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   Z á p i s n i c a 

 z 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva (MsZ) v S l i a č i  konaného dňa 20. februára 2020 

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. František Lukáč 

 

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 z 11. zasadnutia 

 6. Zámer mesta Sliač previesť majetok mesta podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona 

     č. 138//1991 Zb. o majetku obcí do vlastníctva Eleny Stadherrovej z dôvodu hodného oso- 

     bitného zreteľa 

 7. Prevod majetku mesta podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o ma- 

     jetku obcí do vlastníctva MNT Invest s.r.o. Zvolen z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 8. Kúpa pozemkov do majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa od Ondreja Be- 

     ličku, Hrby, Kováčová 

 9. Kúpa pozemkov do majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa od súrodencov  

     Jána Hazuchu ml. a Miluše Akúčovej, rod., Hazuchovej  

10. Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech Slovenskej distribučnej a.s. Žilina – opa- 

      kované schválenie uznesenia č. 190/2019 

11. Rozpočtové opatrenia 

12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 01/2020 o organizácii miestneho fakultatívneho 

      referenda 

13. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 02/2020 o určení miesta a času zápisu detí do  

      1. ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sliač 

14. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sliač č. 02/2019 o miestnom poplatku za rozvoj – sta- 

      novisko k protestu prokurátora 

15. Príprava strategických dokumentov 

16. Výzva IROP – CLLD – Q 156 – 512 – 001 

17. Aktuálne vyhlásenie výzvy MAS Naša Lieska o. z. – schválenie účasti mesta Sliač 

18. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 2019 

19. Správa hlavnej kontrolórky mesta o výsledkoch vykonaných kontrol za II. polrok 2019 

20. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na I. polrok 2020 

21. Odpis pohľadávok 

22. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta 

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

24. Rôzne 

25. Interpelácie poslancov 
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26. Odpovede na interpelácie z predchádzajúceho MsZ 

27. Slovo pre verejnosť 

28. Záver 

 

1.  Otvorenie  

 Rokovanie 12. 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 je 10 poslancov.  

 

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 Ondreja Laskavého a p. poslankyňu 

Katarínu Šichtovú.    
 

3.  Voľba návrhovej komisie  

 Do návrhovej komisie navrhla primátorka mesta p. poslanca Milana Danka a p. poslankyňu 

Michaelu Mikuškovú.  

 

Uznesenie číslo 259/2020 

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:                          10  

Za:                                     8 

Proti:  

Zdržali sa:                          2 – Ing. Milan Danko a Mgr. Michaela Mikušková  

Nehlasovali:  

 

4.  Schválenie programu MsZ 

 Pani primátorka prečítala program MsZ.  

 

Uznesenie číslo 260/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

program 12. zasadnutia MsZ mesta Sliač, v súlade s § 12 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  
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Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:                          10 

Za:                                     9 

Proti:  

Zdržali sa:                         1 – Marek Moravčík 

Nehlasovali: 

 Pani primátorka navrhla v programe nasledovné zmeny. Navrhla vypustiť body č. 16 a č. 17 

týkajúce sa projektov a to z dôvodu, že nastali nové zmeny vo výzvach. Bod č. 15 – Príprava 

strategických dokumentov navrhla nahradiť bodom Plán zasadnutí MsZ na rok 2020. 

 Pán poslanec Urbanec navrhol výzvu pre vedenie mesta, že poslednýkrát schvaľuje program 

zasadnutia MsZ, pokiaľ prídu materiály k zasadnutiu tak, ako tomu bolo teraz. Doteraz to toleroval, 

že prichádzali materiály k zasadnutiu oneskorene. Materiály pre občanov boli na stránke mesta  

zverejnené deň pred zasadnutím.  

 Pani Škorňová požiadala o výmenu poradia bodov č. 16 a č. 17.  

 Pán poslanec Moravčík požiadal o zasielane všetkých dôvodových správ k bodom aj 

s pozvánkou včas, aby mal dostatok času na ich preštudovanie. 

   

Uznesenie číslo 261/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

zmenu programu 12. 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: 

1. Otvorenie, prezentácia prítomných poslancov 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice 

3. Voľba návrhovej zápisnice 

4. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva 

5. Správa o plnení uznesení z 11. zasadnutia 

Predkladá: Ing. Jozef Žabka, prednosta MsÚ  

6. Zámer mesta Sliač previesť majetok mesta, podľa ustanovenia § 9a, ods. 8, písm. e) 

zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, do vlastníctva Eleny Stadherrovej, z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa 

Predkladá: Ing. Jozef Žabka, prednosta MsÚ 

7. Prevod majetku mesta, podľa ustanovenia § 9a, ods. 8, písm. e), zák. č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí, do vlastníctva MNT Invest s. r. o. Zvolen, z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa 

Predkladá: Ing. Jozef Žabka, prednosta MsÚ 

8. Kúpa pozemkov do majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa od Ondreja 

Beličku, Hrby, Kováčová 

Predkladá: Ing. Jozef Žabka, prednosta MsÚ 

9. Kúpa pozemkov do majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa od 

súrodencov Jána Hazuchu ml. a Miluše Akúčovej, rod. Hazuchovej 

Predkladá: Ing. Jozef Žabka, prednosta MsÚ 
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10. Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech Slovenskej distribučnej a. s. Žilina – 

opakované schválenie uznesenia č. 190/2019 

Predkladá: Ing. Jozef Žabka, prednosta MsÚ 

11. Rozpočtové opatrenia 

Predkladá: Ing. Ivana Škarčáková, ekonomický úsek 

12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 01/2020 o organizácii miestneho 

fakultatívneho referenda 

Predkladá: Ing., Mgr. et Mgr. Ľubica Balgová, primátorka mesta 

13. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sliač č. 02/2020 o určení miesta a času 

zápisu detí do 1. ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sliač 

Predkladá: Ing., Mgr. et Mgr. Ľubica Balgová, primátorka mesta 

14. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sliač č. 02/2019 o miestnom poplatku za rozvoj – 

