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 Z á p i s n i c a 

 z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva (MsZ) v S l i a č i  konaného dňa 09. augusta 2018 

Miesto    : Zasadacia miestnosť MsÚ 

Primátor   : Ing. Daniel Dunčko  

Zást. primátora  mesta: Ing. Robert Urbanec 

Prednosta úradu  : Ing. Jozef Žabka 

Poslanci MsZ   : podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení poslanci :    Tomáš Škamla 

P r o g r a m : 

  1. Otvorenie, prezentácia prítomných poslancov 

  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

  3. Voľba návrhovej komisie 

  4. Schválenie programu MsZ 

  5. Kontrola plnenia uznesení 

  6. Schválenie použitia finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta Sliač 

  7. Rozpočtové opatrenie č.4/2018 

  8. Schválenie odpredaja pozemkov vo vlastníctve mesta formou verejnej obchodnej súťaže  

  9. Správa z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky  

10. Návrh na schválenie odmeny hlavnej kontrolórke mesta Sliač  

11. Určenie výšky fondu opráv v mestských nájomných bytoch vo vlastníctve mesta Sliač 

      v zmysle VZN č.18/2018 o prenájme nájomných bytov v meste Sliač 

12. Informácie primátora o rýchlostnej ceste R2 

13. Informácie primátora 

14. Interpelácie poslancov 

15. Odpovede na interpelácie z predchádzajúceho MsZ 

16. Slovo pre verejnosť 

17. Rôzne 

18. Záver 

 

1.  Otvorenie  

 Rokovanie 29. zasadnutia mestského zastupiteľstva otvoril a viedol primátor mesta Daniel 

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

ospravedlnil sa p. poslanec Škamla.  

 

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 Jána Kíšika a p. poslanca 

Mareka Moravčíka.    

 

3.  Voľba návrhovej komisie  

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

Roberta Urbanca.    
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie číslo 517/2018, ktorým MsZ schvaľuje 

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

Beličku, Roberta Urbanca                   
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Hlasovanie                           za           9 

proti   

     zdržali sa       

     neprítomní    2 Škamla, Palečka 

 

4.  Schválenie programu MsZ 
  Pán primátor mesta prečítal program zasadnutia MsZ. Opýtal sa, či niekto z poslancov nemá 

pripomienky k programu.  

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie číslo 518/2018, ktorým MsZ schvaľuje 

program 29. zasadnutia MsZ mesta Sliač v súlade s § 12 ods. 5 prvá veta zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p., predložený  Danielom Dunčkom primátorom mesta Sliač. 

Hlasovanie  za                   10  

     proti            

     zdržali sa        

     neprítomný     1  Škamla 

 

5.  Kontrola plnenia uznesení 

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

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie číslo 519/2018, ktorým MsZ berie na vedomie  

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

Hlasovanie  za                 10   

     proti            

     zdržali sa        

     neprítomný    1  Škamla 

 

6. Schválenie použitia finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta Sliač 

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

Chudíková uviedla, že na predchádzajúcom zasadnutí MsZ sa schvaľovali finančné prostriedky na 

nákup nákladného auta s jednostranným vyklápaním. Na základe požiadavky úseku údržby o kúpu 

nákladného automobilu aj s bočným vyklápaním nákupná cena nákladného auta stúpla cca o     

3 000 €.      

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie číslo 520/2018, ktorým MsZ schvaľuje 

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

neskorších predpisov použitie finančných prostriedkov na dofinancovanie nákupu nákladného auta 

pre úsek údržby vo výške 3 000,00 € z rezervného fondu mesta Sliač 

                         Hlasovanie  za         10  

                                                           proti            

     zdržal sa          

     neprítomný    1  Škamla  

 

7. Rozpočtové opatrenie č.4/2018 

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

Chudíková uviedla, že predmetom rozpočtového opatrenia je navýšenie finančných prostriedkov na 

nákup nákladného auta. Ide o finančnú operáciu, navýšenie v príjmovej časti o 3 000 € aj vo 

výdavkovej časti o 3 000 €.  

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie číslo 521/2018, ktorým MsZ schvaľuje 

v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) zmenu rozpočtu – 

rozpočtové opatrenie č. 4/2018 a to : 

A ) V príjmovej časti : 
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Aa) podľa § 14 ods. 2 zákona písm. d) povolené prekročenie a viazanie finančných operácii, 

spolu : 3 000,00 €, v tom : 

zdroj 46, EK 454      +3 000,00 €. 

B ) Vo výdavkovej časti : 

Ba) podľa § 14 ods. 2 zákona písm. d) povolené prekročenie a viazanie finančných operácii, 

spolu : 3 000,00 € v tom : 

program 5.2.2, zdroj 46, FK 0510, EK 710 +3 000,00 €. 

                     Hlasovanie            za           10 

proti   

     zdržali sa     

     neprítomný    1 Škamla   

 

8. Schválenie odpredaja pozemkov vo vlastníctve mesta formou verejnej obchodnej súťaže 

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

Chudíková uviedla, že predmetom uznesenia je formálne schválenie výsledkov verejnej obchodnej 

súťaže. Zapojilo sa iba jedno družstvo Lukové, ktoré ponúklo dvojnásobnú vyvolávaciu sumu a to 

61 162 €. Následne bude spracovaná zmluva. 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie číslo 522/2018, ktorým MsZ schvaľuje predaj 

nehnuteľného majetku mesta Sliač, nachádzajúceho sa v k.ú. Rybáre, obec Sliač, okres Zvolen, 

zapísaného na LV č. 877 ako : parcela KN-E č. 1791 trvalé trávne porasty o výmere 9.791 m
2
; 

- parcela KN-E č. 1792 orná pôda o výmere 1.746 m
2
; 

- parcela KN-E č. 1793 trvalé trávne porasty o výmere 2.972 m
2
; 

- parcela KN-E č. 1795 orná pôda o výmere 935 m
2
; 

- parcela KN-E č. 1796 orná pôda o výmere 7.204 m
2
;  

- parcela KN- E č. 1797  trvalé trávne porasty o výmere 18.875 m
2
 

pre víťaza obchodnej verejnej súťaže Poľnohospodárske družstvo Lieskovec, so sídlom Hrádocká 

2718, 960 21 Lieskovec, IČO: 36 036 757, zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Banská 

Bystrica, odd: Dr, vložka č.: 333/S za kúpnu cenu vo výške 61.162,- Eur 

.                            Hlasovanie  za         10     

proti   

     zdržali sa     

     neprítomný   1 Škamla  

 

9. Správa z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 

 Z dôvodu neprítomnosti hlavnej kontrolórky dôvodovú správu k bodu predložil p. Urbanec. 

Uviedol, že finančná kontrola pohľadávok a záväzkov vzniknutých pri správe mestských 

nájomných bytov bola vykonaná na základe plánu kontrolnej činnosti. Kontrola sa týkala 

nedoplatkov nájomného v mestských nájomných bytov za roky 2014, 2015, 2016, 2017. Pán 

Urbanec uviedol, že platby v omeškaní k 30.04.2018 predstavujú sumu 3 581,51 €. Pohľadávky 

z neuhradeného nájomného v mestských nájomných bytoch nie sú premlčané. Je ich potrebné 

vymáhať účinnejšími prostriedkami. Na nedoplatky na nájomnom sú občania upozorňovaní.  

 Pán poslanec Koreň k pohľadávke uviedol, že je to dosť vysoká suma, mesto má nástroje na 

to, aby zasiahlo voči neplatičom. Ak jeden mesiac nezaplatí, mesto ho upozorní, ak ani druhý 

mesiac nezaplatí, mesto siahne na zábezpeku a nakoniec sa podá výpoveď z bytu. Uviedol, aby 

zamestnankyňa, ktorá má na starosti nájomné byty, sa týmto zaoberala. Pani Chudíková uviedla, že 

mesto rieši neplatičov, na nedoplatky ich upozorňuje výzvami. Touto problematikou sa zaoberá aj 

externá právnička, jeden nájomca má už aj výzvu na vypratanie z bytu.  

 Pán Danko ku kontrole nájomných bytov uviedol, že pani kontrolórka má podstatne 

naliehavejšie témy na kontrolu a nie nájomné byty. Uviedol, že za osem rokov to mohlo byť 

niekoľkokrát spravené aj spočítané. Keď sa niekoľkokrát dotazoval aká je hodnota fondu opráv, 



Č.j.   1201-2748/2018             Mesto Sliač.      Zápisnica z 29. rokovania MsZ dňa 09.08.2018 

 

 

4 
 

mesto nebolo schopné vyčísliť túto čiastku, a tiež na čo boli použité finančné prostriedky. Pán 

Danko uviedol, že ide o komunálne nájomné byty. Ďalej uviedol, že v mestských novinkách bol 

zverejnený článok pani Družbackej, že mesto vyčlenilo zo svojho rozpočtu 206 000 € na zábezpeky. 

