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Z á p i s n i c a 

z 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva (MsZ) v S l i a č i  konaného dňa 12. decembra 2019 

Miesto    : Zasadacia miestnosť MsÚ 

Primátor   : Ing. Mgr. et Mgr. Ľubica Balgová 

Zást. primátora  mesta: Ing. Milan Danko 

Prednosta úradu  : Ing. Jozef Žabka 

Poslanci MsZ   : podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení poslanci :     

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. Správa o plnení uznesení 

  6. Kronikár mesta 

  7. Odvolanie a vymenovanie tajomníka Komisie výstavby, územného a regionálneho rozvoja 

  8. Zmluva o spoločnom stavebnom úrade Zvolen – Dodatok č. 12 

  9. Rozpočtové opatrenie č. 08/2019 

10. Stanovisko hlavného kontrolóra k  

11. Rozpočet mesta Sliač na rok 2020 a výhľady na roky 2021-2022 

12. Interné rozpočtové opatrenie 7/2019 MŠ Jána Cikkera Sliač  

13. Zámer o kúpe nehnuteľného majetku, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa 

      ustanovenia § 9a, ods. 8  zákona č. 131/1991 Zb. o majetku obcí, do vlastníctva mesta Sliač 

14. Zámer mesta Sliač kúpiť pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa  

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

16. Rôzne 

17. Interpelácie poslancov 

18. Odpovede na interpelácie z predchádzajúceho MsZ 

19. Slovo pre verejnosť 

20. Záver 

 

1.  Otvorenie  

 Rokovanie 10. zasadnutia mestského zastupiteľstva otvorila a viedla primátorka mesta 

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

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

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

primátorka skonštatovala, že MsZ je uznášania schopné. Prítomní sú všetci poslanci.  

 

2.  Určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice 
 Primátorka mesta určila za zapisovateľku zápisnice p. Nikolu Mikuškovú – zamestnankyňu 

MsÚ Sliač, za overovateľov zápisnice určila p. poslankyňu Andreu Sujovú a p. poslanca 

Františka Lukáča.    

 

3.  Voľba návrhovej komisie  

 Do návrhovej komisie navrhol primátor mesta p. poslanca Milana Danka a p. poslankyňu 

Michaelu Mikuškovú.     
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Uznesenie číslo 217/2019 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

Milana Danka a Michaelu Mikuškovú za členov návrhovej komisie. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  11 

Za:  9 

Proti:  

Zdržali sa:                         2  Danko, Mikušková 

Nehlasovali:  

    

4.  Schválenie programu MsZ 
  Pani primátorka uviedla, že program dnešného zastupiteľstva bol poslancom zaslaný 

v pozvánke spolu s materiálmi, tiež bol zverejnený na webovej stránke mesta. Program má 20 

bodov.  

 

Uznesenie číslo 218/2019 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

program 10. zasadnutia MsZ mesta Sliač. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní: 11 

Za:  11 

Proti:  

Zdržali sa:  

Nehlasovali:  

 

  Pán poslanec Láskavý navrhol doplnenie bodu do programu. Navrhuje medzi bodom 14 a 15 

doplniť bod o uvoľnení finančných prostriedkov obyvateľov ulici Mukačevskej 7 v meste Prešove. 

  Pani primátorka navrhla stiahnuť bod č. 11 z programu MsZ. Zdôvodnila to tým, že 

predseda finančnej komisie jej včera volal, že niektorí poslanci sa rozhodli, že rozpočet neschvália. 

Rozpočet neschvália kvôli tomu, že tomu nerozumejú. Pani primátorka zhrnula, že rozpočet visel na 

stránke mesta od 26.11.2019. Počas tohto termínu bolo pripomienkové konanie. Od žiadneho 

z poslancov neprišla žiadna pripomienka. Jediná pripomienka bola od p. kontrolórky Škorňovej, že 

finančné operácie musíme kryť z bežných príjmov vo výške cca 160 000 eur. Tieto príjmy boli po 

prijatí pripomienky p. kontrolórky prepočítané a poslancom bol poslaný nový návrh s tým, že bola 

zohľadnená táto pripomienka. Následne včera p. kontrolórka spracovala ďalšiu pripomienku, ktorá 

bola zapracovaná, akceptovaná a zahrnutá v zaslaných materiáloch. Pani primátorku mrzí, že deň 

pred zastupiteľstvom niekto povie, že nerozumie rozpočtu. Ospravedlnila sa poslancom 

a skonštatovala, že sú poslancami rok, poniektorí boli aj minulé zastupiteľstvo. Ďalej uviedla, že 

nikto z poslancov sa počas roka neprišiel opýtať, prečo sa robí toľko rozpočtových opatrení. Urobilo 

sa celkovo osem rozpočtových opatrení, každé opatrenie je na jednu A4. Myslí si, že na základe 

uvedeného je zrejmé, že rozpočet z minulého roka bol urobený zle. Nový rozpočet má zmenenú  
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programovú štruktúru, boli vymazané duplicitné programy. Položka PHM bola zo štyroch 

programov vsunutá do jedného, počítače zo šiestich do jedného, marketing detto a takisto všetky 

poplatky, ktorých bolo viacej. Takto bol zverejnený rozpočet aj programový dňa 26.11.2019. Pani 

primátorku mrzí, že od 26.11. skoro ani jeden z poslancov sa o zverejnený rozpočet nezaujímal, 

neprišiel sa opýtať, keď tomu nerozumel. Pani primátorka zhrnula, že zo zákona sme povinní 

najneskôr 15 dní pred zastupiteľstvom vyvesiť materiály. Počas týchto 15 dní beží pripomienkové 

konanie a všetky relevantné pripomienky sú vždy do materiálu zapracované, tak sa to udialo aj 

s rozpočtom. Toto bol dôvod, prečo p. primátorka stiahla tento bod z programu MsZ. Mrzí ju, že 

celý rok niektorých poslancov nezaujímalo čo je v rozpočte, považuje to za výsmech občanov 

a zbytočnú prácu, ktorá sa na úrade robí. Pani primátorka uviedla, že rozpočet mesta je živý 

dokument a počas roka sa s ním robí tak, ako je potrebné pre dobré fungovanie mesta. Z tohto 

dôvodu tento bod stiahla z dnešného rokovania. 

 Pán poslanec Urbanec chcel dodať k tej zmene programu a trošku upokojiť emócie, ktoré sú 

veľmi silné. Čo sa týka prijatia rozpočtu na rok 2020 uviedol, že sa spolu s ostatnými poslancami 

rozprávali, že by chceli iniciovať mestské zastupiteľstvo ešte v tomto roku, aby rozpočet na rok 

2020 bol prijatý. Výnimka je tu tá, že to nie je ako všeobecne záväzné nariadenia, ktoré po 

odhlasovaní a schválení musia visieť 15 dní. Rozpočet, ktorý sa schváli do konca roka 2019, tak 

platí od 1.1.2020. Pán Urbanec zhrnul, že by chceli poslanci schváliť rozpočet ešte v tomto roku, 

s tým, že ešte pred tým, ako sa bude schvaľovať rozpočet, ktorý bude možno s vysvetlením pre 

poslancov, ktorí sú tu úplne noví, či sa o to zaujímajú alebo nie je ťažko povedať. Skonštatoval, že 

finančné komisie mali až príliš často, ale rozpočet bol živý dokument, ktorí sa veľmi ťažko tvoril. 

Posledné stretnutie, ktoré si vyžiadali, im rozpočet nebol vysvetlený. Na finančnej komisii sme boli 

3 z 11 poslancov. Napriek tomu všetkému, p. Urbanec uviedol, že vie čo všetko je za tým 

rozpočtom, koľko je práce. Tento dokument je živý dokument a veľmi dôležitý, je potrebné, aby mu 

všetci poslanci porozumeli. Po skončení zastupiteľstva by sa určil termín, ktorý by vyhovoval čo 

najväčšiemu počtu poslancov.  

 Pani poslankyňa Sujová chcela trošku opraviť dojem p. primátorky, že dôvodom nie je, že 

poslanci tomu nerozumejú. Poslanci majú chodiť na zastupiteľstvo pripravení a keďže posledná 

verzia, ktorú by sme dnes mali schváliť prišla včera, niektorým a nie všetkým, emailom podvečer 

17:45 hod., nemali šancu. Proste potrebujú časový priestor, aby si naštudovali ten dokument, ktorý 

budú schvaľovať. Pani Sujová si tiež myslí, že nemôžeme schvaľovať niečo, čo nemáme 

naštudované.  

 Pani primátorka povedala p. Sujovej, že beží 15 dňová lehota na pripomienkovanie. Je to pri 

všetkých VZN a rozpočet, iné predpisy nevynímajúc. To znamená, že pri každom jednom VZN boli 

ešte v deň jeho schvaľovania zapracované pripomienky, podobne je to aj s rozpočtom.Pani 

primátorka očakávala, že na zasadnutí finančnej komisii sa budú pýtať, čo konkrétne položky 

v rozpočte obsahujú. Toto sa neudialo ani od jedného poslanca. 

 Pani poslankyňa Butášová k tomu povedala, že po poslednom zastupiteľstve po jeho 

skončení zostali len poslanci, kde boli pozvaní p. primátorkou na finančnú komisiu s tým, že tam 

môžu predniesť svoje pripomienky k rozpočtu.  

 Pani primátorka poznamenala, že nepovedala predniesť svoje pripomienky, ale, že majú 

prísť a bude sa tam riešiť rozpočet.  

 Pani poslankyňa Butášová prišla na  zasadnutie komisie s tým, aby sa riešil rozpočet. Ďalšia 

chyba nastala, že tam prišlo málo poslancov. Požiadala, aby boli poslancom zasielané pozvánky na 

komisie, aby sa mohli k týmto veciam vyjadriť.  

