlostnej komunikácie 
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R2. Ďalej uviedol, že p.Turčan povedal, že aktualizáciou ÚP sa zaktualizovala aj hranica druhého 

ochranného pásma kúpeľov až po kataster mesta Zvolen. Upozornil na to, že to nie je pravda. 

K rozšíreniu ochranného pásma nedošlo a je potrebné sa týmto zaoberať. Poukázal na to, že 

advokátska kancelária JUDr. Uhaľ je momentálne zaneprázdnená a nechce už ďalej s OZ 

spolupracovať. Požiadal poslancov, aby odsúhlasili, že bude potrebné tieto právne služby zaplatiť. 

Pán primátor uviedol, že ak by všetky občianske združenia žiadali o zaplatenie právnych služieb, 

ako by mesto dopadlo. Ďalej uviedol, že mesto bude v riešení tejto problematiky nápomocné. 

K rýchlostnej komunikácii R2 vystúpi v bode Rôznom.  

Pán Bálint poukázal na nesprávne veci, ktoré sa v meste odohrávajú. Ako prvú vec uviedol, že pán 

primátor na verejnosti vyhlásil, že pani riaditeľka Janáková dávala veľké odmeny pani učiteľke 

Bálintovej, ktoré sa potom delili. Poukázal na nesprávne konanie primátora mesta. Ďalej poukázal 

na konanie leteckých dní na Sliači. Na internetovej stránke SIAF je uvedené, že mesto Sliač je 

zapísané ako spoluorganizátor leteckých dní. Pri takej vysokej návštevnosti tohto podujatia ako 

tomu bolo v roku 2016 okolo 120 000 návštevníkov, mesto nezískalo žiadne finančné prostriedky. 

Finančné prostriedky by mohli byť použité na rôzne opravy v meste. Poukázal na nutnú opravu 

dreveného prístrešku na parkovisku pred MsÚ, ktorý je v dezolátnom stave.    

Pani Janáková predniesla stanovisko ako riaditeľka MŠ k Správe o kontrolnej činnosti za rok 2015 

nasledovne.  

K bodu 1, kde pani kontrolórka uvádza, že Reklamné služby – obstarávanie reklamy (rovnaký typ 

služby u troch rôznych dodávateľov) považuje za neefektívne nakladanie s verejnými zdrojmi, 

napriek tomu, že materská škola nežiadala na tento účel dofinancovanie od zriaďovateľa. Pani 

Janákovú zaráža tvrdenie pani kontrolórky „napriek tomu, že materská škola nežiadala na tento účel 

dofinancovanie od zriaďovateľa“, keďže pani kontrolórka musí veľmi dobre vedieť, že uvedenej 

MŠ bola schválená 24.9.2015 dotácia vo výške 18 000 €, teda logicky mala MŠ na účte dostatok 

finančných prostriedkov a teda samozrejme, že už ďalšie prostriedky žiadať nemusela.  

K bodu 2 – Nedodržanie rozpočtových pravidiel pri vyplatení odmien za mesiac 11/2015 – p. 

Janáková uviedla, že v tomto prípade má podiel viny aj mesto ako zriaďovateľ, nakoľko 

poukazovalo v období 1-7/2015 obidvom materským školám finančné prostriedky vo výške viac 

ako 1/12 stanoveného ročného predpisu. S týmto tvrdením p. Janáková súhlasí, akurát p. 

kontrolórka zabudla uviesť, že to bolo v zmysle schváleného rozpočtu pre jednotlivé MŠ 

podpísaného primátorom mesta a za prítomnosti p. Suchej a jej účtovníčky p. Popundovej to bolo 

nahraté do účtovného programu, na základe čoho bol vypracovaný finančný plán výdavkov aj 

s odmenami. Až po upozornení p. Janákovej na neproporcionalitu jednotlivých rozpočtov k VZN, 

ekonomický úsek zistil rozpor s legislatívou a náhle bez akéhokoľvek upozornenia boli MŠ od 

1.7.2015 znížené mesačné dotácie, čo potvrdila aj p. Chudíková a za uvedené skutočnosti sa aj 

ospravedlnila na zastupiteľstve dňa 24.9.2015. Hoci p. Janáková niekoľkokrát žiadala 

o dofinancovanie MŠ, čo je písomne preukázateľné, aj napriek viacerým prísľubom 

k dofinancovaniu nedošlo, hoci už v auguste bolo jasné, že financie podobne ako pre MŠ SNP, ani 

pre MŠ J. Cikkera postačovať nebudú. Jednalo sa o sumu 6 000 €, ktoré boli použité na nákup 

vybavenia zastaralého interiéru. Pritom MŠ SNP dofinancovaná bola, ale MŠ J. Cikkera nebola.  

Na základe uvedených skutočností p. Janáková dôrazne odmieta akékoľvek nedodržanie 

rozpočtových pravidiel pri vyplatení absolútne primeraných odmien, pretože keby zriaďovateľ 

postupoval v zmysle platnej legislatívy, finančný plán MŠ by bol vyzeral úplne ináč a keď už 

zriaďovateľ aj pochybil, mal pristupovať k dofinancovaniu obidvoch MŠ rovnako, čím by aj MŠ J. 

Cikkera mala dostatok finančných prostriedkov na účte.  

Ďalej p. Janáková reagovala na bod 3 – Obstaranie necertifikovaného hracieho prvku považuje p. 

kontrolórka za neefektívny nákup – p. Janáková trvá na tom, že nie všetky prvky umiestnené na 

školskom dvore musia mať certifikát. V prípade kontrolovaného dreveného auta sa jedná 

o stacionárny prvok s podobnými vlastnosťami ako je záhradná lavička prípadne iné dekoratívne 

prvky trávnika. P. Janáková dostala aj vyjadrenie od zamestnankyne certifikačného úradu p. 