stanovisko k protestu prokurátora 

Predkladá: Ing., Mgr. et Mgr. Ľubica Balgová 

15. Plán zasadnutí MsZ 

Predkladá: Ing., Mgr. et Mgr. Ľubica Balgová 

16. Správa hlavnej kontrolórky mesta o výsledkoch vykonaných kontrol 

Predkladá: Ing. Miroslava Škorňová, hlavná kontrolórka mesta 

17. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 2019 

Predkladá: Ing. Miroslava Škorňová, hlavná kontrolórka mesta 

18. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na I. polrok 2020 

Predkladá: Ing. Miroslava Škorňová, hlavná kontrolórka mesta 

19. Odpis pohľadávok  

Predkladá: Ing., Mgr. et Mgr. Ľubica Balgová, primátorka mesta 

20. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta 

Predkladá: Ing., Mgr. et Mgr. Ľubica Balgová, primátorka mesta 

21. Informácie primátorky /vrátane informácie o R2/ 

Predkladá: Ing., Mgr. et Mgr. Ľubica Balgová, primátorka mesta 

22. Rôzne 

23. Interpelácie poslancov  

24. Odpovede na interpelácie z predchádzajúceho MsZ 

25. Slovo pre verejnosť 

26. Záver  
 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní: 10 

Za:  9 

Proti:  

Zdržali sa:                          1 – Marek Moravčík 

Nehlasovali: 
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5. Správa o plnení uznesení z 11. zasadnutia MsZ 

 Pán Žabka – prednosta MsÚ uviedol, že posledné MsZ sa konali dňa 20.12.2019, všetkým 

poslancom bola doručená správa o plnení 26 uznesení. 

 

Uznesenie číslo 262/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

b e r i e  n a  v e d o m i e  

správu o plnení uznesení z 11. zasadnutia MsZ 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  10 

Za:  10 

Proti:  

Zdržali sa:  

Nehlasovali: 

   

6. Zámer mesta Sliač previesť majetok mesta podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí do vlastníctva Eleny Stadherrovej z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa 

 Pán Žabka uviedol, že ide o schválenie zámeru previesť majetok mesta. Ide o staršiu vec 

z roku 2018, ktorá sa našla v materiáloch mesta, bola prerokovaná aj na komisii finančnej a 

stavebnej. Pozemok o výmere 80 m2 sa nachádza v lokalite za školou.  

 Pani poslankyňa Sujová uviedla, že vzhľadom k tomu, že to bolo prerokované ešte v roku 

2018 a mesto má prijaté nové zásady hospodárenia s majetkom mesta odporučila, že ešte predtým, 

ako sa bude schvaľovať samotný prevod majetku, aby cenu ešte prerokovala finančná komisia 

v zmysle nových zásad hospodárenia.  

  

Uznesenie číslo 263/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e  

zámer mesta Sliač previesť časť pozemku registra „C“ KN, parc. č. 1009/191, zastavaná plocha 

o výmere 80 m², zapísaného Okresným úradom Zvolen, katastrálnym odborom, na LV č. 877, pre k. 

ú. Rybáre, obec Sliač, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 8, písm. e) 

zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) do vlastníctva 

Eleny Stadherrovej, ul. P. Jilemnického č. 1087/7, Zvolen. 

     Ako dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok vo vlastníctve mesta Sliač 

susedí bezprostredne s pozemkom žiadateľky, bráni jej v jeho riadnom užívaní a tak ako je 

situovaný je pre mesto na podnikateľské účely nevyužiteľný.  
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Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  10 

Za:  9 

Proti:  

Zdržali sa:                          1 – Marek Moravčík 

Nehlasovali:  

 

7. Prevod majetku mesta podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí do vlastníctva MNT Invest s.r.o. Zvolen z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 Pán Žabka – prednosta MsÚ uviedol, že táto záležitosť bola riešená dňa 28.11.2019, jedná sa 

o pozemok o výmere 44 m2, ktorý je pre mesto nevyužiteľný, cena v zmysle platných zásada 

hospodárenia je 48 €/m2, celková cena je 2 112 €.   

Uznesenie číslo 264/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e  

prevod majetku mesta Sliač – pozemkov z registra „C“ KN: 

1. parc. č. 1465/31, ostatné plochy o výmere 20 m², 

2. parc. č. 1459/13, ostatné plochy o výmere 20 m², 

3. parc. č. 1459/11, ostatné plochy o výmere 4 m², spolu 44 m², 

zapísaných Okresným úradom Zvolen, katastrálnym odborom, na LV č. 877, pre k. ú. Rybáre, obec 

Sliač, v prospech mesta Sliač (v 1/1), kúpnou zmluvou, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

podľa ustanovenia § 9a ods. 8, písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, do vlastníctva MNT Invest s. r. o., Lieskovská cesta 160, Zvolen, IČO 51 250 110 za 

kúpnu cenu 2112 €. Kúpna cena je určená v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Sliač 

účinným od 1.1.2020 vo výške 48 €/ m². 

      Ako dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemky sú súčasťou stavebnej parcely 

v malej výmere (44 m²) mimo zastavaného územia obce, pričom ich reliéf neumožňuje mestu Sliač, 

ako vlastníkovi, využiť ich na svoje podnikateľské alebo rozvojové zámery. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  10 

Za:  10 

Proti:  

Zdržali sa:  

Nehlasovali:   
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8. Kúpa pozemkov do majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa od Ondreja 

Beličku, Hrby, Kováčová 

   Pán Žabka – prednosta MsÚ uviedol, že zámer prevodu bol už prerokovaný na zasadnutí 

MsZ dňa 12.12.2019, bolo to prerokované aj na komisiách. Pán Belička mal na pozemku zriadené 

vecné bremeno, pozemok bol ponúknutý na odpredaj mestu za cenu je 2,50 €/m2, celková cena za 

odpredaj pozemku je 692,50 €.   