 Pán poslanec Slavkovský dodal, že nie je pravda, že na FK nebol nik z poslancov. Uviedol, 

že tam bol ako poslanec na nejaký čas, takisto poslanec Kocúr aj p. Butášová, okrem tých čo sú 

členmi finančnej komisie p. Urbanec a p. Sujová.  

 Pani primátorka poznamenala, že na komisiu mali prísť poslanci s tým, že majú  

pripomienky k rozpočtu, ale nikto sa na položky nepýtal 
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 Pán poslanec Kocúr povedal, že ho to mrzí, že nefungujú neformálne stretnutia poslancov 

pred zasadnutím MsZ, ako to bolo na začiatku. Poukázal na to, že rozpočet mesta je najdôležitejší 

dokument mesta, ktorý určuje smerovanie mesta na budúci rok. Pán Kocúr uviedol, že ho najviac 

mrzí, že si pani primátorka urobila rozpočet podľa jej priorít. Nerobil si prieskum, či priority 

ostatných poslancov boli zapracované do rozpočtu.   

 Pani primátorka oboznámila p. poslanca, že nie je jediná, ktorá môže iniciovať stretnutie. Ak 

je potreba od poslancov zapracovať nejakú požiadavku do rozpočtu, bolo potrebné ju kontaktovať. 

Teraz sa nevie k tomu vyjadriť, či sú všetky požiadavky zapracované.  

 Pán poslanec Láskavý uviedol, že dali zapracovať spolu s pani poslankyňou Šichtovou 

požiadavky za obvod č. 1, žiadosť podali oficiálne do podateľne MsÚ. Z našej strany sú položky, 

ktoré sme dali, zapracované, možno nie v takej čiastke, ale niekde začať musíme.  

 Pani primátorka upozornila pri tvorbe rozpočtu na jednu vec, že tak ako sa nám 100 000 eur 

navýšili príjmy, tak výdavky sú vo výške cca 200 000 eur (mzdové prostriedky). Bohužiaľ s tým sa 

musíme vysporiadať a preto boli všetky požiadavky skresané z prevádzkových príjmov. Ďalšie 

skresanie bolo o tých 160 000 eur, ktoré sme museli urobiť na finančné operácie. Tam sme spravili 

ďalšie opravy, iné opravy tam neboli. Teraz sa menilo, že p. kontrolórka navrhla prehodnotenie 

navýšenia výdavkov na energiu na byty. Tak sme presúvali prostriedky s tým, že všetky zmeny boli 

povedané. Skonštatovala, že môžeme stiahnuť tento bod tým, že dáme hlasovať kto je za stiahnutie 

tohto bodu. 

 Pán poslanec Lukáč sa vyjadril, že sa mu to zle počúva. S pánom Marekom Moravčíkom 

boli na Rade ZUŠ a následne sa zúčastnili finančnej komisie. Pán poslanec sa vyjadril sám za seba, 

že je pracovne vyťažený, nemôže chodiť na každú finančnú komisiu. Jednoducho ten záujem tam 

má s pánom Moravčíkom. Dodal, že radšej poslanec robí menej a dobre, ako byť všade. 

Skonštatoval, že tak ako povedal p. poslanec Kocúr, by bolo dobré, keby sa poslanci k rozpočtu ešte 

raz stretli.   

 Pani primátorka povedala, že rozpočet bol urobený, tak aby bol prehľadný a transparentný.  

Po minulé roky bol urobený neprehľadne, nedali sa z neho robiť absolútne žiadne analýzy. Už na 

začiatku leta informovala, že je potrebné zmeniť štruktúru rozpočtu, aby bol prehľadný. A odvtedy 

sme to začali meniť. Ale to sa nedá meniť zo dňa na deň. Tiež uviedla, že je tu tiež prvý rok. 

A najprv sme museli rozpočet pochopiť, čo to tam vlastne pôvodný autor myslel a prepracovať ho.  

Povedala otvorene, že nie je presvedčená, že je rozpočet bezchybný, pretože pri jeho tvorbe sa 

vychádzalo z minulých čísel, ktoré sa nemali ako odkontrolovať. A preto je ten rozpočet na 

poslednú chvíľu. Ale bol naozaj robený s tým, aby sme sa nemuseli zaň hanbiť. Aby sme tu 

nesedeli každé MsZ a nemali rozpočtové opatrenia na A4.  

 Pán Láskavý sa opýtal, že či jeho navrhovaný bod vymeníme za tento bod. A nemusíme 

pridávať ďalší bod.  

 

Uznesenie číslo 219/2019 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

zmenu programu 10. zasadnutia MsZ mesta Sliač v súlade s § 12 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. 

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

Sliač a to nasledovne:  

Stiahnutie bodu č. 11: Rozpočet mesta Sliač na rok 2020 a výhľady na roky 2021 -2022  

Zmena názvu bodu č. 12: Interné rozpočtové opatrenie č. 6/2019 a 7/2019 MŠ Jána Cikkera 

Sliač  
 

Doplnenie bodu ako bod č. 14 s názvom: Uvoľnenie finančných prostriedkov pre obyvateľov 

ulice Mukačevskej 7 v Prešove 
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Program 10. zasadnutia MsZ po zmene: 

1. Otvorenie, prezentácia prítomných poslancov 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Schválenie programu MsZ 

5. Správa o plnení uznesení 

6. Kronikár mesta  

7. Odvolanie a vymenovanie tajomníka Komisie výstavby, územného a regionálneho rozvoja 

8. Zmluva o spoločnom obecnom úrade Zvolen- Dodatok č. 12 

9. Rozpočtové opatrenie č. 08/2019 

10. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2020 

11. Interné rozpočtové opatrenie č 6/2019 a 7/2019 MŠ Jána Cikkera Sliač 

12. Zámer o kúpe nehnuteľného majetku, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia 

§ 9a, ods. 8 zákona č. 131/1991 Zb. o majetku obcí, do vlastníctva mesta Sliač 

13. Zámer mesta Sliač kúpiť pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

14. Uvoľnenie finančných prostriedkov pre obyvateľov ulice Mukačevskej 7 v Prešove 

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

16. Rôzne 

17. Interpelácie poslancov  

18. Odpovede na interpelácie z predchádzajúceho MsZ 

19. Slovo pre verejnosť 

20. Záver 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  11 

Za:  11 

Proti:  

Zdržali sa:  

Nehlasovali   

5.  Správa o plnení uznesení 

 Pán Žabka – prednosta MsÚ povedal, že posledné zastupiteľstvo sa konalo dňa 28.11.2019, 

v ktorom sa prijalo VZN č. 7,8,9,10 a 11. Tieto VZN nie sú ešte právoplatné, neubehla 15 dňová 

lehota, ostatné uznesenia boli splnené.  

 

Uznesenie číslo 220/2019 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

b e r i e  na v e d o m i e 

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

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  11 

Za:  11 

Proti:  
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Zdržali sa:  

Nehlasovali: 

 

6. Kronikár mesta 

 Pán prednosta Žabka oboznámil, že predchádzajúcim kronikárom mesta bol p. Mgr. 

Borbély, ktorý podal na mesto dňa 23.7.2019 vzdanie sa funkcie kronikára mesta. Potom boli 

rokovania s p. Borbélym, že ešte tie ďalšie roky spraví. Bola spravená aj dohoda, že bude v tom 

pokračovať, ale potom vykonával funkciu riaditeľa ZŠ a povedal, že nezvláda byť aj kronikárom.   

 Pani primátorka dodala, že sa vzdal kronikárstva a napísal, že do 31.12.2018 odovzdá všetku 

svoju prácu. Vzhľadom k tomu, že prácu neodovzdal a ešte s ním bývalý primátor podpísal dohodu 

o vykonaní práce do 31.12.2018, mal odovzdať kroniku do konca marca 2019. Do konca marca sme 

prácu neprevzali, to znamená, že peniaze sme mu nevyplatili. Dodala, že stále nemáme od neho 

materiál a sme povinný mať kroniku mesta. To znamená, že musíme zvoliť niekoho, kto nám 

minimálne urobí rok 2019. A potom požiadame, aby dorobil aj ďalšie predchádzajúce roky. Bude to 

asi problematickejšie, pretože sa bude horšie ten materiál spätne zháňať. Bohužiaľ inú možnosť 

nemáme.  

 Pán prednosta doplnil, že následne bolo na komisii prerokovaná nová kronikárka mesta p. 

Šípková. Vyzval p. Šeniglovú aby nám povedala nejaký životopis o tejto pani. Aby sme boli všetci 

tu prítomní informovaní, ako aj poslanci, tak aj verejnosť.  

 Pani Šeniglová uviedla, že pani Šípková sa ospravedlnila, že sa nemohla zúčastniť na 

mestskom zastupiteľstve. Pani Šípková je zo Sliača a vyše 30 rokov riaditeľkou lesníckeho 

drevárskeho múzea vo Zvolene. Uviedla, že už v minulom volebnom období bola táto pani oslovená 

na činnosť kronikárstva, pretože pán Mgr. Borbély bol vtedajším riaditeľom ZŠ a chcel sa vzdať 

tejto funkcie. Podľa pani Šeniglovej je pani Šípková dobre zaškolená a aj vie čo taká kronika musí 

obsahovať, ako sa tie materiály majú spravovať. Uviedla, že podľa VZN č. 33 z roku 2012 musia 

poslanci na zastupiteľstve kronikára schváliť, potom následne by sa mala podpísať zmluva 

o vykonaní diela. 

 Pán Urbanec oboznámil, že pozná p. Šípkovú ešte z komisie kultúry, vzdelávania a športu 

ešte za predchádzajúceho primátora. Odporúča ju za kronikára mesta.  

 Pani poslankyňa Mikušková sa opýtala, že za ktoré roky nie je urobený zápis a či sa našli 

chýbajúce kroniky.  

 Pani primátorka uviedla, že zápisy mestu chýbajú od roku 2013.  