        /         /2017                Mesto Sliač.      Zápisnica z 18. rokovania MsZ dňa 23.02.2017   

 

 

12 
 

Hudecovej z TUV SLOVAKIA. V uvedenej záležitosti s pedagogickou radou zvážili, že i po 

dodatočnej platbe za certifikát celková nadobúdacia cena bola oproti podobným výrobkom na trhu 

veľmi výhodná. Preto aj s ohľadom na veľkú obľúbenosť uvedeného prvku medzi deťmi si dali 

certifikát vyhotoviť. Zdôraznila, že certifikačná organizácia nepožadovala absolútne žiadne 

technické úpravy, či zmeny, teda uvedený výrobok bol vyrobený veľmi kvalitne a zohľadňoval 

všetky atribúty, hlavne čo sa týka bezpečnosti a zdravia detí, ktoré je prvoradé. Dôrazne p. 

Janáková odmieta, že to bol neefektívny nákup, nakoľko je to najobľúbenejší prvok školského 

dvora rozvíjajúci osobnosť dieťaťa vo viacerých oblastiach. Na záver poďakovala poslancom za 

schválenie dotácie pre MŠ J. Cikkera.  

 

20. Informácie primátora Mesta Sliač o stave príprav investícií v lokalitách – Sampor, 

Trebuľa, ul. Na Brázdach, ul. Mlynská, ul. Továrenská, ul. Pionierska, ul. SNP 

Pán primátor ohľadne vybudovania vodovou v Sampore uviedol, že okrem pozemkov je pripravené 

všetko, s p. Beličkom ešte nerokoval, je potrebné osloviť dodávateľov elektrickej prípojky, firma, 

ktorá uskutoční vrt je už vysúťažená. Financovanie tejto investície sa plánuje z kladného výsledku 

hospodárenia, ktorý bude známy v júni 2017. Ohľadne miestnej časti Sliač-Trebuľa uviedol, že 

pozemky sú vykúpené, projekt je vypracovaný, dokončieva sa projekt napojenia na dažďovú 

kanalizáciu obce Kováčová. Pán primátor uviedol, že na vybudovanie komunikácie na ul. Na 

Brázdach nemá mesto finančné prostriedky. Na ul. Mlynskú a ul. Továrenskú mesto dalo 

aktualizovať projekt. Na rekonštrukciu plochy medzi školou a školskou jedálňou je pripravená 

ohlasovacia povinnosť na stavebné úpravy, projekt je kompletne vypracovaný. Mesto osloví 

sliačske firmy – Sliačan, Renovia, Doprastav, Skanska. Na rekonštrukciu ul. SNP od ul. ČSA až po 

ul. Krátku je projekt pripravený už dva roky, platnosť stavebného povolenia končí tohto roku 

v máji, preto s rekonštrukciou chodníka musí mesto do tohto termínu začať. Pán Trebuľa má 

možnosť prispieť na rekonštrukciu chodníka finančnými prostriedkami.  

Pán Gabaš sa opýtal k ekonomickej stránke investícií. Opýtal sa na financovanie vodovodu 

v Sampore. Pán primátor odpovedal, že sa bude financovať z prebytku hospodárenia, ide 

o investíciu vo výške cca 50 000 – 60 000 €. Pani Chudíková navrhla, že je možné ju financovať 

z časti z rezervného fondu a z prebytku hospodárenia. Pán Gabaš uviedol, že je podľa neho 

prioritou č.1 vybudovanie vodovodu v Sampore, jednou z možností financovania vodovodu 

v Sampore je fond z predaja majetku, ktorý ešte nie je v rozpočte zahrnutý. Pani Chudíková uviedla, 

že fond z predaja majetku je vytvorený, ale ešte neprebehli všetky prevody. Keď prebehnú všetky 

platby, začlenia sa do rozpočtu jedným rozpočtovým opatrením. Pán Gabaš vyzval poslancov, aby 

sa zameriavali hlavne na peňažné stránky rozpočtu, ktorý je základným dokumentom nášho mesta. 

Je potrebné sa zamerať na konkrétne veci, podstatné veci. Už štyri roky sa MsZ zaoberá 

vodovodom v Sampore. Je veľmi dôležité hľadať zdroje financovania, aby sa veci doriešili. Ako 

príklad uviedol zameranie sa na predaj mestského majetku, ktorý je zbytočný, ako napr. kotolne. 

Pán primátor uviedol, že by sa mala stretnúť finančná a stavebná komisia, mal by sa spísať celý 

mestský majetok, a určiť, ktoré nehnuteľnosti mesto zrekonštruuje a ktoré odpredá. Keď sa podarí 

predať dom na ul. Hájnickej a budovu na bývalom družstve, mesto získa cca 60 000 €. Pán primátor 

uviedol, že bolo zvykom odpredávať majetok osobitným zreteľom. Mesto má možnosť získať 

väčšie finančné prostriedky formou verejnej obchodnej súťaže, kto dá viac. Pán Palečka uviedol, že 

nemá vedomosť, že by mesto niečo neoprávnene predalo osobitným zreteľom.  