 

Uznesenie číslo 265/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

nadobudnutie pozemku registra „ E „ KN, parcela č. 124/125, záhrada o výmere 277 m², zapísanej 

Okresným úradom Zvolen, katastrálnym odborom, na liste vlastníctva č. 919, pre k. ú. Hájniky, 

obec Sliač, vo vlastníctve Ondreja Beličku (v 1/1), nar.18.09.1945, trvale bytom Hrby 197/1, 

Kováčová do majetku mesta Sliač kúpnou zmluvou z dôvodu hodného osobitného zreteľa, za kúpnu 

cenu 692,50 €. 

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

bremena) má na pozemok zriadené, rozhodnutím Okresného úradu Zvolen, 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 pričom mesto doteraz užíva vecné bremeno bezodplatne. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  10 

Za:  10 

Proti:  

Zdržali sa:  

Nehlasovali:   

 

9. Kúpa pozemkov do majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa od súrodencov 

Jána Hazuchu ml. a Miluše Akúčovej, rod., Hazuchovej  

 Pán žabka – prednosta MsÚ uviedol, že ide o kúpu pozemkov v lokalite, kde boli potraviny 

Kačka, mestu bola ponúknutá cena 5 €/m2, celková cena je 3 880 €.  

 Pani poslankyňa Sujová uviedla, že kúpa pozemkov nebola prerokovaná v stavebnej 

komisii. Sama za seba uviedla, že kúpa pozemkov je mesto výhodná, aj keď stanovisko stavebnej 

komisie nie je.  

 

Uznesenie číslo 266/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

nadobudnutie pozemkov registra „E„ KN parc. č. 1193/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

111 m2,parc. č. 1193/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 116 m2 a parc. č. 1193/4, záhrada 

o výmere 549 m2, zapísaných na liste vlastníctva č. 1400, k. ú. Rybáre, obec Sliač,  

      vo vlastníctve Jána Hazuchu ml. (v ½), nar. 05.09.1950, trvale bytom Beskydská 3975/6, 

Banská Bystrica-Rudlová a Miluše Akúčovej, rod. Hazuchovej (v ½) nar. 12.07.1953, trvale bytom 
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Krivánska 6143/12, Banská Bystrica – Sásová, 

      do vlastníctva mesta Sliač, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, za kúpnu cenu 3 880,00 € 

(slovom tritisícosemstoosemdesiat eur). 

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

bremena) má na identifikované pozemky zriadené, rozhodnutím Okresného úradu Zvolen, 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 v celosti riadne užívať na osobné alebo podnikateľské účely, pričom mesto doteraz užíva 

vecné bremeno bezodplatne. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  10 

Za:  10 

Proti:  

Zdržali sa:  

Nehlasovali:   

  

10. Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech Slovenskej distribučnej a.s. Žilina – 

opakované schválenie uznesenia č. 190/2019 

 Pán Žabka – prednosta MsÚ uviedol, že táto zmluva bola prerokovaná na MsZ, bolo prijaté 

uznesenie, kde mesto schválilo túto zmluvu o zriadení vecného bremena. Kataster žiada o doplnenie 

údajov v zmluve.  

 Pán Petroch – právnik mesta uviedol, že mesto schválilo zmluvu o zriadení vecného 

bremena, ale kataster prerušil konanie tým, že žiada, aby v uznesení bolo jasne špecifikované, ktoré 

parcely sú zadržané, aby bol presne určený rozsah zaťaženej plochy, a a by bola určená cena 

vecného bremena.    

 Pani poslankyňa Sujová uviedla, že v poslednom bode d) je dohodnutá jednorazová odplata 

za zriadenie vecného bremena, opýtala sa či táto suma je už dohodnutá v zmluve podpísaná 

obidvomi stranami a na základe čoho bola suma 7 € určená.  

 Pá Petroch uviedol, že je to záležitosť z roku 2015, bola robená zmluva o budúcej zmluve 

o zriadení vecného  bremena.  

 

Uznesenie číslo 267/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

a) Zmluvu o zriadení vecného bremena v prospech oprávneného, Stredoslovenskej 

distribučnej ,a. s., Pri Rajčianke 2927/8, PSČ 010 47 Žilina, zapísanej v Obchodnom 

registri Okresného súdu Žilina v oddiely: Sa, vložka10514/L, na časti nižšie opísaných 

pozemkov, na ktorých sa realizuje stavba„Sliač – Pod kozákom, rozšírenie NNK siete 

pre záhradkársku osadu„  

b) Predmet vecného bremena spočívajúci v práve oprávneného z vecného bremena uložiť 

inžinierske siete, v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom č. 35912626-18/15, na 

časti týchto pozemkov : 
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 parcela registra „C“ KN č. 828, druh pozemku : zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 2213 m2, v rozsahu dielu č. 1 o výmere 40 m2, 

 parcela registra „ C „ KN č. 879/1, druh pozemku : ostatné plochy o výmere 1696 

m2, v rozsahu dielu č. 2 o výmere 1 m2, 

 parcela registra „C“ KN č. 879/2, druh pozemku : ostatné plochy o výmere 163 m2, 

v rozsahu dielu č. 3 o výmere 40 m2, 

 parcela registra „C“ KN č. 885, druh pozemku : zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 3061 m2, v rozsahu dielu č. 4 o výmere 1 m2, 

 parcela registra „C“ KN č. 1300/9, druh pozemku : zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 1260 m2, v rozsahu dielu č. 5 o výmere 63 m2, 

zapísaných Okresným úradom Zvolen, katastrálnym odborom, na liste vlastníctva č. 