Táto suma nemusela vôbec byť, keby pán primátor Ing. Daniel Dunčko fungoval, tak ako má 

fungovať a podpísal zmluvu vtedy, keď mal podpísať. Pán Danko uviedol, že sedem ľudí bolo 

ochotných podpísať sa a riešiť to súdnou cestou, kde je ďalších 83 ľudí, ktorým mesto vyplatilo 

zábezpeky nadštandardne. Pán primátor uviedol, že sa k tomu nebude vyjadrovať, vyjadrenie p. 

Danka označil ako znôžku nezmyslov.  

 Pán Vágner sa opýtal koľko je dlžníkov, a koľko je najväčší dlh. Pán primátor odpovedal, že 

mesto má problém so štyrmi nájomcami, a najväčší dlh je cca 1 200 €. K platobnej disciplíne 94 

nájomcov uviedol, že 90 nájomcov platí veľmi dobre, 4 nájomcovia sú problémoví, nedoplatky 

mesto vymáha. Mesto za 8 rokov už 4 nájomcov vypratalo, nakoľko neplatili nájomné, a teraz je na 

rade piaty nájomník. 

 Pán poslanec Palečka uviedol, že aj bytové spoločenstvá majú problém s platením 

nájomného, cca 20% vlastníkov bytov platí kolísavo, v prípade mestských nájomných bytov je to 

5%. Pán Vágner uviedol, že bytové spoločenstvá ho vôbec nezaujímajú, lebo sú to ich peniaze, pri 

mestských nájomných bytov ide o financie mesta. Pán Palečka uviedol, že sú to to takí istí ľudia, 

a vždy sa niekto nájde kto platí stabilne, alebo menej stabilne. Ak niekto mal dlh na nájomnom, 

urobil sa splátkový kalendár.  

 Pán Danko uviedol, že by chcel počuť od pána primátora znôžku blbostí, ktoré povedal. 

Uviedol, že mesto ani zďaleka nefunguje ako bytové spoločenstvá. Už pred niekoľkými rokmi 

vyzval mesto, aby nájomné byty spravoval iný správca. Poukázal na zbytočne vynaložené peniaze 

za bytové schránky za cca 2 700 €.  

 Pán primátor informoval poslancov, že mesto sa neriadi zákonom č. 182, ale postupuje 

podľa zákona č.443, čo je pravda, že mesto vôbec nefunguje ako bytové spoločenstvo.     

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie číslo 523/2018, ktorým MsZ berie na vedomie 

Správu z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta 

                    Hlasovanie             za           10   

proti   

                zdržali sa   

     neprítomný    1 Škamla     

 

10. Návrh na schválenie odmeny hlavnej kontrolórke mesta Sliač 

 Dôvodovú správu k bodu predložil p. Gabaš – predseda finančnej komisie. Uviedol, že 

v priebehu roku 2017 HKM vykonala kontrolu zábezpek zložených za účelom úhrady nájomného 

v mestských nájomných bytoch, v rámci ktorej vyčíslila celkovú sumu zábezpek, ktorú by mesto 

malo evidovať za všetky nájomné byty. K 31.12.2017 ekonomický úsek odčlenil na osobitný 

bankový účet túto sumu zábezpek. Vďaka presnému vedeniu účtovníctva za rok 2017 bolo možné 

konštatovať, že skutočný pohyb peňazí na bankových účtoch mesta zodpovedá čerpaniu rozpočtu 

podľa výkazu FIN 1-12. Na základe tejto skutočnosti ďalej HKM vypočítala skutočný hotovostný 

prebytok mesta za rok 2017 a následne identifikovala sumu 526 000 € ako prebytky z minulých 

rokov, ktoré sa dlhodobo kumulovali na bankových účtoch mesta a neboli zaradené do rozpočtu 

v časovom horizonte cca 10 rokov. Pán Gabaš ďalej uviedol, že HKM počas jej funkčného obdobia 

od 16.6.2017 odmena schválená nebola. Svojou kontrolnou činnosťou prispela aj v nasledovných 

oblastiach: 

- vedenie registratúry na MsÚ Sliač, 

- poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta, 

- správa miestnych daní, 

- vyúčtovanie dotácie na sociálne služby pre Domov seniorov – kontrola vyúčtovania za rok 

2014 bola predložená vládnemu auditu, ktorý v súčasnosti na meste prebieha, 
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- kontroly vykonané v rozpočtových organizáciách mesta.   

V súčasnosti je úväzok HKM 22,5 hod. týždenne. Podľa § 18c) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov je plat hlavného kontrolóra určený súčinom priemernej mzdy 

zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov ŠÚ SR za predchádzajúci rok 

a koeficientu podľa počtu obyvateľov mesta (od 3001 do 5000 obyvateľov=koeficient 1,68). 

Hlavnému kontrolórovi môže byť pridelená odmena vo výške 30% z mesačného platu.  

Mesačný plat HKM v roku 2018 je určený vo výške 962 €, 30% z mesačného platu = 288,60 €. 

Odmena by bola vyplatená za obdobie 7 mesiacov od 1.1.2018 do 31.7.2018. Zákonná najvyššia 

hranica za obdobie 7 mesiacov = 202,20 €. Navrhovaná odmena za obdobie od 1.1.2018 do 

31.7.2018 vo výške 2 000 €.  

 Pán Gabaš informoval, že návrh bol prerokovaný aj na finančnej komisii s odporúčaním 

schváliť odmenu. Členka komisie p. Balgová navrhla oddialenie tejto odmeny, až po výsledku 

vládneho auditu, ostatní členovia hlasovali za schválenie odmeny HKM. 

 Pán poslanec Koreň uviedol, že si myslí, že hlavná kontrolórka sanuje veci, ktoré by mal 

robiť aparát mesta. Jej výkon funkcie, ktorý robí, nie je konkrétny na kontrolu činnosti mesta. 

Uviedol, že je divné, keď sa jej schvaľuje odmena a nie je prítomná na zasadnutí MsZ. Pán Gabaš 

sa opýtal p. Koreňa, aby mu konkrétne uviedol, čo nie je predmetom jej výkonu. Pán Koreň ako 

príklad uviedol, kontrola vyúčtovania dotácie pre futbal. Pán primátor uviedol, že HK má 

kontrolovať, nemá robiť za ekonomické oddelenie, ale keď príde HK na sekretariát s tým, že 

registratúra nie je v poriadku za čo by mesto mohlo dostať pokutu 30 000 €, nastavila metodiku 

práce a problém sa vyriešil. Ďalej uviedol, že pomáhala ekonomického úseku pri kontrole prebytku 

hospodárenia. Pani Chudíková uviedla, že prebytok nie je zásah do ekonomickej činnosti. Finančný 

okruh je predmetom kontroly auditu, pokiaľ dokáže kontrolórka kontrolu vykonať, spôsob výpočtu 

si porovnávajú medzi sebou, nakoľko majú iné tabuľky a to je práve predmetom práce hlavného 

kontrolóra a audítora, nie je to predmetom práce ekonomického oddelenia. Čo sa týka iných 

kontrolných činností, pokiaľ HKM pri kontrole výpočtov dôjde k výsledkom a odporúča postupy, 

ide o prácu hlavnej kontrolórky. Hlavná kontrolórka nerobí prácu za zamestnancov. 

 Pán poslanec Karniš uviedol, že zdieľa ten istý názor ako pán poslanec Koreň. Opýtal sa 

o koľko bol hlavnej kontrolórke zvýšený pracovný úväzok po finančnej stránke. Uviedol, že jej bol 

zvýšený pracovný úväzok nakoľko pomáha úradu. Pán primátor uviedol, že jej bol zvýšený úväzok 

nie z dôvodu, že pomáha úradu, úväzok bol zvýšený preto, lebo potrebovala viac času na veci, ktoré 

neboli v poriadku.  

 Pán Urbanec informoval, že na meste prebieha vládny audit, audítorky vyžadujú súčinnosť 

zamestnancov úradu pri kontrole. Najviac komunikujú s účtovníčkou mesta a s hlavnou 

kontrolórkou.      

