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   Z á p i s n i c a 

 z 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva (MsZ) v S l i a č i  konaného dňa 20. 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 :     Ing. Milan Danko, Ing. František Lukáč,  

Mgr. Michaela Mikušková, Marek Moravčík  

 

P r o g r a m : 

 1. Otvorenie, prezentácia prítomných poslancov 

 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 3. Voľba návrhovej komisie 

 4. Schválenie programu MsZ 

 5. Rozpočtové opatrenie č. 9/2019 

 6. Schválenie návrhu rozpočtu Mesta Sliač, jeho rozpočtových a príspevkových organizácií 

     na rok 2020 a výhľady na roky 2021 a 2022 vrátane príloh 

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

 8. Záver 

 

1.  Otvorenie  

 Rokovanie 11. 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. Bolo zvolané pozvánkou 

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

skonštatovala, že MsZ je uznášania schopné, prítomných poslancov je 7, ospravedlnili sa 4 poslanci 

(Danko, Lukáč, Mikušková, Moravčík) 

 

2.  Určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice 
 Primátorka mesta určila za zapisovateľku zápisnice p. Michaelu Mašurovú – zamestnankyňu 

MsÚ Sliač, za overovateľov zápisnice určila p. poslanca Dávida Slavkovského a p. poslanca Erika 

Kocúra.    

 

3.  Voľba návrhovej komisie  

 Do návrhovej komisie navrhla primátorka mesta p. poslankyňu Sášu Butášovú Bidleňovú 

a p. poslankyňu Andreu Sujovú.  

 

Uznesenie číslo 233/2019 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

 

Andreu Sujovú a Sášu Butášovú Bidleňovú za členov návrhovej komisie. 
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Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  7 

Za:  7 

Proti:  

Zdržali sa:  

Nehlasovali: 

 

4.  Schválenie programu MsZ 

 Pani primátorka prečítala program MsZ.  

 

Uznesenie číslo 234/2019 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

program 11. zasadnutia MsZ mesta Sliač. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní: 7 

Za:  7 

Proti:  

Zdržali sa:  

Nehlasovali: 

 

 Ďalej pani primátorka navrhla nasledovné zmeny. Navrhla stiahnuť z programu bod č.5 – 

Rozpočtové opatrenie č.9/2019 z dôvodu, že ešte neprišiel prípis v akej výške budú mestu 

poukázané podielové dane na rok 2020. Navrhla vypustený bod nahradiť bodom – Informácie 

o vyhlásení fakultatívneho miestneho referenda. Ďalej navrhla doplniť nový bod ako bod č.7 do 

programu – Preschválenie uznesení č. 150/2019 a č. 153/2019 zo 7. zasadnutia MsZ z dôvodu, že na 

katastri neprešiel zápis.  

 

Uznesenie číslo 235/2019 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

zmenu programu 11. 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. Ľubicou Balgovou, primátorkou mesta Sliač 

a to nasledovne:  

 

Stiahnutie bodu č. 5 Rozpočtové opatrenie č. 9/2019 
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Nahradenie bodu č. 5 bodom s názvom: Informácia o vyhlásení fakultatívneho miestneho referenda 

Doplnenie bodu č. 7 s názvom: Preschválenie uznesení č. 150-153/2019 zo 7. zasadnutia Mestského 

zastupiteľstva zo dňa 19.9.2019 

 

Program 11. zasadnutia MsZ po zmene : 

 

1. Otvorenie, prezentácia prítomných poslancov 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Schválenie programu MsZ 

5. Informácia o vyhlásení fakultatívneho miestneho referenda 

6. Schválenie rozpočtu Mesta Sliač, jeho rozpočtových a príspevkových organizácií na rok 2020 

a výhľady na roky 2021 -2022 vrátane príloh 

7. Preschválenie uznesení č. 150 -153/2019 zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva zo 

dňa 19.9.2019  

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

9. Záver 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  7 

Za:  7 

Proti:  

Zdržali sa:  

Nehlasovali:  

 

5. Informácie o vyhlásení fakultatívneho miestneho referenda 

 Pani primátorka informovala, že sa zúčastnila pracovného stretnutia so zástupcami NDS. 

Firma JASPER chce investovať do výstavby rýchlostnej komunikácie. Ak máme záujem výstavbu 

rýchlostnej cesty odkloniť, musíme mať k dispozícii právny základ ako napr. vyhlásenie referenda. 

Na to, aby sme mohli referendum vyhlásiť, musí mať mesto prijaté VZN o obecnom referende, 

potom sa môže pokračovať v ďalších potrebných krokoch.  

 

Uznesenie číslo 236/2019 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

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

informáciu o vyhlásení fakultatívneho miestneho referenda. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  7 

Za:  7 
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Proti:  

Zdržali sa:  

Nehlasovali: 

 

6. Schválenie návrhu rozpočtu Mesta Sliač, jeho rozpočtových a príspevkových organizácií na 

rok 2020 a výhľady na roky 2021 a 2022 vrátane príloh 

 Pani Škorňová – hlavná kontrolórka mesta prečítala stanovisko k rozpočtu mesta, ktoré tvorí 

prílohu č.1 k zápisnici.  

 Pani Škorňová usmernila poslancov vo veci, ktorou sa zaberali aj pred zastupiteľstvom, že 

mesto zriadi aj iný peňažný fond okrem rezervného fondu, z ktorého bude môcť do rozpočtu 

zaraďovať prostriedky aj po termíne 31. august. Toto ustanovenie sa týka všetkých peňažných 

fondov. Ide o typ rozpočtového opatrenia, povolené prekročenie a viazanie finančných operácií. 

Toto je príjmová finančná operácia vždy, či ide o peňažný fond alebo rezervný fond. Pani 

primátorka uviedla, že pani audítorka dala písomné stanovisko, že z peňažného fondu môžeme po 

celý rok čerpať. Pani Škorňová uviedla, že sa na to môžeme spoločne pozrieť, ale je tu skutočne 

povolené prekročenie a viazanie finančných operácií, nie je tam spomenutý rezervný fond. Uviedla, 

zákon o rozpočtových pravidlách berie ako prebytok kapitálové príjmy a kapitálové výdavky, bežné 

príjmy a bežné výdavky bez finančných operácií, po 31. auguste mesto nemôže navýšiť schodok 

rozpočtu, ktorý definuje zákon o rozpočtových pravidlách. Pani primátorka uviedla, že pani 

audítorka povedala, že rezervný fond sa tvorí minimálne vo výške 10% z prebytku a zvyšok nie je 

upravovaný v tých  vysvetlivkách.  