877, pre katastrálne územie Rybáre, obec Sliač, v 1/1 v prospech mesta Sliač. 

c) Celkový rozsah vecného bremena 145 m2 tak ako je vyznačený geometrickým plánom 

č. 35912626-18/15. 

d) Zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu bez dane 

z pridanej hodnoty, zmluvne stranami zmluvy dohodnutú vo výške 7 €/m2, spolu za 

predmet vecného bremena 1015 € 

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

 že rozsah vecného bremena, ktoré je mesto Sliač povinné strpieť, bol zakreslený 

GEODING, spol. s r. o., Banská Bystrica, geometrickým plánom č. 35912626-18/15, úradne 

overeným Okresným úradom Zvolen, katastrálnym odborom, pod č. G1-158/2015 dňa 

13.04.2015. 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  10 

Za:  10 

Proti:  

Zdržali sa:  

Nehlasovali:   

 

11. Rozpočtové opatrenia 

 Dôvodovú správu k rozpočtovým opatreniam predložila p. Škarčáková – zamestnankyňa 

ekonomického úseku. Rozpočtové opatrenie 1/2020 sa v prevažnej miere týka zapojenia príjmov 

zostatkov finančných prostriedkov z minulých rokov (nevyčerpaný grant COOP Jednota, ktorý 

dostala MŠ J. Cikkera, poplatky rodičov, ktoré boli hradené v decembri na január, nevyčerpané 

finančné prostriedky nenormatívne za 4. Q 2019 pre ZŠ na dopravné a za učebnice, atď., (viď 

príloha č.1 k zápisnici). 

 Pani primátorka uviedla, že všetky príjmy, ktoré boli zapojené z minulých rokov, boli 

zapojené aj do výdavkovej časti rozpočtu.  

 Pani poslankyňa Sujová k rozpočtovému opatreniu uviedla, že nebolo jasné, čo bola časť A, 

B, C, D, na mail dostala aspoň 10 dokumentov. V takýchto dôležitých finančných veciach 

požiadala, aby boli materiály posielané dobre, vopred pripravené, aby nemusela 2 hodiny triediť 
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dokumenty. Opýtala sa na dotáciu 18 300 €  na FUN ZÓNU, ktorá je vo výdavkovej časti rozdelená 

na 8 300 € na FUN PARK a 10 000 € na rekonštrukciu futbalového ihriska. 

 Pani primátorka uviedla, že 18 300 € prišlo dokopy, v zmluve bolo 10 000 € na 

rekonštrukciu futbalového ihriska a 8 300 € na detské ihrisko ZŠ.  

 Pani poslankyňa Sujová sa opýtala na dotáciu z Úradu vlády vo výške 300 000 €. Pani 

primátorka uviedla, že zapojenie finančných prostriedkov do rozpočtu sa bude riešiť na budúcom 

zasadnutí MsZ.  

 

Uznesenie číslo 268/2020 

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 rozpočtové opatrenie č. 1/2020 v predloženom rozsahu. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  10 

Za:  10 

Proti:  

Zdržali sa:  

Nehlasovali:  

 Pani primátorka k rozpočtovému opatreniu 9/2019 (príloha č.2 k zápisnici) uviedla, že 

v rámci roku sa robia interné rozpočtové opatrenia, ktoré je možné korigovať len v rámci jedného 

programu a v rámci jednej rozpočtovej položky. Rozpočtové opatrenie 9/2019 je záverečné 

rozpočtové opatrenie, ktorým schvaľujeme zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov, ktorá 

nastala z dôvodu, že niečo sa nedočerpalo. Toto rozpočtové opatrenie sa schvaľuje každoročne tak, 

aby sa mesto zladilo s výkazmi na reálne čerpanie rozpočtu. Pani primátorka uviedla, že boli 

v priebehu roka zavedené kontrolné mechanizmy, každý štvrťrok sa načítava účtovná závierka škôl, 

čo sa predtým nerobilo. Ďalej uviedla, že ak škola alebo materská škola bude žiadať grant, musí o to 

požiadať aj mesto, aby sa to schválilo na MsZ, pretože ide o finančné prostriedky na spoluúčasť, 

ktoré sa navyšujú.    

 

Uznesenie číslo 269/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

b e r i e  n a  v e d o m i e  

zmenu rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 9/2019, ktoré upravuje stav čerpania rozpočtu za rok 

2019 na skutočný stav čerpania. 

Obsahom rozpočtového opatrenia 9/2019 je úprava jednotlivých položiek podľa čerpania 

k 31.12.2019 na skutočný stav a jeho súčasťou sú aj zmeny rozpočtov škôl v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Sliač. 
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Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  10 

Za:  10 

Proti:  

Zdržali sa:  

Nehlasovali:   

 

12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 01/2020 o organizácii miestneho fakultatívneho 

referenda 

 Pani primátorka uviedla, že takéto VZN mesto ešte nemalo prijaté. Vzhľadom k tomu, že 

nastáva potreba vyhlásiť referendum o R2, bol spracovaný návrh VZN o miestnom referende.  

 Pán Petroch uviedol, že je to všeobecne záväzný predpis, ktorý upravuje jedno z referend, 

ktoré môže MsZ vyhlásiť. Samotný zákon pozná ešte obligatórne referendum. Mesto využíva 

možnosť nechať na posúdenie obyvateľov a vysloviť svoje záväzné odporúčanie ako má MsZ 

postupovať. Návrh bol zverejnený 16.01.2020, boli doručené pripomienky od poslankyne Butášovej 

Bidleňovej, pripomienky boli vyhodnotené, 10 pripomienok bolo akceptovaných. Aby referendum 

malo význam sa navrhuje, aby to bolo referendum so záväzným odporúčaním, čo znamená, že nie je 

potrebná nadpolovičná účasť všetkých voličov, stačí jednoduchá účasť voličov, je veľmi dôležité 

stanoviť referendovú otázku.  

 Pán poslanec Slavkovský podporil návrh VZN, opýtal sa pána Petrocha, že v návrhu sa 

hovorí o miestnom referende, ale my ideme vyhlasovať fakultatívne miestne referendum, tak ktoré 

referendum sa ide schvaľovať, aký to bude mať význam pre nás.  

