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 Z á p i s n i c a 

 z 22. zasadnutia Mestského zastupiteľstva (MsZ) v S l i a č i  konaného dňa 29. júna 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 :     Michal, Gabaš, Stanislav Koreň 

 

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. Návrh a schválenie Záverečného účtu mesta Sliač a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 

     a stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu mesta Sliač a rozpočtovému hospo- 

     dáreniu za rok 2016  

  7. Schválenie účelovej dotácie pre ZUŠ, SNP Sliač za rok 2017, požitie zostatku vlastných  

      príjmov z predchádzajúceho roka 2016 

  8. Rozpočtové opatrenie č.4/2017 

  9. Rozpočtové opatrenie č. 5/2017 

10. Návrh a schválenie prolongácie kontokorentného úveru a stanovisko hlavnej kontrolórky 

      ku kontokorentnému úveru 

11. Plán tvorby rozpočtu mesta Sliač na rok 2018 a výhľadov na roky 2019 a 2020 

12. Schválenie odpredaja pozemku KN-C č.953/3 o výmere 21 m
2
, k.ú. Rybáre, pre Ján Milka, 

      SNP 300/23, 962 31 Sliač ako prípad osobitného zreteľa 

13. Schválenie Zadania ÚPZ Sliač Rybáre – Juh, Blok 2 

14. Zrušenie uznesenia č.34/2017 zo dňa 4.5.2017 

15. Schválenie výšky jednorazovej primeranej náhrady za zriadenie zákonného vecného bre- 

      mena 

16. Správa z kontrolnej činnosti 

17. Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2017 

18. Schválenie návrhu plánu budúcich investičných akcií v meste Sliač 

19. Rozšírenie lokality HÁJNIKY – JUH II. – urbanistická štúdia 

20. Informácie primátora o rýchlostnej ceste R2 

21. Informácie primátora mesta  

22. Interpelácie poslancov 

23. Odpovede na interpelácie z predchádzajúceho MsZ 

24. Slovo pre verejnosť 

25. Rôzne 

26. Záver 
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Pán primátor privítal všetkých prítomných, následne boli primátorom a zástupcom primátora 

ocenení žiaci Základnej školy A. Sládkoviča a Základnej umeleckej školy za školský rok 

2016/2017.  

 

1.  Otvorenie  

 Rokovanie 22. zasadnutia mestského zastupiteľstva otvoril a viedol primátor mesta Daniel 

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

ospravedlnil sa p. poslanec Gabaš a p. poslanec Koreň, p. poslanec Škamla prišiel 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 Cyrila Palečku a p. poslanca Dušana 

Hancka.   
 

3.  Voľba návrhovej komisie  

Do návrhovej komisie navrhol primátor mesta p. poslanca Roberta Urbanca a p. poslanca Jána 

Beličku.   

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie  

MsZ schvaľuje 

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

Roberta Urbanca a Jána Belička.  

                             Hlasovanie  za         8    

proti   

     zdržali sa   

     neprítomní   3  Gabaš, Koreň, Škamla    

    

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

Pán poslanec Moravčík navrhol v bode č.17 – Schválenie návrhu poradia budúcich investičných 

akcií v meste Sliač vypustiť slovo „poradie“.  

Pán poslanec Urbanec navrhol do programu zaradiť ako bod č.7 – Schválenie účelovej dotácie pre 

ZUŠ a to z dôvodu, že ZUŠ požiadala mesto o schválenie rozpustenia zostatku vlastných finančných 

prostriedkov za rok 2016, ktoré neboli zahrnuté do rozpočtu mesta.  

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

prítomní 8 poslanci. 

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

prítomní 8 poslanci. 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 

MsZ schvaľuje 

program 22. zasadnutia MsZ mesta Sliač predložený  Danielom Dunčkom, primátorom mesta s 

doplnenými bodmi. 

  Hlasovanie  za                  8    

     proti            

     zdržali sa        

     neprítomní    3  Gabaš, Koreň, Škamla  

 

5.  Kontrola plnenia uznesení 

Pán Žabka – prednosta MsÚ uviedol, že uznesenia z predchádzajúceho MsZ, ktoré sa konalo 

12.6.2017 boli splnené okrem uznesenia č.369/2017. O tomto uznesení bude HKM informovať MsZ 
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na najbližšom zasadnutí MsZ. Nie je splnené uznesenie č.347/2017, uvedené uznesenie je 

predmetom dnešného rokovania.  

Pán poslanec Moravčík sa opýtal, či sa riešila problematika ohľadne majetku mesta, inventarizácia 

majetku. Pán prednosta uviedol, že po prázdninách na najbližšom zasadnutí MsZ bude informovať 

o inventarizácii majetku mesta. 

Pán primátor informoval, že sa dala oceniť bývalá kotolňa na ul. Na Brázdach.  

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 

MsZ berie na vedomie 

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

  Hlasovanie  za                  8     

     proti            

     zdržali sa        

     neprítomní    3  Gabaš, Koreň, Škamla  

 

6. Návrh a schválenie Záverečného účtu mesta Sliač a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 

a stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu mesta Sliač a rozpočtovému hospo-    

dáreniu za rok 2016  

Dôvodovú správu k bodu predložila pani Škorňová. Stanovisko HKM k Záverečnému účtu tvorí 

prílohu č.1 zápisnice.  

Pani Chudíková uviedla, že výdavkové finančné operácie po kontrole Záverečného účtu auditom 

bolo doplnené, že finančné operácie sa neskladajú len zo splácania istiny prijatých úverov, ale aj zo 

splácania istiny FIN MOS. Pani Chudíková uviedla, že audit potvrdil, že Záverečný účet sa zhoduje 

s tým k čomu dospeli oni, bol vykonaný audit konsolidovanej aj individuálnej účtovnej závierky.   

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 

MsZ berie na vedomie 

stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k Záverečnému účtu mesta Sliač za rok 2016. 

                        Hlasovanie  za            8  

proti   

     zdržali sa  1 Škamla 

     neprítomní      2 Gabaš, Koreň 

MsZ schvaľuje 

Záverečný účet mesta Sliač a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 bez výhrad. 

                        Hlasovanie  za            8  

proti   

     zdržali sa  1 Škamla 

     neprítomní      2 Gabaš, Koreň 

MsZ schvaľuje  

celkový prebytok rozpočtového hospodárenia mesta Sliač vykázaný v Záverečnom účte za rok 2016 

vo výške 69 032,20 EUR zistený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. 