 

Uznesenie číslo 237/2019 

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 (dodatok č. 2). 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  7 

Za:  7 

Proti:  

Zdržali sa:  

Nehlasovali:   

 

 Pani primátorka uviedla, že súčasťou bodu sú aj dotácie pre subjekty, ktoré o dotácie 

požiadali. Tento rok boli z rozpočtu mesta pridelené dotácie všetkým subjektom, ktoré o to 

požiadali. Finančná komisia stanovila limit 30 000 eur, tento limit bol prekročený o 50 eur.  

 

 

Uznesenie číslo 238/2019 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e  
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v súlade s čl. 10 a iných Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Sliač č. 26/2015 o poskytovaní 

dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu Mesta Sliač, dotáciu pre : 

1. Tenisový klub Sliač 1 300 € 

2. Bedmintonový klub kúpele Sliač 1 500 € 

3. ,,SP" 300 € 

4. DOSŤ“ – dáme obyvateľom Sliača ticho100 € 

5. FK Slovan Kúpele Sliač 17 000 € 

6. MTB Racing Team 750 € 

7. Cirkevný zbor ECAV Hronsek 300 € 

8. Šachový klub Slovan Sliač 300 €  

9. Športový klub RTVŠ Rytmík Sliač 500 € 

10. Charita Sliač OZ Sliač 600 € 

11. Jednota dôchodcov na Slovensku 1 500 € 

12. Rodinné centrum Pod prameňmi 800 € 

13. Bežecký klub Sliač 400 € 

14. "FISH“ 1700,- (sumu prerozdelí žiadateľ) 

15. Klub Slovenských turistov Sliač 200 € 

16. ŠK Orlík Sliač 550 € 

17. OZ spolu pre všetkých o.z. 850 € 

18. Rodičovské združenie pri ZUŠ Sliač 500 € 

19. "Slovenský zväz zdravotne postihnutých ZO Sliač" 300 € 

20. Finančný príspevok Garguláková 600 € 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  7 

Za:  7 

Proti:  

Zdržali sa:  

Nehlasovali:  

   

 Pani primátorka informovala v zmysle predloženej dôvodovej správy o použití finančných 

prostriedkov z rezervného fondu na rok 2020. 

 

Uznesenie číslo 239/2019 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e  

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

neskorších predpisov použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu v r. 2020 na:  

 

1. vybudovanie stojísk pre kontajnery vo výške 106.000,00 €   

2. vybudovanie skateparku a detských ihrísk vo výške 40.000,-€  

3. vybudovanie a rekonštrukciu ciest, chodníkov a parkovísk vo výške 115.000,-€ 

4. rekonštrukcia vodojemu v Sampore vo výške 20.000,-€ 
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5. vysporiadanie pozemkov pod vodojemom Sampor, nákup pozemkov pre rozvoj mesta  30.000,-€ 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  7 

Za:  7 

Proti:  

Zdržali sa:  

Nehlasovali: 

 

 Pani primátorka v zmysle predloženej dôvodovej správy informovala o použití finančných 

prostriedkov na projektové zámery a na spoluúčasti mesta Sliač v roku 2020. 

 

Uznesenie číslo 240/2019 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e  

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

neskorších predpisov použitie finančných prostriedkov z Fondu na financovanie projektových 

dokumentácií na projektové zámery a na spoluúčasti v projektoch mesta Sliač v r. 2020 na : 

 

1. spoluúčasť na cyklocestu „Sliač-Sielnica-Kováčová“ vo výške 27 000,00 €, 

2. spoluúčasť na strechu a rozšírenie kapacít Materskej školy J. Cikkera vo výške 12 500,00 €, 

3. spoluúčasť na kamerový systém vo výške 3.000,-€ 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  7 

Za:  7 

Proti:  

Zdržali sa:  

Nehlasovali:  

 

 

 

Uznesenie číslo 241/2019 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

predložený rozpočet Mestského kultúrneho strediska Sliač ako vyrovnaný v členení na  



Č.j. 1151-8583/2019                     Mesto Sliač.      Zápisnica z 11. rokovania MsZ dňa 20.12.2019 

 

 

 

7 
 

 

bežné príjmy vo výške      89 760,00 € 

bežné výdavky vo výške      89 760,00 € 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  7 

Za:  7 

Proti:  

Zdržali sa:  

Nehlasovali:  

 

Uznesenie číslo 242/2019 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

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

predložené výhľadové rozpočty Mestského kultúrneho strediska na roky 2021 a 2022. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  7 

Za:  7 

Proti:  

Zdržali sa:  

Nehlasovali:  

 

Uznesenie číslo 243/2019 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

predložený rozpočet Materskej školy SNP, Sliač ako vyrovnaný v členení na  

bežné príjmy vo výške      234.580,00 € 

bežné výdavky vo výške      234.580,00 € 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  7 

Za:  7 

Proti:  

Zdržali sa:  



Č.j. 1151-8583/2019                     Mesto Sliač.      Zápisnica z 11. rokovania MsZ dňa 20.12.2019 

 

 

 

8 
 

 

Nehlasovali:  

 

Uznesenie číslo 244/2019 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

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

predložené výhľadové rozpočty Materskej školy SNP, Sliač na roky 2021 a 2022 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  7 

Za:  7 

Proti:  

Zdržali sa:  

Nehlasovali:  

 

Uznesenie číslo 245/2019 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

predložený rozpočet Materskej školy J.Cikkera, Sliač ako vyrovnaný v členení na  

bežné príjmy vo výške      173 382,00€ 

bežné výdavky vo výške      173 382,00€ 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  7 

Za:  7 

Proti:  

Zdržali sa:  

Nehlasovali: 

 

Uznesenie číslo 246/2019 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

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

predložené výhľadové rozpočty Materskej školy J. Cikkera, Sliač na roky 2021 a 2022 

 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  7 
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Za:  7 

Proti:  

Zdržali sa:  

Nehlasovali:  

 

 Pani primátorka uviedla, že rozpočet ZŠ bol podrobený rozsiahlejšími úpravami. Nové 

požiadavky ako napríklad strava zadarmo boli zapracované do rozpočtu, ako aj zvýšené poplatky  

za školský klub detí a za školskú jedáleň. Tento rok je urobený rozpočet ZŠ vrátane rozpočtu 

školskej jedálne.  