Pán Karniš označil návrh pána Gabaša ako racionálne riešenie. Uviedol, že finančná komisia je len 

poradný orgán. Navrhol, aby sa uskutočnilo stretnutie poslancov bez verejnosti, na ktorom si 

podrobne rozanalyzujú rozpočet a aby si poslanci určili priority, akcie, ktoré je potrebné urobiť. Pán 

Karniš reagoval na informáciu pána primátora ohľadne vybudovania komunikácie na ul. Na 

Brázdach, že mesto nemá na túto investíciu finančné prostriedky. O tom, že je potrebná 

rekonštrukcia tejto komunikácie sa hovorí už dvadsať rokov. Opýtal, či sa plánuje táto investícia 

uskutočniť na budúci rok. Pán primátor uviedol, že bol schválený nový Rokovací poriadok, mailom 
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sú pozývaní všetci poslanci na zasadnutie každej komisie. Vyzdvihol prácu finančnej komisie, nemá 

žiadne výhrady voči rozhodnutiam tejto komisie, ktoré doteraz všetky rešpektoval. Pani Chudíková 

uviedla, že pri rozpočte mali poslanci možnosť prísť na zasadnutie komisie, ale prišli len niektorí. 

Na finančnej komisii sa rozpočet mesta prechádza hĺbkovo, uviedla, že tento rok mali možnosť 

všetci poslanci participovať na tvorbe rozpočtu.  

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 

MsZ berie na vedomie 

informácie primátora Mesta Sliač o stave príprav investícií v lokalitách Sampor, Trebuľa, ul. Na 

Brázdach, ul. Mlynská, ul. Továrenská, ul. Pionierska, ul. SNP. 

                      Hlasovanie  za          10 

proti   

     zdržali sa   1  Koreň 

     neprítomní     

 

21. Schválenie investičných akcií Mesta Sliač na rok 2017 a spôsobu ich financovania 

prostredníctvom úveru 

Pani Chudíková uviedla, že boli predložené krycie rozpočty na investičné akcie s predpokladanou 

cenou pred vysúťažením nasledovne: 

- rekonštrukcia spevnenej plochy a vnútorného dvora, ZŠ Sliač – 58 893,55 €, 

- rekonštrukcia chodníka a príslušenstva na križovatke ulíc SNP a ČSA – 62 880,55 €, 

- prístupová komunikácia, IBV Trebuľa – 176 195,92 €. 

Celková cena investícií spolu činí 297 970,02 €. 

Pani Chudíková uviedla, že na základe krycích listov oslovila štyri banky (VÚB, SLSP, ČSOB, 

PRIMA BANKA). Zatiaľ má indikatívne cenové ponuky od troch bánk, ktoré vypracovali ponuku 

na úver po dobu splácania 10 a 15 rokov a to s fixnou sadzbou úroku a možnosťou EURIBOR – 

kĺzavá sadzba úroku. Finančná komisia odporúča, ak sa bude brať úver, aby sa zobral s fixnou 

sadzbou úroku, ktorá sa nemení počas celého splácania úveru. Najlepšiu ponuku predložila VÚB 

a.s., ktorá vypočítala fixnú sadzbu 0,96% a EURIBOR 0,52% za rok. Poplatok  za poskytnutie 

úveru je tiež najnižší v porovnaní s inými bankami a to 0,05%, poplatok za vedenie úverového účtu 

je cca 4,5 € za mesiac. Pani Chudíková uviedla, že ešte čaká na indikatívnu ponuku od Prima 

banky. Pán primátor uviedol, že veľmi zlý stav komunikácií je na ul. Rybárskej a ul. Na Brázdach, 

ktoré bude možné zrekonštruovať hneď, ako sa splatí úver za kotolne, za Domov seniorov. Ako 

priority ohľadne investičných akcií uviedol ako prvé vybudovanie vodovodu v Sampore, 

vybudovanie komunikácie na Trebuli, chodník na križovatke ulíc SNP a ČSA, rekonštrukcia plochy 

pri ZŠ Sliač.  

Pán Karniš požiadal finančnú komisiu, aby vypracovala súpis všetkých úverov, dokedy sa ešte budú 

splácať, aby bolo možné určiť termín opravy komunikácie na ul. Na Brázdach a na ul. Rybárskej. 

Pán primátor uviedol, že do najbližšieho zasadnutia MsZ to bude pripravené. Navrhol, že je možné 

prijať uznesenie, že sa uvedené komunikácie budú rekonštruovať aj v akom poradí.  

Pán Koreň sa opýtal, prečo sa mesto zaujíma o dlhodobé úvery a nie o strednodobé. Pani Chudíková 

odpovedala, že mesto poskytlo bankám také podmienky, aby malo mesto čo najnižšie splátky. 

Mesto sa snaží pracovať na výdavkoch, tak by boli pokryté z podielových daní a z bežných príjmov. 

Pani Škorňová informovala, že mesto zaplatí na úrokoch za 10 rokov cca 15 000 €. Pán primátor 

uviedol, že podmienky pre čerpanie úveru sú teraz výhodné.   

Pán Bakša uviedol, že súhlasí s úverom, len musí vedieť, ktoré investičné akcie sa budú robiť ďalej. 

Pani Chudíková uviedla, že banka vyžaduje schváliť konkrétne investičné akcie, ktoré sa budú 

financovať z úveru. Uviedla, že je možné novým uznesením schváliť ďalšie akcie, ktoré sa plánujú 

uskutočniť v budúcnosti. Pán primátor navrhol, že v bode Rôznom sa môže takéto uznesenie prijať. 

Pani Chudíková informovala, že nie je sankcia za nedočerpanie úveru. Mesto bude splácať len to, 

čo vyčerpáme. Čerpať finančné prostriedky budeme v tomto roku, ale úver sa bude splácať od 
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1.1.2018.  

