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 Z á p i s n i c a 

 z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva (MsZ) v S l i a č i  konaného dňa 28. septembra 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 :     Marek Moravčík 

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. Správa z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 

  7. Správa o činnosti a Rozbor hospodárenia Mestského kultúrneho strediska za rok 2016 

  8. Schválenie zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie mesta Sliač s názvom Mestské 

      kultúrne stredisko Sliač 

  9. Schválenie použitia finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta Sliač 

10. Rozpočtové opatrenie č.7/2017 

11. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sliač č.31/2017 o zákaze podávania a požívania al- 

       holických nápojov na území mesta Sliač 

12. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sliač č.32/2017 o používaní pyrotechnických výrob- 

       kov na území mesta Sliač 

13. Zrušenie uznesenia č.271/2016 zo dňa 18.11.2016 

14. Schválenie spôsobu prevodu nehnuteľného majetku mesta Sliač a to: stavby súp. č. 1855 

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

      vedenom pre k. ú. Hájniky ako prípad osobitného zreteľa pre Ing. Milana Ludrovana, by- 

      tom Rybárska 410/40, 962 31 Sliač  

15. Schválenie spôsobu prevodu nehnuteľného majetku mesta Sliač a to: stavby súp. č. 1838 

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

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

      Kollárova 9, 962 31 Sliač  

16. Schválenie spôsobu prevodu nehnuteľného majetku mesta Sliač a to: stavby súp. č. 1856 

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

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

      Letná 675/2, 962 31 Sliač 

17. Prerokovanie žiadosti p. Zdenka Krnáča o odkúpenie pozemku v časti Rybáre, ul. Topo- 

      ľová 

18. Schválenie sídiel okrskových volebných komisií v meste Sliač na voľby do orgánov 

samosprávnych krajov 

19. Informácie o činnosti OOCR za rok 2016 

20. Návrh na udelenie ceny Mesta Sliač  

21. Zaslanie listu na Úrad vlády SR 

22. Informácie primátora o rýchlostnej ceste R2 
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23. Informácie primátora 

24. Interpelácie poslancov 

25. Odpovede na interpelácie z predchádzajúceho MsZ 

26. Slovo pre verejnosť 

27. Rôzne 

28. Záver 

 

1.  Otvorenie  

 Rokovanie 24. zasadnutia mestského zastupiteľstva otvoril a viedol primátor mesta Daniel 

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

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

zasadnutia. 

 

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

Za overovateľov zápisnice určil primátor mesta p. poslanca Stanislava Koreňa a p. poslanca 

Tomáša Škamlu.   
 

3.  Voľba návrhovej komisie  

Do návrhovej komisie navrhol primátor mesta p. poslanca Michala Gabaša a p. poslanca Dušana 

Hancka.    

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie  

MsZ schvaľuje 

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

Michala Gabaša a Dušana Hancka.  

                             Hlasovanie  za         6    

proti   

     zdržali sa     2  Gabaš, Hancko  

     neprítomní   3  Bakša, Moravčík, Palečka    

    

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

Pán poslanec Urbanec navrhol do programu doplniť štyri nasledovné body za bod č.17: 

- Schválenie sídiel okrskových volebných komisií v meste Sliač na voľby do orgánov 

samosprávnych krajov, 

- Informácie o činnosti OOCR za rok 2016, 

- Návrh na udelenie ceny mesta Sliač, 

- Zaslanie listu na Úrad vlády SR s požiadavkami obyvateľov mesta Sliač týkajúce sa hlučnosti 

lietadiel. 

Pán primátor dal hlasovať o návrhu pána poslanca Urbanca. Za predložený návrh hlasovali všetci 

prítomní 9 poslanci. 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 

MsZ schvaľuje 

program 24. zasadnutia MsZ mesta Sliač predložený Danielom Dunčkom, primátorom mesta s 

doplnenými bodmi. 

  Hlasovanie  za                  9   

     proti            

     zdržali sa        

     neprítomní    2  Bakša, Moravčík  
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5.  Kontrola plnenia uznesení 

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

Pán poslanec Koreň sa opýtal na uznesenie č.403/2017, ktorého predmetom bolo, že pán primátor 

spolu so zástupcom sa zúčastnia zasadnutia na Ministerstve dopravy. Ďalej sa opýtal na uznesenie 

č.405/2017 týkajúce sa železničnej stanice. Pán prednosta uviedol, že sa rozprával so zástupcom 

primátora ohľadne stretnutia na Ministerstve dopravy, ktorý povedal, že je to vybavené. Pán 

primátor uviedol, že v bode informácie primátora bude o tom informovať. 

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        

     neprítomní    2  Bakša, Moravčík  

6. Správa z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 

Ing. Škorňová predložila správu z kontrolnej činnosti, ktorá tvorí prílohu č.1 zápisnice. 

Pán poslanec Kíšik sa opýtal, či môže MsÚ zmeniť to, čo schváli MsZ aj napriek tomu, že mesto 

uzavrelo s FK zmluvu o poskytnutí dotácie. Uviedol, že si myslí, že keď MsZ schváli výdavok v 

rozpočte, môže MsÚ dotáciu nevyplatiť. Pani Škorňová uviedla, že zamestnanci MsÚ sa musia 

riadiť zákonom o finančnej kontrole. Pred uskutočnením bankového prevodu musí vedúci 

zamestnanec vykonať základnú finančnú kontrolu, t.j. kontroluje musí odsúhlasiť či je finančná 

operácia v súlade s rozpočtom (rozpočet schvaľujú poslanci), či je dotácia v súlade so VZN a so 

zmluvou a potom prebehne platba prvej časti dotácie podľa zmluvy a následne má FK v zmluvne 

stanovenej lehote doručiť vyúčtovanie prvej časti dotácie. Pani Škorňová uviedla, že FK nedoručil 

na mesto vyúčtovanie načas. Z tohto dôvodu nebolo možné v zmysle zákona o finančnej kontrole 

zaslať druhú časť dotácie nakoľko nebolo možné z dôvodu nedoručenia vyúčtovania vo finančnej 

operácii pokračovať. Tento úkon vyžaduje § 7 zákona o finančnej kontrole.  

Pán poslanec Koreň dal podnet na zmenu názvu Futbalového klubu Slovan Kúpele Sliač, Kúpele 

nepodporujú finančne futbalový klub. Mesto finančne podporuje futbalový klub a malo by aj 

v názve participovať.  

Pán poslane Kíšik informoval, že sa rozprával s p. Nemcom, že sa uskutočnili rokovania o tom, že 

by futbalový klub fungoval pod mestom, klub by nežiadal o dotáciu, v rozpočte by boli vyčlenené 

finančné prostriedky pre klub.  

Pán primátor uviedol, že v minulosti sa dotácie  nekontrolovali. Všetky zmluvy o dotáciách boli 

nanovo vypracované. Každá zmluva o dotácii sa robí v súlade s VZN.  

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 

MsZ berie na vedomie 

Správu o vykonaných kontrolách hlavnou kontrolórkou mesta. 

                        Hlasovanie  za            9  

proti   

     zdržali sa   

     neprítomní      2 Bakša, Moravčík 

 

7. Správa o činnosti a Rozbor hospodárenia Mestského kultúrneho strediska za rok 2016 

Pani Šeniglová informovala, že v tomto roku získala finančné prostriedky prostredníctvom grantov, 

z fondu na podporu umenia grant vo výške cca 2 500 €, zo SLSP cca 3 200 €, z VÚC cca 1 000 €.  

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 

MsZ berie na vedomie 

Správu o činnosti Mestského kultúrneho strediska Sliač za rok 2016 a Rozbor hospodárenia 

Mestského kultúrneho strediska Sliač za rok 2016. 