Uznesenie číslo 247/2019 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

predložený rozpočet Základnej školy A. Sládkoviča, Sliač, ako vyrovnaný v členení na  

bežné príjmy vo výške      1.543.631,00€ 

bežné výdavky vo výške      1.543.631,00€ 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  7 

Za:  7 

Proti:  

Zdržali sa:  

Nehlasovali: 

 

Uznesenie číslo 248/2019 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

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

predložené výhľadové rozpočty Základnej školy A. Sládkoviča, Sliač na roky 2021 a 2022 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  7 

Za:  7 

Proti:  

Zdržali sa:  

Nehlasovali:  

 

 Pani primátorka uviedla, že rozpočet ZUŠ bol upravený normatívmi. ZUŠ je čisto 

v kompetencii mesta. Navyšovanie výdavkov ZUŠ je spôsobené zákonným navyšovaním miezd. 
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Uznesenie číslo 249/2019 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

predložený rozpočet Základnej umeleckej školy, Sliač, ako vyrovnaný v členení na  

bežné príjmy vo výške      380.400,00 € 

bežné výdavky vo výške      380.400,00 € 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  7 

Za:  7 

Proti:  

Zdržali sa:  

Nehlasovali:  

 

Uznesenie číslo 250/2019 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

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

predložené výhľadové rozpočty Základnej umeleckej školy, Sliač na roky 2021 a 2022 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  7 

Za:  7 

Proti:  

Zdržali sa:  

Nehlasovali: 

 

 Pani primátorka uviedla, že do rozpočtu mesta Sliač boli zapracované všetky pripomienky 

od hlavnej kontrolórky aj pripomienky od poslancov. Programová štruktúra bola prepracovaná 

z dôvodu transparentnosti rozpočtu, niektoré položky, ktoré sa týkali tej iste veci boli zlúčené (cena 

primátora a cena MsZ, k právnym službám boli pridružené výdavky za bezpečnostného technika, že 

z prevádzky úradu boli vylúčené PHM a boli presunuté do kapitoly programu 3.8., technické služby 

boli presunuté z programu odpadového hospodárstva do programu 3.11.). 

Uznesenie číslo 251/2019 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

predloženú programovú štruktúru rozpočtu mesta Sliač na rok 2020. 
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Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  7 

Za:  7 

Proti:  

Zdržali sa:  

Nehlasovali:  

 

 Pani primátorka uviedla, že rozpočet mesta bol spracovaný detailne. Posledná zmena, ktorá 

bola urobená, bola urobená na základe schválenia prístupu k zmluve so stavebným úradom vo 

Zvolene, podielové dane boli navýšené o 6 000 eur, zároveň bol navýšený poplatok za spoločný 

stavebný úrad z 18 000 eur na 24 000 eur. Keďže sa už podarilo zabezpečiť tento rok a to nákup 

skrine na kartotéky, z mesta boli vylúčené tieto finančné prostriedky a boli presunuté na správu 

cintorínov.    

 Pani poslankyňa Butášová Bidleňová informovala, že k rozpočtu sa poslanci stretli 

v pondelok, tak ako to bolo dohodnuté na poslednom MsZ, prešli sa všetky položky s tým, že sa 

nepodarilo zapracovať aj ich priority. Uviedla, že pani primátorka prisľúbila, že ku koncu kvartálu 

2020 bude už jasné, aké budú príjmy a výdaje, a ak budú zvyšné finančné prostriedky, budú môcť 

byť zapracované aj do iných priorít, ktoré nie sú teraz súčasťou rozpočtu.  

  

Uznesenie číslo 252/2019 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

predložený programový rozpočet mesta Sliač na rok 2020, vrátane rozpočtov príspevkových 

a rozpočtových organizácií, ako vyrovnaný a to : 

bežný rozpočet ako prebytkový vo výške     +169 342,00 € 

kapitálový rozpočet ako schodkový vo výške    - 353 500,00 € 

rozpočet finančných operácií ako prebytkový vo výške   +184 158,00 € 

 

s tým, že kapitálový rozpočet a rozpočet finančných operácií bude krytý bežným rozpočtom 

a rozpočtom finančných operácií a zámery, ciele a záväzné ukazovatele programového rozpočtu 

mesta Sliač, vrátane rozpočtov príspevkových a rozpočtových organizácií na rok 2020. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  7 

Za:  7 

Proti:  

Zdržali sa:  

Nehlasovali:  
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Uznesenie číslo 253/2019 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

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

predložené výhľadové rozpočty mesta Sliač na roky 2021 a 2022. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  7 

Za:  7 

Proti:  

Zdržali sa:  

Nehlasovali:  

 

7. Preschválenie uznesení č. 150 – 153/2019 zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva zo 

dňa 19.9.2019  

 Pán prednosta Žabka informoval, že v predmetných uzneseniach bol použitý zlý paragraf.  

 Pán Petroch – právnik mesta informoval, že tento rok mesto schválilo štyri prevody 

pozemkov, tri prevody boli robené kúpnou zmluvou a jeden prevod zámennou zmluvou. Proces 

zámeru zverejňovania, schvaľovania bol od apríla tohto roku, zavŕšený bol v septembri na 7. 

zasadnutí MsZ vo všetkých prípadoch uzneseniami č.150 – 153/2019. V prípadoch Opálková, Urda 

a Dian sa začalo vkladové konanie. Pán Petroch uviedol, že kataster je tak zahltený, že v prípade p. 

Urdu a Dianovcoch vkladové konanie ešte nebolo pridelené zamestnancovi katastra. V prípade 

vkladu pre p. Opálkovú bolo prerušené konanie. V uznesení sa mesto odvolalo na ustanovenie § 9 

odsek 2 písmeno a). Bol aj na stretnutí so zamestnankyňou katastra, na základe ktorej sa prerušilo 

konanie. Je potrebné sa vrátiť k uzneseniu a citovať § 9 odsek 2 písmeno c). Vo všetkých prípadoch 

ide o dôvod osobitného zreteľa. V prípade manželov Kiššovcov vkladové konanie ešte nebolo, 

pretože podpíšu kúpnu zmluvu až po návrate zo zahraničia. V tomto prípade bude návrh už 

prerobený so správnym citovaním paragrafu.    