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

neskorších predpisov, ktorý vznikol po úprave o nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu 

a podľa osobitných predpisov. 

                        Hlasovanie  za                 8  

proti   

     zdržali sa       1 Škamla 

     neprítomní           2 Gabaš, Koreň   

MsZ schvaľuje 

prídel prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2016 vo výške 100% na tvorbu rezervného fondu 

v sume 69 032,20 EUR. 

                        Hlasovanie  za                8  
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proti   

     zdržali sa      1 Škamla 

     neprítomní          2 Gabaš, Koreň 

 

7. Schválenie účelovej dotácie pre ZUŠ, SNP Sliač za rok 2017, použitie zostatku vlastných 

príjmov z predchádzajúceho roka 2016 

Dôvodovú správu k bodu predložila p. Chudíková – vedúca ekonomického úseku. Uvidela, že tento 

bod bol vysvetlený na finančnej komisii, ktorá sa konala 26. júna. Ide o prostriedky 

z predchádzajúceho roka, o vlastné príjmy ZUŠ, ktoré budú v rozpočte upravené na základe 

rozpočtového opatrenia, pričom dôjde k zmene rozpočtového opatrenia č.5.      

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 

MsZ schvaľuje 

pridelenie účelovej dotácie na rok 2017 – zostatok vlastných príjmov z predchádzajúceho roka 2016 

Základnej umeleckej škole, SNP 308/39, 962 31 Sliač, IČO : 378 888 89, vo výške 2 653,71 € na 

prevádzku s povinnosťou vyúčtovať dotáciu najneskôr do 15.1.2018. 

                         Hlasovanie  za                 9 

proti    

     zdržali sa   

     neprítomní          2 Gabaš, Koreň    

 

8. Rozpočtové opatrenie č.4/2017 

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

zeleň bolo schválených 10 000 €, ale po rokovaniach s dodávateľskou firmou mesto zistilo, že ešte 

potrebuje finančné prostriedky, došlo k presunu z programu prevádzka a údržba mesta vo výške      

3  700 € na výsadbu verejných plôch (letničky, údržba verejnej zelene).  

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 

MsZ berie na vedomie 

presun medzi položkami rozpočtu 

z programu 3.5, EK 630 – 3 700,00 € prevádzka a údržba majetku mesta 

na  

program 9.1.1, EK 630 + 3 700,00 € prevádzka a údržba majetku mesta. 

                     Hlasovanie  za                9   

proti   

     zdržali sa     

     neprítomní          2 Gabaš, Koreň 

 

9. Rozpočtové opatrenie č. 5/2017 

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

k zmenám oproti návrhu, ktorý bol poslancom doručený v materiáloch. Ide o kapitálové granty vo 

výške 2 000 € a to z dôvodu, že MPSVaR SR schválilo mestu účelovú kapitálovú dotáciu na nákup 

osobného motorového vozidla na sociálnu službu, ktoré bude mesto spolufinancovať. Došlo 

k zmene vo výdavkovej časti, kde bol predpoklad spolufinancovania projektov zo štátneho rozpočtu 

vo výške 5 000 €. Schválením účelovej dotácie pre ZUŠ sa rozpočet navýši v programe 7.4 o    

2 653, 71 €. Obsahom rozpočtového opatrenia je úprava v príjmovej časti o finančné prostriedky, 

ktoré získala MŠ J. Cikkera na projekt Bezpečne na cestách vo výške 3 000 € a projekt Tancuj, 

tancuj, vykrúcaj vo výške 1 200 €. Predmetom rozpočtového opatrenia je zapojenie vratky za DSS 

za rok 2016 vo výške 544,50 €, nevyčerpaných finančných prostriedkov IBV Juh vo výške 

51 346,66 € a nevyčerpaných finančných prostriedkov z dotácie SPP projekt „Revitalizácia parku 

na Cikkerovej ulici“  vo výške 2 600 €.  
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Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 

MsZ schvaľuje 

v príjmovej časti rozpočtu 

navýšenie rozpočtu 

zdroj 71, EK 311 o + 4 200,00 €, tuzemské bežné granty 

zdroj 131G, EK 453 o + 54 491,16 €, zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 

zdroj 111, EK 321 o + 9 000,00 €, kapitálové granty 

a 

vo výdavkovej časti  

navýšenie rozpočtu 

program 7.2.2, FK 09111 o + 4 200,00 €, prevádzka materskej školy 

program 15.2, FK 0660, EK 630 o + 544,50 €, Domov pre seniorov, tovary a služby 

program 13.7.7, FK 0443, EK 710 o + 51 346,66 €, IBV-Rybáre-juh-inžinierske siete  

program 13.7.3, FK 0660, EK 630 o + 2 600,00 €, Detské ihriská 

program 13.8.2, FK 0980, EK 710 o + 9 000,00 €, Projekty podporované zo štátneho rozpočtu 

program 7.4, FK 0950 o + 2 653,71 €, Základná umelecká škola 

presuny v rámci rozpočtu 

program 13.8.2, FK 0980, EK 630 o – 4 540,00 €, Projekty podporované zo štátneho rozpočtu 

program 13.8.2, FK 0980, EK 710 o + 4 540,00 €, Projekty podporované zo štátneho rozpočtu 

                       Hlasovanie  za            9 

proti   

     zdržali sa   

     neprítomní       2 Gabaš, Koreň 

 

10. Návrh a schválenie prolongácie kontokorentného úveru a stanovisko hlavnej kontrolórky 

ku kontokorentnému úveru 

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

ako po minulé roky sa predkladá návrh na schválenie kontokorentného úveru, za minulý rok 

nedošlo k žiadnemu čerpaniu, ale nakoľko už z banky bol tento úver schválený, mesto pokračuje 

každý rok dodatkom. Úver slúži na vykrytie časového nesúladu v priebehu roka, výška úverového 

rámca je 150 000 €.   

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 

MsZ berie na vedomie 

stanovisko HKM k prolongácii kontokorentného úveru 

                     Hlasovanie  za            9 

proti   

     zdržali sa   

     neprítomní       2 Gabaš, Koreň 

MsZ schvaľuje 

prolongáciu kontokorentného úveru čerpaného vo VÚB, a.s. v maximálnej výške 150 000,00 EUR 

o ďalších 12 mesiacov, t.j. do 02.07.2018. 