Č.j. 1712/3185/2017                Mesto Sliač.      Zápisnica z 24. rokovania MsZ dňa 28.09.2017   

 

 

4 
 

                       Hlasovanie  za  10 

proti    0 

     zdržali sa   0 

     neprítomný   1  Moravčík  

 

 

 

 

8. Schválenie zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie mesta Sliač s názvom Mestské 

kultúrne stredisko Sliač 

Dôvodovú správu k bodu predložil p. Urbanec. Uviedol, že MsKS od svojho vzniku prešlo 

viacerými zmenami. Na návrh právničky mesta sa vypracovalo zriaďovacia listina, v ktorej je 

presne vymedzený predmet činnosti, právne postavenie MsKS.  

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 

MsZ schvaľuje  

zriaďovaciu listinu príspevkovej organizácie mesta Sliač s názvom Mestské kultúrne stredisko 

Sliač, ktorá v celom rozsahu ruší a nahrádza  doteraz platnú a účinnú zriaďovaciu listinu zo dňa 

28.12.1990 v znení jej noviel a dodatkov.  

                         Hlasovanie  za  10 

proti    0 

     zdržali sa   0 

     neprítomný   1  Moravčík 

MsZ schvaľuje  
v zmysle § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov na návrh primátora za riaditeľku Mestského kultúrneho strediska Sliač pani Renátu 

Šeniglovú. 

                 Hlasovanie  za  10 

proti    0 

     zdržali sa   0 

     neprítomný   1  Moravčík 

 

9. Schválenie použitia finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta Sliač 

Pani Chudíková – vedúca ekonomického úseku uviedla, že na MsÚ Sliač bola doručená 

požiadavka, že budova Domu služieb sa nachádza v havarijnom stave. Na situáciu poukazujú aj 

nájomcovia, ktorí sa nachádza pod strechou, zateká im do prenajatých priestorov. Z uvedeného 

dôvodu je potrebné vyčleniť finančné prostriedky vo výške 35 000 € z rezervného fondu na 

rekonštrukciu strechy na Dome služieb. Pán primátor uviedol, že rekonštrukcia strechy na Dome 

služieb bola zaradená aj do zoznamu investičných akcií v meste. Čistý príjem za nájom od 

nájomníkov v budove predstavuje sumu cca 9 až 10 tisíc € za rok.  

Pán poslanec Koreň uviedol, že je možné získať finančné prostriedky na rekonštrukciu verejných 

budov, ktoré sú v správe miest a obcí. Pán primátor uviedol, že je možné získať finančné 

prostriedky, ale nie na tie budovy, prostredníctvom ktorých mesto zarába, a to je v prípade budovy 

Domu služieb, mesto má príjem z nájomného.  

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 

MsZ schvaľuje 

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

neskorších predpisov použitie finančných prostriedkov na rekonštrukciu strechy na Dome služieb 

Sliač vo výške 35 000,00 € z rezervného fondu mesta Sliač. 

                                 Hlasovanie za  9 

proti  0 
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     zdržal  sa 1   Kíšik 

     neprítomný 1   Moravčík  

 

10. Rozpočtové opatrenie č.7/2017 

Pani Chudíková – vedúca ekonomického úseku uviedla, že obsahom rozpočtového opatrenia je 

príjem Základnej školy A. Sládkoviča a Materskej školy SNP. ZŠ A. Sládkoviča získala z OZ 

ŽIVICA grant na vzdelávacie aktivity vo výške 240 €, z ERAZMUS + získala na vzdelávaciu 

mobilitu jednotlivcov grant vo výške 23 188 €, MŠ SNP získala finančné prostriedky z VÚC vo 

výške 1 000 € na nákup hojdačiek, ďalej je potrebné zapojiť prostriedky z Rezervného fondu mesta 

na rekonštrukciu strechy na Dome služieb vo výške 35 000 €. Týmto rozpočtovým opatrením nie je 

ovplyvnený schodok rozpočtu mesta Sliač, nakoľko sa rozpočet navyšuje rovnako aj vo výdavkovej 

časti.      

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 

MsZ schvaľuje 

v príjmovej časti rozpočtu 

navýšenie rozpočtu 

zdroj 72c, EK 311 o + 240,00 €, ZŠ A. Sládkoviča grant z OZ ŽIVICA vzdelávacie aktivity – 

globálneho rozmeru potravín 

zdroj 1106, EK 311 o + 23 188,00 €, ZŠ A. Sládkoviča grant z ERAZMUS+ na vzdelávaciu 

mobilitu jednotlivcov 

zdroj 1106, EK 311 o + 10 744,00 €, ZŠ A. Sládkoviča grant z ERAZMUS+ na školské partnerstvá 

zdroj 111, EK 312 o + 1 000,00 €, MŠ SNP grant z banskobystrického samosprávneho kraja na 

nákup hojdačiek 

zdroj 46, EK 454 o + 35 000,00 €, zapojenie prostriedkov z Rezervného fondu na rekonštrukciu 

strechy na Dome služieb 

a 

vo výdavkovej časti  

navýšenie rozpočtu 

program7.3, FK 09211 EK 630 o + 240,00 €, ZŠ A. Sládkoviča grant z OZ ŽIVICA vzdelávacie 

aktivity – globálneho rozmeru potravín 

program7.3, FK 09211 EK 630 o + 10 355,00 €, ZŠ A. Sládkoviča grant z ERAZMUS+ na 

vzdelávaciu mobilitu jednotlivcov 

program7.3, FK 09211 EK 630 o + 10 744,00 €, ZŠ A. Sládkoviča grant z ERAZMUS+ na školské 

partnerstvá 

program 7.1.3, FK 09111 EK 630 o + 1 000,00 €, MŠ SNP grant z banskobystrického 

samosprávneho kraja na nákup hojdačiek 

program 13.7.12, FK 0443, EK 710 o + 35 000,00 €, použitie prostriedkov z Rezervného fondu na 

rekonštrukciu strechy na Dome služieb 

presuny v rámci rozpočtu 

program 7.6 FK 0950, EK 640 o – 910,00 €, Rezerva školstvo 

program 7.3, FK 09121, EK 630 o + 910,00 €, Základná škola A. Sládkoviča 

program 7.6 FK 0950, EK 640 o – 1 845,00 €, Rezerva školstvo 

program 7.1.1, FK 09111 o + 1 845,00 €, MŠ I – Mzdy a odvody 

program 7.6, FK 0950, EK 640 o – 2 858,00 €, Rezerva školstvo 

program 7.2.1, FK 09111 o + 2 858,00 €, MŠ II – Mzdy a odvody 

program 7.6, FK 0950, EK 640 o – 3 267,66 €, Rezerva školstvo 

program 7.1.2, FK 09111 o + 3 267,66 €, MŠ I – Prevádzka materskej školy 

                             Hlasovanie    za  10 

  proti    0 

       zdržali sa   0                                                                                                                        
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       neprítomný   1  Moravčík 

  

11. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sliač č.31/2017 o zákaze podávania a požívania 

alkoholických nápojov na území mesta Sliač 

Pán Prošek – náčelník MsP Sliač uviedol, že na území mesta nebolo možné riešiť určité priestupky, 

ktoré vznikli pri požívaní a podávaní alkoholických nápojov. Z uvedeného dôvodu je potrebné 

prijať predmetné VZN, ktoré majú prijaté aj iné mestá. VZN bolo prerokované aj v legislatívnej 

komisii, ktorá navrhla predmetné VZN schváliť s doplnenými zmenami. Pani Chudíková 

informovala poslancov o technických zmenách vo VZN. 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 

MsZ schvaľuje 

VZN č. 31/2017 o zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov na území mesta Sliač.  