 

Uznesenie číslo 254/2019 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

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

že geometrickým plánom č. 31644341-138/2018, úradne overeným Okresným úradom Zvolen, 

katastrálny odbor, pod číslom 61-435/2018, odčlenením od parcely EKN č. 1837, záhrady o výmere 

3756 m2, zapísanej na LV č. 1246, k. ú. Rybáre, obec Sliač, bola vytvorená nová parcela CKN č. 

888/34, ostatné plochy o výmere 324 m2 

B) s ch v a ľ u j e 

1. na základe ustanovenia § 9 ods. 2 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov prevod novovytvoreného pozemku parcela CKN, č. 888/34, ostatné 

plochy o výmere 324 m2, k. ú. Rybáre, obec Sliač, priamym predajom (kúpnou zmluvou) Jane 

Opálkovej rod. Vankovej, trvale bytom Pod Banošom 3495/47, 974 11 Banská Bystrica, nar. 

15.03.1954, za kúpnu cenu 11 016,- € 
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2. z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – pozemok vo vlastníctve mesta je 

bez prístupovej cesty a mesto ho nemôže využívať na svoje podnikateľské a rozvojové účely – 

trojpätinovou väčšinou poslancov 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  7 

Za:  7 

Proti:  

Zdržali sa:  

Nehlasovali: 

 

Uznesenie číslo 255/2019 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

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

že geometrickým plánom č. 45308381-259/2018, zo dňa 13.11.2018, úradne overeným Okresným 

úradom Zvolen, katastrálnym odborom, dňa 17.05.2019, pod č. 61-251/2019, odčlenením od 

parcely EKN č. 1845/5, ostatné plochy o výmere 589 m2, k. ú. Rybáre, obec Sliač, zapísanej na LV 

1246 ako vlastníctvo mesta Sliač (1/1), bola vytvorená nová parcela CKN č. 886/2, zastavané 

plochy o výmere 50 m2  

 

B) s ch v a ľ u j e 

1. na základe ustanovenia § 9 ods. 2 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov zámenu novovytvoreného pozemku CKN č. 886/2, zastavaná plocha o 

výmere 50 m2, k. ú. Rybáre, obec Sliač za pozemok CKN č. 822/2, záhrady o výmere 50 m2, k. 

ú. Rybáre, obec Sliač, vo vlastníctve manželov Mgr. Miriam Dianovej, Ľaliová 14, Vlkanová, 

nar. 2.6.1979 a Ing. Mariana Diana, Vlkanovská 86/85, Vlkanová, nar. 26.4.1974 

2. z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8, písm. e) zák. č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí – mesto zámenou pozemkov získa miesto na vytvorenie 

parkovacích miest v rámci realizácie parkovacej politiky mesta – trojpätinovou väčšinou 

poslancov 

 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  7 

Za:  7 
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Proti:  

Zdržali sa:  

Nehlasovali: 

 

Uznesenie číslo 256/2019 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

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

že geometrickým plánom č. 31644341-138/2018, zo dňa 9. augusta 2018, úradne overeným 

Okresným úradom Zvolen, katastrálnym odborom, 15. augusta 2018, pod číslom 61-435/2018, 

vznikla odčlenením od parcely EKN č. 1837, záhrady o výmere 3756 m2, zapísanej na LV č. 1246, 

k. ú. Rybáre, obec Sliač, nová parcela CKN č. 888/35, ostatné plochy o výmere 12 m2 

 

B) s ch v a ľ u j e 

1. na základe ustanovenia §9 ods. 2 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov prevod novovytvorenej parcely CKN č. 888/35, ostatné plochy o výmere 

12 m2, k. ú. Rybáre, obec Sliač, priamym predajom (kúpna zmluva) Rastislavovi Urdovi, 

bytom Mlynská 895/12, nar. 12.01.1975 a Ivane Urdovej rod. Milkovej, bytom Mlynská 895/12, 

nar. 09.01.1981 

2. z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia §9a ods. 8, písm. e) zák. č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí – pozemok vo vlastníctve mesta je bez prístupovej cesty a mesto 

nemá možnosť ho využívať na svoje podnikateľské zámery –trojpätinovou väčšinou poslancov 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  7 

Za:  7 

Proti:  

Zdržali sa:  

Nehlasovali: 

 

 

 

Uznesenie číslo 257/2019 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

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

že geometrickým plánom č. 31644341-138/2018, úradne overeným Okresným úradom Zvolen, 

katastrálnym odborom, pod číslom 61-435/2018, odčlenením od parcely EKN č. 1837, záhrady 
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o výmere 3756 m2, zapísanej na LV č. 1246, k. ú. Rybáre, obec Sliač, bola vytvorená nová parcela 

CKN č. 888/33, ostatné plochy o výmere 356 m2 

 

B) s ch v a ľ u j e 

1. na základe ustanovenia § 9 ods. 2 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení 

neskorších predpisov, prevod novovytvoreného pozemku parcela CKN č. 888/33, ostatné 

plochy o výmere 356 m2, k. ú. Rybáre, obec Sliač, priamym predajom (kúpnou zmluvou) 

manželom, MUDr. Monike Kišš, rod. Bírešovej, Továrenská 428/8, Sliač, nar. 20.01.1984 

a Mgr. Júliusovi Kiššovi, Nábrežná 4549/69, Nové Zámky, nar. 19.04.1984, za kúpnu cenu 

vo výške 12 104 € 

2. z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8, písm. e) zák. č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí – pozemok vo vlastníctve mesta, v susedstve pozemku vo 

vlastníctve kupujúcich, bez prístupovej cesty mesto nemôže využiť na svoje podnikateľské 

a rozvojové účely –trojpätinovou väčšinou poslancov 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  7 

Za:  7 

Proti:  

Zdržali sa:  

Nehlasovali: 

 

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

 Pani primátorka informovala, že na webovom sídle mesta je zverejnený oznam „Rýchlostná 

cesta R2 Zvolen západ – Zvolen východ“ – doručenie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti. 

Máme na to 10 dní, aby sme Ministerstvu životného prostredia oznámili naše stanovisko, resp. 

podali námietky.  

 Pani primátorka predstavila poslancom p. Šípkovú, novú kronikárku mesta Sliač.  

 Ďalej pani primátorka informovala o súdnom spore za teplo, kde sa protistrana odvolala 

v plnom rozsahu.  

 Pani primátorka informovala, že bola založená oficiálna facebooková stránka mesta Sliač 

pod názvom „Mesto Sliač“, kde bude zverejňované len oficiálne oznamy mesta. Budú tam 

zverejňované aj oznamy, ktoré sú vysielané mestským rozhlasom.  