 Pani Šeniglová poznamenala, že kroniky, tie ktoré sú pevnej väzby, máme. To, čo nám pán 

Borbély odovzdal v elektronickej podobe, sú len návrhy, ktoré ešte neboli schválené. Tie, čo sú v 

elektronickej podobe pani primátorka bude s ním ešte v jednaní, aby odovzdal tie, ktoré už mu boli 

zaplatené, ale musíme pozrieť zmluvu o vykonaní diela. 

 Pani primátorka uviedla, že pána Borbélyho vyzvali listom, aby nám odovzdal materiály. 

Informovala nás, že dnes prišiel od neho list, v ktorom uviedol, že odovzdal všetky. Tie zväzky 

v elektronickej podobe nemáme a budeme musieť ich dohľadať. Skúsime sa opýtať pána poslanca 

Urbanca, že či jemu neboli v čase, kedy bol viceprimátor odovzdané zápisy v elektronickej podobe.  

 Pani Šeniglová navrhla, aby sa kúpil novej kronikárke mesta veľký externý harddisk.  

 

Uznesenie číslo 221/2019 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

 

A) b e r i e na v e d o m i e  

vzdanie sa funkcie kronikára mesta Sliač Mgr. Róberta Borbélyho, PhD.  

 

B) m e n u j e 
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Želmíru Šípkovú do funkcie kronikárky mesta Sliač.  

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  11 

Za:  11 

Proti:  

Zdržali sa:  

Nehlasovali: 

 

7.Odvolanie a vymenovanie tajomníka Komisie výstavby, územného a regionálneho rozvoja 

 Pán prednosta uviedol, že ide len o technickú záležitosť, pretože pani Ing. Jolana Zlatníková 

skončila pracovať na MsÚ a funkciu vykonáva p. Rastislav Urda. Skonštatoval, že to nemáme 

oficiálne potvrdené a preto navrhujeme odvolať p. Ing. Zlatníkovú a menovať p. Urdu ako 

tajomníka Komisie výstavby, územného a regionálneho rozvoja.  

 Pani poslankyňa Sujová povedala, že na stavebnej komisii sa predbežne dohadovali, že 

tajomníkom bude nový pracovník, ktorý nastúpi namiesto p. Zlatníkovej.  

 Pani primátorka poznamenala, že to zatiaľ bude takto, kým to všetko zrealizujeme. Teraz 

bude p. Urda a v priebehu nového roka, keď sa trošku zorientuje bude nový zamestnanec.  

 Pani Sujová poprosila, aby si p. Urda plnil zodpovedne úlohu tajomníka, lebo to nemôže 

robiť naďalej ona, ako to robí doteraz.   

 

Uznesenie číslo 222/2019 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

A) o d v o l á v a 

Ing. Jolanu Zlatníkovú z funkcie tajomníčky Komisie výstavby, územného a regionálneho rozvoja.  

 

B) m e n u j e  

Rastislava Urdu do funkcie tajomníka Komisie výstavby, územného a regionálneho rozvoja.  

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  11 

Za:  10 

Proti:  

Zdržali sa:                        1 Sujová 

Nehlasovali:  

 

8. Zmluva o spoločnom stavebnom úrade Zvolen – Dodatok č. 12 

Pán prednosta uviedol, že mesto Sliač z platnosťou od 1.1. 2017 podpísalo dodatok Zmluvy 

o spoločnom stavebnom úrade. Zmluva sa týkala preneseného výkonu štátnej správy v oblasti 

stavebného poriadku, zabezpečovanie činnosti preneseného výkonu štátnej správy obce na úseku 

starostlivosti o životné prostredie a na úseku štátnej vodnej správy a činnosti preneseného výkonu 

štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny. V súčasnosti prišiel na úrad dodatok č. 12, 
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v ktorom sa hlavne rieši cena, kde je poplatok na obyvateľa podľa dodatku 0,30 centov a teraz 

navrhujú zvýšenie o 0,10 centov na obyvateľa. V konečnom výsledku to predstavuje navýšenie vo 

výške 6 000 eur na rok. Zo Zvolena nám prišla aj správa z hospodárenia spoločného stavebného 

úradu za rok 2018. Tento dodatok bol prejednaný aj na finančnej komisii, ktorá bola 09.12.2019. Na 

finančnej komisii veľmi nesúhlasili so zvýšením poplatku z 0,30 centov na 0,40 centov. Pán 

prednosta zhrnul, že v súčasnej dobe mesto nemá inú možnosť, ako tento dodatok podpísať. Z toho 

dôvodu, že na úrade nie sme schopní vykonávať túto činnosť samostatne v tomto období a takisto 

dodatok je podpísaný všetkými obcami, ktoré sú tam. Chýba tam už len podpis mesta Sliač. 

Pán poslanec Láskavý sa opýtal, že odkedy má platnosť tento dodatok a či je platný v celom 

trvaní ako sme pod stavebným úradom. 

Pán prednosta podotkol, že sa to týka len toho jediného článku, ktorý prijmeme tým 

uznesením, ale musí to byť prerokované a schválené na MsZ, aby bol dodatok platný. Keď to bude 

schválené na MsZ, p. primátorka dodatok podpíše. 

Pán Láskavý sa opýtal, aké máme výhľady na vrátenie stavebného úradu do kompetencie 

mesta Sliač? 

Pani poslankyňa Sujová by chcela objasniť, že je to spoločný obecný úrad, podľa tej správy 

o hospodárení sa to týka aj školského úradu, pretože aj tieto činnosti za nás vykonávajú. Nielen 

stavebný úrad a tie tri oblasti, ktoré máte v dôvodovej správe, ale je tam zahrnutá aj práve činnosť 

školského úradu. Z tohto dôvodu, že sa zvýšili hlavne mzdy, tak požadujú zvýšenie o 0,10 centov. 

Čo sa týka toho, aby sme mali stavebný úrad naspäť na Sliači, najskôr potrebujeme mať dobré 

personálne zabezpečenie. Takže potrebujeme mať schopných dvoch ľudí, ktorí to budú vykonávať. 

Zatiaľ takýto stav nemáme, keď budeme mať, vieme dať do MsZ rokovanie o tom, že chceme 

vystúpiť zo spoločného stavebného úradu. Otázkou je, že či môžeme vystúpiť len jednou časťou 

a tak sa nám znížia poplatky, alebo budeme musieť vystúpiť aj z iných činností.   

Pani primátorka dodala, že môžeme vystúpiť zo spoločného stavebného úradu, ale školský 

úrad bude spoločný.   

Pán prednosta dodal, že keď sme tam vstupovali sme neplatili, až týmto dodatkom z roku 

2017 sa vyrubil poplatok vo výške 0,30 centov na obyvateľa. 

Pani Sujová poznamenala, že na finančnej komisii prepočítavali ekonomickú výhodnosť 

alebo nevýhodnosť. To, čo nám ministerstvo prenieslo do kompetencií a čo mesto Sliač vyberie 

z poplatkov na stavebné a územné konanie, je pod hranicou tých 18 000 eur. A budeme musieť 

platiť od budúceho roka 24 000 eur. Z ekonomického hľadiska sa nám to nevyplatí, no nemáme inú 

možnosť, pretože nemáme na to ľudí. Momentálne sme v stave, kde potrebujeme, aby to naďalej za 

nás vykonával Zvolen. 

Pán Urbanec sa k tejto problematike vyjadril tiež, že z ekonomického hľadiska áno, pretože 

nevieme koľko z tých 0,40 centov platí občan konkrétne na ten stavebný úrad. Keď bude na budúci 

rok na meste odborne zdatný zamestnanec, môže sa stavebný úrad vrátiť na Sliač. Opýtal sa, že či je 

zmluva na celý rok a či je možné vystúpiť z nej počas roka. 

Pani primátorka odpovedala, že zo zmluvy sa dá vystúpiť kedykoľvek, len musíme stanoviť 

ku ktorému dátumu chceme vystúpiť. Pani primátorku oslovila aj p. primátorka Zvolena, že sme pre 

nich veľmi problematickí a veľmi nároční. Boli by radi, keby sme si tieto veci riešili na úrade. Pani 

primátorka skonštatovala, že jej chodia rozhodnutia zo Zvolena na podpis, ku ktorým nemáme 

žiadne materiály, bez akéhokoľvek vysvetlenia. Hľadali sme ľudí, našli sme, lenže nedá sa to od 

1.1.2020, pretože zamestnanci sa potrebujú adaptovať a zorientovať v danej problematike. 

Pán Petroch – právnik mesta doplnil, že čo sa týka problematiky spoločného stavebného 

úradu mesto plní úlohu podateľne a výpravovne. Mali sme na meste upozornenie od prokuratúry na 

výrub drevín, kde bola preverovaná činnosť spoločného stavebného úradu. Dostali sme upozornenie  

na porušovanie zákona o správnom konaní a zákona o ochrane životného prostredia. Na druhej 

strane, pri akomkoľvek súdnom spore sa musíme zastupovať v súdnych sporoch samy. Posledne, 

keď žalovala VKM o nezákonné odstránenie bilbordu, tak bolo žalované mesto, prehrali sme to 
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a musíme zaplatiť súdne trovy za odstránenie bilbordu, čiže ten servis ktorý nám je poskytnutý cez 

spoločný stavebný úrad, nie je celkom úplný.  

Pán občan Koreň doplnil, že jedná sa o osobu, ktorá je obdobne spôsobilá a musí mať 

skúšky. Nie je to také jednoduché. 

 

Uznesenie číslo 223/2019 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

návrh Dodatku č. 12 k Zmluve o Spoločnom obecnom úrade Zvolen o zmene čl. III., bodu 1 

Zmluvy.  

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  11 

Za:  11 

Proti:  

Zdržali sa:  

Nehlasovali: 

 

9. Rozpočtové opatrenie č. 08/2019 

  Pani ekonómka Škarčáková zhrnula, že v príjmovej časti ide o zapojenie príjmov do 

rozpočtu vo výške 2 000,- € z grantu Nadácie SPP na projekt detského ihriska. Tento projekt musí 

byť zrealizovaný do 16.12.2019. Mesto Sliač zakúpilo hracie prvky - 3 balančné mostíky pre deti 

v celkovej hodnote 4 495,20 €  - suma je vo výdavkovej časti rozpočtového opatrenia financovaná 

z dvoch zdrojov: 2.000,- € z Nadácie SPP a na dofinancovanie zvyšnej sumy vo výške 2.495,20 € 

sme zmenou účelu použitia rezervného fondu použili  financie rozpočtované na cyklotrasu. 