                             Hlasovanie  za  10 

proti    0 

     zdržali sa   0 

     neprítomný   1  Moravčík 

  

 

12. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sliač č.32/2017 o používaní pyrotechnických 

výrobkov na území mesta Sliač 

Pán Prošek – náčelník MsP Sliač uviedol, že novelou zákona č. 58/2017 Z. z. o výbušninách môže 

obec regulovať používanie zábavnej pyrotechniky kategórií F2, F3, P1 a T1 na svojom území a to 

všeobecne záväzným nariadením. V dôvodovej správe sú kategórie bližšie konkretizované. 

Nakoľko zábavná pyrotechnika typu F2 a F3 je bežne dostupná v obchodoch, môžu ju zakúpiť aj 

deti, je potrebné, aby mesto mali prijaté takéto VZN, čím by sa používanie zábavnej pyrotechniky 

v meste Sliač obmedzilo. Navrhuje sa používanie zábavnej pyrotechniky typu F2 a F3 v meste Sliač 

s výnimkou dňa 31.12. v čase od 22:00 hod. do dňa 1.1. nasledujúceho kalendárneho roku do 03:00 

hod.   

Pani Chudíková informovala poslancov o technických zmenách vo VZN. 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 

MsZ schvaľuje 

VZN č. 32/2017 o používaní pyrotechnických výrobkov na  území mesta Sliač.  

                             Hlasovanie  za  10 

proti    0 

     zdržali sa   0 

     neprítomný   1 Moravčík 

 

13. Zrušenie uznesenia č.271/2016 zo dňa 18.11.2016 

Pán Žabka – prednosta MsÚ navrhol, aby uznesením prijatým v tomto bode pokračoval bodmi 

č.14., 15., 16.. Informoval, že dňa 18.11.2016 bol MsZ schválený spôsob prevodu nehnuteľného 

majetku mesta a to: stavba – budova súp. č. 1838 postavená na pozemku KN-C parc. Č.558/51 

o výmere 426 m
2 

zapísaná na LV č.1 vedenom pre k. ú. Hájniky. Následne na to sa však na MsZ 

oboznámilo s tým, že žiadatelia p. Ludrovan, p. Miškovič a p. Krčík nemajú záujem odkúpiť 

majetok ako celok, ale ho chcú odkúpiť po rozdelení na tri rovnaké časti geometrickým plánom. 

Z uvedeného dôvodu je potrebné zrušiť uznesenie č.271/2016.    

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie  

MsZ ruší 

uznesenie č. 271/2016 zo dňa 18.11.2016. 

                             Hlasovanie  za  10 

proti      0 
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     zdržali sa   0 

     neprítomný   1  Moravčík  

 

14. Schválenie spôsobu prevodu nehnuteľného majetku mesta Sliač a to: stavby súp. č. 1855 

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

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

Rybárska 410/40, 962 31 Sliač  

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie  

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 mesta Sliač a to: stavby – Opravárenské dielne súp. č. 

1855 postavenej na pozemku KN-C parc. č. 558/55, zapísanej na LV č. 1 vedenom pre k.ú. Hájniky, 

obec Sliač, okres Zvolen; 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  10 

proti    0 

     zdržali sa   0 

     neprítomný   1  Moravčík  

 

15. Schválenie spôsobu prevodu nehnuteľného majetku mesta Sliač a to: stavby súp. č. 1838      

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

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

Kollárova 9, 962 31 Sliač  

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie  

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 mesta Sliač a to: stavby – Opravárenské dielne súp. č. 

1838 postavenej na pozemku KN-C parc. č. 558/51, zapísanej na LV č. 1 vedenom pre k.ú. Hájniky, 

obec Sliač, okres Zvolen; 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  10 

proti    0 

     zdržali sa   0 

     neprítomný      1  Moravčík 

 

16. Schválenie spôsobu prevodu nehnuteľného majetku mesta Sliač a to: stavby súp. č. 1856 

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

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

675/2, 962 31 Sliač 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie  

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 mesta Sliač a to: stavby – Opravárenské dielne súp. č. 

1856 postavenej na pozemku KN-C parc. č. 558/53, zapísanej na LV č. 1 vedenom pre k.ú. Hájniky, 

obec Sliač, okres Zvolen; 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           10  

proti   0 

     zdržali sa  0 

     neprítomný  1  Moravčík 
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17. Prerokovanie žiadosti p. Zdenka Krnáča o odkúpenie pozemku v časti Rybáre, ul. 

Topoľová 

Pán Urbanec – zástupca primátora informoval, že na MsÚ bola doručená žiadosť p. Krnáča a p. 

Tvarožkovej o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve mesta, ktoré sa nachádzajú pri ich rodinnom 

dome. Ich žiadosť bola prerokovaná na stavebnej komisii už viackrát so zamietavým stanoviskom. 

Túto žiadosť predniesol na MsZ aj poslanec p. Palečka a na základe tohto podnetu bolo prijaté 

uznesenie, v ktorom MsZ žiada o spracovanie štúdie riešenia parkovania a predaja pozemkov p. 

Krnáčovi a p. Tvarožkovej. Nesúhlasné stanovisko stavebná komisia odôvodňuje tým, že ÚP mesta 

Sliač je platný dokument, v ktorom je zakreslené vybudovanie parkovacích miest, tiež je  

vypracovaný a schválený  dokument parkovacia politika mesta. Právnička mesta na základe 

požiadavky mesta vypracovala právne stanovisko, v ktorom sa uvádza, že neexistuje osobitný 

zreteľ, ktorým by bol možný prevod pozemkov. Pán Urbanec uviedol, že právne stanovisko je 

podnetom na to, aby MsZ prijalo uznesenie, že dovtedy, kým sa nevybudujú parkoviská, aby sa  

nepredávalo územie v žiadnej časti intravilánu mesta Sliač.  

Pán poslanec Palečka sa vyjadril, že nesúhlasí s odôvodnením, ktoré uviedol pán Dina. Je proti 

tomu, uviedol, že takýmto spôsobom dochádza k selektovaniu osôb na tých, ktorým sa odsúhlasí 

predaj a na tých, ktorým sa to zamietne. Uviedol, že získané finančné prostriedky z predaja 

pozemkov mali byť použité na vybudovanie parkovacích miest v zmysle parkovacej politiky mesta. 

Pán primátor informoval, že pán Dina uviedol, že mesto nemusí súhlasiť s odpredajom pozemkov, 

keď je to nevýhodné. Ďalej uviedol, že neexistuje osobitný zreteľ a nevie sa, aké budú požiadavky 

na uvedené územie o niekoľko rokov, ešte sa nestalo, že by niekto mestu predal pozemok alebo 

daroval v prípade, že by ho mesto potrebovalo, ako príklad uviedol vybudovanie kontajnerového 

miesta. Pán Palečka k tomu uviedol, že ide o slepú ulicu, na ktorej nie je z jednej strany ani 

chodník. Nevidí dôvod, že mesto sa v takomto prípade zamýšľa nad zálohou tohto územia do 

budúcna.  

Pán Koreň uviedol, že keď sa schvaľoval ÚP zóny a predávali pozemky, mali možnosť si 

záujemcovia vybrať, o ktorý pozemok majú záujem. Pán Krnáč si daný pozemok vybral a už 15 

rokov žiada o odkúpenie pozemku od mesta, mal možnosť si vybrať lepší pozemok.  