 Pani primátorka informovala poslancov o novom Rokovacom poriadku mesta, ktorý je 

platný od budúceho roka 2020.  

 Mesto sa plánuje zapojiť do projektu za 800 000 eur na kompostáreň, spoluúčasť mesta je 

5%. Je nevyhnutné, aby mesto malo kompostáreň, pretože od roku 2021 bude musieť mesto 

zabezpečiť vývoz kuchynského odpadu.  

 Pani primátorka informovala, že na webovom sídle mesta je zverejnený Rokovací poriadok 

komisií pri MsZ. Požiadala poslancov, aby ho preštudovali a ak majú k nemu pripomienky, aby ich 

zaslali na mesto.  
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Uznesenie číslo 258/2019 

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:  7 

Za:  7 

Proti:  

Zdržali sa:  

Nehlasovali: 

 

9. Záver 

 Pani primátorka ukončila zasadnutie MsZ, poďakovala poslancom aj občanom za účasť na  

zasadnutí, popriala všetkým príjemné prežitie vianočných sviatkov a všetko dobré do Nového roka 

2020.  

 

       Ing., Mgr. et Mgr. Ľubica Balgová 

        primátorka mesta 

 

Bc. Michaela Mašurová, zapisovateľka 

 

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

  

 

Overovatelia zápisnice : 

 

Mgr. art. Peter Kocúr, overovateľ                       ............................................... 

 

Mgr. Dávid slavkovský, overovateľ                    ............................................... 

     
                                                                                      

 

 

Príloha č.1 

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2020 (dodatok č. 2) 

 

Predkladá: Ing. Miroslava Škorňová, hlavná kontrolórka 
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V zmysle § 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov (ďalej len v z.n.p.)  

 

p r e d k l a d á m 

 

odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2020 a roky 2021 a 2022 (dodatok č. 2) 

 

 

 

Návrh rozpočtu mesta Sliač na rok 2020 a roky 2021-2022, bol zverejnený na webovom sídle mesta 

v zákonom stanovenej lehote dňa 26.11.2019 v súlade s v súlade s § 9 ods. 2 Zák. č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení tj. najmenej 15 dní pred jeho schválením.  

 

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 12.12.2019 bol z rokovania stiahnutý bod, v rámci 

ktorého mal byť mestským zastupiteľstvom prerokovaný Návrh rozpočtu mesta Sliač na rok 2020 

a výhľady na roky 2021 a 2022.  

 

Návrh rozpočtu bol oproti pôvodnej verzii zverejnenej dňa 26.11.2019 prepracovaný. Finálna 

prepracovaná verzia je predmetom rokovania zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa 20.12.2019.  

 

Skrátene konštatujem, že:  

- V súlade s § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení bola dodržaná povinnosť zverejniť rozpočet 

v zákonom stanovenej lehote 

- návrh rozpočtu bol zostavený a predložený na schválenie v zmysle  § 10 ods. 4 zákona č. 

583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktorý hovorí, že rozpočet 

mesta sa predkladá na schválenie mestskému zastupiteľstvu v členení na minimálne na úrovni 

hlavnej kategórie ekonomickej rozpočtovej klasifikácie. Rozpočet mesta Sliač je zostavený 

podrobnejšie ako určuje zákon a to na úrovni položiek 610, 620, 630). Výdavkom je priradená aj 

funkčná klasifikácia.  

- Navrhované výdavky rozpočtu mesta sú rozčlenené do 15 programov   

- Programová štruktúra bola čiastočne zmenená, ale nedošlo k jej narušeniu. V rámci 

pripomienkovacieho konania som podala pripomienku z dôvodu zosúladenia dokumentu 

Návrh rozpočtu na rok 2020 so zákonom č. 493/2001 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti  
- Viacročný rozpočet na roky 2020 - 2022 sa v súlade s § 9 ods. 3 v spojení s ust. § 10 ods.    3 

Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vnútorne člení na : 
 

a) bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len "bežný rozpočet), 

b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len "kapitálový rozpočet ), 

c) príjmové a výdavkové finančné operácie (ďalej len ,,finančné operácie). 

 

Konštatujem, že hlavný nedostatok, ktorý som vytkla v návrhu rozpočtu na rok 2020 zverejnenom 

dňa 26.11.2019 bol odstránený. Nedostatok sa týkal stĺpca „Návrh rozpočtu na rok 2020“. 

Mesto prehodnotilo štruktúru rozpočtu a narozpočtovalo prebytok bežného rozpočtu v adekvátnej 

výške, tak aby zo sumy bežného rozpočtu bolo možné uhradiť aj výdavkové finančné operácie 

(splátky úverov a nákup kapitálových aktív od 1. slovenskej úsporovej) a to nasledovne:  

 

Text Pôvodný návrh 

rozpočtu zverejnený 

Prepracovaný návrh 

rozpočtu na rok 2020  
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26.11.2019 

Bežné príjmy 4 689 089,00 € 4 719 095,00 € 

Bežné výdavky  4 680 702,00 € 4 549 753,00 € 

Prebytok bežného rozpočtu 8 387,00 € 169 342,00 € 

Kapitálové príjmy 398 623,59 € 398 623,59 € 

Kapitálové výdavky 637 373,59 € 752 123,59 € 

Schodok kapitálového rozpočtu - 238 750,00 € - 353 500,00 € 

Príjmové finančné operácie 408 132,00 € 353 500,00 € 

Výdavkové finančné operácie  169 382,00 € 169 342,00 € 

Bilancia finančných operácií 238 750,00 € 184 158,00 € 

 

 

Výdavková časť bežného rozpočtu je rozpočtovaná do adekvátnej výšky bežných príjmov so 

zohľadnením potreby hradiť v priebehu rozpočtového roka výdavkové finančné operácie (tj. 

splátky úverov a nákup finančných aktív od 1. Slovenskej úsporovej, a.s. v súlade so 

zmluvou). Výdavkové finančné operácie sú kryté prebytkom bežného rozpočtu.  

 

Kapitálové výdavky sú kryté zdrojmi z rezervného fondu.  

Zároveň konštatujem, že mesto v opravenej verzii návrhu rozpočtu upravilo podľa mojich 

pripomienok aj významné rozdiely v stĺpci „skutočnosť 2018“, tak aby korešpondovali s údajmi 

vykázanými v systéme RIS SAM 

 

V nasledujúcich tabuľkách sú uvedené rozdiely, ktoré boli odstránené.  