Pán Palečka označil vybudovanie vodovodu v Sampore ako prioritu, ktoré je potrebné urobiť ako 

prvé, plochu pri ZŠ a chodník na ul. SNP je tiež potrebné urobiť. K vybudovaniu komunikácie na 

Trebuli uviedol, že pre 100 ľudí sa robí investičná akcia vo výške 180 000 €. Pre porovnanie 

uviedol vybudovanie komunikácie na ul. Rybárskej, kde je okolo 1 000 obyvateľov. Poukázal na 

nedôslednosť a chyby z minulosti, kvôli ktorým musí teraz mesto splácať úver. Uviedol, že ho 

zaskočila suma za túto investíciu, lebo sa hovorilo o sume cca 100 000 €. Ďalej uviedol, že 

nepokladá za normálne, aby sa niekto pri novo vybudovanom dome brodil v blate ako je to 

v prípade obyvateľov na Trebuli. Pán primátor k sume za investičnú akciu na Trebuli uviedol, že 

pôvodný projekt nezahŕňal projekt dažďovej kanalizácie. Mesto muselo odkúpiť pozemky od p. 

Boďu a p. Haríka, čím sa dĺžka opravovanej komunikácie zväčšila. Cena sa navýšila z dôvodu 

potreby vybudovania dažďovej kanalizácie, ktorú je potrebné urobiť. 

Pán Čáky sa poďakoval poslancom, uviedol, že tento problém už riešia 9 rokov a verí, že sa ho 

podarí doriešiť. Informoval, že  na Trebuli sa nachádza približne 14-16 domov, a žije tam približne 

80 ľudí, ktorí tam majú trvalý pobyt. Ešte sú tam dva voľné pozemky a dva neskolaudované domy, 

počet obyvateľov sa zvýši na 100. Mestskú časť Trebuľa prirovnal k mestskej časti Sampor. 

Poukázal na to, že výberovým konaním dôjde k úspore potrebných finančných prostriedkov cca 

o 20 -30%. Pán Čáky poukázal na teraz platnú legislatívu, že sa nevydá stavebné povolenie skôr, 

kým nie sú dokončené inžinierske siete.  

Pán Kíšik označil za nesprávne, aby sa porovnávala ul. Rybárskej a Trebuľa. Uznal, že ul. Rybárska 

si tiež vyžaduje opravu, ale stav na Trebuli je katastrofálny.  

Pán Frick uviedol, že pozná situáciu na Trebuli. Informoval, že 4 800 obyvateľov mesta Sliač 

z podielových daní za dobu 10 rokov bude splácať 100 obyvateľom, ktorí možno za to nemôžu, ale 

4 800 obyvateľov nemá žiadne právo? Pred 10 rokmi sa na ul. Rybárskej urobili obrubníky, potom 

sa mal urobiť asfaltový koberec. Poukázal na problém pri parkovaním áut, kde dochádza k ich 

poškodzovaniu. Nie je proti vybudovaniu komunikácii na Trebuli. Obyvatelia na ul. Rybárskej tiež 

čakajú už 10 rokov, kedy budú mať cestu hotovú. Navrhol, aby obyvatelia ešte počkali rok, možno 

bude možnosť financovať vybudovanie komunikácie na základe výzvy. Pán primátor uviedol, že 

obyvatelia na Trebuli tam bývajú už 9 rokov, do rozpočtu príde ročne 22 000 €, cca 180 000 € si už 

predplatili.  

Pán Gabaš navrhol schváliť túto investíciu s tým, že by sa poslanci do budúcna zamýšľali na 

uspokojení aj ostatných relevantným spôsobom. Verí, že bude rozpočet mesta v konečnom dôsledku 

ponížený.  

Pán Bakša navrhol, aby sa MsZ konalo o mesiac, na ktorom by sa predložila správa o všetkých 

úveroch mesta, vypracuje sa projekt a naplánujú sa investičné akcie na vybudovanie komunikácií na 

ul. Rybárskej a ul. Na Brázdach, čo bude zakotvené v uznesení. Pán primátor navrhol prijať 

uznesenie v bode Rôznom.  

Pani Škorňová predložila Stanovisko hlavnej kontrolórky k dodržaniu podmienok na prijatie 

návratných zdrojov financovania, ktoré tvorí prílohu č.3 zápisnice.  

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 

MsZ vyslovuje 

súhlas s realizáciou investičných akcií : 

1. Rekonštrukcia spevnenej plochy a vnútorného dvora ZŠ Sliač, 

2. Rekonštrukcia chodníka a príslušenstva na križovatke ulíc SNP a ČSA, 

3. Prístupová komunikácia IBV Trebuľa Sliač – Hájniky. 

                    Hlasovanie  za          11 

proti   

     zdržali sa   

     neprítomní     
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MsZ schvaľuje 

prijatie úveru na realizáciu investičných akcií: 

1. Rekonštrukcia spevnenej plochy a vnútorného dvora ZŠ Sliač, 

2. Rekonštrukcia chodníka a príslušenstva na križovatke ulíc SNP a ČSA, 

3. Prístupová komunikácia IBV Trebuľa Sliač – Hájniky, 

v maximálnej celkovej výške 297 970,02 €. 

                    Hlasovanie  za          11 

proti   

     zdržali sa   

     neprítomní     

MsZ schvaľuje 

vystavenie vlastnej blankozmenky Mesta Sliač spolu s podpísaním dohody o vyplňovacom práve 

ku blankozmenke v súvislosti s prijatím úveru na realizáciu investičných akcií : 

1. Rekonštrukcia spevnenej plochy a vnútorného dvora ZŠ Sliač, 

2. Rekonštrukcia chodníka a príslušenstva na križovatke ulíc SNP a ČSA, 

3. Prístupová komunikácia IBV Trebuľa Sliač – Hájniky, 

v maximálnej celkovej výške 297 970,02 €. 