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie   

MsZ berie na vedomie 

právne stanovisko zo dňa 14.09.2017 vypracované advokátkou JUDr. Dominikou Árvaiovou. 

                     Hlasovanie  za  8 

proti  1  Palečka 

     zdržal  sa 1  Škamla 

     neprítomný 1  Moravčík 

 

18. Schválenie sídiel okrskových volebných komisií v meste Sliač na voľby do orgánov 

samosprávnych krajov 

Pán Urbanec – zástupca primátora informovala o sídlach okrskových volebných komisií v meste 

nasledovne:  

- okrsok č.1 – zasadacia miestnosť MsÚ, ul. Letecká č.1 

- okrsok č.2 – Základná škola A. Sládkoviča, ul. Pionierska č.9 

- okrsok č.3 – MsKS, ul. Kúpeľná č.11 

- okrsok č.4 – Penzion a reštaurácia U SATMARA, ul. B. Nemcovej č.1 

- okrsok č.5 – Požiarna zbrojnica Sampor. 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie   

MsZ schvaľuje 

sídla okrskových volebných komisií v meste Sliač na voľby do orgánov samosprávnych krajov: 

Okrsok č. 1 Zasadacia miestnosť MsÚ, ul. Letecká č.1 
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Okrsok č .2 Základná škola A. Sládkoviča, ul. Pionierska č. 9 

Okrsok č .3 MsKS, ul. Kúpeľná č. 11 

Okrsok č. 4 Penzión a reštaurácia U SATMARA ul. B. Nemcovej č. 1 

Okrsok č. 5 Požiarna zbrojnica Sampor 

                     Hlasovanie  za  10 

proti    0 

     zdržali sa   0 

     neprítomný   1 Moravčík 

19. Informácie o činnosti OOCR za rok 2016 

Riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu p. Pěč informoval formou počítačovej prezentácie 

o činnosti organizácie, ktorá združuje verejný a súkromný sektor. Hlavnou činnosťou je podpora 

cestovného ruchu v našom regióne. V porovnaní s rokom 2015 sa v roku 2016 zvýšil počet 

návštevníkov o cca 12%, zvyšuje sa počet prenocovaní aj kvalita ubytovania, vzrástla aj vybratá daň 

za ubytovanie takmer o 40%, ktorá je príjmom do rozpočtu obce. Informoval, že oblastná 

organizácia je financovaná z členských príspevkov obcí, miest ale aj podnikateľov, ktorí platia 

členský príspevok raz ročne na základe stanov a Ministerstvo dopravy po predložení projektu 

dorovná vybraté finančné prostriedky formou štátnej dotácie. Oblastná organizácia spolupracuje aj 

s mestom Sliač. Členský príspevok, ktorý mesto vloží do organizácie, získa mesto naspäť a to aj vo 

vyššej sume, financované sú napr. kultúrne podujatia, kultúrne leto, pripravuje sa vybudovanie 

nabíjačky pre bicykle.  

Pani Maľová informovala, že z vybratej dane za ubytovanie, ktorú platí hotel Kaskády mestu, môže 

mesto vložiť do oblastnej organizácii. Cieľom je hlavne zatraktívniť okolie, aby prišlo do nášho 

regiónu čo najviac turistov, čím sa zvýši aj vybratá daň za ubytovanie.     

Pán Žabka – prednosta MsÚ uviedol, že spolupráca mesta s OOCR je dobrá. Keď mesto vloží viac 

finančných prostriedkov do spoločného balíka, oblastná organizácia dostane od štátu viac peňazí. 

Mesto vložilo 6 000 €, ktoré potom využilo pre svoje aktivity. Navrhol, aby sa do rozpočtu zahrnul 

príspevok vo výške 10 000 €.  

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie   

MsZ berie na vedomie 

informáciu výkonného riaditeľa OOCR Stredné Slovensko  ( Oblastnej organizácie cestovného 

ruchu ) o výsledkoch a činnosti za rok 2016. 

                      Hlasovanie  za  10 

proti    0 

     zdržali sa   0 

     neprítomný   1  Moravčík 

 

20. Návrh na udelenie ceny Mesta Sliač  

Pán poslanec Koreň navrhol udeliť cenu mesta Sliač pre pána Jána Ďurkoviča s nasledovným 

odôvodnením. Pán Ďurkovič sa celoživotne angažuje v oblasti rozvoja mesta, v spoločenskej sfére, 

viac ako 40 rokov bol predseda spotrebného družstva, podieľal sa na výstavbe nákupného strediska, 

podieľal sa na rekonštrukcii kotolne v základnej škole, bol členom predstavenstva Jednoty 

v Krupine, poslancom MsZ v období 2000 – 2004, bol členom komisie pre MsZ, predsedom výboru 

miestnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Sliači. Pán Urbanec podporil návrh pána 

Koreňa.  

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie   

MsZ berie na vedomie 

návrh na udelenie ceny Mesta Sliač podľa § 3  VZN č. 31/2012  pre p. Jána Ďurkoviča, ul. MDŽ 

4/850, 962 31 Sliač za celoživotnú spoločenskú angažovanosť, zvlášť za zásluhy o rozvoj mesta 

a jeho obyvateľov  predložený poslancom Stanislavom Koreňom. 

                      Hlasovanie  za  10 
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proti    0 

     zdržali sa   0 

     neprítomný   1  Moravčík  

 

21. Zaslanie listu na Úrad vlády SR 

Pán poslanec Koreň uviedol, že o prevádzke letiska je potrebné informovať štátne orgány, nakoľko 

má prevádzka veľký vplyv na životné prostredie, obyvatelia musia znášať zvýšenú hlučnosť, ide o 

prevádzku charterových letov, vojenských lietadiel, ktoré lietajú v noci, cez víkendy, zabezpečuje 

sa komerčná činnosť vyhliadkových letov, nepriaznivý vplyv na životné prostredie majú aj 

medzinárodné letecké dni. Pán Koreň uviedol, že os pristávajúceho kužeľa pretína obytnú zónu 

Sliač Hájniky, pri pristávaní lietajú lietadlá vo výške 150 m, v zime lietajú do 22:00 hodiny a v lete 

do 23:00 hodiny. Navrhol, aby sa zabezpečil monitoring hluku, ale tiež meranie vplyvu z prevádzky 

leteckých motorov pri spaľovaní pohonných hmôt na životné prostredie, vypracovanie posudku 

vplyvu prevádzky letiska na životné prostredie v jeho okolí. Je potrebné žiadať, aby sa prijali 

opatrenia na zníženie nepriaznivých vplyvov leteckej dopravy v okolí letiska Sliač tak ako je to 

v zahraničí, tiež kompenzovať obyvateľom mesta Sliač škody na životnom prostredí.  

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie  

MsZ žiada 

primátora mesta Sliač Ing. Daniela Dunčka o zaslanie listu na Úrad vlády SR s nasledujúcimi 

požiadavkami obyvateľov mesta Sliač : 

1. Zabezpečiť monitoring hluku a meranie vplyvu spalín na životné prostredie 

2. Vypracovať posudok vplyvu prevádzky letiska Sliač na životné prostredie v jeho okolí 

3. Urobiť opatrenia na zníženie nepriaznivých vplyvov z leteckej dopravy v okolí letiska Sliač tak, 

ako sa to zabezpečuje aj v zahraničí 

4. Kompenzácie obyvateľov mesta Sliač škody spôsobené na životnom prostredí 

V termíne do 15 dní od schválenia tohto uznesenia. 