 

Kontrola údajov uvedených v stĺpci skutočnosť 2018: 

POLOŽKA BEŽNÉ PRÍJMY 

Údaje RISSAM 4 183 474,39 

Návrh rozpočtu 3 886 200,28 

Rozdiel  297 274,11 

 

 

POLOŽKA PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE 

Údaje RISSAM 167 814,35 

Návrh rozpočtu 142 055,31 

Rozdiel  25 759,04 

 

 

POLOŽKA VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE 

Údaje RISSAM 183 499,23 

Návrh rozpočtu 181 885,13 

Rozdiel  1 614,10 

Rozbor rozpočtovaných príjmov a výdavkov mesta:  

 

ROZPOČET PRÍJMOV MESTA 

 
Daňové príjmy 

Výnos dane z príjmov fyzických osôb v rozpočte na rok 2020 je rozpočtovaný vo výške 
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2 106 000 €. 

  

Prehľad o rozpočtovanom o výnose dane z príjmov fyzických osôb za predchádzajúce obdobie pre 

mesto Sliač 

Rok Suma 

2019 1 957 841 € 

2018 1 746 856 € 

2017 1 663 672 € 

2016 1 576 113 € 

 

 V návrhu rozpočtu mesta pri plánovaní výnosu dane z príjmov bolo vychádzané z odhadu 

skutočného plnenia v roku 2020.  V čase vypracovania tohto stanoviska sú Ministerstvom financií 

SR zverejnené východiskové štatistické údaje a rozpočtované podiely obcí a VUC na výnose 

podielu dane z príjmov FO pre rok 2020.  

 

Rozpočtovaná výška podielových daní podľa východiskových štatistických údajov Ministerstva 

financií SR pre mesto Sliač v roku 2020 predstavuje sumu 2 179 697 €.   

 

Výška dane z nehnutel'ností v rozpočte na rok 2020 je rozpočtovaná v súlade so Zákonom č. 

582/2004 Z.z. a s VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné 

odpady.  

Mesto tento rok pristúpilo k úprave dane z nehnuteľností  

 

Zároveň konštatujem, že mesto má splnenú povinnosť vyplývajúcu z § 104g ods. 3 a ods. 4 zákona 

o miestnych daniach tj. povinnosť zosúladiť rozdiel medzi najvyššou a najnižšou sadzbou dane zo 

stavieb a bytov najneskôr pri určení sadzieb dane za zdaňovacie obdobie roku 2024. 

Pri návrhu rozpočtu dane z nehnuteľnosti na rok 2020 mesto vychádzalo z predpokladaného výrubu 

dane z nehnuteľností v roku 2020, tj. už zo zvýšených sadzieb.  

 

Rozpočet na rok 2020 pre daň z nehnuteľností predstavuje sumu vo výške 255 000 €.  

 

Prehľad o rozpočtovaných príjmoch z dane z nehnuteľností za predchádzajúce obdobie:  

Rok Suma 

2019 245 000 € 

2018 253 000 € 

2017 253 000 € 

2016 253 000 € 

 

Dane a poplatky za špecifické služby, v ktorých je zahrnutý príjem poplatku za komunálny odpad 

a drobné stavebné odpady, daň za psa, daň z ubytovania a podobne na rok 2020 je rozpočtovaný v 

rozpočte vo výške 292 350 €. 

V rozpočtovanej sume je zohľadnené aj:  

 

- navýšenie poplatku za komunálny odpad u fyzických osôb (obyvateľov) 

- úprava poplatku za komunálny odpad u podnikateľov 

- navýšenie dane za ubytovanie 

 

Prehľad o rozpočtovaných príjmoch z daní a poplatkov za špecifické služby za predchádzajúce 
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obdobie:  

Rok Suma 

2019 211 080 € 

2018 225 540 € 

2017 210 900 € 

2016 210 900 € 

 

Nedaňové príjmy sú na rok 2020 rozpočtované vo výške vo výške 694 027,00 €.  V týchto 

príjmoch sú rozpočtované príjmy z vlastníctva majetku, vlastné príjmy školských zariadení,  príjmy 

za administratívne poplatky a iné poplatky a platby.  

 

V roku 2019 boli v tejto položke rozpočtované aj príjmy z poplatkov za stravu od stravníkov 

v školskej jedálni. Nakoľko od 1.9.2019 dostávajú samosprávy na stravu pre žiakov základnej školy 

a predškolákov dotáciu, táto položka je rozpočtovaná v rámci ekonomickej klasifikácie 300 – 

Granty a transfery.  

 

Prehľad o rozpočtovaných nedaňových príjmoch za predchádzajúce obdobie:  

 

Rok Suma 

2019 722 000 € 

2018 778 639 € 

2017 663 540 € 

2016 556 847 € 

 

Druhým dôvodom poklesu rozpočtovaných nedaňových príjmov je spôsobený aj zmenou spôsobu 

účtovania príjmov za nájomné a energie od nájomníkov v mestských nájomných bytoch, čo malo za 

následok aj nižšie skutočne vykázané nedaňové príjmy na položke 212 ako aj nižšie vykázané 

výdavky na energie v programe 14 – správa bytov.  

 

Granty a transfery sú na rok 2020 rozpočtované vo výške 1 371 718 €. V týchto príjmoch sú 

rozpočtované prijaté transfery v rámci verejnej správy na činnosť stavebného úradu, na činnosť 

matriky, na register obyvateľstva, ZŠ – prenesené kompetencie, finančný príspevok podľa zákona č. 

448/2008 Z.z. o sociálnych službách pre Domov seniorov Sliač, dotácia na stravu pre školskú jedáleň, 

Erasmus (grant na vzdelávanie pre ZŠ).  