                    Hlasovanie  za            9 

proti   

     zdržali sa   

     neprítomní       2 Gabaš, Koreň 
   

11. Plán tvorby rozpočtu mesta Sliač na rok 2018 a výhľadov na roky 2019 a 2020 

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

tvorby rozpočtu sa osvedčil, slúži na to, aby každý mohol vstúpiť do tvorby rozpočtu, na základe 

toho bol spracovaný plán tvorby rozpočtu aj na rok 2018.  
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Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 

MsZ berie na vedomie 

plán tvorby rozpočtu mesta Sliač na rok 2018 a výhľadov na roky 2019 a 2020.     

                      Hlasovanie  za            9 

proti   

     zdržali sa   

     neprítomní       2 Gabaš, Koreň 

 

12. Schválenie odpredaja pozemku KN-C č.953/3 o výmere 21 m
2
, k.ú. Rybáre, pre Ján Milka, 

SNP 300/23, 962 31 Sliač ako prípad osobitného zreteľa 

Pán Urbanec uviedol, že na zasadnutí MsZ bol schválený zámer odpredaja predmetného pozemku. 

Ďalej uviedol, že stanoviská finančnej aj stavebnej komisie sú súhlasné. Pán primátor otvoril k bodu 

diskusiu.  

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 

MsZ schvaľuje 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Sliač a to 

novovytvorenej parcely - pozemok KN-C parc. č. 953/3 ostatné plochy o výmere 21 m², ktorý 

vznikol odčlenením od pozemku KN-C parcela č. 953 ostatné plochy o výmere 416 m², 

zapísanom na LV č. 877 vedenom pre k.ú. Rybáre, obec Sliač, okres Zvolen, na základe 

geometrického plánu č. 31644341-113/2016 vyhotoveného dňa 11.05.2016 spoločnosťou 

GEODET spol. s.r.o., so sídlom Za Hronským mostom 3, 960 01 Zvolen, IČO: 31 644 341, 

ktorý bol úradne overený Okresným úradom Zvolen, katastrálnym odborom dňa 12.05.2016 

pod č. 61-251/2016, pre kupujúceho: Jána Milku, bytom SNP 23, 962 31 Sliač, za kúpnu cenu za 

kúpnu cenu vo výške 630,- Eur.  

 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je, že novovytvorený pozemok KN-C parc. č. 953/3 ostatné 

plochy o výmere 21 m², ktorý je vo vlastníctve mesta Sliač, sa nachádza v úzkej blízkosti rodinného 

domu žiadateľa, ktorý pri oprave a údržbe svojej nehnuteľnosti potrebuje mať zabezpečený vstup 

z vlastného pozemku. Nakoľko ide o rodinný dom z roku 1938 sú potrebné časté opravy, ako aj 

údržba. Prevodom vlastníckeho práva k novovytvorenému pozemku KN-C parc. č. 953/3 ostatné 

plochy o výmere 21 m² sa zabezpečí ochrana majetku žiadateľa. 

Zámer mesta Sliač predať nehnuteľný majetok mesta Sliač a to novovytvorený pozemok KN-C 

parc. č. 953/3 ostatné plochy o výmere 21 m², ktorý vznikol odčlenením od pozemku KN-C parcela 

č. 953 ostatné plochy o výmere 416 m², zapísanom na LV č. 877 vedenom pre k.ú. Rybáre, obec 

Sliač, okres Zvolen, na základe geometrického plánu č. 31644341-113/2016 vyhotoveného dňa 

11.05.2016 spoločnosťou GEODET spol. s.r.o., so sídlom Za Hronským mostom 3, 960 01 Zvolen, 

IČO: 31 644 341, ktorý bol úradne overený Okresným úradom Zvolen, katastrálnym odborom dňa 

12.05.2016 pod č. 61-251/2016 pre Jána Milku, bytom SNP 23, 962 31 Sliač, ako prípad hodný 

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

neskorších predpisov, bol zverejnený najmenej 15 dní pred jeho schválením na úradnej tabuli aj na 

internetovej stránke mesta.  

                       Hlasovanie  za            9 

proti   

zdržali sa                                                         

neprítomní 2 Gabaš, Koreň  

      

13. Schválenie Zadania ÚPZ Sliač Rybáre – Juh, Blok 2 

Dôvodovú správu k bodu predložila p. Zlatníková – vedúca stavebného úseku. Uviedla, že na 

minulom MsZ bol č.363/2017 schválený Územný plán mesta Sliač, Zmeny a doplnky č.8, 
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predmetom ktorého bolo rozdelenie rozvojovej obytnej zóny Rybáre – Juh, na dva samostatné 

bloky: 

- Obytná zóna Rybáre Juh, 

- Obytná zóna Rybáre – Juh, Blok 2. 

Pani Zlatníková uviedla, že aby mohlo dôjsť k spracovaniu Územného plánu zóny Rybáre – Juh, 

Blok 2, bolo potrebné vypracovať v zmysle platných predpisov „Zadanie“. Návrh Zadania bol 

prerokovaný na jeseň 2016.  

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 

MsZ schvaľuje 

1. Zadanie pre vypracovanie Územného plánu zóny „Obytná zóna Rybáre – Juh, Blok 2“. 

2. Spôsob prerokovania návrhu Zadania pre vypracovanie Územného plánu zóny „Obytná zóna 

Rybáre – Juh, Blok 2“ a rozhodnutie o námietkach a pripomienkach vznesených pri jeho 

prerokovaní.  

                       Hlasovanie  za              8 

proti   

zdržali sa   1 Moravčík                                                    

neprítomní  2 Gabaš, Koreň  

 

14. Zrušenie uznesenia č.34/2017 zo dňa 4.5.2017 

15. Schválenie výšky jednorazovej primeranej náhrady za zriadenie zákonného vecného bre- 

mena 

Pani Chudíková uviedla, že finančná komisia sa konala dňa 26. júna z dôvodu, že záujemcovia 

o pokládku optických sietí sa zaviazali podať trasovanie do termínu 26. júna, do dnešného dňa 

nebolo na MsÚ nič doručené. Uviedla, že finančná komisia navrhla, aby sa schválila cena 1,54 € za 

každý aj začatý bežný meter bez ohľadu na pokládku aj pripokládku optického kábla, ďalej navrhla 

vyrokovať, aby nám daný operátor umožnil položiť si vlastnú chráničku zadarmo. Uviedla, že na 

včerajšom zasadnutí s operátormi bolo uvedené, že v prípade rozkopávky ide o finančne náročné 

riešenie, pokiaľ má mesto záujem o položenie chráničky, musí si za to zaplatiť.  