                       Hlasovanie  za  10 

proti    0 

     zdržali sa   0 

     neprítomný   1  Moravčík 

 

22. Informácie primátora o rýchlostnej ceste R2 

Pán primátor informoval o stretnutí v Hoteli Tenis vo Zvolene ohľadom rýchlostnej cesty R2 za 

účasti primátorky mesta Zvolen, primátora mesta B. Bystrice, za NDS p. Dudáš, splnomocnenec 

vlády, stretnutie bolo za účasti médií.  

Pán Palečka sa opýtal na platnosť dokumentu EIA pre trasovanie obchvatu Zvolena. Primátor 

odpovedal, že mesto požiadalo o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám 

s výsledkom, že dokument nie je vyhotovený.  

Ďalej pán primátor informoval o rozhodnutí presunúť obchvat Zvolena na hranicu katastra mesta 

Sliač (informácia od p. Valenta), pričom na mesto žiadny dokument neprišiel.  

Primátor mesta informoval o stretnutí, ktorého sa zúčastnil spolu s p. Urbancom na Ministerstve 

dopravy a na NDS. s pánom Dudášom. Pán Stromček – splnomocnenec vlády informoval 

o zámeroch trasovania obchvatu Zvolena s tým, že ešte nič nie je rozhodnuté a nie je pravdou, že 

o trasovaní majú rozhodnúť mestá Zvolen a Sliač, preferuje sa severný obchvat, ale budú prebiehať 

nové prieskumy. Zástupcovia mesta na stretnutí opätovne poukázali na možnosť trasovania cez  

Mesto Zvolen a negatívny vplyv severného obchvatu. Na stretnutí sa preberali predpokladané 

financie nutné pre jednotlivé varianty ktoré nie sú až tak výhodné v prospech severného variantu, 

keďže v mestskom ( Zvolenskom ) variante sú zahrnuté  aj dopravné investície pre Zvolen, ktoré by 

vyriešili dopravnú situáciu vo Zvolene. Na NDS  bol prítomný aj hovorca mesta Zvolen 

a koordinátor pre R2. Opätovne sme vysvetlili naše stanoviská, prečo trasovať obchvat cez mesto 
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Zvolen. P. Greksa ( koordinátor R2 ) navrhol stretnutie s občanmi nášho mesta k R2 

Pán Urbanec informoval o liste, ktorý mesto Sliač zaslalo všetkým poslancom MsZ Zvolen, kde 

bolo vyjadrené naše stanovisko k trasovaniu R2. Na list odpovedal mailom pán poslanec MsZ 

Zvolen Košík, ktorý znevážil vyjadrenia nášho mesta (úplné znenie je zverejnené na webovej 

stránke mesta Sliač).   

Pán Kujan informoval, že na základe uznesenia z predchádzajúceho MsZ bol primátor povinný 

rokovať na Ministerstve dopravy. Žiadal o predloženie zápisnice z tohto stretnutia. Ďalej 

informoval o stretnutiach a rokovaniach k R2 v roku 2017 (25.5. NDS – vyhotovená zápisnica, 

ktorá bola doručená na MsÚ o mesiac neskôr, odpoveď na ňu bola 17.7., do dnešného dňa NDS 

nereagovala). Pán Kujan sa opýtal, či je určený náhradný termín rokovania zrušeného zo strany 

NDS, ktoré sa malo uskutočniť 28.6.2017.  

Pán primátor informoval, že na stretnutí na Ministerstve dopravy na základe uznesenia č.403/2017 

boli zástupcovia mesta ohlásení, pre  zaneprázdnenosť ministra ich prijal vládny splnomocnenec p. 

Stromček. Zápis zo stretnutia nebol vytvorený. Pán primátor a pán Urbanec vyzvali Občianske 

združenie na spoluprácu a ďalšiu výmenu informácií. 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie  

MsZ berie na vedomie 

informácie primátora mesta o rýchlostnej ceste R2. 

                     Hlasovanie  za  10 

proti    0 

     zdržali sa   0 

     neprítomný   1  Moravčík  
 

23. Informácie primátora 

Pán primátor informoval o nasledovných skutočnostiach: 

- p. Čelko rozposlal ponuku na dohodu ohľadom tepelného hospodárstva, 

- investičná akcia – kúrenie v ZUŠ dokončené, 

- v Sampore sa vypiľujú kríky na základe dodatku k zmluve, je vykopaná ryha, pracuje sa na 

projekte prepojenia vrtu do vodojemu, 

- výstavba komunikácie na Trebuli pokračuje dažďovou kanalizáciou, 

- na ul. B. Nemcovej vyteká voda, na základe toho sa uskutočnilo stretnutie s riaditeľom kúpeľov 

a riaditeľom vodární,   

- v meste boli osadené nové lavičky, v súvislosti s tým vznikla petícia od obyvateľov na ul. 

Železničnej, že sú proti osadeniu lavičiek, pán primátor uviedol, že lavičky tam už boli, ide 

o mestský pozemok,  

- má výhrady proti tomu, aby zamestnanci mesta zbierali odpadky pri zberných nádobách, miesta 

dá vyčistiť firme Marius Pedersen a potom sa uvidí, aké budú reálne náklady na zber 

komunálneho odpadu, 

- pán Čekan požiadal o umiestnenie retardérov na ul. Družstevnej z dôvodu, že tam chodia rýchlo 

autá a je tam prašno, bol urobený projekt MsP, dopravné značenie, teraz vznikla nespokojnosť 

od obyvateľov v danej lokalite, že nechcú retardéry, uskutočnilo sa stretnutie za účelom 

doriešenia problému,  

- v zmysle uznesenia mesto napísalo list na Železnice SR, že žiadame zrekonštruovať budovu 

železničnej stanice s tým, že sa ponechá jej pôvodný vzhľad, a ak to nebude možné, žiadame,  

aby spolupracovali s architektom mesta ohľadom prípravy, projektovej dokumentácie, aby bol 

zahrnutý predstaničný priestor, 

- projekt na vodovod na ul. Mlynskej bol aktualizovaný v marci 2017, vyjadrenia k projektu boli 

realizované v mesiacoch apríl – júl 2017, žiadosť o vydanie povolenia bola podaná na Okresný 

úrad, odbor životného prostredia v auguste 2017, predpokladaný termín vydania stavebného 

povolenia je október 2017, rozpočet stavby na kanalizáciu na ul. Továrenskej je cca 176 000 €, 
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kanalizácia a vodovod na ul. Mlynskej je cca 63 000 €, celá investícia na obidvoch uliciach 

vrátane vodovodných prípojok, kanalizácie a vodovodu je cca 467 000 €. 

Pán Poslanec Gabaš uviedol, že na začiatok by bolo potrebné urobiť aspoň vodu v danej lokalite. 

Pán poslanec Koreň uviedol k uvedeným investičným akciám, že je potrebné dať žiadosť na 

envirofond do konca októbra 2017. Povedal, že sám pôjde za pánom Ilavským a vybaví to.  

Pán Žabka k informáciám primátora doplnil, že mesto získalo dotáciu vo výške 9 000 € na nákup 

automobilu pre terénnu sociálnu službu od Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR, ďalej sa 

mesto zapojilo do výzvy na opravu hasičských staníc, v rámci rozpočtu boli vybudované dve ihriská 

v meste.  

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie  

MsZ berie na vedomie 

informácie primátora Mesta Sliač. 

                     Hlasovanie  za  10 

proti    0 

     zdržali sa   0 

     neprítomný   1  Moravčík 

 

24. Interpelácie poslancov 

Pán poslanec Kíšik sa opýtal, či problém, s ktorým vystúpila pani Sujová na zasadnutí, je vážny, 

aby sa mesto nedostalo do súdneho sporu. Pán primátor informoval, že pani Sujová chcela stavať 

dom v lokalite Ležiak, ktorý do tejto časti nezapadal. Mesto dalo vypracovať štúdiu na časť, ktorá je 

v územnom pláne, spracováva sa štúdia, aké by mali byť novopostavené budovy v danej lokalite. 