 Pani primátorka uviedla, že popisujeme fakultatívne preto, lebo ho nepopisuje zákon.  

 Pán Petroch uviedol, že pani poslankyňa Butášová Bidleňová navrhla jednu pripomienku, 

kde žiadala, aby súčasťou VZN bola možnosť obligatórneho referenda v prípade odvolania 

primátora mesta, alebo keď sa zlučuje alebo odčleňuje časť mesta, ktoré keď sa stanú právnou 

skutočnosťou, tak musí byť k nim vyhlásené referendum.  

 Pani poslankyňa Butášová Bidleňová uviedla, že ak mesto chce vyhlásiť referendum musí sa 

odvolávať na VZN, ale toto VZN nerieši obligatórne odôvodnenia, či nie je potrebné dať aj zákon 

do VZN.  

 Pán Petroch uviedol, že pokiaľ by sme museli organizovať referendum pre niektorý 

z dôvodov v odseku 2, tak by sme museli prijať VZN alebo doplniť už toto VZN o fakultatívne 

referendum.  

 Pán poslanec Slavkovský uviedol, že podľa informácií pani primátorky by mesto 

referendum nemalo nič stáť, nakoľko poslanci budú členovia referendových komisií. Podľa jeho 

informácií musí byť členom komisií v zmysle zákona vyplatená odmena za prácu v komisii.  

 Pani primátorka uviedla, že sa neriešila finančné stránka referenda, riešili sa podmienky, za 

akých môže byť referendum vyhlásené. Predtým, ako sa referendum vyhlási, musí byť známa 

otázka aj finančné krytie.  

 Pani poslankyňa Sujová uviedla, že je škoda, keď sa rieši takéto VZN zamerané na 

referendá, že nie je komplexné. Keď príde situácia, že bude potrebné riešiť obligatórne referendum, 

tak sa bude musieť VZN dopracovávať.  

 Pán Kujan uviedol, že si myslí, že otázka ohľadom referenda, ktorá sa týka rýchlostnej 

komunikácie je už za nami. Pretože referendum, keby sme chceli vyhlásiť v tejto fáze nemá  už 

žiadnu cenu.  



Č.j.    167-1190/2020                     Mesto Sliač.      Zápisnica z 12. rokovania MsZ dňa 20.02.2020 

 

 

 

12 
 

 

 Pani primátorka uviedla, že je to na rozhodnutí poslancov, stále si myslí, že mesto má väčšiu 

páku, síce je podpísaná petícia proti rýchlostnej komunikácii, ale nie je to stanovisko všetkých 

občanov. Ešte stále nie je rozhodnuté, proces nie je ukončený.  

 Pán poslanec Slavkovský navrhol zapracovanie pripomienky pani Butášovej Bidleňovej 

o špecifikácií podrobnejších dôvodov, podľa ktorých sa referendum vyhlasuje.   

 

Uznesenie číslo 270/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Sliač č. 01/2020 o vyhlásení miestneho referenda o dôležitej 

veci samosprávy podľa ustanovenia § 11a ods. 4 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  10 

Za:  10 

Proti:  

Zdržali sa:  

Nehlasovali:   

 

13. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 02/2020 o určení miesta a času zápisu detí do 1. 

ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sliač 

 Pani primátorka informovala, že mesto má prijaté VZN č.43/2015, ale je zmätočné, pretože 

v rámci § 2 - určenie miesta a času zápisu dieťaťa bolo napísané, že zápis sa určuje v termíne od 1. 

apríla do 30. apríla v pracovných dňoch od 14:00 hod. do 17:30 hod., v druhom bode bolo  

napísané, že keď sa určí termín, tak sa zverejní na nástenke. Minulý rok došlo k tomu, že na 

žiadnom MsZ sme termín zápisu detí do 1. ročníka neschvaľovali, pretože sa vychádzalo z tohto 

VZN. Navrhované VZN ruší pôvodné VZN z roku 2015 a nahrádza ho hlavne v bode 2, že mesto 

určilo čas zápisu v ZŠ na prvý po sebe idúci pracovný štvrtok a piatok v mesiaci apríl, ktorý 

predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať povinnú školskú dochádzku v čase 

od  14:00 hod. do 17:00 hod.. Pani primátorka uviedla, že k tomu VZN neprišli žiadne pripomienky.  

 

Uznesenie číslo 271/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

1. s ch v a ľ u j e 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sliač č. 2/2020 o určení miesta a času zápisu do  

1. ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Sliač s účinnosťou od 15.marca 

2020. 

2. r u š í 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sliač č. 43/2015 o určení miesta a času zápisu detí do 1. 

ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sliač, ktoré bolo schválené uznesením 

mestského zastupiteľstva č. 157/2015 dňa 10. decembra 2015. 
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Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  10 

Za:  10 

Proti:  

Zdržali sa:  

Nehlasovali:  

 

14. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sliač č. 02/2019 o miestnom poplatku za rozvoj – 

stanovisko k protestu prokurátora 

 Pani primátorka informovala, že VZN č.02/2019 bolo prijaté minulý rok s účinnosťou od 

1.1.2020. Vzhľadom k tomu, že niekto podal protest na prokuratúru, rozporoval jeden jediný článok 

2 § 2 písm. d), kde sme stanovili rozdielne hodnoty poplatku pri rôznych stavbách, čo prokurátor 

namieta, že je v rozpore so zákonom. Protest prokurátora bol prerokovaný aj na finančnej komisii 

s návrhom, že ostaneme na úrovni 20 €, tak ako je to aj pri iných stavbách. V rámci uznesenia sa 

navrhuje vyhovieť protestu prokurátora, zrušiť ustanovenie a nahradiť ho znením v súlade so 

zákonom č. 445/2015 o miestnom poplatku za rozvoj najneskôr do 30.6.2020.   