Pani primátorka doplnila k hracím prvkom informáciu, že pôvodne malo mesto Sliač 

zakúpiť z dotácie 3 hracie zvieratká. Avšak medzičasom uvedené hracie prvky výrazne zdraželi 

a vedenie mesta vyhodnotilo, že ich zakúpením by bola dotácia neefektívne využitá. Preto vedenie 

mesta pristúpilo k alternatívnemu zakúpeniu balančných mostíkov pre tri veľké detské ihriská (na 

Gorkého, Rybárskej a Clementisovej ul.). K zakúpeným hracím prvkom mesto plánuje časom 

dokúpiť aj ďalšie prvky a vytvoriť tak celú balančnú dráhu pre deti. 

Pani ekonómka uviedla, že v rozpočtovom opatrení sú uvedené dve opravné položky 

k rozpočtovému opatreniu č. 7/2019, ktoré bolo schválené na zasadnutí MSZ dňa 28.11.2019.  

Opravy v RO 8/2019- nejedná sa o presun financií, iba o správne zaradenie do rozpočtu.  

a) znižuje sa výdavok vo výške 1701,-€ na položke ZŠ (program 7.3.1.) z dôvodu nesprávne 

zaradenej čiastky na kúpu škrabky pre ZŠ do bežných výdavkov (z RO 7/2019) 

a preúčtovaním zvyšuje kapitálový výdavok na danom programe, 

b) znižuje sa výdavok na položke ZUŠ (program 7.4.) vo výške 6.000,- € na odstránenie 

havarijného stravu budovy a priestorov  ZUŠ  a súčasne sa navyšuje výdavková položka 

rozpočtu mesta (program 3.5.) vo výške 6000,-€ . 

Ďalej sa v rozpočtovom opatrení dofinacováva škrabka, ktorá bude zakúpená v celkovej hodnote 

1.800,-eur. Keďže 1.701,-eur  už bolo schválených,  v RO 8/2019 sa zvyšných 99,-eur presúva z fin. 

prostriedkov, plánovaných na zakúpenie kosačky (v RO 7/2019 navýšené výdavky na kosačku 

v hodnote 17.299,-eur, avšak kosačka bude lacnejšie, cca v hodnote 13.000.eur). Vo výdavkovej 

časti sa ďalej rozpúšťa rezerva školstva vo výške 5.248,50 € nasledovne: účelová dotácia ZUŠ na 

mater.-technické zabezpečenie (5,000 €), účelová dotácia pre ŽS na refundáciu platby za súdny 
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poplatok vo veci žaloby Mgr. Nemca (428,50 €). Operácie v príjmovej i výdavkovej časti 

v rozpočtovom opatrení č. 8/2019 nemajú vplyv na zmenu  rozpočtu.  

 Pán Urbanec dodal, že rozpočtové opatrenie preberali na finančnej komisii, takže odporúča 

ho schváliť.  

 

Uznesenie číslo 224/2019 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

 

v súlade s § 15 ods. 2 a §14 ods.3 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v znení neskorších predpisov zmenu účelu použitia rezervného fondu mesta Sliač vo 

výške 2.495,20 € z plánovaných výdavkov na cyklotrasu na čiastočné dofinancovanie kapitálových 

výdavkov - zakúpenie hracích prvkov pre detské ihriská.   

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  11 

Za:  11 

Proti:  

Zdržali sa:  

Nehlasovali: 

 

Uznesenie číslo 225/2019 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e  

 

s ch v a ľ u j e 

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 zmenu rozpočtu – rozpočtové 

opatrenie č. 8/2019 v nasledovnom rozsahu, tak ako je uvedené v priloženej tabuľke.  

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  11 

Za:  11 

Proti:  

Zdržali sa:  
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Príjmová časť

Pred zmenou Zmena Po zmene

-2 000,00 2 000,00 0,00

-2 000,00 2 000,00 0,00

4 718 667,75 2 000,00 4 720 667,75

Program Názov Zdroj FK Pred zmenou Zmena Po zmene

13.8.1.
Projekty podporované z 

EÚ -cyklotrasa
46 0443 9 798,63 -2 495,20 7 303,43

13.7.3.
Realizácia stavieb-detské 

ihriská
46 0443 0,00 2 495,20 2 495,20

13.7.3.
Realizácia stavieb-detské 

ihriská
72c 0443 2 495,20 2 000,00 4 495,20

7.3.2.
ZŠ A.Sládkoviča-

prevádzka ŠJ
41 09211 630 1 701,00 -1 701,00 0,00

7.6. Rezerva školstvo 41 0950 17 232,56 -5 428,50 11 804,06

7.3.2.
ZŠ A.Sládkoviča-

prevádzka 
41 09211 0,00 428,50 428,50

7.3.2.
ZŠ A.Sládkoviča-

prevádzka ŠJ
43 09602 0,00 1 701,00 1 701,00

5.2.2.
odpadové hospodárstvo-

prevádzka
43 0510 17 299,00 -99,00 17 200,00

7.3.2.
ZŠ A.Sládkoviča-

prevádzka ŠJ
43 09602 0,00 99,00 99,00

7.4. ZUŠ 41 0950 0,00 5 000,00 5 000,00

7.4. ZUŠ 43 0950 6 000,00 -6 000,00 0,00

3.5.
Prevádzka a údržba 

majetku mesta
46 0660 33 082,00 6 000,00 39 082,00

87 608,39 2 000,00 89 608,39

4 700 367,75 2 000,00 4 702 367,75

18 300,00 0,00 18 300,00

713004

713004

presun financií z rezervy školstva na refundáciu súdneho poplatku v spore s Mgr. Nemcom pre ZŠ 

(428,50€),  dofinancovanie  mater.-tech.zabezpečenie ZUŠ (5.000,-)

641006

rozpočet 2019 výdavky spolu : sumár výdavkov za schválený rozpočet 2019 a po zmene 

637012 refundácia zaplateného súdneho poplatku v spore s Mgr. Nemcom pre ZŠ

713004 zmena účelu použitia z kosačky na dofinancovanie nákupu škrabky pre ZŠ 

rozpočet 2019 rozdiel medzi príjmami a výdavkami spolu : rozdiel medzi príjmami a výdavkami celkom, t.j. prebytok/schodok spôsobený týmto RO

spolu : 

účelová dotácia na nákup škrabky, financované  99,-€ z rezervy školstva

710
vrátená dotácia ZUŠ na odstránenie havarijného stravu budovy a priestorov  ZUŠ (nesprávne zaradenie 

výdavkov krytých zmenou účelu použitia RF zo spoluúčasti na cyklotrasu- RO 7/2019)

630 odstránenie havarijného stavu budovy ZUŠ

630 účelová dotácia z rezervy školstva na mater.-technické zabezpečenie prevádzky ZUŠ

zapojenie grantu z nadácie SPP do príjmov - hracie prvky na detské ihrisko

710 príjem Nadácie SPP na krytie čiast.výdavku na zakúpenie hracích prvkov na detské ihrisko

Výdavková časť :

EK Komentár

717001 zmena účelu použitia RF - dofinancovanie hracích prvkov na detské ihrisko

vyňatie výdavkov na zakúpenie škrabky z rozpočtovanej položky ZŠ

účelová dotácia na nákup škrabky, financované 1701,- € z predaja pozemkov

Názov Zdroj EK
Komentár

spolu : sumár príjmov

rozpočet 2019 príjmy spolu : 

Finančná operácia 72c

710 dofinancovanie zakúpenia hracích prvkov na detské ihrisko

311

 
 

10. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2020 

 Pani kontrolórka uviedla, že podľa paragrafu 18 Zákona o obecnom zriadení predkladá 

stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2020 a výhľady na 2021 až 2022. Návrh rozpočtu mesta Sliač 

na rok 2020 až na rok 2022, ktorý bol zverejnený na webovom sídle mesta, zákonom stanovenej 

lehote dňa 26.11.2019 v súlade s paragrafom 9 odsek 2 zákona o obecnom zriadení najmenej 15 dní 

pred jeho schválením. Dňom vyvesenia návrhu rozpočtu začala plynúť najmenej 10 dňová lehota 

počas ktorej mohli fyzické ako aj právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu rozpočtu. Pri 

posudzovaní návrhu rozpočtu za rok 2020, kde pani kontrolórka posudzovala zákonnosť 

a metodickú správnosť jeho zostavenia a predloženia na schválenie MsZ. Uviedla, že vo svojom 

stanovisku musí posudzovať návrh rozpočtu, ten ktorý je prvý vyvesený na webovom sídle a na 