Pán primátor informoval, že v prípade položenia vlastnej mestskej chráničky je potrebné kúpiť 

optokábel, zaplatiť za vykonané práce súvisiace s položením kábla, vypracovať projekt, ktoré 

objekty chceme spojiť.   

Pán poslanec Urbanec uviedol, že pre všetkých záujemcov o položenie optických sietí v meste je 

cena 6,66 € za každý aj začatý bežný meter bez ohľadu na pokládku aj pripokládku optického kábla 

neakceptovateľná.  

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 

MsZ ruší 

uznesenie č. 347/2017 zo dňa 4.5.2017. 

                       Hlasovanie  za  9  

proti   

     zdržali sa                                                         

     neprítomní 2 Gabaš, Koreň 

 

Pán primátor k položeniu vlastnej chráničky uviedol, že mesto musí mať vypracovaný projekt, 

osobu, ktorá bude robiť pokládku chráničky. Ďalej informoval, že finančné prostriedky za vecné 

bremeno mesto získa vtedy, keď sa urobí investícia.  

Pán Palečka sa opýtal či má mesto zámer, čo bude s optickými sieťami robiť. Chce vidieť projekt 

skôr ako sa bude toto schvaľovať. Uviedol, že nekomerčný prenos informačného toku cez optickú 

sieť nemôže byť drahší ako 50 € na mesiac. Iné by bolo, keby mesto šírilo signál vlastnej televízie.  

Pán primátor uviedol, že v súvislosti s položením vlastnej chráničky navrhol p. Gabašovi – 

predsedovi finančnej komisie porovnať, koľko by mesto platilo za prenos, porovnať túto investíciu 



1437/2249/2017              Mesto Sliač.      Zápisnica z 22. rokovania MsZ dňa 29.06.2017   

 

 

8 
 

a kedy by ju mesto využilo.    

Pán poslanec Kíšik uviedol, že v prípade položenia vlastnej chráničky by mohli byť monitorované 

detské ihriská, parkoviská v meste, mestské objekty. Poukázal na to, že by možno stačilo pripoložiť   

5 km. V rámci projektu, ktorý má firma Telekom by sa mohli vyznačiť miesta, pozemky v meste, 

ktoré by boli prepojené, potom by sa zistilo, koľko by stál projekt, aj položenie chráničky.  

Pán primátor uviedol, že toto môže byť predmetom ďalšieho rokovania, dnes sa hlasuje o výške 

ceny výšky jednorazovej primeranej náhrady za zriadenie zákonného vecného bremena. 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 

MsZ schvaľuje 

jednorazovú finančnú náhradu za zriadenie a prevádzkovanie verejných telekomunikačných 

a informačných sietí a za stavanie ich vedení na pozemkoch mesta, ktorými je mesto obmedzené 

v obvyklom užívaní svojich nehnuteľností a ktoré zodpovedajú právam z vecného bremena podľa § 

66 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v z. n. p. vo výške 1,54 € za každý aj 

začatý bežný meter bez ohľadu na to, či ide o pokládku alebo pripokládku optického kábla do jednej 

ryhy v rámci jedného rozkopávkového povolenia alebo nie s podmienkou, že každý potenciálny 

záujemca o rozkopávku z dôvodu pokládky optickej siete musí v danom čase a na danom mieste 

umožniť inému známemu potenciálnemu záujemcovi pripokládku jeho optickej siete. 

 

Odôvodnenie : 

Týmto uznesením sa sleduje to, aby mesto nebolo v danom čase na danom mieste rozkopané viac 

krát a ďalej sa stanovuje rovnaká výška jednorazovej primeranej náhrady za obmedzenie mesta 

a jeho obyvateľov v obvyklom užívaní nehnuteľností vo vlastníctve mesta a ktoré zodpovedá právu 

z vecného bremena podľa § 66 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v z. n. p.. 

                       Hlasovanie  za  7 

proti   

     zdržali sa  1 Belička                                                       

     neprítomní 3 Gabaš, Koreň, Palečka 

 

16. Správa z kontrolnej činnosti 

Dôvodovú správu z kontrolnej činnosti predložila p. Škorňová – hlavná kontrolórka mesta. Správa 

z kontrolnej činnosti tvorí prílohu č.2 zápisnice. 

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 Gabaš, Koreň 

 

17. Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2017 

V zmysle § 18f ods. 1 písm. b) Zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov predložila hlavná kontrolórka mesta p. Škorňová návrh plánu kontrolnej činnosti: 

Následné finančné kontroly 

1. Kontrola zákonnosti a účinnosti a hospodárenia pri hospodárení s verejnými prostriedkami 

v podmienkach školskej jedálne – ZŠ A. Sládkoviča 

2. Kontrola plnenia vybraných uznesení MsZ 

3. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách 

v predchádzajúcom období 

4. Kontrola vyúčtovania poskytnutých dotácií u vybraných subjektov za rok 2016 

Ostatné kontroly 
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1. Kontroly vykonávané na základe uznesení MsZ 

2. Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavná 

kontrolórka dozvedela pri výkone svojej činnosti 

Príprava a tvorba koncepčných a metodických materiálov – vypracovanie odborného stanoviska 

k návrhu rozpočtu za rok 2018. 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 

MsZ schvaľuje 

plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2017. 