 

Uznesenie číslo 272/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

v y h o v u j e 

protestu prokurátora č. Pd 166/19/6611-7 zo dňa10.decembra 2019 proti ustanoveniu čl. 2, §2, 

písm. d) Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sliač č. 02/2019 o miestnom poplatku za rozvoj 

z dôvodu porušenia § 7 ods. 2 zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a navrhuje 

ustanoveniu čl. 2, § 2, písm. d) Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sliač č. 02/2019 o miestnom 

poplatku za rozvoj zrušiť a nahradiť ho znením v súlade so zákonom č. 447/2015 Z. z. o miestnom 

poplatku za rozvoj najneskôr do 30.06.2020. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  10 

Za:  10 

Proti:  

Zdržali sa:  

Nehlasovali:  
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15. Plán zasadnutí MsZ na rok 2020 

 Pani primátorka uviedla, že po vzájomnej dohode boli stanovené nasledovné termíny 

zasadnutí MsZ nasledovne: 

- 20.02.2020, 

- 05.03.2020, 

- 16.04.2020, 

- 25.06.2020, 

- 24.09.2020,  

- 19.11.2020. 

Ďalej pani primátorka  uviedla, že termíny môžu byť pozmenené a aj doplnené podľa potreby.  

 

Uznesenie číslo 273/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

plán zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2020: 

12. zasadnutie MsZ – 20.02. 2020 

13. zasadnutie MsZ – 05.03. 2020 

14. zasadnutie MsZ – 16.04. 2020 

15. zasadnutie MsZ – 25.06. 2020 

16. zasadnutie MsZ – 24.09. 2020 

17. zasadnutie MsZ – 19.11 .2020 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  10 

Za:  9 

Proti:  

Zdržali sa:                          1 – Ing. Milan Danko 

Nehlasovali:  

 

16. Správa hlavnej kontrolórky mesta o výsledkoch vykonaných kontrol za II. polrok 2019 

 Dôvodovú správu k bodu predložila p. Škorňová – hlavná kontrolórka mesta, dôvodová 

správa tvorí prílohu č.3 k zápisnici. 

 Pani primátorka sa opýtala na akú sumu bolo robené verejné obstarávanie.  

Pani Škorňová uviedla, že dvakrát sa navyšovala cena. Pôvodne to bolo 6 490 €, prvýkrát sa 

zvyšovala cena diela  o 500 €, druhýkrát o 700 €. V zmysle zákona o verejnom obstarávaní bola 

cena zvyšovaná v zmysle § 18 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní, zmenu zmluvy možno 

vykonať aj opakovane, ale suma všetkých zmien nesmie presiahnuť limit 50%, musia byť dôvody, 

prečo sa suma zvyšuje a nie sú známe ešte pred, ako sa obstaráva.   

Pani primátorka oponovala tým, že si myslí, že dôvod potreby prepracovanosti je vždy pri 

takýchto verejných obstarávaniach, nakoľko nemôžeme byť presvedčení, keď robíme územný plán, 

že všetci budú s tým spokojní a nebudú mať námietky. Malo sa s tým rátať, že dôjde k jeho 

prepracovaniu.    
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 Pán poslanec Urbanec navrhol zverejniť správu hlavnej kontrolórky na webovú stránku 

mesta, aby boli informovaní aj občania, nakoľko ide o rozsiahly materiál.  

 Pani primátorka uviedla, že pani kontrolórka podáva zbytočne obšírny výklad, lebo 

výsledkom celého materiálu bolo, že územný plán bol obstaraný v súlade so zákonom, dvakrát bola 

navyšovaná suma, pretože sa vyskytli záležitosti, ktoré bolo potrebné dofinancovať, vypracovanie 

tejto štúdie za ul. Družstevnou bolo neefektívne a nehospodárne, zbytočné, nakoľko pozemkom ide 

plynový uzáver. Pani primátorka uviedla, že pani Škorňová to chcela vysvetliť detailnejšie, aby boli 

vysvetlené dôvody.   

 Pán Koreň uviedol, že je škoda, že mesto na vypracovanie projektovej územnej  

dokumentácie vynaložilo finančné prostriedky. Mesto nepožiadalo o finančné prostriedky 

Ministerstva dopravy a výstavby, ktoré financuje realizáciu územných plánov. Okrem plynového 

uzáveru ide pozemkom aj vodovod.  

 Pani primátorka uviedla, že v súčasnosti, keď mesto čokoľvek rieši, tak ako prvé mesto 

hľadá siete.  

 

Uznesenie číslo 274/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

b e r i e   n a   v e d o m i e  

správu o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za 2. polrok 2019. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  10 

Za:  10 

Proti:  

Zdržali sa:  

Nehlasovali:  

 

17. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 2019 

 Dôvodovú správu k bodu predložila hlavná kontrolórka mesta p. Škorňová, ktorá tvorí 

prílohu č. 4 k zápisnici.  

 Pani primátorka uviedla, že požiadala pani kontrolórku o vykonanie kontroly efektívnosti 

predaja pozemkov IBV Juh ešte v lete a do dnešného dňa nemá ku kontrole žiadnu správu, 

v nedokončených kontrolách to nie je uvedené. Podľa zákona o obecnom zriadení má ako 

primátorka právo požiadať o vykonanie kontroly. Uviedla, že žiadne z kontrol, ktoré pani 

kontrolórka uviedla, neboli schvaľované na MsZ.  

 Pani Škorňová uviedla, že všetky kontroly, ktoré vymenovala boli schválené, kontrolu 

pozemkov zahrnula do plánu kontroly na I. polrok 2020, nakoľko ju o túto kontrolu požiadal aj p. 

Danko. Ďalej uviedla, že finančný okruh bol dôležitý.  

 Pani primátorka uviedla, že o kontrolu požiadala už v prvom štvrťroku 2019, kontrola 

nebola zahrnutá do plánu kontrol. Opýtala sa, prečo nie je kontrola zahrnutá v nedokončených 

kontrolách, prečo požiadavka primátora nebola akceptovaná, keď ju o to požiadal aj p. Danko.  