 Pán Bakša  uviedol, že činnosť súčasnej hlavnej kontrolórky sa nedá porovnať s prácou 

predchádzajúcej. Poukázal na vyplatenie odmeny predchádzajúcej kontrolórky pri jej odchode, 

ktorá bola vyplatená len z dôvodu, že bola kontrolórkou. Pozitívne ohodnotil prácu súčasnej hlavnej 

kontrolórky, ako prínos vidí to, že robí aj iné veci, metodické usmernenia. A keď robí niečo navyše, 

čo by nemala robiť, tak je potrebné hľadať chybu niekde inde a odstrániť ju. Pán primátor uviedol, 

že presne čo povedal p. Bakša zaznelo aj na finančnej komisii nezávisle od p. Julényovej, p. Fricka 

aj p. Gabaša.  

 Pán Danko uviedol, že hlavná kontrolórka rieši pol roka veci, ktoré majú riešiť zamestnanci 

úradu. Ak sa jej zvyšoval úväzok, tak čo sa potom rieši. Uviedol, že na úrade neexistuje smernica 

o tom, ako sa má používať služobné auto na súkromné účely. Opýtal sa na základe čoho sa účtujú 

súkromné jazdy pána primátora. Nesúhlasí s vyplatením odmeny hlavnej kontrolórke, ak robí veci 

navyše, je to záležitosť úradu, na úrade by mali byť takí zamestnanci, aby si mohla robiť svoju 

činnosť.  Pán primátor p. Dankovi odpovedal, že môže nesúhlasiť, ale musí byť poslanec, aby 

mohol za návrh odmeny hlasovať.  

 Pani Balgová uviedla, že keďže sa našli peniaze, ktoré boli 8-10 rokov stratené, či nie jej 



Č.j.   1201-2748/2018             Mesto Sliač.      Zápisnica z 29. rokovania MsZ dňa 09.08.2018 

 

 

6 
 

možné vyvodiť dôsledky voči audítorom, ktorí audítorovali účtovnú závierku. Ďalej sa opýtala, či 

mesto má tých istých audítorov, alebo ich vymenilo. Pán primátor uviedol, že audítorka je 

vymenená.    

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie číslo 524/2018, ktorým MsZ schvaľuje Ing. 

Miroslave Škorňovej, hlavnej kontrolórke mesta Sliač, odmenu vo výške 2 000 € za obdobie od 

1.1.2018 do 31.7.2018, ktorá bude vyplatená v najbližšom výplatnom termíne.  

                      Hlasovanie             za           8 

proti           1 Karniš     

     zdržal           1 Koreň 

     neprítomný    1 Škamla  

 

11. Určenie výšky fondu opráv v mestských nájomných bytoch vo vlastníctve mesta Sliač 

v zmysle VZN č.18/2018 o prenájme nájomných bytov v meste Sliač 

Dôvodovú správu predložil p. Palečka – predseda bytovej komisie. Uviedol, že v zmysle § 

18 ods. 2 zákona č.443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania v znení neskorších predpisov je 

mesto ako vlastník nájomného domu povinné tvoriť z dohodnutého nájomného osobitný rezervný 

fond ročne minimálne vo výške 0,5 % oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu. 

Mestské zastupiteľstvo mesta Sliač na svojom poslednom zasadnutí dňa 27.6.2018 uznesením 

č.509/2018 schválilo VZN č.18/2018 o prenájme nájomných bytov v meste Sliač vrátane jeho 

príloh. V prílohe č.1 článku 3 ods. 3 je určené, že výšku fondu opráv určí MsZ uznesením 

v percentuálnej výške tak, aby finančné prostriedky vo fonde opráv postačovali na zabezpečenie 

bežnej a nutnej údržby bytových domov. Aby boli dodržané ustanovenia vyššie uvedeného VZN, je 

potrebné určiť uznesením MsZ výšku fondu opráv v percentuálnej výške. Schválením dôjde iba 

k potvrdeniu fondu opráv premietnutého do splátok nájomného za mestské nájomné byty, nie ku 

zvýšeniu mesačných splátok nájomného. Pán Palečka informoval o percentuálnej tvorbe fondu 

opráv všetkých nájomných domoch. Pani Chudíková uviedla, že ide o potvrdenie aktuálneho stavu, 

ktorý funguje. Pán primátor uviedol, že hlavná kontrolórka kontrolovala uznesenia roky dozadu, ale 

takéto uznesenie nikdy nebolo, čo by malo byť. Pán Koreň k tomu uviedol, že to muselo byť  

schválené, nakoľko to bolo potrebné doložiť na ŠFRB a taktiež by nemohla byť podpísaná zmluva 

s Ministerstvom výstavby. Pán primátor uviedol, že ekonómka, bytová komisia aj hlavná 

kontrolórka hľadali spôsob ako toto urobiť, je potrebné to schváliť, aby sa čo najskôr postupovalo 

v zmysle zákona. 

 Pán Koreň uviedol, že cena nájomného sa stanovovala z výšky splátky a tieto percentá boli 

ako zisk pre mesto na základe vtedajších predpisov, len teraz sa to premenovalo na fond opráv. 

Bolo to schvaľované aj v MsZ, každý objekt sa musel schváliť zvlášť.    

 Pán Danko  označil, že termín fond opráv nemá oporu v zákone. Táto informácia bola však 

vyhodnotená ako chybná. V diskusii o výške percenta do fondu údržby a opráv bolo uvedené, že 

mesto je povinné tvoriť vo výške minimálne 0,5 % oprávnených nákladov na obstaranie nájomného 

bytu.            

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie číslo 525/2018, ktorým MsZ určuje tvorbu 

fondu opráv v nájomnom bytovom dome na ulici Rybárskej č. 1048 – 13 bytovka vo výške 0,85 % 

z obstarávacej ceny bytového domu podľa prílohy č. 1 článku 3 ods. 3 všeobecne záväzného 

nariadenia č. 18/2018 o  prenájme nájomných bytov v meste Sliač. 

                          Hlasovanie       za            10 

                                                           proti            

     zdržal sa          

     neprítomný     1 Škamla  

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie číslo 526/2018, ktorým MsZ určuje tvorbu 

fondu opráv v nájomnom bytovom dome na ulici Rybárskej č. 1582 – 24 bytovka vo výške        

1,57 % z obstarávacej ceny bytového domu podľa prílohy č. 1 článku 3 ods. 3 všeobecne záväzného 
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nariadenia č. 18/2018 o  prenájme nájomných bytov v meste Sliač.      

                      Hlasovanie       za            10 

                                                           proti            

     zdržal sa          

     neprítomný    1 Škamla   

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie číslo 527/2018, ktorým MsZ určuje tvorbu 

fondu opráv v nájomnom bytovom dome na ulici Rybárskej č. 1690 – 19 bytovka vo výške        

1,25 % z obstarávacej ceny bytového domu podľa prílohy č. 1 článku 3 ods. 3 všeobecne záväzného 

nariadenia č. 18/2018 o  prenájme nájomných bytov v meste Sliač. 

                          Hlasovanie       za                   10 

                                                           proti            

     zdržal sa          

     neprítomný     1 Škamla  

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie číslo 528/2018, ktorým MsZ určuje podľa 

prílohy č. 1 článku 3 ods. 3 všeobecne záväzného nariadenia č. 18/2018 o  prenájme nájomných 

bytov v meste Sliač tvorbu fondu opráv v nájomnom bytovom dome na ulici Topoľovej č. 17,19 - 

15 bytovka vo výške 0,87 %  z obstarávacej ceny bytového domu.  

                       Hlasovanie            za           10 

                                                           proti            

     zdržal sa          

     neprítomný     1 Škamla  

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie číslo 529/2018, ktorým MsZ určuje podľa 

prílohy č. 1 článku 3 ods. 3 všeobecne záväzného nariadenia č. 18/2018 o  prenájme nájomných 

bytov v meste Sliač tvorbu fondu opráv v nájomnom bytovom dome na ulici Topoľovej č. 22,24,26 

- 23 bytovka vo výške 0,87 %  z obstarávacej ceny bytového domu.                         

                     Hlasovanie       za       10 

                                                           proti            

     zdržal sa          

     neprítomný   1 Škamla 

 

12. Informácia primátora mesta o rýchlostnej ceste R2 

Pán primátor informoval, že na MsÚ Sliač sa uskutočnilo stretnutie za prítomnosti ministra dopravy 

a riaditeľa NDS. Na stretnutí ich informoval o obidvoch petíciách proti výstavbe rýchlostnej cesty, 

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, o variantnom riešení ÚP VÚC, ktoré je protizákonné, 

o nesúhlasnom stanovisku Inšpektorátov kúpeľov a žriedel. Pán primátor uviedol, že na základe 

spoločného postupu OZ a mesta sa podala žiadosť o zapísanie chráneného územia. K návrhu na 

zrušenie verejnej obchodnej súťaže NDS zverejnenej na internete uviedol, že aj v súčasnosti je 

zverejnený návrh na spracovateľa projektu bez akýchkoľvek výsledkov súťaže. K podaniu na 

prokuratúru uviedol, že máme neoficiálne informácie, že bude mestu vyhovené, že ÚP VÚC je 

protizákonne urobený. Keď bude prerokúvaný ÚP na VÚC bude potrebné, aby sa zastupiteľstva 

zúčastnilo aj mesto Sliač. Pán poslanec Koreň uviedol, že bol vtedy predsedom komisie územného 

plánovania, keď Ministerstvo dopravy zadalo dva varianty trasovania, s ktorými jednoznačne 

nesúhlasili.  