                           Hlasovanie  za          11 

proti   

     zdržali sa   

     neprítomní     

MsZ berie na vedomie 

stanovisko hlavnej kontrolórky Mesta Sliač k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov 

financovania – investičný úver na financovanie rekonštrukcie miestnych komunikácií 

a vybudovanie prístupovej komunikácie. 

                           Hlasovanie  za          11 

proti   

     zdržali sa   

     neprítomní     

   

22. Informácie primátora mesta 

Pán primátor informoval poslancov ohľadne rýchlostnej komunikácie R2. Uskutočnilo sa stretnutie 

s riaditeľom Dopravoprojetku a s hlavným projektantom, do 30. marca bude hotové stanovisko, 

o ktorom budú najprv osobitne informovať každého starostu. Uviedol, že má možnosť, aby sa stal 

členom komisie na riešenie rýchlostnej komunikácie R2. Spolu s p. Zlatníkovou sa zúčastnili 

stretnutia s tajomníčkou Štátnej kúpeľnej komisie p. Božíkovou v Bratislave, ktorá uviedla, že už 

nevydá iné stanovisko, záporné stanovisko k vybudovaniu rýchlostnej komunikácii cez kataster 

Sliača je nemenné. Pán primátor uviedol, že telefonoval s predsedom OZ p. Tarnócim, ktorý ho 

informoval, že p. Uhaľ už nebude robiť právne služby pre OZ. Pán primátor napísal nasledovnú 

žiadosť Kúpeľom Sliač o vydanie stanoviska. „V súvislosti s medializovanými informáciami 

súvisiace s trasovaním rýchlostnej komunikácie R2 v blízkosti kúpeľov Mesto Sliač zvolalo na deň 

1.12.2016 pracovné rokovanie, predmetom ktorého bolo oboznámenie sa s aktuálnou situáciou ako 

aj podkladmi, na základe ktorých boli tieto informácie zverejnené. Z pracovného rokovania, na 

ktoré ste boli pozvaní aj Vy, zástupcovia kúpeľov, Ing. Udič a Ing. Jágerčíková bola vyhotovená 

zápisnica, ktorý Vám bola následne zaslaná. Nakoľko ste z pracovného rokovania v priebehu 

prestávky odišli a za kúpele nezaznela žiadna pripomienka, návrh alebo vyslovená obava 

z možného poškodenia kúpeľov, Mesto Sliač Vás touto cestou žiada o vydanie písomného 

stanoviska k návrhu trasy rýchlostnej cesty R2 variantom C3 vedenej v blízkosti Kúpeľov Sliač. Z 

hľadiska Vašich záujmov, prípadného ohrozenia prevádzky Kúpeľov Sliač. Vaše stanovisko bude 
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jedným z podkladov nasledujúcich rokovaní s NDS, ako aj ďalších krokoch, ktoré mesto Sliač 

plánuje podniknúť na to, aby trasa rýchlostnej cesty neprechádzala jeho katastrálnymi územiami 

ako aj samotného mesta“. Pán primátor uviedol, že je to aj jeden z dôvodov, prečo sa vzťahy 

s kúpeľmi v poslednej dobe zhoršili.  

Pán primátor uviedol, že bude žiadať, aby pri ďalších rokovaniach boli stanoviská Kúpeľov Sliač, 

obce Kováčovej, občanov Sliača, obyvateľov Podborovej.  

Ďalej pán primátor informoval o stave účtov mesta, finančné prostriedky sú na účtoch účelovo 

viazané:  

 - ČSOB – bežný účet – 202 000 €,  

- Prima banka – účet pre vedenie FZ – 29 000 €,  

- SLSP – účet pre DSS – 112 000 €,  

- VÚB  školský účet – 12 000 €, 

- bežný účet – 283 000 €, 

- rezervný fond – 13 000 €, 

- sociálny fond – 3 000 €, 

- správa bytov – 95 600 €,  

- bežný účet – 116 000 €, 

- účelový účet z predaja majetku – 4 640 €.  

Celkovo  na účtoch mesta 870 240 €. 

Ohľadne kúpeľov pán primátor ešte uviedol, že petícia, o ktorej informovali riaditeľa kúpeľov, 

zapríčinila, že vzťahy s kúpeľmi sa zhoršili. 

Ďalej informoval, že mesto sa dohodlo s riaditeľom firmy Marius Pedersen, že sa budú v meste 

vymieňať poškodené 1100 L kontajnery. Pán primátor informoval, že igelitové vrecia zložené pri 

zberných nádobách, ktoré obyvatelia rodinných domov takto ukladajú nebudú odvezené. Ďalej 

poukázal na to, že ľudia budú upozorňovaní len v prípade, že bude zberná nádoba umiestnená na 

verejnom priestranstve alebo chodníku, ako napr. na ul. Š. Záhorského. Uviedol, že bola 

pripomienka od obyvateľov na ul. Rybárskej, že tam parkujú dlhé dodávkové autá. Niektoré mestá 

majú vypracované VZN o podmienkach parkovania dodávkových aút. Navrhol, aby sa mesto 

zaoberalo touto problematikou. Mesto pracuje na spracovaní projektov, p. Borbély spracoval 

projekt „Záhrada, ktorá učí“, na ktorý základná škola získala finančné prostriedky. V meste sa 

plánujú robiť optické siete, je potrebné na stavebnej komisii stanoviť postup prác. Je spracovaný  

súpis celého majetku, t.j. pozemkov a budov. K pamätníku odchodu sovietskych vojsk uviedol, že 

okrem 1 000 €, ktoré má poslať p. Štefanec je celá investícia zaplatená z finančných darov. Na 

štátny sviatok 1. mája za pomoci vlastných zamestnancov, dobrovoľníkov sa budú robiť ďalšie 

úpravy pamätníka na ul. Cikkerovej. Pani Výbohová expedovala upomienky za nezaplatené dane 

z nehnuteľnosti a poplatku za komunálny odpad, čím prišlo do rozpočtu cca 16 000 € (pohľadávky 

boli vo výške cca 31 000 €).  