úradnej tabuli. Návrh rozpočtu je dokument otvorený je možné ho pripomienkovať, opravovať až 

do jeho schválenia na mestskom zastupiteľstve. Uviedla, že jej úlohou je vypracovať stanovisko 

k návrhu rozpočtu, ktorý bol zverejnený na pripomienkovanie. Pri jeho kontrole zistila nedostatky 

a podala pripomienky a mesto  návrh rozpočtu priebežne opravovalo. Pani kontrolórka vyhodnotila 

svoje pozitívne hodnotenia a to:  že návrh rozpočtu bol v súlade so zákonom o obecnom zriadení, 

mesto si splnilo povinnosť zverejniť rozpočet zákonom stanovenej lehote. Návrh rozpočtu bol 

zostavený a predložený v zmysle paragrafu 10 ods. 4 v Zákone o rozpočtových pravidlách, ktorý 

hovorí, že rozpočet mesta sa predkladá na schválenie MsZ v členení na minimálne úrovni hlavnej 

ekonomickej rozpočtovej klasifikácie. Rozpočet mesta Sliač je zostavený podrobnejšie ako určuje 
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zákon a to na úrovni položiek 610 a 620, 630, čo predstavuje bežné výdavky a položky 

s ekonomickou klasifikáciou 700 t.j. položky kapitálového rozpočtu. Navrhované výdavky rozpočtu 

mesta sú rozčlenené do 15 programov. Programová štruktúra bola čiastočne zmenená, ale nedošlo 

k jej narušeniu. V rámci pripomienkovania, podala pripomienku z dôvodu zosúladenia dokumentu 

návrhu rozpočtu na rok 2020 zo zákonom o rozpočtovej zodpovednosti. Pani kontrolórka to 

vysvetlila, že každý rozpočet musí obsahovať 7 stĺpcov, prvé dva stĺpce sú skutočnosť za 

predchádzajúce dva roky. Ďalej je to schválený rozpočet na rok 2019, očakávaná skutočnosť 

k 31.12.2019 tj. aké bude čerpanie, návrh na rozpočet 2020 a výhľady na roky 2021 a 2022. Mesto 

akceptovalo jej pripomienku a opravilo túto skutočnosť. Uviedla, že hlavné významné rozdiely boli 

v roku 2018 a nesedelo to pani kontrolórke so systémom Rissam, keď tam zapracovali čerpanie škôl 

tak je to už teraz v poriadku. Uviedla, že prvé dva stĺpce sú v poriadku, očakávaná skutočnosť aj 

schválený rozpočet na rok 2019. Pani kontrolórka uviedla, že by sa vyjadrila aj k verzii č. 6 

rozpočtu, ktorý obdŕžali poslanci včera. Prešla si celý rozpočet, uviedla, že ide o excelovský súbor, 

že sa môžeme pomýliť vo vzorci čo je ľudské. Skonštatovala, že skutočne nám tie čísla sedia, takže 

celkové bežné príjmy, bežné výdavky, kapitálové príjmy a výdavky,  aj príjmové  výdavkové 

finančné operácie, ktoré sú vyčíslené v poslednej verzií sú správne.  

Bežné príjmy sú vyčíslené na 4 707 689 eur v novej verzií, bežné výdavky na 4 538 347 eur. 

Rozdiel je prebytok bežného rozpočtu 160 342 eur. Kapitálové príjmy sú vyčíslené na sumu 

398 623 eur, táto suma predstavuje dotáciu na cyklocestu, ktorú obdržíme v roku 2020. Kapitálové 

výdavky sú vyčíslené vo výške 752 123,59 eur, schodok kapitálového rozpočtu 353 500 eur. 

Vysvetlila, že tento schodok je krytý príjmovými finančnými operáciami, to znamená, že kapitálové 

výdavky mesta v roku 2020 vo výške 752 tisíc eur budú financované z dvoch zdrojov. Jednak to 

bude rezervný fond vo výške 353 500 eur podľa tohto návrhu a plus z dotácie 398 623 eur. 

Vyjadrila sa aj k finančným operáciám, ktoré sa teraz rovnajú prebytku bežného rozpočtu. To 

znamená, že z tých bežných príjmov, ktoré nám chodia, ktoré máme ponížené o réžiu úradu 

a školských zariadení -  mzdy, prevádzku musí nám zostať ešte na splátku úverov a na obstarávanie 

kapitálových aktív FINMOS (prvá slovenská úsporová) a to predstavuje výdavkové finančné 

operácie 169 342 eur. Pani kontrolórka zhrnula, že touto poslednou verziou rozpočtu si je už istá, že 

je nastavený štrukturálne a metodicky správne.  

 Pani poslankyňa Sujová upozornila pani kontrolórku, že majú inakšiu dôvodovú správu a tú 

by mala pani kontrolórka prečítať.  

 Pani kontrolórka odpovedala, že má odkontrolovanú aj poslednú – 6. verziu rozpočtu. Ale že 

sa môže vrátiť k svojmu pôvodnému stanovisku, ktoré doručila poslancom a ktoré bolo 

vypracované k prvej verzii rozpočtu.  

 Pán poslanec Danko uviedol, že nemáme relevantné podklady z hľadiska schválenia financií 

rozpočtu, tak teraz máme zas nerelevantné podklady z hľadiska hodnotenia pani kontrolórky.  

 Pani primátorka doplnila, že pani kontrolórka robila dôvodovú správu k prvému návrhu 

rozpočtu, ktorý bol zverejnený. Následne v tom hodnotení dala pripomienku, ktorú akceptovali 

a zapracovali. Uviedla, že preto boli rozdielne verzie rozpočtu. Včerajšia verzia, ktorá Vám išla 

mala zapracovanú aj poslednú pripomienku. Ten Excel je živý dokument a bohužiaľ každá chyba, 

oprava sa neobjaví len v jednej bunke ale musí sa premietnuť aj v ďalšej bunke, lebo navýšenie 

príjmov adekvátne znamená navýšenie výdavkov alebo zostane prebytok.  

 Pani Škorňová povedala, že prvé dva stĺpce 2018 boli opravené. Tam boli vyčíslené 

nesprávne, jednoducho tam chýbali školy, neboli to čísla za konsolidovaný celok ale teraz sú, mesto 

to akceptovalo. Uviedla, že jej prvá pripomienka bola to, čo je už teraz správne, že nám v podstate 

sedí štruktúra rozpočtu, nakoľko prvotne rozdiel medzi bežnými príjmami a bežnými výdavkami 

bol 8 377 eur, teraz je cca 169 000 eur. To bol ten problém, pretože kebyže sme ponechali podľa 

návrhu rozpočtu prebytok bežného rozpočtu vo výške 8 387 eur, tak nám nepostačujú tieto 

prostriedky na úhradu splátok úverov a obstarávanie akcií od prvej slovenskej úsporovej. Na toto 

mesto potrebuje 169 182 eur.  



Č.j. 1150-8494/2019                     Mesto Sliač.      Zápisnica z 10. rokovania MsZ dňa 12.12.2019 

 

 

13 
 

 Pani Sujová poznamenala, že budúci týždeň, keď sa bude schvaľovať rozpočet, aby pani 

kontrolórka uviedla novú dôvodovú správu k poslednej verzii.  

 Pani primátorka uviedla, že rozpočet nemôžeme schvaľovať budúci týždeň, pretože musí 

visieť vonku 15 dní. Poznamenala, že visí stará verzia a nová dôvodová správa nebude sedieť k tej 

verzii, ktorá visí vonku. To znamená, že zajtra vyvesí rozpočet na to aby sa mohlo schvaľovať, musí 

visieť 15 dní. Ak tam necháme visieť starú verziu je síce v poriadku, ale potom všetky  dôvodové 

správy, ktoré sú neadekvátne k tomu čo visí. Uviedla, že ak zajtra vyvesíme verziu, narátajme 15 

dní a vtedy bude možné mať zastupiteľstvo. Pani primátorka informovala, že počas 

pripomienkového konania sa vždy pripomienky zapracovávajú a na zastupiteľstve sa vždy hovorí k 

tomu čo bolo prepracované.  

 Pani kontrolórka uviedla najvýznamnejšie rozdiely: bol v nedostatočnej výške 

narozpočtovaný prebytok bežného rozpočtu, ako aj uviedla v dôvodovej správe, výdavkové 

finančné operácie by sme nemali vykryté týmto prebytkom a mohlo by to ohroziť likviditu mesta. 

Pani kontrolórka uviedla, že sa snažila ich usmerňovať, pretože nie je ľahké zostaviť rozpočet na 

rok 2020, nakoľko podielové dane nebudú v takej miere rásť a vždycky pre mesto to predstavovalo 

nejakú skrytú rezervu, aj keď sa nám výdavky navýšia tak nás štát nejako dofinancuje. Tento rok 

skutočne tie podielové dane nebudú rásť. Uviedla, že pre nás sú dôležité príjmy, ktoré máme 

vyčíslené v príjmovej časti rozpočtu. Po finančnej komisii pani kontrolórka dávala už pripomienky, 

kvázi neoficiálne, už sa nemali ako vyhodnocovať. Ale na základe skutočného čerpania rozpočtu, 

máme aktuálny k 31.12.2019, sa môže ťahať zo systému. K tomu prehodnocovala výšku príjmov na 

rozpočtované v návrhu rozpočtu 2020. Upravili sme podielové dane a upravili sme položku, ktoré 

predstavujú príjmy z nájmov a príjmy z nájmov za nájomné byty. Ostatné príjmy sme sa skutočne 

snažili nastaviť tak, aby zodpovedali skutočnosti a k tomu sú teraz narozpočtované bežné výdavky 

ku ktorým chce povedať toľko, že jednoducho nikto z nás by ich nedokázal tak ovplyvniť. V prvom 

rade sú to mzdy, ktoré sú tabuľkové, prevádzka, energie, sú to teda výdavky, ktoré mesto musí 

vynaložiť. Vyjadrila sa aj ku školstvu, nakoľko sú už zverejnené podielové dane na rok 2020, 

vychádzala aj z normatívu na žiaka na rok 2020, ktorý bude vo výške 95,29 eur čiže mestu Sliač na 

originálne kompetencie na školstvo príde 1 047 000 eur, na materskú školu, školský klub detí, 

školskú jedáleň...dokopy je to v prepočte odhadom 1 405 tisíc eur z toho mesto Sliač, keď nepočíta 

Happy Town dá, 1 047 000 eur príde celkovo a 1 770 000 máme narozpočtované a milión eur 

dostaneme bez Happy townu ešte 77 tisíc eur zhruba dofinancovávať školy ako originálne 

kompetencie.   

 

Uznesenie číslo 226/2019 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

b e r i e na v e d o m i e 

stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2020 a roky 2021 a 2022. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  11 

Za:  11 

Proti:  

Zdržali sa:  

Nehlasovali: 
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11. Interné rozpočtové opatrenie 6/2019 a 7/2019 MŠ Jána Cikkera Sliač  

 Pani Škarčáková uviedla, že v interných rozpočtových opatreniach MŠ J.Cikkera č. 6/2019 

a 7/2019 ide iba o úpravu príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu uvedenej MŠ, nie o účelové 

dotácie v rámci originálnych kompetencií. 