 Pani Škorňová uviedla, že kontrolu zahrnula do plánu kontrol na 1.polrok 2020 a kontrolu 

vykoná.  
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 Pani primátorka uviedla, že má výhradu k nezaradeným finančným prostriedkom vo výške 

526 000 € a teraz je identifikovaných 787 000 €. Osobne si myslí, že cca 500 000 € sa 

identifikovalo, zistilo sa, že sú to zostatky z minulých rokov, ktoré neboli zaradené do rezervného 

fondu. V minulom roku bolo zaradených 300 000 €, aby sa mesto nedostalo do rozpočtového dlhu. 

Všetky finančné prostriedky sú identifikované, pretože sú z minulých období. Opýtala sa, či sa ide 

teraz skúmať 245 000 € po položke spätne, z ktorého obdobia zostávali, to už nie je možné.  

 Pani Škorňová navrhla pani primátorke nech príde k nej do kancelárie a ona jej to ukáže 

príslušné výpočty. Povedala, že celú kompletný materiál kontroly finančného okruhu za rok 2017 

jej poslala mailom vypracované v exceli. Opýtala sa pani primátorky, keď sa išiel robiť záverečný 

účet za rok 2018, bola porada zamestnancov, kde sa rozdelilo, čo kto urobí. V rámci prebytku jej 

pani primátorka povedala, že toto bez jej pomoci sa neurobí. Na to pani Škorňová povedala, že 

dobre, že to urobí, aj keď jej poslanci zakazujú pomáhať a požiadala pani primátorku, aby svoju 

požiadavku tlmočila poslancom. Na to jej pani primátorka povedala, že poslancom nič hovoriť 

nebude.  

 Pani primátorka povedala, že pani Škorňová dostala zvýšený úväzok z dôvodu, že 

metodicky usmerňuje, robí interné predpisy a pomáha. Opýtala sa, prečo nebola zahrnutá kontrola 

do tohto momentu. Zistila sa nehospodárnosť vypracovania projektu. Čím neskôr sa zisťujú 

nehospodárnosti, tak je problém to vymáhať. Predaj pozemkov je maximálne neúčelný, zle 

zaúčtovaný. Ak z minulých rokov zostalo neidentifikovaných cca 500 000 € a v rezervnom fonde 

len 100 000 €, tak ako je možné, že zo starých rokov nám dokázalo zostať toľko peňazí, a za 

posledných 8 rokov nič navyše, a míňame ešte aj z tých 500 000 €. Jej prioritou je nájsť peniaze za 

posledných 8 rokov, ktoré sa presunuli do rezervného fondu a prečo tak málo, pretože tie pozemky 

museli byť ziskové, boli tam vybudované siete, predaj pozemkov bol vykonávaný dražbou, mesto 

nemohlo ísť pod cenu. Z dôvodu efektívneho hospodárenia finančných prostriedkov je v súčasnosti 

robená dôkladná finančná kontrola, sú robené krycie listy na každú zmluvu, ale staré roky stále 

vychádzajú na povrch. Robí sa poriadok v pohľadávkach, sú neodpísané pohľadávky z roku 2011, 

čo neriešila, lebo bola nová, hlavná ekonómka odišla na materskú dovolenku, nemal sa tomu kto 

venovať, to isté bolo so záverečným účtom. Kontrola, ktorá má byť od kontrolórky vykonávaná, má 

byť daná a zadefinovaná, a nie je len o financiách. Kontrolu za rok 2019 považuje za nedostatočne 

zameranú, pretože zákon o obecnom zriadení hovorí o ďaleko dôležitejších kontrolách, ktoré majú 

byť.  

 Pani Škorňová uviedla, že už má systém kontroly obehu finančného okruhu nastavený tak, 

že už 4.2.2020 pred odoslaním účtovnej závierky vedela, či je to správne, alebo nie je, aký je 

prebytok, ekonomický úsek sa ešte do včerajšieho dňa zaoberal posledným rozpočtovým opatrením 

za rok 2019. Snaží sa o to, aby tomu rozumela.  

 Pani poslankyňa Sujová navrhla, ak aj pani primátorka dá vykonať nejakú kontrolu, má na to 

právom, ale poslanci majú právo byť o tom informovaní, na žiadnom zastupiteľstve nebola táto 

informácia. Je za to, ak sú ďalšie kontroly zo strany pani primátorky, aby boli o tom informovaní 

poslanci.  

 Pani Škorňová uviedla, že skutočne túto kontrolu odsunula, ale nie úmyselne. Tiež ju pani 

primátorka požiadala o kontrolu odpadov, ktorú urobila.    

 Pán poslanec Urbanec požiadal ekonomický úsek a pani primátorku, zástupcu o spoluprácu. 

Navrhuje urobiť kontrolu pozemkov ako prednostnú pred inými zadanými kontrolami.  

 Pán Šimončík sa opýtal pani kontrolórky, že je tomu už rok, keď sa rozprávalo o kronike 

mesta. Kronika za uplynulé volebné obdobie nie je uzavretá. Sú urobené tri mesiace, ale ani tie 

nezodpovedajú zásadám ako sa má kronika písať. Nie je zaznamenaný vývoj mesta za tak dlhé 

obdobie. Už v minulosti upozorňoval p. Bakšu predsedu kultúrnej komisie.  
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 Pani Škorňová uviedla, že má odfotený list od p. Borbélyho, bývalého kronikára mesta. 

Mesto ho vyzývalo v decembri 2019, on sa vyjadril, že odovzdal zväzky kroník zodpovednej 

zamestnankyni Mestského kultúrneho strediska dňa 2.9.2019 spolu s inventárom a archivačnou 

skriňou. Pani primátorka uviedla, že v archivačnej skrini nie je nič. Uviedla, že odovzdal návod na 

tvorbu kroniky.  