V zmysle Rokovacieho poriadku dal pán primátor hlasovať o predĺžení zasadnutia MsZ o pol 

hodinu. Za predložený návrh hlasovali všetci poslanci.  

Ohľadne zelene pán primátor uviedol, že sa zúčastňuje viacerých konferencií s touto tematikou, 

schválil sa plán rozvoja mesta a napriek tomu bojujú proti výsadbe kvetov hlavne p. Koreň a p. 

Balgová. Uviedol, že občania mesta sú šťastní, že mesto ináč vyzerá, nemusia sa hanbiť, keď príde 

k nim návšteva. Pán primátor informoval, že zeleň v prvom rade vychováva, vytvára príjemné 

životné prostredie nielen pre obyvateľov, ale aj pre návštevníkov mesta, chráni autá pred slnečným 

žiarením, zvlhčuje ovzdušie, ale to najpodstatnejšie je, že v peknom meste sa lepšie predávajú 

nehnuteľnosti. Nechápe, prečo niekto bojuje proti zeleni, ak by sme ju úplne zrušili a bude sa trikrát 

do roka kosiť ako v minulosti, mesto vrátime späť do roku 2009.  

Pán primátor poukázal na nezmyselnú zmluvu s firmou FINMOS na nákup cenných papierov,  

ktoré nemajú žiadnu hodnotu. Poukázal na zlú zmluvu medzi mestom a firmou IES, ktorá mala 

zabezpečiť efektívne tepelné hospodárstvo, ktorú dostal na stôl 13.1.2011, zmluva nebola nikde 
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zaevidovaná v registratúrnom denníku a mesto sa teraz súdi o sumu cca 1 700 000 €. Vec je na 

Krajskom súde, lebo sudkyňa rozhodla, že mesto podpísaním takejto zmluvy je spoluzodpovedné 

vo výške 50%. Mesto sa voči rozsudku odvolalo, ako aj druhá strana. Potom sa bude rozhodovať o 

tom, kto komu akú škodu spôsobil.             

Ohľadne firmy FINMOS pán primátor uviedol, že v roku 2007 hlasoval spolu s p. Urbancom za 

niečo, čo im nebolo jasne vysvetlené. Vtedajší poslanci schválili 18 000 € na rekonštrukciu 

verejného osvetlenia. Ďalšími dodatkami bez účasti a vedomia MsZ sa suma zvýšila až na 485 000 

€. Akcie mesto Sliač v roku 2024 bude môcť odpredať za 1 €. Mesto takto spláca ročne 36 000 € až 

do roku 2024. Informoval o zozname ulíc, na ktorých ktoré mesto zrekonštruovalo verejné 

osvetlenie za posledných päť rokov. Ulica Š. Záhorského – 15 kusov led svietidiel stálo cca 4 000 €, 

keby mesto nenakupovalo akcie firmy FINMOS, mohlo sa urobiť deväť ulíc každý rok. Ďalej sa 

vymenili svietidlá na uliciach - Sládkovičova, Mládežnícka, Partizánska, Kukučínova, 

Hviezdoslavova, Jarná, Na Brázdach, Pod Kozákom, Hájnická, Na Slatinkách, Letná. Celkové 

náklady boli spolu cca 20 000 €.  

Pán primátor poukázal na zlý odpredaj stavebného pozemku pri základnej škole. Uviedol, že 

pozemok nebol nikdy stavebným pozemkom, pretože nie je v územnom pláne takto začlenený. 

Mesto bolo núteného ho zameniť, čím stratilo finančné prostriedky vo výške cca 62 000 €. Ohľadne 

zábezpiek uviedol, že ide o záväzok voči nájomníkom mestských bytov vo výške cca 216 000 €. 

Tohto roku mesto splatí posledných 30 000 € nájomcom nájomných bytov. Uviedol, že na účte 

finančných zábezpiek je cca 29 000 €, nájomných bytov je 94, výška zábezpeky, ktorú je potrebné 

na tento účet vložiť je ešte cca 41 000 €. Navrhol dať na budúci rok do rozpočtu finančné 

prostriedky, ktoré by sa presunuli na účet zábezpiek, ktoré by tam mali byť. Zábezpeky by podľa 

zákona mali byť na zvlášť účte a v takej výške, v akej ich mesto  vyberalo. Ďalej pán primátor 

poukázal na starý problém komunikácia na Trebuli v sume 176 000 €, ktorý musí teraz mesto riešiť. 

Ako ďalší problém uviedol bývalý Podnik bytového hospodárstva, ktorý nebol metodicky 

usmerňovaný a kontrolovaný, predbežná suma, ktorá chýba obyvateľom na účtoch je cca 245 000 €. 

Ďalej poukázal na výmenu zánovnej deväťročnej strechy na nájomnom bytovom dome na ul. 