V internom RO č. 6/2019 zapájala  MŠ do príjmov financie z obdŕžaných darov a grantov 

v kumulatívnej výške 1.890,-€ (Nadácia Pontis 600,-€ + o.z. Lesná škola 1290,-€) Dané príjmy 

budú použité na krytie výdavkov na projekty zamerané na výchovu a vzdelávanie. 

V príjmovej časti interného RO 7/2019 navyšovala MŠ celkové príjmy v sume 1.960,-€ (zvýšila 

vlastné príjmy o 2.160,-€ a znížila príjmy z prenesených kompetencií o 200,-€). 

Vo výdavkovej časti boli navýšené príjmy 1.960,-€ rozpočtované na krytie výdavkov a všeobecné 

služby vo výške 1960,-€. Všetky ostatné výdavkové položky v internom RO 7/2019 od tarifného platu 

cez odvody, cez režijné náklady (energie, vodné, stočné, stravovanie) predstavuje iba korekciu 

výdavkov medzi  jednotlivými výdavkovými položkami s nulovým dopadom na konečný stav 

výdavkovej časti. 

 

Uznesenie číslo 227/2019 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e  
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  MŠ II. – 

interné rozpočtové opatrenie č. 6/2019 v nasledovnom rozsahu, tak ako je uvedené v priloženej tabuľke. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  11 

Za:  11 

Proti:  

Zdržali sa:  

Nehlasovali: 
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Uznesenie číslo 228/2019 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

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 

MŠ II.– interné rozpočtové opatrenie č. 7/2019 v nasledovnom rozsahu, tak ako je uvedené 

v priloženej tabuľke. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  11 

Za:  11 

Proti:  

Zdržali sa:  

Nehlasovali: 
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Zdroj
Pred 

zmenou
Zmena Po zmene

Vlastné príjmy 41 223002 7 040,00 2160 9 200,00

PK 111 2 464,00 -200 2 264,00

9 504,00 1 960,00 11 464,00

Program Názov FK
Pred 

zmenou
Zmena Po zmene

7.2.1 Tarifné platy 9111 611 86629 3399,86 90028,86

7.2.1 Osobný príplatok 9111 612001 4560 -1762 2797,17

7.2.1. Ostatné prípatky 9111 612002 6850 1001,86 7851,86

7.2.1 Zdravotné poistenie 9111 621 9488 1258,86 10746,86

7.2.1 Zdravotné poistenie 9111 623 1000 150 1150

7.2.1 Nemocenské poistenie 9111 625001 1467,6 33,07 1500,67

7.2.1. Starobné poistenie 9111 625002 15298 -150 15148

7.2.1 Úrazové poistenie 9111 625003 842,9 22 864,9

7.2.1. Invalidné poistenie 9111 625004 3146,5 98,4 3244,9

7.2.1. Poistenie v nezamestn. 9111 625005 1049 22,98 1071,98

7.2.1. Rezervný fond 9111 625007 4981 -12,02 4968,98

7.2.1 DDP 9111 627 375 -128,94 246,06 1294,35

7.2.2. Energie 9111 632001 8500 -1653,52 6846,48

7.2.2 Vodné, stočné 9111 632 002 1200 -168,58 1031,42

7.2.2. Poštové služby 9111 632 003 35 24,75 59,75

7.2.2. Telekomunik. Služby 9111 632 005 600 -127,4 472,6

7.2.2 Interierové vybavenie 9111 633 001 3230 -2564,47 665,53

7.2.2 Výpočtová technika 9111 633002 588 -588 0

7.2.2 Prev. Stroje,náradie 9111 633004 50 -50 0 -5127,22

7.2.2. Všeobecný materiál 9111 633006 1100 1960 3060 priradené zvýšené príjmy

7.2.2. Strojov,prístrojov 9111 635004 100 22,4 122,4

7.2.2. Budov, priestorov 9111 635006 600 885,7 1485,7

7.2.2. Softvéru 9111 635009 261 156,6 417,6

7.2.2. Školenia kurzy 9111 637001 100 14,2 114,2

7.2.2. Všeobecné služby 9111 637004 3500 1657,8 5157,8

7.2.2. Poplatky a odvody 9111 637012 280 36,76 316,76

7.2.2. Stravovanie 9111 637014 3400 -125,04 3274,96

7.2.2. Poistné 9111 637015 140 -40 100

7.2.2. Prídel do SF 9111 637016 830 115,4 945,5

7.2.2. Dohody 9111 637027 4080 -1452 2628

7.2.2. Dane 9111 63735 300 -8,28 291,72 1263,54 -3863,68

7.2.2 Náhrady za PN 9111 642015 0 129,61 129,61

ZDROJ 111 0

7.2.3. Všeobecný materiál 9111 633006 514 -200 314

7.2.3 UP 9111 633009 1000 90 1090

7.2.3. ŠVP 911 634004 250 -90 160 -200

spolu : 09111 166 345,00 1 960,00 164 385,00

Dôvodová správa: Presun na základe zmeny EK opatrenie MF sR z 7.12.2016 MF/019194/2016-42

                                      Týmto rozpočtovým opatrením sa nemení rozpočer tak, ako bol schválený. Ide len o internú úpravu.

Komentár

Výdavková časť :

spolu : sumár príjmov za RO 7 /2019

EK
Komentár

sumár výdavkov za RO  7/2019

Materská škola J.Cikkera Sliač
Návrh rozpočtového opatrenia č.   7 /2019

Schválené v zmysle § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov uznesením č. 432/2017 na zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 

Príjmová časť :

Názov EK

 

 

12.Zámer o kúpe nehnuteľného majetku, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa 

ustanovenia § 9a, ods. 8  zákona č. 131/1991 Zb. o majetku obcí, do vlastníctva mesta Sliač 

 Pán prednosta povedal, že p. Belička z Kováčovej je vlastníkom pozemku KN E parcela      

č. 124/125, záhrady o výmere 277 m², vedenej na LV č. 919, k.ú. Hájniky, obec Sliač. Pozemkom 

vedie prístupová cesta k bytovým domom a priľahlým garážam na Kollárovej ulici a časť cesty 

ulice Hronskej. Listom zo dňa 3.5.2019 požiadal mesto, aby odkúpilo túto časť jeho pozemku. 

Pozemok ponúka z dôvodu, že ho nemôže ako povinný z vecného bremena riadne užívať 
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v dôsledku toho, že ním vedie prístupová cesta k bytovým domom a garážam. Bolo to prerokované 

na komisiách ako aj na stavebnej a finančnej. Stavebná komisia súhlasila, aby sme odkúpili tento 

pozemok. Pán prednosta uviedol, že tu bola vznesená jedna pripomienka od občana, a preto by 

vyzval k slovu pána doktora Petrocha, aby ho doplnil k tomuto bodu.  

 Pán doktor Petroch uviedol len na vysvetlenie, že sme v tomto MsZ zvyknutí skôr predávať, 

ako nadobúdať pozemky. Dokonca zákon o obecnom zriadení ukladá mestu, aby zveľaďovalo 

majetok. Toto je príklad atypický, kde mesto kupuje pozemok, ale paradoxne ani zákon o obecnom 

zriadení ani zákon o majetku obcí nemá explicitne dané ustanovenie, ktoré by túto záležitosť riešilo. 

Tak analogicky sme hľadali v existujúcej právnej úprave také ustanovenie, ktoré by sme mohli 

použiť a je to paragraf 9. Objavila sa tam pripomienka na sieťach, že sa tam odvolávame na 

nesprávny paragraf. V súvislosti s kúpou pozemku je paragraf nesprávny, ale použili sme tzv. 

analógiu  práva. Hľadali sme právnu úpravu, ktorá je najbližšia k tomu, čo chceme urobiť. 

Potrebovali sme vyargumentovať, že či tu skutočne existuje dôvod osobitného zreteľa ako to zákon 

požaduje. Pán Petroch uviedol, že je názoru, že ak niekto nemôže užívať svoje vlastníctvo a navyše 

má tam opatrením katastra zriadené vecné bremeno, je povinný z vecného bremena a pokiaľ máme 

správne informácie nebola zaplatená ani jednorazová odmena za užívanie vecného bremena. Tak je 

to podľa jeho názoru dostatočný dôvod a hodný osobitného zreteľa, aby sme odsúhlasili takúto 

transakciu. Dal do pozornosti návrhovej komisie uznesenie, aby bola vypustená prvá veta podľa 

ustanovenia § 9.  

 

Uznesenie číslo 229/2019 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

A) s ch v a ľ u j e 

zámer nadobudnúť do vlastníctva mesta Sliač kúpnou zmluvou od pána Beličku, trvale 

bytom Hrby 197/1, Kováčová, pozemok KN E parcela č. 124/125, záhrady o výmere 277 

m
2
, zapísanej na liste vlastníctva č. 919, k. ú. Hájniky, obec Sliač z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa. 

 

B) b e r i e na  v e d o m i e 

ako dôvod hodný osobitného zreteľa skutočnosť, že mesto Sliač (Oprávnený z vecného 

bremena) má na pozemok zriadené, rozhodnutím Okresného úradu, odboru katastrálneho, č. 