Pán Danko uviedol, že v posledných mestských novinkách sa píše, že bude iniciované stretnutie  

premiéra Pellegríniho so zástupcami mesta. Pán primátor odpovedal, že asi dvakrát osobne 

telefonicky kontaktoval Úrad vlády SR, potom dal za úlohu p. Kortišovej dohodnúť stretnutie, no 

bezvýsledne. Povedal p. Dankovi, ak s podarí jemu dohodnúť stretnutie s premiérom bude rád, 

zároveň bude účastníkom stretnutia.  

Pán Kujan uviedol, že zatiaľ OZ nemá nové informácie, stále prebieha petícia. 

   



Č.j.   1201-2748/2018             Mesto Sliač.      Zápisnica z 29. rokovania MsZ dňa 09.08.2018 

 

 

8 
 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie číslo 530/2018, ktorým MsZ berie na vedomie 

informácie primátora mesta Sliač k rýchlostnej ceste R2. 

                    Hlasovanie  za          10 

proti   

     zdržali sa   

     neprítomný    1 Škamla 

 

13. Informácie primátora 

 Pán primátor odovzdal slovo p. Grolmusovi, ktorý informoval o možnosti podania projektov 

pre obecné a mestské úrady, cez ktoré je možnosť získať finančné prostriedky. Pán Grolmus pracuje 

pre organizáciu na podporu malého a stredného podnikania. Informoval, že v minulom roku boli 

spustené dva národné projekty na podporu malých a stredných podnikateľov, ktoré by mali 

pokračovať šesť rokov. Každý malý a stredný podnik má právo čerpať finančné a nefinančné 

nástroje v rozsahu 200 000 € na tri roky.   

 Pán Danko a pán Olšiak sa k informáciám p. Grolmusa vyjadrili, že na zastupiteľstvo 

uvedené informácie nepatria. Pán primátor uviedol, že p. Grolmusa pozval na zastupiteľstvo, aby 

informoval o tom, že je možné vytvárať verejné partnerstvá medzi samosprávou a podnikateľom. 

Podnikateľ môže žiadať o finančné prostriedky, ktoré sa následne prenesú do samosprávy.        

 Pán primátor ohľadom kosenia informoval, že občania sú na to upozorňovaní písomným 

oznamom kedy a kde sa bude kosiť, a tiež aby si preparkovali svoje motorové vozidlá. Niektorí 

občania nerešpektujú oznamy, sťažujú sa na hluk, a tiež sa sťažujú v prípade rozbitia skla na aute. 

K pokládke optických káblov uviedol, že rozkopávkové práce by mali byť ukončené do novembra. 

Informoval, že do schránok bol distribuovaný oznam firmy Snailnet, kde suma za internet klesla 

z pôvodnej sumy 13 € na 6,90 €, nakoľko má záujem o zavedenie internetu viacero dodávateľov. 

K domu na ul. Hájnickej pán primátor uviedol, že suť bola odvezená na bývalé roľnícke družstvo, 

bola zaplatená 15 € za tonu t.j. cca 4 000 €, mesto tak získalo zadarmo materiál, ktorý môže ďalej 

použiť. Bol spracovaný pasport dopravných značiek v meste Sliač – situácia chodníkov za účelom 

odhŕňania snehu v zime, situácia cestnej siete a situácia dopravného značenia. Pán primátor 

informoval, že mal stretnutie s p. Štoksom, ktorý požiadal o súhlas s použitím verejných 

komunikácií v meste Sliač v zmysle zákona cez letecké dni. V najbližšom článku mestských 

noviniek bude zverejnený článok o tom, čo p. Štoksa za posledných osem rokov poskytol mestu. 

V spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom sa pripravuje projekt divadelný príbeh chlapca, 

ktorý bral omamné látky. Pán primátor informoval, že rokoval so súkromnou firmou a s firmou 

Dopravoprojekt za účelom prípravy vybudovania kruhového objazdu na križovatke smerom na 

Kováčovú a do Zvolena, územné rozhodnutie bude vydané do októbra 2018 a stavebné povolenie 

do marca 2019. Pán Koreň uviedol, že informácia mala byť zverejnená na internetovej stránke, lebo 

občania sú potom neinformovaní. Ďalej informoval, že mesto bude iniciovať vybudovanie 

kruhového objazdu pod Mestským úradom, len je potrebné schváliť ÚP centrálnej mestskej zóny, 

za týmto účelom bude uskutočnené aj pracovné stretnutie. Dňa 21. augusta 2018 sa uskutoční 50. 

výročie odchodu sovietskych vojsk. Na budúci týždeň sa bude robiť strecha na dome služieb, 

niektoré časti budú ohradené, detská zóna bude uzavretá. V priestoroch domu služieb bude asi 

drogéria Teta. Pokračuje sa na štúdii pokračovania potoka z kúpeľov, je pripravené memorandum 

medzi základnou školou, kúpeľmi Sliač, mestom Sliač a VÚC, kde by mali byť na to združené  

finančné prostriedky. Z Liesky bude v septembri pripravené projekt na autobusové zastávky 

v meste. Na námestí pri fontáne bude vybudovaný zdroj pitnej vody. Mesto má odsúhlasený projekt 

„Zelené mesto“, v meste budú vysadené stromy. Pán primátor informoval, že máme jedného 

nájomníka v mestských bytoch, ktorý platí nájomné poctivo 8-10 rokov, ale bude vysťahovaný 

z bytu, pretože obťažuje susedov svojím správaním.  

 Pán poslanec Gabaš sa opýtal na ul. Na Brázdach. Pán primátor odpovedal, že projekt by 

mal byť  pripravený do konca augusta, cesta by sa mala robiť od 20.9. do 20.10.2018, bude 
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vybudovaná dažďová kanalizácia, nové dažďové vpuste. Do konca roka by sa mala spracovať 

štúdia na rozšírenie kapacity materskej školy na ul. Cikkerovej.  

 Pani Pintérová zástupkyňa základnej školy informovala o žiadosti o poskytnutie účelovej 

dotácie vo výške 25 000 € pre ZŠ A. Sládkoviča na realizáciu nevyhnutných opráv, rekonštrukcií 

a na skvalitnenie materiálno-technických podmienok školských priestorov. Uviedla, že za 

posledných 5 rokov škola investovala finančné prostriedky do nevyhnutných menších opráv. 

V rokoch 2016-2018 bolo pod patronátom p. Borbélyho vypracovaných 17 projektov, na základe 

čoho škola získala cca 233 000 €. Tieto projekty boli zamerané na vzdelávacie činnosti, výmenné 

pobyty, asistentov učiteľov. Pani Pintérová informovala, že p. Borbély sleduje aktuálne výzvy, 

ktoré však nie sú zamerané na to, čo je potrebné v škole urobiť. Z uvedeného dôvodu škola žiada 

o poskytnutie účelovej dotácie na odstránenie havarijného stavu v škole. Informovala 

o nasledovných položkách: 

- 1 300 € - elektroinštalačné služby v učebniach informatiky, 

- 10 500 € - nákup bezpečnostných skriniek pre žiakov – šatne v suteréne sú hygienicky 

závadné,  

- 3 200 € - výmena linolea v dvoch učebniach, 

- 3 000 € - rekonštrukcia vstupných chodieb A a B bloku, výmena dlažby, maliarske práce, 

- komplexná obnova informačno-komunikačný technológií v odborných učební. 

 Pán poslanec Bakša sa vyjadril, že toto nepatrí na rokovanie v tomto bode ani na 

zastupiteľstvo. Je potrebné dané veci rozanalyzovať odborne aj stavebne. Stavebná komisia by sa 

mala zaoberať súpisom potrebných prác.  