Pán primátor ďalej uviedol, že vec skúma spoločný stavebný úrad vo Zvolene, stavebné povolenie 

vydá len vtedy, ak to bude v súlade s územným plánom.  

Pán poslanec Palečka sa opýtal v akom stave sú súdne spory mesta, ako dopadol súdny spor 

s pánom Nemcom. Pán primátor uviedol, že Krajský súd rozhodol v prospech mesta (zrušil 

rozhodnutie Okresného súdu), pán Nemec sa dovolal na Najvyšší súd. 

Pán poslanec Koreň poukázal na nedôstojnú výsadbu pamätníka a hrobov v cintoríne Hájniky, 

nakoľko to nie je symbolický pamätník. Poukázal na krajšiu výsadbu vymysleného pamätníka 

odchodu sovietskej armády. Uviedol, že navrhne do rozpočtu, aby bola výsadba pamätníka 

v Hájnikoch urobená prednostne. Pán Koreň uviedol, že do dnešného dňa nie je doriešený pútač p. 

Boldiša, je potrebné urobiť s ním zmluvu. Informoval, že obyvatelia na ulici Železničnej oznámenie 

z katastra, že im bolo zapísané vecné bremeno na ich majetok, nikto ich z mesta o tom  

neinformoval. Uviedol, že pani Šajbanová v minulosti ponúkla mestu časť pozemku na odpredaj, 

vec budú riešiť súdnou cestou. Pán Koreň informoval, že vecné bremeno nebolo prerokované 

v komisii. Ohľadom vybudovania detských ihrísk v meste sa opýtal, prečo aj v časti Hájnik ul. 

Clementisova nebolo urobené ihrisko. Pán Koreň poukázal na článok v regionálnych novinách 

„Priekopník“, kde bolo o primátorovi mesta uvedené:...“odborník na financie samosprávy, lebo 

dokázal po bývalom primátorovi konsolidovať financie“. Spolu s rodinou uvažuje, že podá žalobu 

na súd za ohováranie. Pán žabka uviedol, že komisia rozhodla, ktoré ihriská sa budú v meste robiť, 

robila sa lokalita sídlisko na ul. Rybárskej, kde je viac detí. Na stretnutí sa zúčastnili aj rodičia detí, 

ktorí oboznámili mesto s požiadavkami. Aj tento rok bude v rozpočte suma na ihriská, budú sa robiť 

postupne v celom meste. Pán primátor uviedol, že aj on sa zúčastnil komisie a cieľom bolo aby boli 

detské ihriská v meste zviditeľnené, vybudovanie detských ihrísk sa riešilo koncepčne a nie 

náhodne. Pán Urbanec uviedol, že v mestských novinkách bolo zverejnené, že rekonštrukcia 

detských ihrísk bude pokračovať aj na budúci rok.  

Pán primátor uviedol, že pamätník v cintoríne Hájniky bol dozdobený na podnet p. Koreňa aj p. 

Šimončíka, p. Belička dal zadarmo rastliny, lebo likvidoval skleník, povedal, že sa pôjde pozrieť na 

výsadbu. Pamätník na ul. Cikkerovej dal rastliny p. Krč, ktoré tiež likvidoval. Z uvedeného dôvodu 

je výsadba pamätníkov odlišná. Ohľadom vecného bremena uviedol, že podľa zákona je možnosť 
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zapísať vecné bremeno na cudzie pozemky a potom ich vysporiadať, pretože chodníky a cesty na 

týchto pozemkoch sú majetkom mesta.         

 

25. Odpovede na interpelácie z predchádzajúceho MsZ 

 

26. Slovo pre verejnosť  

Pani Sujová sa opýtala pána primátora ako je možné, že zo strany MsÚ -  stavebného úradu sa 

opakovane nedodržiavajú zákony, zákonné postupy. Uviedla, že občan mesta sa spolieha na to, že 

keď ide na mesto riešiť svoje záležitosti, sa budú veci riešiť v zmysle zákona. Rozprávala sa 

s viacerými občanmi, nemajú dobré skúsenosti so stavebným úradom, nehľadajú sa možnosti ako 

im pomôcť, ale sa vytvárajú umelo prekážky, ktoré sú často nezákonné. Poukázala na to, že nie je 

v poriadku, že si občan musí najať právnika alebo sa dokonca obrátiť na prokuratúru, ak si chce na 

stavebnom úrade riešiť svoje veci. Uviedla, že v jej prípade mesto nebralo do úvahy ani rozhodnutie 

prokurátora, poukázala na porušovanie práv občanov a na zbytočné zaťahovanie mesta do súdnych 

sporov. Opýtala sa akým spôsobom sa zabezpečí, aby zákony a zákonné lehoty neboli porušované 

zo strany mesta – stavebného úradu mesta Sliač.  

Pán primátor uviedol, že prípadom pani Sujovej sa zaoberá spoločný stavebný úrad vo Zvolene, 

ktorý funguje od 1.7.2017. Nevedel sa k prípadu vyjadriť, nakoľko ho riešia zamestnanci mesta a to 

buď p. Zlatníková alebo p. Urda. Pani Sujová uviedla, že záväzné stanoviská a postupovanie spisov 

ostáva v kompetencii mesta Sliač. Informovala, že keď príde upozornenie od prokurátora, ktorý 

povedal, aby mesto začalo bezodkladne konať na základe jej návrhu a po 15 dní príde za p. 

Zlatníkovou a opýta sa jej prečo sa vo veci nekoná a pani Zlatníková jej povie, že má na to 30 dní, 

tak to nie je v poriadku. Uviedla, že v zákone o správnom konaní sú rôzne lehoty. Tiež sa opýtala, 

kto nahradí škody a zvýšené výdavky, ktoré jej vznikli pri nezákonných postupoch. Pán primátor 

uviedol, že pani Zlatníková pozná lehoty a nedovolila by si ich meniť. Pani Zlatníková uviedla, že 

prišlo na mesto upozornenie prokurátora, v ktorom bolo uvedené, že mesto má konať   bezodkladne 

najneskôr do 30 dní.  Ďalej pani Zlatníková uviedla, že stavebný úsek rieši aj inú agendu, vo veci 

bolo konané v zákonnej lehote, t.j. spis bol postúpený do Zvolena dňa 18. septembra 2017. 

Pán primátor uviedol, že pani Zlatníková je odborníčka čo sa týka problematiky stavebného úseku, 

o čom sa sám presvedčil za 6 rokov. Navrhol pani Sujovej, aby si dohodla stretnutie s pani 

Zlatníkovou na MsÚ, ktorého sa zúčastní aj on.  

Pán Krajči uviedol, že v súvislosti s organizovaním SIAF je na internetovej stránke uvedené, že 

spoluorganizátorom bolo aj mesto Sliač. Uviedol, že keď mesto poskytlo služby p. Štoksovi, malo 

by to byť aj zmluvne upravené. Opýtal sa, či bola podpísaná zmluva s leteckou agentúrou p. Štoksu, 

a ak bola, chcel by ju vidieť. Pán primátor uviedol, že zmluva neexistuje, mesto nebolo 

spoluorganizátorom leteckých dní, mesto plnilo veci iba v zmysle zabezpečovania dopravy. Pán 

Krajči informoval, že bol s pánom Bálintom na letisku v Kuchyni. Letecká dráha má 2000 m, 

najbližšia obec je Kuchyňa, ktorá je vzdialená od pristávacej dráhy okolo 900 m, nie sú ohrozovaní 

obyvatelia žiadnej obce, je to ideálne miesto na uskutočnenie medzinárodných leteckých dní. 