                       Hlasovanie  za  9 

proti   

     zdržali sa                                                         

     neprítomní   2 Gabaš, Koreň 

 

18. Schválenie návrhu plánu budúcich investičných akcií v meste Sliač 

Pán primátor informoval, že sa uskutočnilo stretnutie poslancov k tomu bodu. Na návrh poslancov 

boli doplnené jednotlivé body. Informoval o nasledovných budúcich investičných akciách: 

- ZUŠ – montáž ústredného kúrenia – havarijný stav, 

- Dom služieb – rekonštrukcia strešnej krytiny, havarijný stav, 

- Bezpečnostné systémy v meste – inteligentné prechody pre chodcov a spomaľovacie 

semafory, havarijný stav, 

- MŠ Cikkerova – rekonštrukcia strechy, zateplenie obvodového plášťa, havarijný stav, 

financovanie z eurofondov, 

- Ul. Letecká – vybudovanie chodníka pre peších, 

- Mesto Sliač – vybudovanie kamerového systému v meste,  

- ZŠ – rekonštrukcia vjazdov kruhového objazdu, havarijný stav, dopravné značenie 

nevyhovuje, 

- Ul. Železničná – rekonštrukcia miestnej komunikácie (mostík), havarijný stav, 

- Ul. Na Brázdach – rekonštrukcia miestnej komunikácie, 

- Ul. Mládežnícka – rekonštrukcia časti miestnej komunikácie, 

- Ul. Rybárska – rekonštrukcia časti miestnej komunikácie, 

- Športová hala – výmena podlahy, financovanie z eurofondov, 

- Kino Hron -  náter plechovej strechy, havarijný stav, 

- Obradná sieň – výmena okien a montáž ústredného kúrenia, 

- Cyklocesta Sielnica – Kováčová – Sliač – novostavba, financovanie z eurofondov, 

- Autobusové zastávky – novostavba, havarijný stav, financovanie z OZ Lieska, 

- Propagácia mesta Sliač – požičovňa elektrokolobežiek, financovanie z OZ Lieska. 

Pán primátor informoval, že prišla ešte žiadosť od občanov na ul. Továrenskej o vybudovanie 

vodovodu, kanalizácie. Pani Zlatníková uviedla, že projekt je spracovaný, momentálne sa k nemu 

vyjadrujú správcovia sietí. Po získaní všetkých potrebných stanovísk k projektu stavby sa môže 

podať žiadosť o vydanie stavebného povolenia.  

Na návrh poslancov bola investícia zaradená do plánu budúcich investičných akcií. 

Pán primátor ešte navrhol doplniť do plánu rekonštrukciu sociálnych zariadení v obradnej 

miestnosti, jednoduchý projekt je už spracovaný.  

Pán Palečka uviedol, že vo volebnom programe bolo stanovené doriešiť parkovanie na ul. Na 

Slatinkách. Poukázal na to, že ide o nenáročnú investíciu, polovica materiálu leží v tráve, ktorá by 

mohla byť použitá na vybudovanie parkovacích miest. Ďalej uviedol, že už 42 rokov je v prevádzke 

ul. Kukučínova, ani nevie, či do dnešného dňa bola ulica skolaudovaná, či vôbec bolo vydané 

kolaudačné rozhodnutie, ulica je nedokončená. Uviedol, že by bolo dobré ulicu dokončiť.  

Pán primátor uviedol, že parkovanie na ul. Letnej a na ul. Na Slatinkách bude financované 

prostredníctvom platieb občanov za rezidenčné parkovacie karty. Takýmto spôsobom sa budú 
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v meste postupne budovať parkovacie miesta. Mesto nemá v rozpočte finančné prostriedky na 

parkoviská.    

Ďalej pán primátor informoval o návrhu investičných akcií pre rok 2017, ktoré navrhovala stavebná 

komisia do rozpočtu mesta. Uviedol, že bola ukončená realizácia nasledovných investičných akcií: 

- aktualizácia územného plánu zóny IBV – Juh, Blok 2, 

- výstavba inžinierskych sietí v lokalite IBV JUH, 

- plochy pre 1100 l kontajnery v obytných zónach – triedený odpad, 

- rekonštrukcia chodníka a príslušenstva na križovatke ulíc SNP a ČSA. 

Prebieha realizácia nasledovných investičných akcií: 

- územný plán centrálnej mestskej zóny, 

- mestský mobiliár – prostredie pre život, 

- detské ihriská, 

- dopravné značenie ulíc v obytných zónach. 

V roku 2017 bude ukončená realizácia miestnej komunikácie IBV Trebuľa, čiastočná rekonštrukcia 

objektu Kina Hron a vodovod v Sampore. 

Pán poslanec Palečka sa opýtal prečo v plánoch nefiguruje vybudovanie parkoviska na ul. 

Topoľovej, nakoľko sa na tom poslanci uzniesli a je to uvedené aj v zápisnici. Pán primátor uviedol, 

že na zastupiteľstve sa dohodlo, že do dnešného zasadnutia MsZ mal byť urobený projekt, ktorý je 

urobený. Je na poslancoch, aby odsúhlasili, na čo budú použité finančné prostriedky z predaja 

majetku. Pán primátor navrhol doplniť do plánu budúcich investičných akcií vybudovanie 

parkovísk v meste z výberu parkovného. 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 

MsZ schvaľuje  

návrh realizácie budúcich investičných akcií v meste Sliač, ktoré predkladá primátor mesta v znení : 

 

- ZUŠ – montáž ústredného kúrenia  

- Dom služieb – rekonštrukcia strešnej krytiny  

- Bezpečnostné systémy v meste – inteligentné prechody pre chodcov a spomaľovacie 

semafory  

- MŠ Cikkerova – rekonštrukcia strechy, zateplenie obvodového plášťa   

- Ul. Letecká – vybudovanie chodníka pre peších 

- Mesto Sliač – dobudovanie kamerového systému v meste  

- ZŠ – rekonštrukcia vjazdov kruhového objazdu      

- Ul. Železničná - rekonštrukcia miestnej komunikácie (mostík)    

- Ul. Na Brázdach - rekonštrukcia miestnej komunikácie  

- Ul. Mládežnícka - rekonštrukcia časti miestnej komunikácie 

- Ul. Rybárska - rekonštrukcia časti miestnej komunikácie 

- Športová hala – výmena podlahy   

- Kino Hron – náter plechovej strechy  

- Obradná sieň – výmena okien a montáž ústredného kúrenia, rekonštrukcia soc. zariadení 

- Cyklocesta Sielnica-Kováčová-Sliač – novostavba   

- Autobusové zastávky – novostavba     

- Propagácia mesta Sliač – požičovňa elektrokolobežiek    

- Kanalizácia a vodovod na ul. Továrenskej a Mlynskej   

- Parkoviská na území  mesta Sliač z výberu parkovného   

                       Hlasovanie  za  8 

proti  1 Palečka 

     zdržali sa                                                         

     neprítomní   2 Gabaš, Koreň  
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19. Rozšírenie lokality HÁJNIKY – JUH II. – urbanistická štúdia 