 Pán primátor informoval k žiadosti ZUŠ o poskytnutie finančných prostriedkov, že Okresný 

úrad v Banskej Bystrici požiadavku o rekonštrukciu podlahy vstupnej haly zaradil do zoznamu 

požiadaviek ako modernizačný dlh. Ponúkol pani riaditeľke, ak sa rozhodne, že by sa mohli budúci 

týždeň začať búracie práce, ide o čiastku cca 5 000 € a do začiatku školského roka by sa to stihlo 

urobiť. Pán Koreň uviedol, že je jednoznačne potrebná stabilizácia, a v prvom prípade je potrebné 

odstrániť príčinu, treba zviesť dažďové vody do kanalizácie. Budúci týždeň má dohodnuté finančné 

prostriedky z ministerstva, je potrebné do urobiť dôsledne. Vyzdvihol snahu a prácu Ing. 

Švantnerovej ako nezávislého rodiča, ktorá prejednávala veci so statikom zadarmo. Pán primátor 

informoval, že do konca augusta budú zrekonštruované šatne pre futbalistov.                         

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie číslo 531/2018, ktorým MsZ berie na vedomie 

informácie primátora mesta Sliač. 

                    Hlasovanie  za        10 

proti   

     zdržali sa   

     neprítomný   1 Škamla 

 

14. Interpelácie poslancov 

Pán poslanec Kíšik uviedol, že všetci dostali mail od p. Dinu. Opýtal sa, či bude meranie 

hluku počas leteckých dní. Myslí si, že organizátor má povinnosť takého meranie hluku zabezpečiť, 

ak nie, tak aspoň mesto by mohlo. Organizátor má všetky povolenia, tento rok s tým už nič nie je 

možné urobiť. Ale v prípade, že niekoľko dní sa niekoľko násobne prekračuje povolené hodnoty 

z hľadiska zdravia a mesto bude mať v ruke výsledky merania, je možné vo veci konať. K výstavbe 

haly uviedol, že tiež nechápe ako sa to mohlo dopustiť, keď občania sú limitovaní aký má byť 

vikier na dome, či má byť dom vyšší alebo nižší. Uviedol, že poslanci písomne dostali materiál 

k Programu rozvoja mesta, opýtal, či by to nebolo lepšie zasielať mailom. Pán Žabka uviedol, že aj 

na mesto bol doručený list od p. Dinu, letecký deň obťažuje najmä obyvateľov Sliača nielen 

hlukom, ale aj prístup do mesta je komplikovaný. Uviedol, že hladina hluku je jednoznačne 

prekročená, mesto to už riešilo aj s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, ktorý tiež 

potvrdil, že hladina hluku je prekročená, meranie by bolo zbytočné. Následne prečítal stanovisko 
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RÚVZ. Pán Žabka informoval, že organizátorom leteckých dní je Ministerstvo obrany SR, mesto 

jednalo s p. Štoksom ohľadom kompenzácie za letecké dni, kde mesto dostane 3 000 € a za náklady 

organizátora leteckých budú vytlačené mestské novinky.   

Pán poslanec Koreň uviedol, že v roku 2015 bol prijatý zákon č.447, ktorý hovorí 

o príspevku na rozvoj. Je výmera od 3 do 35 € za m
2
, idú sa stavať rodinné domy, mesto bude 

musieť zabezpečovať niektoré veci, ktoré súvisia s pobytom ľudí. Požiadal, aby na budúce 

zastupiteľstvo bolo spracované VZN v zmysle tohto zákona, aby bol vyrubený poplatok za tento 

rozvoj. Netýka sa to rodinných domov, nadstavieb, prístavieb, je to dosť vyšpecifikované, ide sa 

stavať križovatka, tak nech mesto má z toho peniaze. Pán primátor k tomu uviedol, že je to veľmi 

dobrá myšlienka, mesto sa tým zaoberalo pred rokom. Uviedol, že väčšina miest to zamietla. Nový 

investor, ktorý bude robiť kruhový objazd financuje z vlastných zdrojov projekt, a mesto ho zaťaží 

ešte týmto poplatkom. Predmetné VZN je výhodné vtedy, keď sa do mesta tlačia investori, ale nie 

vtedy, keď ich mesto nemá, v meste sú drobní živnostníci. Uviedol, aby sme nechali prísť 

investorom do mesta, budú platiť mestu dane, a potom, keď už bude boj o územie, bude mať VZN 

význam. Cesta a kruhový objazd mesto získa zadarmo, čo je cca 400 000 €.  

Pán poslanec Palečka uviedol, že už v minulom volebnom období povedal, že keď sa bude 

najbližšie rokovať s p. Štoksom, aby sa mu navrhlo, či si mesto zaslúži podujatie takéhoto rozsahu, 

či by to nemohlo vo významnejšom kúpeľnom meste napríklad v Piešťanoch. Uviedol, že 

infraštruktúra mesta je v čase leteckých dní paralyzovaná. Pán Palečka poďakoval v mene všetkých, 

ktorí nemali kde parkovať, a teraz majú na ul. Topoľovej, verí, že administratívne nedostatky sa 

odstránia bez sankcií a parkovisko tam zostane, tak ako tam je teraz. Verí, že pri troche sa snahy sa 

podarí doriešiť parkovanie na ul. Na Slatinkách menej záhadným administratívnym spôsobom ako 

to bolo teraz, že to bude viacej legálne. Ohľadom fondu údržby a opráv uviedol, že v zákone z roku 

2017 je presne vymedzené, že dochádza k zmene z rezervného fondu na fond údržby a opráv. Ň

 Pán poslanec Bakša sa opýtal ohľadom statiky budovy materskej školy na ul. Cikkerovej. 

Pán primátor odpovedal, že tam bol p. prednosta, p. Zlatníková a p. Antalík. Pán prednosta uviedol, 

že p. Antalík vyhotovil zápis, čo je potrebné urobiť, je potrebné zastabilizovať podložie, najlepšie 

by bolo urobiť prieskum sondou. V správe je uvedené, že stav nie je životu ohrozujúci, materská 

škola môže fungovať. Ku koseniu verejnej zelene pán Bakša navrhol, aby sa pri kosení používali 

plachty, ktoré by zabránili poškodeniu áut. Pán primátor odpovedal, že mesto má aj používa pri 

kosení plachty, ale sa stane, že z druhej strany sú iní kosci, ktorí sú ďalej a tak dôjde k poškodeniu 

áut. Už sa stalo, že aj cez plachtu došlo k rozbitiu skla.                   

  

15. Odpovede na interpelácie z predchádzajúceho MsZ 

 

16. Slovo pre verejnosť  

 Pani Blašková uviedla, že sa kope optika na Sliači a zaujímalo by ju, či je na meste Sliač sú 

verejne dostupné informácie ohľadom trasovania. Pán primátor uviedol, že na stavebnom úrade je 

územné rozhodnutie, informácie sú verejne dostupné, je možné prísť za p. Zlatníkovou, je možné si 

ich vyžiadať aj v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Pani Blašková sa opýtala, 

kto má na starosti zverejňovanie dokumentov na stránku mesta. Pán Urbanec odpovedal, že on. 

Opýtala sa ho, akú lehotu má mesto na zverejnenie. Opýtala sa či informácie staré 2 až 3 mesiace 

dozadu sú zverejnené na internetovej stránke k dnešnému dátumu. Pán Urbanec odpovedal, že na 

internetovej stránke mesta by mali zverejnené všetky dokumenty. Pani Blašková požiadala, aby 

bolo v zápisnici uvedené, že sú všetky povinne zverejnené dokumenty na oficiálnej stránke mesta 

Sliač. Ďalej sa opýtala pána primátora ako si vysvetľuje zákon o slobodnom prístupe 

k informáciám. Pán primátor uviedol, že na otázku nemusí odpovedať, zákon nemusí ani poznať. 

Uviedol, že na žiadosť p. Blaškovej odpovedali dve právničky. Pani Blašková informovala, že 

v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám požiadala mesto, aby jej boli sprístupnené 

informácie. Bolo jej odpovedané, že to nie je možné, nedá sa, nakoľko jej mestskí policajt uviedli, 
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že je takáto nájomná zmluva s mestom, čo potvrdila aj pani Výbohová. Pán primátor uviedol, že na 

zabratie verejného priestranstva nebola nikdy vyhotovená nájomná zmluva. Pani Blašková uviedla, 

že bola pozvaná na pracovné stretnutie do kancelárie primátora za prítomnosti p. Urbanca, p. Žabku 

a právničky mesta. Informovala, že dodnes jej nebolo preukázané, mesto odpovedá záhadnými 

spôsobmi, mali by sa tým zaoberať poslanci, nakoľko je podozrenie zo spáchania priestupku. Pán 

primátor odpovedal, že p. Blašková žiada o informáciu, ktorá nie je verejne dostupná. Žiadosti 

o zabratie verejného priestranstva nie je verejná informácia, nezverejňuje sa to ani na internetovej 

stránke mesta, ide o vzťah medzi mestom a žiadateľom. Ak dostane občan pokutu v správnom 

konaní od MsP, tiež ide o informáciu, ktorá nie je verejná. Rozhodnutie o zabratí verejného 

priestranstva tiež spadá do daňového tajomstva, mesto nemôže túto informáciu zverejniť. Pán 

poslanec Bakša k porušeniu zákona o slobodnom prístupe k informáciám uviedol, že ak niekto 

neodpovedá v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám, má právo občan podať podnet 

na priestupok a správny orgán rozhodne, či ide o priestupok alebo nie, poslanci s tým nemajú nič. 