Rybárskej v hodnote cca 48 000 €. Mesto muselo vynaložiť finančné prostriedky v sume cca 10 000 

€ na znovuzrekonštruované parkovisko na ul. Gorkého, ktoré bolo vybudované protizákonne, boli 

urobené revízie elektrických zariadení za dva roky v hodnote cca 30 000 €, protipožiarny poriadok 

– BOZP za cca 26 000 €. Ohľadne SEZY uviedol, že bol dlh vo výške cca 72 000 €, teraz je na účte 

40 000 €. Pán primátor uviedol, že keby mesto nemuselo vynaložiť finančné prostriedky na uvedené 

veci, mesto by malo cca 1 000 000 € navyše. Informoval, že porušil jeden zákon, kde hranica 

verejného obstarávania je 20 000, ktorú prekročil o 10 000 €. Teraz je vyšetrovaný vo veci zločinu, 

machinácie pri verejnom obstarávaní. Zamestnanci aj on je vyšetrovaný Národnou kriminálnou 

agentúrou. Ohľadne vyhodnotenia ankety týkajúcej sa znečistenia okolo zberných nádob v meste 

uviedol, že občania si vybrali možnosť, že za odvoz odpadu uloženého pri zberných nádobách si 

budú platiť tí občania, ktorí ho vytvoria. Občanom záleží na vyriešení tohto problému, lebo uviedli 

aj iné možnosti a hodnotné nápady, ako sa dá tento problém riešiť. Poukázal na problémové 

občianske združenie Kardioklubu, ktorého prevádzkovateľom je p. Chamila. Komisia obchodu, 

služieb, podnikania a sociálno-zdravotná adresovala list na Ministerstvo vnútra SR, v ktorom 

žiadajú o zrušenie združenia. Mesto rokovalo s majiteľom budovy, akým spôsobom sa dá ukončiť 

nájom, majitelia uvažujú, že by pozemok predali. V takomto prípade by mesto mohlo kúpiť 

pozemok a vybudovať parkovacie miesta. Pán primátor informoval, že plot, na ktorom má p.Boldiš 

reklamu nie je majetkom mesta. Národné informačné stredisko SR vyhodnotilo Mesto Sliač ako 

mesto s predpokladom stabilného rozvoja, na čo má mesto aj certifikát. 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 

MsZ berie na vedomie 

informácie primátora Mesta Sliač. 

                    Hlasovanie  za              10 
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proti   

     zdržali sa     1 Koreň 

     neprítomní    

 

23. Schválenie pani PhDr. Dagmar Bellovej PhD. za predsedu komisie pri MsZ Sliač – komi- 

sia obchodu, služieb, podnikania a sociálno – zdravotná 

Pán Žabka – prednosta MsÚ uviedol, že pani poslankyňa Mikušová sa vzdala predsedníčky komisie 

obchodu, služieb, podnikania a sociálno-zdravotnej. Na poslednom zasadnutí tejto komisie členovia 

navrhli, aby sa predsedníčkou komisie stala p. Dagmar Bellová.  

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 

MsZ schvaľuje 

Dagmar Bellovú za predsedníčku komisie obchodu, služieb, podnikania  a sociálno – zdravotnej. 

                       Hlasovanie  za               9 

proti   

     zdržali sa     1 Koreň 

     neprítomný        1 Škamla 

 

24. Interpelácie poslancov 

Pán Koreň uviedol, že na minulom zasadnutí MsZ sa schvaľovala výška príspevku v školách 

a školských zariadeniach. Uviedol, že keď sa rodičia pýtali primátora, že prečo sa príspevky zvýšili, 

primátor odpovedal, že poslanci to schválili. Pán Koreň prehlásil, že odteraz, pokiaľ sa budú 

schvaľovať poplatky a nebudú predkladané primátorom, nebude ich schvaľovať. Pán Koreň 

uviedol, že pán primátor urobil toľko škody, že mesto nemôže čerpať eurofondy. Za jeho funkcie 

získal eurofondy vo výške cca 2,5 mil. €, primátor za šesť rokov nezískal žiadne finančné 

prostriedky z eurofondov. Ohľadne zelene uviedol, že za jeho vedenia mesto vysadilo viac stromov, 

ako sa vysadilo kvetov. V roku 2011 sa vysadilo kvetinovej výzdoby v sume 42 000 € bez 

výberového konania, v roku 2012 bolo plánované 13 188 €, ale skutočne sa čerpalo 38 000 €, 

v roku 2013 to bolo 32 000 € - skutočnosť bola 43 000 €, v roku 2014 nebolo vôbec naplánované 

a skutočnosť bola 40 600 €, v roku 2015 bolo 35 306 € bez výberového konania, minulý rok bolo 

schválené 23 966 € a v skutočnosti sa čerpalo na zeleň 34 950 €. Ohľadne plotu p. Boldiša uviedol, 

že je potrebné pozrieť do zbierky listín na katastri, kde sa nachádzajú všetky zmluvy, ktoré 

preukazujú, že oplotenie je vo vlastníctve mesta. Uviedol, že pokiaľ sa jedná o zmluvu o tepelnom 

hospodárstve, pán primátor nebol proti nej, zdržal sa hlasovania. Pokiaľ sa jedná o strechu 

dvadsaťpäť bytovej jednotky bola to chyba projektanta, sám bol proti 7% sklonu strechy. 