Navrhol, aby sa aj mesto zaujímalo o toto riešenie a iniciovalo, aby sa letecké dni uskutočnili na 

letisku v Kuchyni či už cez Ministerstvo obrany alebo p. Štoksu. Pán primátor odporučil p. 

Krajčimu, aby išiel za pánom Štoksom a poradil mu, že letisko v Kuchyni je dobré miesto. 

Pán Balint uviedol, že na internetovej stránke bolo zverejnené, že mesto bolo spoluorganizátorom 

medzinárodných leteckých dní. Uviedol, že ak primátor mesta nedokáže zo 150 000 návštevy pre 

občanov mesta vyťažiť nič, tak je to poľutovania hodné. Pán Bálint uviedol, že povinnosťou 

primátora mesta je chrániť občanov mesta a jeho záujmy. Ďalej informoval, že jeho manželka 

napísala článok do mestských novín o leteckých dňoch, ktoré nie sú žiadnym prínosom pre 

obyvateľov nášho mesta, nič z toho nemajú. Ďalej uviedol, že reakciou odpoveď na článok jeho 

manželky bola reakcia pána primátora, kde napísal pre občanov Sliača, že nespraví a neodvolá 

letecké dni. Pán Bálint k tomu uviedol, že im nešlo o zastavenie leteckých dní, ale aby mesto niečo 
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vyťažilo z leteckých dní pre občanov mesta.  

 

28. Rôzne 
  

29. Záver 

 Ing. Daniel Dunčko, primátor mesta,  ukončil 24. zasadnutie MsZ o 20.00 hod. Poďakoval 

poslancom za ich účasť na zasadnutí a za podnetné pripomienky.   

 

                                                                                                                         Ing. Daniel Dunčko 

                                                                                                                      primátor mesta 

 

 

 

 

Zapisovateľka: Bc. Michaela Mašurová 

 

 

 

Overovatelia zápisnice : 

 

Stanislav Koreň, overovateľ                       ............................................... 

 

Tomáš Škamla, overovateľ                          ............................................... 
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K bodu č. 6:  Správa z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky                                 Príloha č.1 

 

Predkladá: Ing. Miroslava Škorňová, hlavná kontrolórka  

                                                                                                                                                            

 

 

Dôvodová správa:  

 

 

1) Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri poskytovaní dotácií 

z rozpočtu mesta Sliač v zmysle § 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v znení neskorších predpisov. 

 

Cieľ kontroly:  

a) vykonávanie administratívnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle § 6 ods. 1 písm. b) 

     zákona č. 357/2015 o finančnej kontrole a audite v znení neskorších predpisov (ďalej len 

     zákon o finančnej kontrole)  

b) správnosť vyúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta v roku 2016 u vybraných 

     subjektov 

 

- Futbalový klub Slovan Kúpele Sliač, o.z.  

- Bežecký klub Sliač 

- Cirkevný zbor ECAV Hronsek 

- Šachový klub Slovan Sliač 

- OZ Spolu pre všetkých 

 

Na základe uznesenia č. 369/2017, ktorým požiadalo mestské  zastupiteľstvo hlavnú kontrolórku 

o vykonanie kontroly dotácie FK Slovan kúpele Sliač za rok 2016 bola táto kontrola zameraná aj na:  

 

c) preverenie postupu mesta pri kontrole vyúčtovania dotácie poskytnutej Futbalovému klubu 

     Slovan Kúpele Sliač v roku 2016  

 

d) preverenie postupu mesta pri neposkytnutí dotácie z rozpočtu mesta Sliač v roku 2017 pri 

      schválení rozpočtu na rok 2017 
 

Kontrolou neboli zistené závažné nedostatky, kontrola bola ukončená správou 2912/2017.  

Záver: 
- Mesto vykonáva pri kontrole vyúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta administratívnu 

kontrolu kontrolovanej osoby v súlade s § 6 ods. 1 zákona o finančnej kontrole.  
- Zmluvy o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce boli zverejnené v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. 

o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. 
- Poskytnuté dotácie boli pri vybraných kontrolovaných subjektoch použité v súlade s účelom 

stanoveným v zmluvách.  
- Vyúčtovanie dotácií na rok 2016 u vybraných subjektov  bolo vykonané v súlade s postupom 

určeným vo VZN č. 26 o poskytovaní dotácií a príspevkov z rozpočtu mesta Sliač.  
- Dotácie boli vyúčtované v plnej výške 
- Vybrané subjekty (príjemcovia dotácií) predložili vyúčtovania v termíne stanovenom v zmluve 

o poskytnutí dotácie (okrem Futbalového klubu Kúpele Sliač, bližšie popísané v nasledujúcom texte).  
 



Č.j. 1712/3185/2017                Mesto Sliač.      Zápisnica z 24. rokovania MsZ dňa 28.09.2017   

 

 

16 
 

Preverenie postupu mesta pri kontrole vyúčtovania dotácie poskytnutej Futbalovému klubu Slovan 
Kúpele Sliač v roku 2016 
 

Dotácia z rozpočtu mesta Sliač pre Futbalový klub Slovan kúpele Sliač bola mestom Sliač 

poskytnutá na základe zmluvy č. 10/2016 DOT zo dňa 27.5.2016 (ďalej len zmluva) vo výške 

16 000 EUR.  

Dotácia mala byť poukázaná v troch splátkach.  

 

V článku 3 tejto zmluvy bol dohodnutý časový harmonogram zasielania finančných 

prostriedkov zo strany mesta na účet Futbalového klubu Slovan Kúpele Sliač a to nasledovne:  

 

Obdobie Splatnosť Suma 

Január – máj 2016 Do 30.5.2016    5 333 € 

Jún – september 2016 Do 30.9.2016    5 333 € 

Október – december 2016 Do 31.12.2016   5 334 € 

Spolu 16 000 € 

 

 

Následne Futbalovému klubu Slovan Kúpele Sliač vyplývala zo zmluvy zmluvná povinnosť 

dotáciu pravidelne vyúčtovávať a to v nasledovných stanovených termínoch: 

  

Obdobie Povinnosť predložiť 

vyúčtovanie 

Suma 

Január – máj 2016 Do 30.6.2016    5 333 € 

Jún – september 2016 Do 31.10.2016    5 333 € 

Október – december 2016 Do 31.01.2016    5 334 € 

   16 000 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chronologický prehľad o poskytovaní dotácie za rok 2016 a plnení povinností vyúčtovania  

30.5.2016 Mesto poukázalo futbalovému klubu prvú splátku dotácie vo výške 5333 € 

v súlade s dohodnutými zmluvnými podmienkami 
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Hlavná kontrolórka má za to, že mesto pri kontrole vyúčtovania dotácií vo vzťahu k FK Slovan 

Kúpele Sliač, o.z. postupovalo správne, nakoľko sledovalo dodržiavanie zmluvných podmienok 

(plnenie termínov  pri predkladaní čiastkových vyúčtovaní dotácie).  Mesto na základe zmluvy o 

poskytnutí dotácie  poukazuje občianskemu združeniu verejné prostriedky, ktorých použitie je 

povinné kontrolovať. Táto povinnosť mu vyplýva z § 6 ods. 1 zákona o finančnej kontrole.  

Vyúčtovanie na celkovú sumu 16 000 € bola mestu predložené v zmluvne stanovenom termíne 

31.1.2017, čiastkové vyúčtovania však neboli podané včas.  