Pán primátor uviedol, že vždy bolo p. Blaškovej do 8 dní odpovedané.  

 Pán Krajči nadviazal na minulé mestské zastupiteľstvo, ktorého sa zúčastnili p. Zámečník 

a p. Čáky. Uviedol, že nevie o čom rozprávali, ale vyzeralo to tak ako keby ich pán primátor alebo 

niekto iný zavolali na zasadnutie, aby chválili to, čo sa chváliť nedá. Informoval, že pred voľbami 

bol spolu s pánom primátorom za p. Čákym na Trebuli. Povedal pánovi primátori, že vykonal na 

služobnom motorovom vozidle čiernu jazdu. K vybudovaniu komunikácie na Trebuli uviedol, že 

pán primátor prisľúbil, že bude urobená na etapy. Rozpočet bol na 120 000 €, minulý rok bola 

komunikácia vybudovaná za 180 000 €, poukázal, že pripravil daňových poplatníkov o 60 000 €. 

Opýtal sa na letecké dni, kto bude slúžiť a kto to zaplatí. Pán primátor odpovedal, že bude mať 

službu MsP. Pán Krajči uviedol, že je podaná sťažnosť a uvidí sa ako prokurátor rozhodne. Pán 

poslanec Moravčík prerušil pána Krajčiho za jeho nemiestne pripomienky s tým, že p. Krajči 

v marci povedal, že sa na zastupiteľstve do volieb neukáže. Opýtal sa pána Krajčiho, prečo nastúpil 

do auta, keď išlo o čiernu jazdu. Pán Krajči uviedol, že nebol vodič on. Ďalej poukázal na 

nemiestne správanie sa pána primátora a pána zástupcu k p. Balgovej. Pán Krajči uviedol, že sa 

dávnejšie  spytoval p.  Urbanca či ide kandidovať na post primátora, vtedy odpovedal, že nie, lebo 

na to nemá. Uviedol, že teraz kandidovať na primátora ide z dôvodu, že ho do toho tlačia a nútia 

záujmové skupiny. Pán Urbanec odpovedal, že p. Čáky prišiel na MsÚ a povedal mu, že si nepraje, 

aby v časti Trebuľa chodili dvaja nemenovaní páni, ktorí obťažujú ľudí v prospech kandidatúry 

nemenovanej kandidátky. Ku kandidatúre na primátora p. Urbanec uviedol, že sa rozhodol, že ide 

kandidovať na post primátora. Pán Krajči pánovi primátorovi povedal, že za prvé štyri roky jeho 

vládnutia ich drzo, surovo a špinavo okradol, v súvislosti s výsadbou kvetov. Uviedol, že 

vyšetrovanie Národnou kriminálnou agentúrou bolo ukončené so záverečnou správou s návrhom na 

podanie obžaloby na pána Dunčka pre trestné činy zneužitia právomoci verejného činiteľa, hrozí 

mu trest 7-12 rokov, spis je na Okresnej prokuratúre vo Zvolene. Obrátil sa na pána primátora 

s tým, že vedel, že kradol, opýtal sa ho, čo je za človeka. Opýtal sa ho, ako mohol, keď vedel čo 

spáchal, ešte kandidovať na post primátora. Pán poslanec Palečka uviedol, že nikto tu zatiaľ nič 

nekradol, nikto nebol odsúdený, nikto nič nepreukázal, že by niečo ukradol. Najprv musí byť 

preukázané, že existuje nejaká diferencia medzi tým čo mesto zaplatiť mohlo a zaplatilo. 

Vyšetrovaním bolo zistené, že mesto zaplatilo menej ako malo zaplatiť.            

 Pán Danko sa vyjadril k zápisnici z MsZ. Obrátil sa na pána Urbanca s tým, že ak sú 

v zápisnici uvedení dvaja roztlieskavači, tak si praje, aby bolo v zápisnici uvedené čo povedal, že 

pán Dunčko je to najhoršie, čo mohlo Sliač postihnúť. Uviedol, že je v zápisnici uvedené kadečo, 

ale toto podstatné sa určite náhodou vynechalo. Pán Danko poukázal na nelegálne stavby, 

parkoviská. Uviedol, keď pán primátor nefunguje tak ako má, sú na to poslanci. Uviedol, že pán 

primátor bez toho, aby ohlásil drobnú stavbu, čo nie je drobná stavby, vybágroval, naviezol tam 

odpad a dal makadam. Opýtal sa , či je to jednanie verejného činiteľa? Opýtal sa p. Hancka 

predsedu stavebnej komisie čo sa spravilo doteraz. Pán Danko uviedol, že zatiaľ radšej parkuje na 
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tráve. Pán poslanec Moravčík uviedol, že doteraz sa ľudia sťažovali, že nemajú kde parkovať a že 

tam parkujú dodávky.            

 Pán Danko uviedol, že už v prvom volebnom období dostal p. primátor petíciu ohľadom 

parkovísk, mal na to dosť času, aby zrealizoval parkoviská tak, ako sa majú. Poukázal na to, či je to 

normálne, že orgán štátnej správy, ktorý mal napríklad na úseku stavebného verejnej právomoci 

odstrániť veci načierno, a to boli všetky parkoviská v meste Sliač. Uviedol, že dal podnet na 

odstránenie troch stavieb na ul. Rybárskej aj na Pionierskej, plochy sú zavezené stavebným 

odpadom. Ďalej poukázal na finančné prostriedky poskytnuté na projektové dokumentácie, štúdie, 

právne služby mesta, pričom sa mesto zaoberá tým, či nájde v rozpočte 500 € pre športovú triedu. 

Uviedol, že až po 8 rokoch sa mesto zaoberá riešením fondu opráv. Keby boli podpísané zmluvy 

v roku 2012, nemuselo by mesto zaplatiť z mestského rozpočtu 206 000 € za kompenzáciu.  

 Pán Bálint citoval zo strategického dokumentu „Program rozvoja mesta“. Sliač je mesto 

s vysokou kvalitou životného prostredia, bezpečné, moderné, s vysokou kvalitou života, 

prosperujúce mesto s menšou nezávadnou výrobou. Položil otázku p. primátorovi. Prečo boli 

vytvorené podmienky pre závadnú výrobu na Hôrke, ktorá bude devastovať životné prostredie v 

najzaťaženejšej časti Sliača, keď samotný hluk a prítomnosť škodlivých  látok z lietadiel je zvýšený 

a väčšine z občanov robí problémy? Z dokumentu uvádza, že k silným stránkam mesta patrí aj 

dobrý stav životného prostredia, dostatok zelene, k slabým stránkam patrí vojenská prevádzka 

letiska bez kompenzácie pre občanov, vysoká frekvencia automobilovej dopravy, hroziaca 

lokalizácia rýchlostnej komunikácie R2. Opýtal sa, aké kroky boli podniknuté, aby boli aspoň z 

časti odstránené slabé stránky mesta. Pán Bálint uviedol, že v dokumente sa uvádza aj vysoká 

starostlivosť o zeleň, ktorá je ukazovateľom vysokej kvality životného prostredia. Uviedol, že 

nielen starostlivosť o zeleň je znakom zdravého životného prostredia, ale aj získať kompenzácie za 

nepriaznivé vplyvy prevádzkovania letiska na obyvateľov. Opýtal sa pána  primátora, čo v tomto 

smere pre obyvateľov urobil. Ďalej poukázal, že v dokumente sa uvádza zvyšovanie kvality 

spravovania mesta, zapájanie obyvateľov mesta do rozvojových projektoch. Opýtal sa koľkí boli 

oslovení, keď sa niečo pripravovalo. Ďalej sa opýtal pána primátora, koho zo Sliačanov za poslednú 

dobu prizval na rozhodovanie o rozvojových projektoch. Pán Bálint poukázal na stavbu s 24 

hodinovou prevádzkou,  ktorá skladuje životu nebezpečné chemikálie horľaviny I. a II. triedy, ide 

o ohrozenie života obyvateľov Hájnik, výpary môžu pocítiť aj obyvatelia kúpeľov. Ďalej uviedol, 

že oceľový gigant bude hrozbou pre obyvateľov pri prudkých dažďoch, stavba je postavená priamo 

v pristávajúcom kuželi letiska Sliač niekoľko  metrov od rodinných domov. Opýtal sa, že ako je 

možné, že stavebná komisia má iba poradný hlas, ako je možné, že členovia komisie nedokážu 

rozumne argumentovať v prospech životného prostredia a kvality bývania, tak ako je to 

zdokumentované v dokumente PRM. Ďalšiu otázku pán Bálint adresoval p. Turčanovi. Chcel sa ho 

pýtať, keďže majiteľ nehnuteľnosti so súp. číslom 46/4, ktorý svojou rekonštrukciou chcel zveľadiť 

mesto a žiadal zvýšiť podkrovné bývanie, tak mu p. Turčan robil prieky, či nebude ohrozená letecká 

doprava na Sliači a na druhej strane opacha vo výške 10 až 11 metrov bola schválená a povolená.  