Dôvodovú správu k bodu predložila p. Zlatníková – vedúca stavebného úseku. Uviedla, že 

v Územnom pláne mesta Sliač, Zmeny a doplnky č.3 z roku 2009, bola schválená lokalita Hájniky 

Juh II. Jednalo sa o zmenu plochy bez návrhu na využitie na plochu pre výrobu a sklady – plochy 

pre výrobu a výrobné služby. Predmetom urbanistickej štúdie je rozšírenie tejto lokality severným 

smerom k ul. Leteckej, popri navrhovanej komunikácii spájajúcej areál bývalého roľníckej družstva 

s ul. Leteckou. Zároveň táto urbanistická štúdia rieši prepojenie ul. Kalinčiakovej k tejto 

komunikácii. Urbanistickú štúdiu je potrebné predložiť aj k bezodplatnému prevodu pozemku – 

predĺženia ul. Kalinčiakovej na Slovenský pozemkový fond. Ďalej uviedla, že na základe žiadosti 

vlastníkov záhrad na začlenenie pozemkov do územného plánu mesta na výstavbu IBV prípadne aj 

na iné využitie je v urbanistickej štúdii riešený aj návrh zástavby týchto pozemkov zatiaľ na IBV, 

prípadne môžu byť pozemky využité aj na iný účel. V návrhu urbanistickej štúdii je zahrnutá 

výstavba záchytného parkoviska.    

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 

MsZ berie na vedomie 

urbanistickú štúdiu – rozšírenie lokality Hájniky Juh II.                        

Hlasovanie  za  9 

proti   

     zdržali sa                                                         

     neprítomní 2 Gabaš, Koreň 
 

20. Informácie primátora o rýchlostnej ceste R2 

Pán primátor informoval, že 25.5.2017 sa uskutočnilo stretnutie na Ministerstve dopravy, ktoré 

sprostredkoval starosta obce Mýtna. Ďalšie stretnutie sa uskutočnilo na podnet primátora mesta 

Sliač dňa 19.6.2017 na MsÚ Sliač, ktorého sa zúčastnil starosta Kováčovej, Lieskovca, architekt 

mesta Zvolen, architekt mesta Sliač p. Turčan a pani Zlatníková. Z rokovania je vyhotovený zápis, 

na ktorom došlo k výmene argumentov, ani mesto Sliač ani mesto Zvolen nechce, aby sa 

realizovala výstavba rýchlostnej komunikácie cez kataster uvedených miest. Posledné stretnutie sa 

uskutočnilo v Ružomberku, ktoré bolo iniciatívou primátora mesta Ružomberok a primátorky mesta 

Zvolen o výstavbe R3. Na rokovanie bol pozvaný aj predseda vlády SR, nakoľko sa plánuje prijať 

zákon o dlhodobej brzde. Na protest odišlo asi šesť starostov. 

Pán primátor uviedol, že v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám napísali na NDS 

ohľadom posudzovania vplyvov na životné prostredie na všetky tri varianty R2, pretože na jednom 

zo stretnutí bolo uvedené, že už takéto posudzovanie vplyvov je spracované. Tento dokument 

posudzovania vplyvov na životné prostredie nie je urobený. Mesto ďalej požiadalo v zmysle zákona 

o slobodnom prístupe k informáciám o stanovisko vydané Ministerstvom životného prostredia SR.  

Pán poslanec Palečka uviedol, že z rokovania dňa 25.5.2017 je už vyhotovená zápisnica. Pán 

primátor uviedol, že ju ešte neprečítal, nakoľko prišla len 21. júna, ak je v nej uvedené niečo 

nepravdivé, tak ju mesto bude dementovať spolu s pani Zlatníkovou. Pán Palečka poukázal na veci 

v nej uvedené (pramene nie sú v trase, nikomu nič nehrozí) ako zavádzajúce. Pán primátor uviedol, 

že stretnutie ohľadne rýchlostnej komunikácie, ktoré sa malo uskutočniť dňa 29.6.2017 bolo 

zrušené, nakoľko p. Dudáš sa ospravedlnil pre pracovnú zaneprázdnenosť.   

Pán primátor v zmysle Rokovacieho poriadku dal hlasovať za predĺženie zasadnutia MsZ. Za návrh 

hlasovali všetci prítomní 9 poslanci. 

Pán Palečka navrhol, aby bola zápisnica zverejnená na webovom sídle mesta. Pán primátor uviedol, 

že zápisnica bude zverejnená, len ako prvé je potrebné dementovať veci, ktoré nie sú pravdivé.  

Pán poslanec Karniš navrhol vytvoriť priečinok na webovej stránke mesta „Informácia o rýchlostnej 

komunikácii R2“, kde by boli zverejňované všetky dokumenty sa jej týkajúce, boli by tam aj 

vyjadrenia mesta. Pán primátor s tým súhlasil, všetky dokumenty budú preskenované podľa 

poradia.  



1437/2249/2017              Mesto Sliač.      Zápisnica z 22. rokovania MsZ dňa 29.06.2017   

 

 

12 
 

Pán Kujan sa opýtal aké je stanovisko mesta k zápisnici. Pán primátor odpovedal, že na webovej 

stránke mesta budú zverejnené dokumenty k R2 aj zápisnica, ku ktorej sa mesto bude vyjadrovať. 

Pán Urbanec informoval, že vytvorí na webovej stránke zložku Informácie o rýchlostnej ceste R2, 

kde budú zverejňované všetky relevantné informácie.   

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 

MsZ berie na vedomie 

informácie primátora Mesta Sliač k rýchlostnej ceste R2. 

Hlasovanie  za  9 

proti   

     zdržali sa                                                         

     neprítomní 2 Gabaš, Koreň 
 

21. Informácie primátora mesta  

Pán primátor informoval, že je zmena ohľadne zbierania elektroodpadu, bude to robiť firma Detox 

bez finančného zaťaženia mesta. V zmysle zákona bude musieť mesto zabezpečiť zber 

nebezpečného odpadu, ktoré bude zabezpečovať firma Marius Pedersen, alebo firma Detox. 

Uskutočnilo sa stretnutie s mamičkami ohľadne detských ihrísk v lokalite Pod Kozákom, ktoré 

vyjadrili svoje pripomienky.  

Ďalej pán primátor informoval, že napísal list pánovi farárovi a pani farárke ohľadne osvetlenia 

kostolov, navrhol kúpiť led svietidlá, ktoré majú nižšiu spotrebu ako tie doterajšie.  