Z 723/12 – 58/12, vecné bremeno spočívajúce v práve držať a užívať tento pozemok pre 

účely miestnej komunikácie, ktoré bráni Povinnému z vecného bremena pozemok riadne 

užívať na osobné alebo podnikateľské účely. 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  11 

Za:  11 

Proti:  

Zdržali sa:  

Nehlasovali:  

 

13.Zámer mesta Sliač kúpiť pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa  

 Pán prednosta uviedol, že sa jedná o pozemok na ulici B. Nemcovej a Novej. Je to priestor, 

kde kedysi bol obchod Kačka. Tieto pozemky vlastnil pán Hazucha, ktorý medzitým zomrel 

a dedičským konaním sa vlastníkmi stali jeho súrodenci, ktorí tiež súhlasia s predajom pozemku.  
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Uznesenie číslo 230/2019 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

 

A) s ch v a ľ u j e 

zámer  mesta Sliač nadobudnúť do vlastníctva kúpnou zmluvou pozemky KN E parcely č. 1193/2, 

1193/3 a 1193/4, zastavaná plocha o výmere 776 m2, zapísaných na liste vlastníctva č. 1400, k. ú. 

Rybáre, obec Sliač, vo vlastníctve Jána Hazuchu ml. a Miluše Akúčovej, z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa 

 

B) b e r i e na  v e d o m i e 

ako dôvod hodný osobitného zreteľa skutočnosť, že mesto Sliač (Oprávnený z vecného bremena) 

má na identifikované pozemky zriadené, rozhodnutím Okresného úradu, odboru katastrálneho, č. Z-

2070/2017-263/17, vecné bremeno spočívajúce v práve držať a užívať časť týchto pozemkov pre 

účely  miestnej komunikácie, ktoré bráni Povinným z vecného bremena tieto pozemky riadne 

užívať na osobné alebo podnikateľské účely. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  11 

Za:  11 

Proti:  

Zdržali sa:  

Nehlasovali:  

 

14.Uvoľnenie finančných prostriedkov pre obyvateľov ulici Mukačevskej 7 v meste Prešov 

 Pán poslanec Láskavý ako predkladateľ tohto bodu navrhol, aby sa aj mesto Sliač, poslanci 

a vedenie mesta mohli podieľať na zmiernení situácie ľudí, ktorých postihol požiar bytovky na 

Mukačevskej 7 v Prešove. Mesto Prešov vydalo zásady rozdeľovania finančných prostriedkov 

nadobudnutím, darovaním ľuďmi alebo samosprávy s platnosťou od 12.12.2019, kde sa presne 

určili podmienky. Od 12.12.2019 to zahrnuli do zásad pre rozdeľovania finančných prostriedkov, 

bol zriadený účet. Pán poslanec navrhol sumu 1 500 eur.  

 Pani primátorka hľadala, z ktorých položiek by sme to vedeli presunúť. Jediná položka, 

z ktorej by sa to dalo uvoľniť je z príjmu z odvodov hazardných hier. Navrhla sumu 2 000 eur.  

 

Uznesenie číslo 231/2019 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ú h l a s í 

s uvoľnením finančných prostriedkov pre obyvateľov ulice Mukačevskej 7 v Prešove z položky 

príjmy z odvodov hazardných hier vo výške 2000,- EUR. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  11 

Za:  11 

Proti:  



Č.j. 1150-8494/2019                     Mesto Sliač.      Zápisnica z 10. rokovania MsZ dňa 12.12.2019 

 

 

19 
 

Zdržali sa:  

Nehlasovali: 

 

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

 Pani primátorka začala o informáciou o R2. Uviedla, že minulý týždeň bolo narýchlo 

zvolané stretnutie ohľadom R2. Zvolali ho zástupcovia ministerstva dopravy sekcia projektov spolu 

s NDS a zástupcami spoločnosti JASPER, je to finančná spoločnosť Európskej únie, ktorá financuje 

projekty Európskej únie. Momentálne dofinancovali alebo teda skončili práce na moste v Komárne 

a v podstate zostali nejaké finančné prostriedky, ktoré by sa mali použiť pre Slovensko. Vzhľadom 

k tomu, že keď sa stavajú cesty, musia sedieť štatistické ukazovatele, a pre nás tie bohužiaľ 

štatistické ukazovatele sedia, jedine na R2. Uviedla, že sa stretli a povedali si svoje námietky.  

Dohoda bola taká, že sa pripravia dokumenty, vyznačia sa najrelevantnejšie statické dokumenty, 

aby Ministerstvo dopravy zabezpečilo preloženie týchto statí pre spoločnosť JASPER, ktorá 

financuje takýto typ projektov. Pani primátorka uviedla, že v máji informovala, že tu bola 

projektová kancelária, ktorá vyhrala súťaž pri NDS a robia projekty na obchvat R2. My sme vtedy 

namietali, že bude ohrozený rozvoj mesta aj kúpeľné pramene. Poznamenala, že sa uvidí ako to 

pôjde ďalej, každá z primátoriek má na to iný názor. Pani primátorka zo Zvolena tvrdí, že obchvat 

Zvolena má ísť cez Sliač. Pani primátorka Sliača tvrdí, že keď je to obchvat Zvolena tak určite to 

nemá ísť cez Sliač. Keďže už bola aj na Lučeneckej ceste stavebná uzávera už pred niekoľkými 

rokmi vyhlásená, tak trváme na tom aby R2 išla tadiaľ. Uviedla, že to chce financovať Európska 

únia, oni si dajú veľmi záležať na tom, najmä táto spoločnosť má veľmi dobre referencie, po 

všetkých stránkach zákonne zrealizované.  

 Pani primátorka opätovne navrhla sa zamyslieť nad referendom, ktoré už spomínala na 

minulom zasadnutí MsZ.   

 Pani primátorka spomenula, že 10.12.2019 sa konali oslavy mesta pod záštitou ministerky 

kultúry. Skonštatovala, že sme mali veľmi dobrú odozvu od každého pozvaného hosťa. Pani 

primátorka poďakovala najmä Základnej umeleckej škole, pedagógom a učiteľom za program, 

ktorý pripravovali, zamestnancom MsKS, zamestnancom mesta. Spomenula, že medzi hosťami boli 

aj starosta a místostarosta mesta Přibyslav, partnerského mesta Čiech. Boli veľmi radi a nadšení, že 

po takom dlhom čase sa spolupráca obnovila, dohodli sa na ďalšej spolupráci s tým, že niekedy 

v septembri sme pozvaní na oficiálnu návštevu. 

 Pani primátorka uviedla, že včera (11.12.2019) boli mestu oficiálne odsúhlasené finančné 

prostriedky. Musíme sa pustiť do spracovania projektovej dokumentácie na rekonštrukciu 

priestorov, pretože máme na to rok aby sme to všetko uskutočnili. Uviedla, že ideme opätovne 

podať žiadosť na envirofond na energetickú efektívnosť Materskej škôlky J. Cikkera, kde prišla 

výzva, ktorá je otvorená do 31.12.2019. 

 Pani primátorka informovala aj ohľadom detských ihrísk. Platí nový zákon, kde máme 

nejakú dobu účinnosti, prechodnú dobu, ktorú musíme zrealizovať. To znamená, že budúci rok resp. 

v priebehu roka musíme všetky detské ihriská, ktoré sú mestské označiť, kde musí byť napísané kto 

je vlastník, správca, zodpovedný. Z tohto dôvodu berieme pod naše krídla tri veľké detské ihriská 

na Gorkého, Rybárskej a Clementisovej. Tieto ihriská budú označené a musia mať prevádzkovú 

dobu, v zimných obdobiach budú mimo prevádzky. Na ostatných ihriskách bude oznam, kde 

žiadame obyvateľov daných bytoviek, aby sa vyjadrili k ihrisku, či je niekto z nich ochotný, aby bol 

ako zodpovedná osoba za ihrisko. Uviedla, že je tam jedna veľká zmena, ktorá tu nebola, a to, že 

hračky do výšky metra nemuseli mať vybudovanú plochu, táto výška je teraz do 60 cm. To 

znamená, že už hračka vo vyššej výške nad 60 cm musí mať dopadovú plochu, čím sa nám každé 

detské ihrisko predraží. Za dopadovú plochu sa neráta tráva.  

 Pani primátorka informovala aj o projekte z envirofondu, kde uviedla, že prišli pripomienky 

k projektu na vodu a kanalizáciu, kde nám nastal vážny problém. Envirofond nie je ochotný 

akceptovať, že naša voda a kanalizácia nemá rovnakú dĺžku, čo znamená, že musíme v tomto 
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projekte spraviť ráznu zmenu. Vyzerá to tak, že budeme musieť vyhodiť vodu a nechať tam len 

kanalizáciu, lebo voda je kratšia. Uviedla, že 17.12.2019 je ešte posledné rokovanie, aby sme videli, 

čo sa tam dá ešte urobiť. Minimálne tu kanalizáciu tam dáme a uvidíme, čo sa bude dať ďalej robiť. 

Okrem toho v januári a februári 2020 idú von ďalšie výzvy, do ktorých by sme sa chceli zapojiť. 

Ide o autobusové zastávky, rekonštrukcia chodníkov, vnútroblokových priestorov. Skonštatovala, že 

z tejto výzvy, ktorú sme dávali, nebudú opravené všetky autobusové zastávky v meste. 

 

Uznesenie číslo 232/2019 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

b e r i e na v e d o m i e  

informácie primátorky mesta . 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  11 

Za:  11 

Proti:  

Zdržali sa:  

Nehlasovali:  

 

16.Rôzne 

 Pán poslanec Danko uviedol, že keď chceme robiť nové finančné rozpočtové operácie 2020, 

tak bude dobré, keď poslanci navrhnú termín MsZ a tieto záležitosti sa prejednajú. Tento podnet 

musí vyjsť od poslancov. Skonštatoval, že to musíme skoordinovať s pani primátorkou ale poslanci 

musia byť štartovacím orgánom, aby sme toto dali do dákeho normálneho stavu, aby nám 

rozpočtové provizórium nehrozilo budúci rok. Uviedol, že všetky veci, ktoré sa tu udiali v roku 

2019, keďže máme vianočný čas nebude kriticky hodnotiť. Poďakoval všetkým poslancom za 

činnosť a poprial obyvateľom ako aj poslancom pokojné vianočné sviatky a nový rok.  