 Pani Balgová nadviazala na príspevok p. Bálinta ohľadom dokumentu Program rozvoja 

mesta. Uviedla, že prednosta mesta má vyhodnocovať plnenie programu raz mesačne, primátor raz 

štvrťročne a MsZ raz ročne. Ani raz na MsZ nepočula, že by sa MsZ vyjadrilo k tomuto stavu 

a informovalo verejnosť v akom štádiu je plnenie tohto predsavzatia. Informovala, že boli zrušené 

stojiská na odpad pri rodinných domoch. Občania sa na ňu obracajú s otázkou, kde majú odpad 

nosiť. Bola svedkom, keď občania z rodinných domov doniesli odpad na stojiská pred bytovými 

domami na ul. Rybárskej aj B. Nemcovej a nastal problém, obyvatelia bytových domov im to 

neumožnili. Uviedla, že za zber odpadu platia všetci obyvatelia rovnako. Ak je zber odpadu spred 

rodinných domov uskutočňovaný raz mesačne, musí byť umožnené, aby obyvatelia rodinných 

domov mohli odpad vyložiť na spoločné stojiská v meste bez toho, aby bolo na nich útočené. 

Poukázala na problém skladovania odpadu v rodinných domov, ktoré nemajú pivnicu. Uviedla, že 

mesto má zberný dvor, opýtala sa, kde môžu občania odovzdať odpad, aby to bolo zadarmo. Vo 
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Zvolene jej bolo povedané, že za odpad je potrebné zaplatiť, lebo mesto Sliač nemá s nimi 

uzatvorenú zmluvu. K výzve projektu Centrum sociálnych služieb pani Balgová uviedla, že výzva 

je otvorená do 10.09.2018, je spracovaná štúdia, zaplatilo sa firme 2 500 € za spracovanie žiadosti. 

Uvedená firma nemá vo svojom portfóliu činnosti na internetovej stránke ani ekonomické 

poradenstvo, ani spracovávanie projektových zámerov. Uviedla, že keď sa podáva stavebný projekt, 

nestačí štúdia, musí byť projekt, ktorého súčasťou sú vyhlásené verejné obstarávania na základe 

projektu. Opýtala sa ako to chce mesto stihnúť do 10.09.2018. Opýtala či hovoril niekto s tými 

občanmi, ktorí tam bývajú, nakoľko budú účastníci stavebného konania. Ďalej reagovala na slová 

pána Urbanca, že sa bude riešiť materská škola cez výzvu, ktorá je zverejnená už do roku 2017. 

Opýtala sa, čo mesto robilo doteraz. Uviedla, že na začiatku bolo vo výzve 36 miliónov, teraz je 14 

miliónov, aby to nebolo ako s futbalistami, keď mesto mohlo získať 50 000 € v prvom kole, 

v druhom kole dostalo mesto ledva 10 000 €. Pani Balgová k streche na Dome služieb uviedla, že 

projekt na zelené strechy je na Ministerstve životného prostredia už rok. Keby sa mesto zapojilo do 

výzvy, nemuselo by dať na rekonštrukciu strechy ani cent. K zákonu o slobodnom prístupe 

informáciám uviedla, že ak mesto nesprístupní požadované informácie, je jeho povinnosťou vydať 

rozhodnutie o nesprístupnení informácie v zmysle zákona č.211/2000 Z. z.. V zmysle zákona 

o slobodnom prístupe k informáciám jej bolo odpovedané, že ide o tri spevnené plochy o výmere 

5x5 m. Pani Balgová uviedla, že občania ich premerali a ide o plochy tri ak nie päťkrát väčšie. 

Ďalej uviedla, že nebojuje proti parkovacím plochám, pretože ľudia v bytových domoch nemajú kde 

stáť. Poukázala na to, že parkovacia politika potrebuje systém, na ul. Rybárskej je problém 

s parkovaním. Podala požiadavku na pánov poslancov, aby zastavili investície, ktoré nie sú 

schválené, pretože je to nekoncepčné. Pani Balgová uviedla, že bolo povedané, že na internete sú 

zverejnené všetky dokumenty, ale nie sú, rozhodnutie Najvyššieho súdu o zrušenie rozhodnutia 

Krajského súdu zverejnené nie je. Ide dokument z apríla, je to verejný dokument, ktorý musí byť 

zverejnený. K projektu zelené mesto k výsadbe stromov v meste sa opýtala, z čoho to bude mesto 

financovať. K internému predpisu o organizovaní kultúrnych podujatí v meste uviedla, že vnútorný 

predpis nie je záväzný pre občanov. K budove materskej školy na ul. Cikkerovej sa opýtala, či nie je 

možné urobiť na strechu projekt a financovať stavbu cez Ministerstvo hospodárstva a životného 

prostredia. Pani Balgová pozitívne ohodnotila základnú školu, ktorá získala finančné prostriedky 

cez viacero projektov, opýtala sa prečo to nemôže tak fungovať aj na meste.  

Pán Žabka reagoval na p. Balgovú, v roku 2017 sa mesto nemohlo zapojiť do výziev, 

pretože bola stopka na Inšpektoráte práce až do januára 2018. Mesto získalo finančné prostriedky 

na dobu 2,5 roka na mzdové náklady terénnych opatrovateliek, mesto sa zapojilo do výzvy 

ohľadom futbalového štadióna, požiarnej zbrojnice, inteligentných prechodov v meste. Hneď ako 

bola ukončená stopka mesto sa zapájalo do zverejnených výziev. Uviedol, že nie je pravda, že 

mesto nič nerobí, prečo sa to vykrikuje len teraz, keď sa zvolebnieva, minulý rok nikto tieto veci 

neriešil. Pani Balgová reagovala, že či už na finančnej komisii, alebo na MsZ to riešila. Pán Žabka 

uviedol, že pani Balgová to riešila, ale veľakrát ju vyzval, aby prišla za ním a poradila mu, ale 

nikdy sa tak nestalo.         

  

17. Rôzne 

Pán Vágner uviedol, že ho mrzí, že odišiel p. poslanec Palečka, chcel mu vyjadriť úprimnú 

vďaku, hlbokú úctu a obdiv, že verejne poďakoval a obdivuje čierne stavby on ako poslanec, že 

schvaľuje a obdivuje čierne stavby v meste.  

Pán primátor  uviedol, že nie je pravda, že p. Palečka ich obdivuje. Informoval, že mesto 

požiadalo ohlasovacou povinnosťou o spevnenú plochu o rozmere 25 m
2
, urobila sa plocha 6x18 m, 

bude štátny stavebný dohľad, mesto pokutu nedostane, pretože je to v súlade s územným plánom aj 

s parkovacou politikou mesta Sliač. V rámci štátneho stavebného dohľadu bude mestu nariadené, 

aby vypracovalo projektovú dokumentáciu a stavebné povolenie, oficiálne ide o spevnené plochy, 

nejde o parkoviská. Ďalej pán primátor uviedol, že zem na ul. Rybárskej je navezená od ľudí, ktorí 
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stavajú domy, aby sa plocha vyrovnala. Súdne spory nie sú povinne zverejňované dokumenty, 

zaviedol to z dôvodu, aby občania mali prehľad. K zelenému mestu – výsadbe stromov uviedol, že 

budú financované Ministerstvom životného prostredia, mesto nemá na tom spoluúčasť. Pán 

primátor uviedol, že mesto Sliač nemá zberný dvor, nie je povinnosťou mesta ho mať, lebo nemá 

toľko obyvateľov. V meste sú vyčlenené plochy na konáre, zber bioodpadu je bezplatný, za 

stavebný odpad sa účtuje 35 € za tonu, mesto má aj kompostovisko, je možné odovzdať v meste 

čisté drevo.  