K nájomným bytom uviedol, že záloha sa vyberala z dôvodu platnej smernici č.5 a č.8 ministerstva, 

nebol porušený žiadny zákon, všetky zmluvy boli museli dať Štátny fond rozvoja bývania. Pán 

Koreň uviedol, že pri voľbách chcel byť primátor veľkorysý, na toto ľudia nemali nárok, lebo len 

od júla 2010 bol platný zákon. Ohľadne pozemku p. Brňáka uviedol, že pán primátor bol prítomný 

na MsZ, keď sa predával tento pozemok. Ministerstvo výstavby a techniky poskytlo finančný 

príspevok na technickú vybavenosť vo výške 1 000 000,.- Sk, len podmienkou bolo, aby tam bolo 

desať rodinných domov. K firme FINMOS uviedol, že bolo vymenených okolo 302 svietidiel a to 

250 W, 125 W, 100 W, o 40 % boli znížené náklady na verejné osvetlenie. Ulica Pod Kozákom 

predtým vôbec nesvietila, na B. Nemcovej boli spadnuté výložníky verejného osvetlenia, urobila sa 

ulica Cikkerova, Trebuľa, mestský rozhlas bol vybudovaný, osvetlenie v obidvoch cintorínoch.  

Pán Gabaš sa opýtal k verejnému osvetleniu, že aký bol objem investície v eurách.  

Pán Koreň uviedol, že pokiaľ sa zhodnotí len šesť ročné pôsobenie, neschopnosťou primátora  

prišlo mesto o čerpanie finančných prostriedkov a nemožnosť čerpania eurofondov. Pán primátor 

uviedol, že p. Koreň sa postaral o to, aby ho urobil neschopným a to od prokuratúry, Národnej 

kriminálnej agentúry. Pán Koreň uviedol, že niekoľkokrát upozorňoval v zastupiteľstve, že nebolo 

urobené výberové konanie na zeleň.  
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Pán Škamla poukázal na pozemky v osobnom vlastníctve, vlastníci si neudržiavajú pozemky, a je to 

potrebné riešiť. Ďalej poukázal na zabratie verejného priestranstva, kde parkujú autá.  

Pán primátor dal v zmysle Rokovacie poriadku hlasovať o predĺženie zasadnutia MsZ o pol hodinu. 

Za predĺženie hlasovali všetci poslanci.  

Pán Škamla požiadal stavebný úsek, aby sa zaoberal problematikou vytvárania nových hrobových 

miest na cintoríne. Požiadal, aby boli dokončené práce pri osadení žľabu pri zastávke. Pán primátor 

uviedol, že sa práce dokončia na jar. Pán Škamla opätovne poukázal na zlý stav strechy na požiarnej 

zbrojnici aj na zvonici v Sampore. Mal dotaz od obyvateľov Sampora, či by nemohla chodiť do 

Sampora pojazdná predajňa. Požiadal, aby do konca marca bolo urobené stavebné povolenie na 

vodovod v Sampore.   

      

25. Rôzne 

Pán primátor uviedol, že p. Borbély môže byť členom Rady školy, nakoľko v zmysle Vyhlášky 

Ministerstva školstva  nemôže byť členom Rady školy riaditeľ školy, zástupca riaditeľa školy, 

riaditeľ školského zariadenia ani zástupca školského zariadenia.  Uviedol, že pán Borbély je za 

mesto platným členom Rady školy.  

Pán primátor navrhol sformulovať uznesenie ohľadne ďalších investícii a to, aby ako prvá bola 

vykonaná investícia vodovod Sampor, a v druhom rade podľa finančných možností bude vykonaná 

investícia komunikácia na ul. Rybárskej a na ul. Na Brázdach.   

Poslanci navrhli prijať uznesenie na najbližšom zasadnutí MsZ. 

Pán Žabka – prednosta MsÚ informoval poslancov o výzve ohľadne vybudovania štadiónov. 

Termín vyjadrenia sa k tejto výzve bol do 15. februára 2017, žiadosť nebola bližšie konkretizovaná, 

nebol v nej uvedený systém financovania. Žiadali mesto o informáciu, či má mesto voľný pozemok, 

či mesto vybuduje inžinierske siete k pozemku. Mesto napísalo predbežný súhlas, že má o to 

záujem.  

Pán Urbanec – zástupca primátora tlmočil poďakovanie od Občianskeho združenia „Život ženy“ p. 

Galovej zamestnancom mesta p. Boborovi a p. Martinčíkovi, že pomohli matke s piatimi deťmi, 

ktorá žije v záhradnej chatke na Zlatom potoku (darovali piecku, pomohli pri zasklievaní okien, 

doniesli drevo na kúrenie). Ďalej poďakoval p. Frickovi a dobrovoľníkom za to, že na Rybárskej 

ulici sprístupnili pre všetkých obyvateľov mesta ľadovú plochu, ktorú nielen vybudovali, ale sa aj 

o ňu starali každý deň.  

Pán primátor k uzneseniu ohľadne investícií uviedol, že ďalšou investíciou, ktorú je potrebné urobiť 

je kúrenie v Základnej umeleckej škole.  

 

26. Záver 

 Ing. Daniel Dunčko, primátor mesta,  ukončil 18. zasadnutie MsZ o 20.45 hod. Poďakoval 

poslancom za ich účasť na zasadnutí a za podnetné pripomienky.   

 

                                                                                                                         Ing. Daniel Dunčko 

                                                                                                                      primátor mesta 

Zapisovateľka: Michaela Mašurová 

 

Prednosta úradu :  Ing. Jozef Žabka                       ............................................... 

 

Overovatelia zápisnice : 

 

Robert Karniš, overovateľ                                      ............................................... 

 

Tomáš Škamla, overovateľ                                     ............................................... 
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