 
Sumarizácia výdavkov FK Slovan Sliač - vyúčtovanie dotácie mesta  za rok 2016 

Hracia plocha                                                                461,00     

Mzdy tréneri+poistné                                                             1 414,70     

Poplatky SFZ vrátane miezd rozhodcov                                                             5 175,55     

Doprava                                                             5 376,75     

Futbalová výstroj                                                             1 939,46     

Občerstvenie                                                                546,39     

Pitný režim                                                                  81,00     

Turnaj - poháre                                                                174,06     

Úprava ihriska                                                                874,32     

ostatné - medaily pre MŽ                                                                     3,30     

Spolu                                                          16 046,53     

 
Dotácia za rok 2016 bola vyúčtovaná v plnej výške a prostriedky boli použité na účel stanovený v zmluve.  

30.6.2016 Nedodržaný zmluvný termín pre vyúčtovanie dotácie. Futbalový klub prvú časť 

dotácie vo výške 5 333 € mestu v stanovenej lehote nevyúčtoval. 

30.9.2016 Termín pre mesto – povinnosť poukázať druhú tretinu dotácie. Z dôvodu 

nepodania zúčtovania prvej tretiny dotácie mesto  nepoukázalo na účet 

futbalového klubu druhú tretinu dotácie vo výške 5 333 €. 

9.11.2016 Doručenie vyúčtovania prvej tretiny dotácie zo strany futbalového klubu 

(vyúčtovanie, ktoré malo byť na mesto doručené do 30.6.2016) 

22.11.2016 Mesto listom č. 4065/2016 zo dňa 22.11.2016 oznámilo futbalovému klubu, že 

z dôvodu porušenia zmluvných podmienok nebude futbalovému klubu zvyšná 

časť dotácie vyplatená 

Na základe tohto oznámenia prebehlo osobné stretnutie zástupcov mesta a futbalového klubu, 

na ktorom sa obidve strany dohodli, že ak futbalový klub predloží vyúčtovanie druhej 

tretiny poskytnutej dotácie, mesto mu poukáže na účet zvyšné dve tretiny dotácie.  

7.12.2016 Predloženie zúčtovania druhej tretiny dotácie (na sumu 5 333€) 

13.12.2016 Mesto poukázalo na účet futbalového klubu zvyšnú časť dotácie v dvoch 

platbách – 5 333 € a 5 334 € 

31.1.2017 Zúčtovanie tretej tretiny dotácie bolo mestu predložené v zmluvne dohodnutom 

termíne dňa 31.1.2017 
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Vyššie uvedené informácie sa týkajú rozpočtového roka 2016 a dotácie na rok 2016.  

 

Preverenie postupu mesta pri neposkytnutí dotácie z rozpočtu mesta Sliač v roku 2017 

pri schválení rozpočtu na rok 2017 

 

V roku 2016 futbalový klub nepodal žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2017 v zmysle článku 6 

ods. 2 VZN č. 26 o poskytovaní dotácií a príspevkov z rozpočtu mesta Sliač (termín podávania 

žiadostí o dotáciu na rok 2017 do 31.10.2016).  

Mesto posudzuje podané žiadosti v zmysle článku 9 ods. 3 VZN č. 26, ktorý hovorí, že:  

„Mesto Sliač, zodpovedný zamestnanec nepredloží na rokovanie do príslušnej komisie pri MsZ, 

resp. do MsZ žiadosti o dotácie, resp. finančné príspevky tých žiadateľov, ktorí v predchádzajúcom 

období použili finančné prostriedky na iný účel, ako boli určené, resp. nepredložili zúčtovanie 

dotácie v stanovenom termíne a ani ich v stanovenom termíne nevrátili na účet mesta alebo do 

pokladne Mestského úradu Sliač, prípadne nemajú voči mestu vyrovnané svoje záväzky (napríklad 

zo zmlúv, daní a poplatkov a podobne).“ 

Nakoľko Futbalový klub Slovan kúpele Sliač nepredložil v stanovenom termíne do 31.10.2016 

žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2017 a zároveň riadne nepodal vyúčtovanie dotácie za rok 

2016 v stanovených termínoch (okrem posledného do 31.1.2017),  nepočítalo mesto Sliač pri 

vypracovaní návrhu rozpočtu na rok 2017 s poskytnutím dotácie pre Futbalový klub Slovan kúpele 

Sliač na rok 2017. V zmysle článku 5 VZN č. 26 o poskytovaní dotácií a príspevkov z rozpočtu 

mesta Sliač nemá žiadateľ na poskytnutie dotácie právny nárok.  

 

 

2) Odstránenie nedostatkov z kontroly vykonávania inventarizácie k 31.12.2016 – zábezpeky nájomné 

byty 

Bola vykonaná dokladová inventúra zábezpek zložených za účelom zabezpečenia úhrad nájomného 

v mestských nájomných bytoch s nasledovným výsledkom:  

 

Sumarizácia zábezpek prijatých do roku 2011  
  

    

Rybárska 1048 4 043,34  

Rybárska 1582 4 453,36  

Rybárska 1690 6 409,38  

Topoľová 1135 4 894,86  

Topoľová 1136 1 976,39  

 Spolu 21 777,33  
 

Ide o zábezpeky, ktoré boli zložené do roku 2011 (pokiaľ nebol v platnosti zákon č. 443/2010 Z.z. 

o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, ktorý je platný od 19.11.2010). Týmto zákonom bolo 

určené, že mesto môže vybrať zábezpeku za účelom zabezpečenia úhrad nájomného v mestských nájomných 

bytoch maximálne vo výške šesť násobku mesačného nájmu.   

Do tejto sumy sú započítané iba zábezpeky vo výške šesť násobku mesačného nájmu súčasných  

nájomníkov, ktorým boli byty pridelené do roku 2011.   
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Sumarizácia zábezpek prijatých od roku 2011 (po nadobudnutí platnosti zákona 443/2010 Z.z.), kedy mesto 
vyčlenilo na prijaté zábezpeky osobitný účet 

Rybárska 1048 4 043,34  

Rybárska 1582 4 453,36  

Rybárska 1690 6 409,38  

Topoľová 1135 4 894,86  

Topoľová 1136 1 976,39  

Prepočítaný stav k 31.12.2016 21 777,33  

Pohyb  za rok 2017 na všetkých bytovkách -437,66  

Prepočítaný stav zábezpek k 30.6.2017 21 339,67  

Stav bankového účtu k 30.6.2017 po zohľadnení bankových poplatkov 27 648,94  

Počiatočný stav bankového účtu  k 1.1.2012 1 939,20  

Neidentifikovaná suma na bankovom účte, ktorú môžeme použiť a zdroj pre 
doplnenie zábezpek „prijatých do roku 2011“, ktoré boli mestom použité na 
dobudovanie okolia bytoviek a mali byť zložené ako kaucia za účelom 
zabezpečenia úhrady nájomného 3 494,75  

 

 

Vratky 2017 – úhrada štvrtej štvrtiny zábezpek  v zmysle 
uznesenia 265/2013 zo dňa 12.12.2013 (túto sumu ešte 
mesto vracalo nájomníkom v auguste 2017) 
    

Rybárska 1048 1 727,47  

Rybárska 1582 5 466,07  

Rybárska 1690 2 712,40  

Topoľová 1135 1 751,44  

Topoľová 1136 6 784,05  

  18 441,43  
 

Záver:  

 

 

Návrh uznesenie 
 

MsZ berie na vedomie správu o vykonaných kontrolách hlavnou kontrolórkou mesta.   

 

 

 

Sliač  

Dátum: 19.9.2017 

 