 

17.Interpelácie poslancov 

 Pán poslanec Kocúr uviedol, keďže sú schválené finančné prostriedky na rekonštrukciu 

kultúrneho domu, opýtal sa na ďalší postup, aby sme predišli znovu nejakým emotívnym 

záležitostiam. V minulosti pani primátorka spomínala, že je hotová štúdia, aké teda budú ďalšie 

kroky, keď bude nejaké pripomienkovanie alebo aké budú ďalšie kroky až do realizácie.  

 Pani primátorka uviedla, že čo sa týka tých peňazí dostali sme málo cca 300 000 eur, 

200 000 eur je zhruba na opravu, údržbu a konštrukciu kultúrneho domu a zvyšok je na interiérové 

vybavenie. Momentálne sa rieši len vnútro a musíme to naprojektovať, tak aby sme si vedeli spraviť 

strechu. Riešime sálu, zo sály pôjde preč súčasná šikmina s namontovanými sedadlami, počíta sa 

s tým, že sála sa zrovná, nebude sa zväčšovať, zostane na pôvodnej ploche. To znamená, že sa 

opraví hľadisko, javisko. V hľadisku budú sťahovacie sedadlá tak, aby sa dala využiť aj na iné 

účely a vzadu za hľadiskom sa urobia priestory pre účinkujúcich. Momentálne nebudeme robiť 

žiadne pripomienkové konanie, pretože sa nebudeme dotýkať vonkajška. Jedinú vec, ktorú to bude 

mať, že vzadu na záhrade bude musieť byť uložený stavebný materiál, bude sa tam musieť 

parkovať. To bude jediná vec, ktorá nastane. Uviedla, že z časového hľadiska nevie povedať, 

pretože v januári/februári začneme robiť nejaké projekčné práce. Predpokladá, ak by sme začali máj 

/ jún nevie či je to stihnuteľné, musíme to do konca roka, pretože rok je na použitie dotácie. 

Nebudeme sa dotýkať vonkajška, možno trochu zadnej plochy ak nám zostanú peniaze, pretože tam 
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je vzadu plánovaný výťah a je tam plánovaná pokladňa, ktorá tam je. Takže sa to len trošku posunie 

do dvora, aby tam vznikli menšie priestory, ktoré sa budú využívať samostatne, keď bude menšia 

spoločnosť aby nemusela ísť do Kina a mohla zostať tam. Projekt momentálne nie je urobený, to 

znamená, že ak oslovíme p. Halamu, ktorý robil štúdiu, uvidíme čo nám k tomu povie, tak sa 

budeme zaoberať len vnútrajškom.   

 Pán Kocúr sa opýtal, aj na domov seniorov denného stacionáru, ktoré sme už raz mali na 

MsZ. V akom je to štádiu. Dopočul sa, že financie na to boli a sú nejako prisľúbené. 

 Pani primátorka informovala, že momentálne sa to nerieši, akurát sa robilo verejné 

obstarávanie na dodávateľa stavby, pretože to musíme, keďže sme podali projekt, čiže verejné 

obstarávanie na firmu, ktorá nám obstará dodávateľa. Momentálne to stojí, neriešime s tým nič, 

pretože je to ešte posudzované ďalšou administratívnou kontrolou. Čakáme, aký bude ďalší 

výsledok. Z tejto administratívnej kontroly nemôžeme robiť žiadne zmeny až po schválení. My sme 

medzi tým urobili nejaké štúdie, ako by to mohlo vyzerať, keby to zostalo na pôvodnom mieste. 

Urobili sme tam jednu vec, že chodník, ktorý mal byť cez to pieskovisko stredom sme posunuli 

dozadu. Vlastne ten trávnik by zostal úplne nedotknutý, bol by prispôsobený na relax. To sú len 

náčrtky, ktoré zatiaľ máme.  

 

18.Odpovede na interpelácie z predchádzajúceho MsZ 

 Pani primátorka uviedla, že interpelácie boli odpovedané. Pán poslanec Láskavý sa opýtal 

na ulici Kollárovu ohľadom parkovania.  

 Pani primátorka informovala, že už máme doplnenú štúdiu parkovania aj o ulicu Kollárovú. 

To môže na najbližšej komisii predstaviť a môžeme sa s tým v podstate začať zaoberať. Uviedla, že 

čo sa týka parkovania, boli sme aj s pánmi policajtami, teda okresným úradom, aj s projektantom aj 

s pánom Sekerkom aj s mestskou políciou sme si prešli všetky parkovacie miesta, na ktorých sa 

robia projekty, niektoré nám boli doporučené, že nemáme ich riešiť ako parkovanie, ale máme ich 

riešiť ako dočasné plochy. Uviedla, ak by sme ich začali riešiť ako parkoviská, mohli by nastať 

problémy. V niektorých miestach, ktoré sú navrhnuté ako parkovacie plochy, musíme pristúpiť ako 

dočasne odstavné plochy, aby sme ich mohli využiť. Napríklad jeden z tých priestorov je pri 

cintoríne, tam nám určite nedovolia urobiť parkovisko, ale s čím nebude problém, to budú tie 

odstavné plochy. 

  

19.Slovo pre verejnosť 

 Pán občan Kíšik uviedol, že je členom Jednoty dôchodcov, prvom rade je obyvateľom Sliača 

od roku 1978. V roku 2003 vstúpil do Jednoty dôchodcov, vtedy bol predsedom p. Návorník, kde 

sme sa v obradnej miestnosti stretávali, všetko dobre fungovalo a dobrá spolupráca bola aj s MsÚ. 

Schádzali sme sa bez akéhokoľvek poplatku, celé tie roky, až pred 2- 3 rokmi sme pri odovzdávaní 

kľúčov museli zložiť poplatok za jednu hodinu. Na začiatku boli problémy so stravou. Riešili sme 

to tým, že sme požiadali školskú jedáleň, ktorá nám vyšla v ústrety a za prijateľnú cenu. Je nás 

okolo 140 a nikdy sa nevie, koľko seniorov príde na schôdzu. Posledne už aj tam sa objavil 

poplatok 10 euro. Vraj je to zo všeobecne záväzného nariadenia. Pred cca 2 rokmi zisťovali, aké 

podmienky vytvárajú mestá a obce pre základne organizácie. Uviedol, že jedine mesto Sliač účtuje 

poplatok za miestnosť. Pán Kíšik túto záležitosť konzultoval aj v iných mestách, napríklad v Brusne 

poskytnú seniorom celý kultúrny dom nielen pre členov z Brusna, ale aj pre členov 

z banskobystrického okresu. Pán Kíšik sa opýtal, či je toto nariadenie v súlade so zákonom. Chcel 

by nás o to veľmi poprosiť v mene všetkých členov, seniorov Sliač, keby do budúceho zasadnutia 

zistili, či je to oprávnené. Uviedol, že naši členovia JDS reprezentujú Sliač až na krajských až na 

ústredných súťažiach. 

 Pani primátorka povedala, že sa na to pozrie a pre informáciu pre poslancov, za posledné 

zasadnutia Jednoty dôchodcov dvakrát zaplatila poplatok za prenájom miestnosti. Momentálne vo 

VZN nie sú výnimky, na základe ktorých by JDS nemusela platiť poplatok za miestnosť.    
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 Pán občan Bálint uviedol, že je nesmierne rád, že je prítomná aj pani Sujová, nakoľko 

nemohol na ňu niekoľkokrát reagovať. Uviedol, že je to už cez rok, kedy p. Sujová sedela 

v hľadisku a oni jej fandili všetci, ktorí tam sedeli z verejnosti ako ste fundovane svojou odbornou 

znalosťou spacifikovali nášho bývalého primátora p. Dunčka v jeho nevedomosti o súdnych 

sporoch. Po niekoľkých rokoch ste na druhej strane stola a hovoríte, že občianske združenie DOST 

neponúka žiadne riešenia. Uviedol, keby možno prišla na akciu, na ktorú všetkých pozýval, by 

možno úspešne doriešili. Na toto margo povedal, že dnešným dňom ako občianske združenie DOST 

odrazili na súde útok od pána Štoksu za výdatného prispenia bývalého sliačskeho riaditeľa 

zemegule pána Dunčka. Súd nám uznal, že náš boj bol úspešný ako aj ich požiadavky, kde bojovali 

za všetkých Sliačanov. Za občianske združenie, boli sme tam ja a p. Krajči, kde sme boli obvinení 

od pána Štoksu, ktorý od nás požadoval 15 000 eur za ochranu osobnosti, tak súd nám uznal, že 

robíme správnu vec. Skonštatoval, že je to víťazstvo občianskeho združenia DOST.  

 Pán Bálint sa opýtal pani poslankyni Sáši Butášovej, čo je nové vo veci redakčnej rady. 

Navrhol pani poslankyni či by nebolo vhodné, aby ako predsedníčka kultúrnej komisie sama 

nenapísala nejaký článok, čo sa vlastne udialo a nie žalovať na transparentnosť, že pani primátorka 

si sama píše články. Navrhoval, aby napísala článok za poslancov, aby sme dali do popredia aj 

úspechy vedenia mesta. 

  

20.Záver 

 Pani primátorka na záver programu sa všetkým poďakovala za činnosť, za účasť a hlavne aj 

občanom za to, že majú záujem na tom, aby sa mesto menilo, rástlo a rozvíjalo. Poďakovala aj 

poslancom za činnosť v rámci svojich poslaneckých obvodov, niektorým aj za pomoc a podporu. 

Pani primátorka uviedla, že si váži každú podporu, každú pomocnú ruku, lebo to bol ťažký rok 

nájsť riešenia na problémy, vysporiadať sa so súdnymi spormi. Urobiť to všetko tak, aby sa mesto 

nedostalo do ďalších súdnych sporov a zabezpečiť chod úradu po tých neočakávaných zmenách, 

ktoré nastali. Poukázala na to, že mesto za tento rok získalo 329 000 eur, za prvý rok jej pôsobenia 

je to veľmi dobrý úspech. Verí, že toto bol len štart a že všetci budeme participovať na rozvoji 

mesta. 
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