 

Prehľad o rozpočtovaných grantoch a transferoch za predchádzajúce obdobie:  

Rok Suma 

2019 1 011 342 € 

2018 957 480 € 

2017 938 055 € 

2016 941 629 € 

Kapitálové príjmy v návrhu rozpočtu rozpočtované vo výške 398 623,59 € a to nasledovne:  

 

Príjem dotácie ako nenávratného zdroja 

financovania za účelom  vybudovania 

cyklotrasy 

 

398 623,59 € 
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Mesto získalo nenávratný finančný príspevok na vybudovanie cyklotrasy. K tejto príjmovej položke 

je narozpočtovaný zodpovedajúci kapitálový výdavok v programe 13 – rozvojový program mesta 

(podprogram = 13.8 Projekty, prvok 13.8.1 Projekty podporované z Európskej únie. Celková suma 

rozpočtovaná na tejto výdavkovej položke = 425 623,59 € 

 

Nenávratný finančný príspevok na 

cyklocestu 

398 623,59 € 

Spoluúčasť mesta (zdroj rezervný fond) 27 000,00 € 

Spolu kapitálový výdavok na cyklocestu 425 623,59 € 

 
Príjmové finančné operácie   

 

Príjmové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 353 500 €. Predstavujú prostriedky 

rezervného fondu zaradené do rozpočtu mesta za účelom financovania kapitálových výdavkov.  

 

Popis výdavku Suma 

Kamerový systém 3 000,00 

Vodovod Sampor 20 000,00 

Vysporiadanie pozemkov pod vodojem Sampor 30 000,00 

Polopodzemné kontajnery 106 000,00 

Skatepark 40 000,00 

Rekonštrukcia opravy ciest, parkoviská, chodníky 115 000,00 

Cyklocesta  27 000,00 

Energetická efektívnosť MŠ Cikkera - spoluúčasť 12 500,00 

Spolu kapitálové výdavky 353 500,00 

  

Porovnanie výdavkov rozpočtu v členení skutočné plnenie v roku 2017, skutočné plnenie v roku 

2018, schválený rozpočet pre rok 2019, odhad k 31.12.2019 a návrh rozpočtu na rok 2020. 

Rozpočet 

výdavkov 

Skutočnosť 

k 31.12.2017 

Skutočnosť 

k 31.12.2018 

Schválený 

rozpočet  na 

rok 2019 

Odhad 

k 31.12.2019 

Návrh 

rozpočtu na 

rok 2020 

Bežné 

výdavky 3 426 038,89 4 154 028,23 

 

3 956 168,79 

 

 

3 707 402,16 

4 549 753,00 

 

Kapitálové 

výdavky 
443 022,89 282 008,95 501 441,06 304 083,07 752 123,59 

Výdavkové 

finančné 

operácie 

157 433,25 181 885,13 187 878,00 178 878,00 169 342,00 

Spolu 4 026 495,03 4 154 028,23 4 645 487,85 4 252 395,04 5 471 218,59 

 



Č.j. 1151-8583/2019                     Mesto Sliač.      Zápisnica z 11. rokovania MsZ dňa 20.12.2019 

 

 

 

22 
 

 

Názov
Skutočnosť 

k 31.12.2017

Skutočnosť 

k 31.12.2018
Odhad k 31.12.2019

Návrh rozpočtu 

na rok 2020

Manažment a 

kontrola
397 942,02 407 699,75 479 506,49 488 200,00

2
Propagácia a 

marketing
14 272,96 17 533,31 35 602,00 31 820,00

3 Interné služby 232 811,38 235 416,70 260 498,65 468 950,00

4 Bezpečnosť 36 643,53 37 350,94 41 600,00 52 860,00

5
Odpadové 

hospodárstvo
328 210,40 26 569,88 372 157,54 212 460,00

6 Komunikácie 24 143,03 12 000,00 12 000,00 15 000,00

7 Vzdelávanie 1 762 227,25 1 962 711,36 1 726 068,10 2 479 431,00

8 Šport 15 650,00 26 192,48 26 630,00 26 000,00

9 Prostredie pre život 130 729,53 70 361,47 71 840,00 85 000,00

10 Požiarna ochrana 1 350,79 1 132,18 3 000,00 2 860,00

11
Sociálne 

a spoločenské služby
145 475,80 177 256,31 198 944,00 210 610,00

12
Správa a údržba 

objektov mesta
54 224,06 59 506,41 95 740,00 103 500,00

13
Rozvojový program 

mesta
545 764,92 373 809,71 456 394,17 904 965,59

14 Správa bytov 48 721,29 38 182,38 112 000,00 60 000,00

15 Domov pre seniorov 288 327,49 292 156,70 298 382,28 329 562,00

Spolu 3 737 879,58 4 190 363,23 5 471 218,594 026 494,45

 

 
Výdavky mesta na rok 2020 sú rozpočtované vo výške 5 471 218,59 €.  

 

Prehľad o rozpočtovaných celkových výdavkoch za predchádzajúce obdobie:  

 

Rok Suma 

2019 4 929 635 € 

2018 3 991 336 € 

2017 3 703 780 € 

2016 3 490 145 € 

 

Kapitálové výdavky sú v návrhu rozpočtu na rok 2020 rozpočtované vo výške 752 123,59 €.  

 

 

 

 

 

Štruktúra navrhovaných kapitálových výdavkov 
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Popis výdavku Suma 

Kamerový systém 3000,00 

Vodovod Sampor 20000,00 

Vysporiadanie pozemkov pod vodojem Sampor 30 000,00 

Polopodzemné kontajnery 106 000,00 

Skatepark 40 000,00 

Rekonštrukcia opravy ciest, parkoviská, chodníky 115 000,00 

Cyklocesta  27 000,00 

Energetická efektívnosť MŠ Cikkera - spoluúčasť 12 500,00 

Financovanie – z rezervného fondu 353 500,00  

Cyklocesta (nenávratný finančný príspevok) 398 623,59 

Financovanie - nenávratné finančné príspevky 398 623,59 

Spolu kapitálové výdavky 752 123,59 
 

Bežné výdavky sú v roku 2020 rozpočtované vo výške 4 543 753 €.  

 

Prehľad o rozpočtovaných bežných výdavkoch za predchádzajúce obdobie:  

Rok Suma 

2019 4 929 635 € 

2018 3 739 048 € 

2017 3 421 419 € 

2016 2 979 511 € 

 

 

Východiskom pre tvorbu rozpočtu na rok 2020 je očakávaná skutočnosť k 31.12.2019 so 

zohľadnením predpokladaným navýšením bežných výdavkov (hlavne mzdových výdavkov 

u pedagogických zamestnancov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Sliač).  