Prostredníctvom OZ Lieska je navrhnutý finančný plán, na základe ktorého sa budú rozdeľovať 

finančné prostriedky, mesto získa 21 500 € na autobusové zastávky a 8 000 € na propagáciu mesta. 

Úsek služieb obyvateľstva bude premenovaný na technický úsek mesta Sliač. Bola podrvená 

kamenná suť, ktorá sa nazbierala za tri roky v meste. Týmto systémom je možné znížiť sadzbu za 

stavebný odpad zo 70 € za tonu na cca 15 € za tonu, suť bude použitá na parkoviská, na spevnené 

plochy v meste. K parkoviskám v meste pán primátor uviedol, že plastová hmota ako podklad 

namiesto zámkovej dlažby je finančne výhodnejšia, lebo mesto nebude musieť platiť za zrážkovú 

vodu.  

Dokončieva sa výstavba pamätníka na ul. Cikkerovej, je potrebné ešte zabudovať herné prvky ako 

napr. trampolína, voda, vodná hmla, je to financované z nadácie SPP.  

Mesto plánuje čističku odpadových vôd na hranici katastra mesta Sliač a obce Veľká Lúka, nakoľko 

Veľká Lúka má záujem o napojenie sa na kanalizáciu mesta Sliač, čo je pre naše mesto nebezpečné. 

Je potrebné urobiť štúdiu, na ktorej by sa mali podieľať hlavne Veľká Lúka, budúci investor 

v kúpeľoch a v malom podiele aj mesto Sliač. Pán primátor informoval, že MsP kontroluje 

parkovanie áut na chodníkoch v meste, bude potrebné doriešiť parkovací systém v meste na 

zasadnutí MsZ v septembri, ďalej poukázal na dopravnú situáciu na hlavnej ulici ČSA a SNP, na 

veľké množstvo áut. Z uvedeného dôvodu mesto požiadalo o zákazové značky zákaz státia, plánujú 

sa v meste osadiť zastavovacie semafory.  

Mesto pracuje na projekte zrážkovej vody, aby za objekty s najväčšou plochou napr.  Dom služieb, 

Základná škola, MsÚ, sobášna sieň mesto neplatilo za zrážkovú vodu. V meste sa postupne 

osádzajú lavičky, dve boli osadené pri budove Reštaurácia na Rožku, budú sa opravovať dažďové 

vpuste na ul. 1. Mája. Pán primátor informoval, že dal v meste zmerať koľko je na miestnych 

komunikáciách poškodeného asfaltového povrchu, je to 277 m
2
, bude oslovených viacero firiem.  

K dopravnej situácii na ul. Na Dolinke uviedol, že bude označená bielou čiarou cesta, pretože 

majitelia domov v tejto časti sa nemajú ako dostať ku svojim rodinným domom, bude označená ul. 

Železničná plnou a prerušovanou čiarou. Pán primátor informoval, že po ul. Družstevnej chodia 

zvýšenou rýchlosťou autá, pán Čekan zaslal aj list poslancom, aby sa dopravná situácia riešila, na 

ulici budú osadené spomaľovače - retardéry. Pán poslanec Moravčík doporučil, aby mesto rokovalo 

s VÚC ohľadne osadenia tabúľ „zóna 30“ pred železničným priecestím, nakoľko komunikácia 

končí až v kúpeľoch, čím by v celej zóne za železničným priecestím bola maximálna rýchlosť 30 
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km/h. Pán primátor súhlasil s návrhom pána poslanca Moravčíka, ale doporučil predmetné dopravné 

označenie schváliť na najbližšom zasadnutí MsZ.    

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie 

MsZ berie na vedomie 

informácie primátora Mesta Sliač. 

Hlasovanie  za  9  

proti   

     zdržali sa                                                         

     neprítomní   2 Gabaš, Koreň 

 

22. Interpelácie poslancov 

Pán poslanec Škamla sa opýtal na situáciu ohľadne vodovodu v Sampore. Pani Zlatníková 

odpovedala, že bolo vydané územné rozhodnutie, je problém s napojením na elektriku, rieši sa to 

s elektrárňami. Keď bude právoplatné územné rozhodnutie, budú sa riešiť zmluvy s vlastníkmi 

pozemkov, kde bude potrebná aj pomoc zo strany pána poslanca Škamlu, návrh zmlúv je 

pripravený. Pán primátor uviedol, že financovanie vodovodu v Sampore sa nerealizuje z prebytku 

hospodárenia. Opýtal sa hlavnej kontrolórky, či je možné financovať vodovod z finančných 

prostriedkov, ktoré sú na položke IBV, či je to potrebné odsúhlasiť v MsZ. Pani Škorňová uviedla, 

že je to potrebné zaradiť do rozpočtu a k tomu narozpočtovať výdavok. Pán Škamla požiadal 

o osadenie smetného koša do cintorína. Ďalej sa opýtal pána Žabku, či oslovil firmu Slovak 

Telekom ohľadne ovisnutých telefónnych káblov, nakoľko sa nič neurobilo. Pán prednosta 

odpovedal, že vec riešil s pani Vetrákovou – zástupkyňou firmy Telekom osobne, keď bola na 

MsÚ, ale aj mailom. Pani Vetráková mu povedala, že vec je vyriešená, pán prednosta prisľúbil, že 

ju bude opätovne kontaktovať.  

 

23. Odpovede na interpelácie z predchádzajúceho MsZ 

Pán primátor k interpeláciám z minulého zasadnutia MsZ uviedol, že jedna odpoveď na interpeláciu 

p. poslanca Bakšu bola zaslaná mailom, druhú odpoveď má pripravenú v písomnej forme. Pán 

poslanec Bakša uviedol, že mu stačí odoslať odpoveď tiež mailom.  

Pán primátor k interpelácii p. poslanca Kíšika ohľadne parkovania motorových vozidiel pri budove 

Reštaurácie na Rožku uviedol, že vec bude riešiť s majiteľom budovy p. Trebuľom, aby tam mohlo 

stáť len zásobovacie auto. 

  

24. Slovo pre verejnosť  

Pán Šimončík upozornil na nevyhovujúci stav pamätníka v cintoríne Hájniky, kde sú pochovaní 40 

vojaci padlí počas SNP, poukázal na prejav neúcty k obdobiu rezistencie slovenského národa a 

k obetiam. Uviedol, že sprevádzal cintorínom vnuka jedného z obetí, ktorí sú tam pochovaní. 