Pán Vágner uviedol, že rozumie, že mesto chce vybudovať odstavné parkovacie plochy, ale 

keď mesto robí stavebníkovi prieky pri vybudovaní prístrešku a sankcionuje ho, tak mesto by 

nemalo začať budovať skôr, kým nemá všetky papiere v poriadku. Pán primátor uviedol, že čierna 

stavba pri p. Mochnackom bývalý objekt Prezent, je v súlade s územným plánom, ale ju urobil 

načierno, dostal pokutu, ale dodatočne bolo urobené stavebné povolenie. Pán Vágner uviedol, že 

nespochybňuje, že je to možné urobiť dodatočne, ale mesto má ísť príkladom, nemalo by dodatočne 

vybavovať stavebné povolenie. Pán primátor informoval o vypílení stromu, ktorý ohrozoval zdravie 

detí na školskom ihrisku a povedal, ak by mal čakať na povolenie o vypílení tohto stromu, a bolo by 

nejaké dieťa zranené, kto by niesol zodpovednosť.  

Pán poslanec sa opýtal k spevneným plochám, z akého dôvodu sa to riešilo týmto  

spôsobom, aby sa to urýchlilo? Pán primátor odpovedal, že boli požiadavky na parkovacie miesta, 

parkovacie miesta boli provizórne. Ako dôvod uviedol ekonomické dôvody. Je potrebné sa ísť 

pozrieť na zberný dvor v meste, kde sa nachádza množstvo makadamu, ktorý nie je certifikovaný 

a zaberal v zbernom dvore miesto, nebolo možné uskladniť stavebný odpad. Tento makadam bol 

použitý pod tieto parkoviská a v zbernom dvore bol tak vytvorený priestor. Pán Chudík doniesol do 

zberného dvora stavebný odpad, čím mesto získalo finančné prostriedky vo výške cca 4 000 €.  

Pán poslanec Koreň uviedol, že na minulom zasadnutí MsZ hovoril o intervale zvozu 

plastov v meste. Bolo povedané, že cez leto sa zvoz plastov bude robiť v dvojtýždňovom intervale. 

Pán primátor uviedol, že to nepovedal a bolo aj vysvetlené, z akého dôvodu to nemôže byť. Pán 

Koreň uviedol, že občania majú k zberu plastov raz do mesiaca veľké výhrady, hádžu plasty do 

zmesového odpadu. Pán primátor uviedol, že jednal s p. Pivkom aj so spoločnosťou NATURPAK, 

že občania môžu vyložiť aj štyri vrecia s plastmi. Občania si môžu na meste zakúpiť žltú plastovú 

nádobu na plasty 110 L alebo 240 L. Bol robený prieskum v meste firmou Marius Pedersen, a za 

dva týždne boli naplnené plastové vrecia do polovice, z čoho vyplýva, že vývoz plastov raz za 

mesiac by mal postačovať. Plastové vrecia si môžu občania zadarmo prísť zobrať kedykoľvek na 

MsÚ Sliač. Pán Koreň navrhol pripraviť rozhlasovú reláciu a informovať občanov o týchto 

skutočnostiach.  

Pani Blašková uviedla, že by bolo dobré vedieť presný časový harmonogram zberu plastov 

spred rodinných domov. Lebo sa stalo, že bol zber plastov pred ôsmou hodinou ráno a nestihli si 

plasty vyložiť, z dôvodu poveternostných podmienok vrecia s plastmi nevykladajú večer. Pán 

primátor poďakoval za pripomienku, bude distribuovaný oznam pre občanov. Časový zber plastov 

závisí od toho, či zbiera plasty v meste jedna alebo dve posádky. Je potrebné si vyložiť vrecia do 

07:00 hod. ráno.  

Pán Danko uviedol, že zákon o ochrane prírody špecifikuje situácie (ohrozený život, 

zdravie, majetok), kedy je možné vypílenie stromu legálne. Ďalej uviedol, že Spoločný stavebný 

úrad, keď sa dával podnet na nelegálne stavby, ešte nemal ani žiadosť o drobnú stavbu, ktorá 

drobnou stavbou nie je. Uviedol, že pokiaľ je človek účastníkom územného a stavebného konania 

a mesto je orgán štátnej správy, je povinnosťou mesta upovedomiť a prizvať človeka na takéto 

konanie. Pán Danko uviedol, že je škoda, že tu nie je pán poslanec Palečka, dúfa, že takýchto 

poslancov tu do budúcna nebude. Ďalej uviedol, že návrh územného plánu centrálnej mestskej zóny, 

mesto má na to termíny, doteraz sa to nespravilo. K prevádzke služobného motorového vozidla sa 

pána primátora opýtal, či je normálne, aby nebola robená kniha jázd, podľa čoho pani kontrolórka 

kontroluje a pani účtovníčka účtuje kilometre na súkromné účely. Pán primátor odpovedal, že každá 
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súkromná jazda je vykazovaná buď správou sms ako počiatočný stav alebo natankuje doplna, je 

vždy vyhotovený cestovný príkaz. Je vypracovaná dohoda o používaní motorového vozidla na 

súkromné účely.  

Pani Balgová uviedla, že stav tachometra je jedna vec a ostatné náklady spojené 

s motorovým vozidlom je druhá vec. Musí byť presne dané zo zákona ako sa bude rozúčtovávať, 

pretože mesto je verejná správa a nie súkromný sektor, musí byť jasne dané na aké rozpočtové 

položky sa zaúčtuje príjem z platieb, v tomto prípade to jasne dané nie je. Opýtala sa ako môže byť 

vypísaný cestovný príkaz na súkromné jazdy? K leteckým dňom uviedla, že existuje register zmlúv, 

kde sú zverejnené všetky zmluvy. Je zverejnená aj zmluva s p. Štoksom, kde je napísané, že p. 

Štoksa zabezpečuje pre Ministerstvo obrany reklamné aktivity a jednou z tých reklamných aktivít je 

aj letecký deň. Pani Balgová k poplatku za rozvoj uviedla, že investor plánuje investičnú akciu 

mimo mesta, tak prečo sa tu rieši, že by nemal zaplatiť poplatok, vo VZN je možné upraviť 

podmienky. Pán primátor odpovedal, že návrh p. Koreňa nezamietol, ale má to aj svoje riziká. Keby 

bolo v meste všetko vybudované, ako napríklad komunikácie, parkoviská, odstavné plochy, vtedy 

by mohlo mesto vyberať od investorov poplatok za rozvoj. 

Pani Balgová poukázala na platné VZN, na základe ktorého je mesto povinné účtovať všetkým 

občanom, ktorí si robia prípojky k domom určitú sumu za m
2
. Vzhľadom k tomu, že mesto to 

nerobí, podala návrh poslancom na jeho zrušenie.  

 Pán poslanec Karniš uviedol, že za účelom rozvoja turizmu v meste Sliač spolu so svojim 

združením plánuje vydať brožúru. Cez internetovú stránku a jej odkazy bude možné si prečítať 

všetko o Sliači. Požiadal, ak boli občania, ktorí majú odkazy, čo sa dá na Sliači robiť, aby boli tieto 

odkazy zverejnené na jednej webovej stránke. Cieľom je, aby turista, návštevník, ktorý príde do 

nášho mesta mohol mať prehľad na jednej stránke, a potom by sa mohla vytlačiť brožúra o Sliači.            

Pán primátor predstavil občianku mesta Sliač p. Hradeckú, ktorá poctivo reprezentuje nielen 

seba, ale aj mesto Sliač na rôznych športových súťažiach nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. 

Čechách na majstrovstvách Európy získala 1. miesto v kategórii hod diskom, 1. miesto v kategórii 

hod oštepom. Pán primátor poďakoval p. Hradeckej za úspešnú reprezentáciu mesta Sliač.    

 

18. Záver 

 Ing. Daniel Dunčko, primátor mesta, ukončil 29. zasadnutie MsZ o 19.30 hod. Poďakoval 

poslancom za ich účasť na zasadnutí a za podnetné pripomienky.   

 

 

 

                                                                                                                         Ing. Daniel Dunčko 

                                                                                                                      primátor mesta 

 

 

 

Bc. Michaela Mašurová, zapisovateľka 

 

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

 

Overovatelia zápisnice : 

 

Ing. Ján Kíšik, overovateľ                                   ............................................... 

 

Marek Moravčík, overovateľ                               ............................................... 
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