 

Významné zmeny v rozpočtovaní oproti predchádzajúcemu roku:  

 

Program 3 – interné služby – bol vytvorený nový podprogram Technické služby mesta Sliač 

(3.11), v rámci tohto podprogramu je narozpočtovaných 198 500 € (mzdy a prevádzka technických 

služieb), čiastočne sem boli presunuté výdavky z programu 5 odpadové hospodárstvo 

 

Program 7 vzdelávanie 

 

 

Najpodstatnejšiu časť bežných výdavkov mesta tvoria výdavky na 

školstvo – prenesené a originálne kompetencie 

(program 7 -  vzdelávanie)  

 

2 479 431 € 

 

 

Z toho:   

Prenesené kompetencie (prevádzka a mzdy pre základnú školu + dotácia 

na stravu“+ prenesené kompetencie pre materské školy (predškoláci) 

1 130 100 € 

Originálne kompetencie (vrátane rozpočtovaných výdavkov z vlastných 1 349 331 € 
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príjmov za všetky školské zariadenia a rezervy na školstvo)  

Originálne kompetencie pridelené podľa VZN na prevádzku a na mzdy 1 093 636  € 

Prepočet časti podielových daní za rok 2020 pri priemernom normatíve 

na žiaka za SR (95,29 €) určených na financovanie originálnych 

kompetencií, vrátane súkromného školského zariadenia zriadeného na 

území mesta Sliač 

          1 047 439 € 

 

 

Tvorba návrhu rozpočtu na rok 2020 bola náročná, nakoľko medziročný nárast podielových daní 

pre samosprávy bude v roku 2020 nižší ako po minulé roky a to z dôvodu novely zákona č. 

595/2003 Z.z. o dani z príjmov, nakoľko od 1.1.2020 bude zvýšená nezdaniteľná čiastka dane pre 

fyzické osoby, čo bude mať za následok nižší výber dane z príjmov fyzických osôb. Práve príjem 

z dane z príjmov fyzických osôb predstavuje pre štát zdroj, z ktorého sú samosprávam poukazované 

podiely na výnose dane z príjmov FO (t.j. podielové dane). 

 

Podstatnú časť rozpočtu tvoria mzdy pedagogických zamestnancov, ktoré sú hradené z podielových 

daní (hlavne materské školy a ZUŠ). Nakoľko v rámci diskusií pri tvorbe rozpočtu sa poslanci ako 

aj finančný komisia zaoberali rozdielnou výškou dotácie na žiaka v dvoch materských školách, 

ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sliač, uvádzam vo svojom stanovisku nasledovnú 

analýzu, ktorá sa týka financovania Materskej školy na ulici SNP.  

 

Do materskej školy je na tento školský rok prijatých 84 detí.  

 

Z toho:  

- v budove na ulici SNP = 59 detí 

- elokované pracovisko na Rybárskej ulici = 25 detí 

 

V ďalšom texte uvádzam informácie k počtu detí na ulici SNP (bez elokovaného pracoviska) 

 

Počet detí v materskej škole = 59 detí z toho 6 detí je prijatých na poldennú dochádzku 

 

Kapacita materskej školy schválená Úradom verejného zdravotníctva = 53 detí 

 

Počet predškolákov = 23 detí (v budove na ulici SNP) 

 

Pri vytvorení „novej malej triedy“ vo období roka 2014 bola kapacita škôlky navýšená o 15 

detí  

 

 

Súčasný stav:  

 

V budove na ulici SNP sú zriadené 3 triedy:  

 

1. trieda = 18 detí 

2. trieda = 19 detí 

3. trieda = 22 detí 

 

Spolu = 59 detí, z toho 6 detí je prijatých na poldennú prevádzku 
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Prevádzka vo všetkých troch triedach je celodenná, tj. v každej triede musia byť dve učiteľky 

(vyhláška o materskej škole) 

 

K septembru 2019 evidovala materská škola 22 žiadostí o prijatie do materskej školy na 

školský rok 2020/2021.  

 

Pokiaľ bude chcieť mesto prijať opatrenia za účelom zníženia výdavkov na túto materskú 

školu, môže tak urobiť od 1.9.2020. Zaoberať sa touto otázkou musí skôr, ešte pred prijatím 

nových detí do materskej školy (marec – apríl 2020).  

 

 

 

 

 

Trieda Počet 

detí v 

triede 

Ročná 

dotácia 

na 

dieťa 

Ročná 

dotácia na 

príslušnú 

triedu 

 

1. trieda 18 2 500 € 45 000 € V každej triede sú dve 

učiteľky + je potrebné hradiť 

prevádzkové výdavky MŠ.  
2. trieda 19 2 500 € 47 500 € 

3. trieda 22 2 500 € 55 000 € 

 

Pokiaľ by mesto do všetkých tried mohlo prijať plný počet detí (aspoň 22 v každej 

triede) boli by aj podielové dane mesta vyššie pri 7 deťoch (ktoré pomyselne 

chýbajú v triede č. 1 a triede č. 2) = 7 x 2500 = 17 500 €.  

Sumu približne 17 500 € ročne  musí mesto dofinancovať, pokiaľ chce 

zabezpečiť súčasný stav tried a počtu detí v budove MŠ na ulici SNP.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ZÁVER  
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1) Bola dodržaná zákonná povinnosť zverejniť návrh rozpočtu 

2) Návrh rozpočtu na rok 2020 a rozpočtové roky 2021-2022 je spracovaný v súlade 

s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi  

3) Rozpočet je spracovaný metodicky správne 

 

 

Text Návrh rozpočtu Po zapracovaní 

pripomienok 

Bežné príjmy 4 689 089,00 € 4 719 095,00 € 

Bežné výdavky  4 680 702,00 € 4 549 753,00 € 

Prebytok bežného rozpočtu 8 387,00 € 169 342,00 € 

Kapitálové príjmy 398 623,59 € 398 623,59 € 

Kapitálové výdavky 637 373,59 € 752 123,59 € 

Schodok kapitálového rozpočtu - 238 750,00 € - 353 500,00 € 

Príjmové finančné operácie 408 132,00 € 353 500,00 € 

Výdavkové finančné operácie  169 382,00 € 169 342,00 € 

Bilancia finančných operácií 239 750,00 € 184 158,00 € 

 

Text Návrh rozpočtu Po zmenách 

Celkové príjmy spolu 5 495 844,59 € 5 471 218,59 € 

Celkové výdavky spolu 5 487 457,59 € 5 471 218,59 € 

Rozdiel 8 387,00 € 0,00 € 

 

 

 

Návrh na uznesenie k stanovisku hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu:  
 

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu 

rozpočtu na rok 2020 a roky 2021 a 2022 (dodatok č. 2) 
                                                                       