Vnútorne sa veľmi hanbil, ale dokázal ho presvedčiť, že pamätník bude zakrátko vysadený. V júli 

alebo v auguste plánuje vnuk navštíviť pamätník s celou rodinou. Pán Šimončík poukázal na rozdiel 

medzi symbolickým pamätníkom a hrobovým miestom. Požiadal pána primátora o výsadbu 

pamätníka. Ďalej informoval, že v najbližších dňoch bude moskovská televízia  robiť dokument 

o udalostiach počas SNP. Múzeum SNP ho poverilo, aby vysvetlil niektoré skutočnosti počas SNP. 

Ďalej p. Šimončík informoval o tom, ako má byť vyvesená štátna,  smútočná vlajka. Ďalej poukázal 

na nesprávne pomenovanie ulice Otta Smika, správne pomenovanie by malo byť ulica 

Generálmajora Otta Smika.  

Pán primátor odpovedal, že by bolo správne, keby ho pán Šimončík dopredu na to upozornil.  

Určite by to urobil. Výsadbu riešil už aj s pánom Boborom. Výberové konanie na zeleň bolo 

urobené, plocha na ul. Novej a výsadba pamätníka v ňom nebola zahrnutá. Musí sa odsúhlasiť suma 

na výsadbu, plánuje sa výsadba trvaliek. Pán primátor uviedol, že plánuje obložiť pamätník 

kameňom. Pán primátor k tabuli pomenovania ulice uviedol, že sa bude robiť nové značenie a urobí 
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sa nová tabuľa so správnym pomenovaním ulice. K vyveseniu štátnej vlajky uviedol, že to robili 

neodborníci, ktorí robia na verejnom osvetlení v meste.    

 

25. Rôzne 

Pán primátor uviedol, že na ul. Pionierskej je zlá dopravná situácia a to najmä vtedy, keď sú 

koncerty. Projekt ZUŠ je vypracovaný, parkovacie miesta by boli urobené z plastových dielcov, nie 

zo zámkovej dlažby, aby sa nemuselo platiť za dažďovú vodu, je potrebné urobiť zmenu v projekte. 

Uviedol, že nepôjde o veľkú investíciu, nakoľko by bola realizovaná vlastnými zemnými strojmi aj 

zamestnancami mesta.  

Pani Hancková uviedla, že zamestnanci ZUŠ tam parkujú vlastné motorové vozidlá, preto sa 

opýtala, či pôjde o rozširujúce parkovisko, alebo to bude náhrada za parkovisko, ktoré je doteraz. 

Pán primátor odpovedal, že doterajšie parkovisko zatiaľ ostane, a bude sa postupovať v zmysle 

projektu. Pani Hancková navrhla, aby novovybudované parkovisko slúžilo len pre zamestnancov 

ZUŠ, pričom záhrada slúži aj deťom, ale aj ako oddychová zóna.  

Pani Hancková sa opýtala na približný termín výmeny ústredného kúrenia v ZUŠ, popri ktorom by 

sa interiér budovy aj vymaľoval. Pán primátor odpovedal, že je potrebné osloviť dodávateľov, bolo 

by dobré, keby sa kúrenie urobilo do konca júla, aby sa do konca augusta mohol vymaľovať interiér 

budovy. Ďalej pán primátor uviedol, že je potrebné odsúhlasiť v MsZ použitie finančných 

prostriedkov na túto investíciu z rezervného fondu.   

Pán Majer sa opýtal vedenia mesta, kde sa nachádza archív, v ktorom sa nachádzajú kúpnopredajné 

zmluvy približne 15 rokov staré. Pán primátor uviedol, že na túto otázku je kompetentná odpovedať 

pani Horvátová, ktorá robila archív. Pán Majer uviedol, že keď žiadal o kópiu zmluvy p. Brnáka 

a p. Brnákovej, tak mu mesto odpísalo, že mu predlžujú lehotu na 8 dní v zmysle zákona. Uviedol, 

že zákon pozná len dva dôvody, a mesto neuviedlo žiaden. Žiadal písomne, aby mu mesto uviedlo, 

na základe akého dôvodu mu predĺžili lehotu o 8 dní. Na základe toho mu mesto odpísalo, že jeden 

z dôvodov je, že by zmluvu museli hľadať v archíve, ktorý sa nachádza mimo budovy MsÚ. Pán 

primátor uviedol, že mesto odstupuje spisy do archívu vo Zvolene a archív bol na MsÚ papierovo 

vytopený. Nakoľko je primátorom len od roku 2010, odporučil sa mu obrátiť v tejto veci na pána 

Koreňa.     

Pán Majer diskutoval ohľadne zámennej zmluvy pre pána Brnáka a pani Brnákovú, ktorá bola 

odsúhlasená na zasadnutí MsZ minulý rok, uviedol, že za ňu zahlasovali všetci poslanci. 

Pán poslanec Moravčík uviedol, že zahlasoval za zámennú zmluvu z dôvodu, že ide v prvom rade 

o záujmy detí, ktoré sú pre neho na prvom mieste. Poukázal na to, že pri škole sa na pozemku 

vybudovala záhrada pre deti. Pán Majer uviedol, že pánovi Brnákovi sa odsúhlasila zámena 

pozemkov, ale tam, kde stoja stavby mesta, sa zámena pozemkov nepovolila. Pán primátor k tomu 

uviedol, že mesto postupovalo na základe zákona č.66/2009 Z. z., ktorý chráni krivdy, ktoré 

napáchali komunisti na súkromnom majetku, aby mestá a obce neskrachovali.   

Pán Beňuška – obyvateľ mestskej časti Sampor ohľadne vodovodu v Sampore pripomienkoval, aby 

sa táto záležitosť dotiahla do úspešného konca tento rok. Na návrh pána primátora prisľúbil pomoc  

pri získavaní súhlasov majiteľov pozemkov.   
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26. Záver 

 Ing. Daniel Dunčko, primátor mesta,  ukončil 22. zasadnutie MsZ o 19.30 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 : 

Ing. Mgr. Cyril Palečka, overovateľ                       ............................................... 

 

Ing. Dušan Hancko, overovateľ                             ............................................... 

 

 

 