 Pani poslankyňa Butášová Bidleňová  uviedla, že túto otázku riešili na zasadnutí MsZ, kde 

bola predstavená nová kronikárka mesta p. Šípková, ktorá dorobí kroniku za chýbajúce roky, 

v rozpočte bola navýšená aj položka na kroniku z dôvodu, že je potrebné dopracovať chýbajúce 

roky.  

 Pani primátorka uviedla, že pani Šípková ide dorobiť dva roky spätne. Ostatné roky sa budú 

žiadať od p. Borbélyho.   

 Pán Petroch uviedol, že posledný neschválený zápis kroniky je za rok 2013.   

   

Uznesenie číslo 275/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

b e r i e  n a  v e d o m i e 

správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 2019. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  10 

Za:  9 

Proti:                                  1- Ing. Milan Danko 

Zdržali sa:  

Nehlasovali:   

 

18. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na 1. polrok 2020 

 Dôvodovú správu k bodu predložila p. Škorňová – hlavná kontrolórka mesta, ktorá tvorí 

prílohu č.5 k zápisnici.  

 Pani primátorka sa opýtala na zverejnenú zvýšenú vnútornú kontrolu za rok 2018 v pláne 

kontrolnej činnosti, opýtala sa, či sa ide znovu kontrolovať rok 2018.  

 Pani Škorňová odpovedala, že tam uviedla dôvody, prečo nie sú dokončené kontroly.  

 Pani primátorka uviedla, že v pláne je uvedené, že sa idú dokončovať nezrealizované 

kontroly HK z roku 2019, a jednou z nich je, že sa ide robiť zvýšená pomoc?  

 Pani Škorňová uviedla, že ide o dokončenie nezrealizovaných kontrol HK z roku 2019 

z dôvodu potreby zvýšenia vnútornej kontroly v roku 2019. 

 Pani primátorka uviedla, že nie je potrebné, aby tom boli uvedené dôvody, v pláne ju 

zaujíma dokončenie nezrealizovaných kontrol za rok 2019, potrebné je ich najprv vymenovať, a až 

potom uviesť dôvody.  

 Pani Škorňová súhlasila a zároveň vymenovala nezrealizované kontroly – kontrola 

dodržiavania zmlúv o nájme mestského majetku, nájomné zmluvy súvisiace s využívaním 

mestských pozemkov a budov, kontrola účelnosti hospodárnosti a zákonnosti použitia finančných 

prostriedkov mesta na rozvojové aktivity, projektové dokumentácia a súvisiace výdavky, zriadenie 

vecných bremien z roku 2017, kontrola účelnosti a hospodárnosti použitia finančných prostriedkov 

mesta na kúpu nakladača, zhotovenie spevnených plôch v roku 2018, kontrola zameraná na 
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používanie služobných motorových vozidiel, vedenie evidencie jázd, vyhotovenie PHM za rok 

2018 a 2019, kontrola pohľadávok vykázaných k 31.12.2019, kontrola hospodárnosti a efektívnosti 

a účelnosti vynakladania verejných prostriedkov na prevádzku a na mzdy na úseku služieb 

obyvateľstva za rok 2018, v rámci kontroly vedenia kroniky požiadala p. Šimončíka o súčinnosť.    

 Pani primátorka požiadala o doplnenie do plánu kontrolnej činnosti kontrolu organizácií 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Ďalej je potrebné vykonať kontrolu aktuálnosti a účinnosti 

všeobecne záväzných nariadení mesta, pretože je na meste kontrola z NKÚ a ukázalo sa, že niektoré 

VZN prijaté v minulosti sú neaktuálne. 

 Pani Škorňová uviedla, ak sa presunie 400 000 € do rezervného fondu, tak to musí mať 

niečím podložené.   

  

Uznesenie číslo 276/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e  

plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na 1. polrok 2020. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  10 

Za:  10 

Proti:  

Zdržali sa:  

Nehlasovali: 

 

19. Odpis pohľadávok 

 Pani primátorka informovala, že ide o pohľadávky z roku 2011 – 2013. Pri pohľadávkach 

uvedených v dôvodovej správe boli niektoré organizácie vymazané v roku 2011, to znamená, že 

fakturácia v danom období už nemala byť, alebo si mesto malo nárokovať pohľadávku v konkurze, 

iba jedna z pohľadávok bola vymazaná ex offo. Myslí si, že cca 13 000 € odpísať len tak, ako 

neodbytné pohľadávky z roku 2011, je smutné, pretože tieto peniaze mohlo mesto získať do 

rozpočtu. Momentálne mesto nemá inú možnosť, len tieto pohľadávky odpísať.  

 Pán Petroch uviedol, že sa ozvali exekútori s tým, že ukončujú exekúcie, ktoré trvali 5 

rokov, vyčíslili mestu finančné prostriedky na každý exekučný prípad, ide o niekoľko tisíc eur, 

ktoré bude musieť mesto zaplatiť exekútorom, pretože exekúcie boli platné do roku 2018 a nikto ich 

neobnovil.  

 Pani primátorka poukázala na to, že sa vymáhali pohľadávky od 5 eur a vyššie, čo je 

nehospodárne a neekonomické, pretože za každú pohľadávku prišiel poplatok vo výške 40 €, ide 

o škody z minulých rokov, ktoré vznikli mestu. Ďalej uviedla, že v súčasnosti je plnenie ohľadom 

výberu daní vo výške 98%.  

 Pán poslanec Danko uviedol, že ešte nie sú zahrnuté poplatky za hrobové miesta, sú to veci, 

ktoré sa mali riešiť už v minulosti.  

 Pán poslanec Moravčík uviedol, že pokiaľ ide o pohľadávky z roku 2011, niektoré firmy 

boli v konkurze, v prvom rade sa uspokojuje štát, zdravotná, sociálna poisťovňa, až potom mesto. 

Pán Moravčík uviedol, že minulí poslanci hájili záujmy mesta, keď sa začalo voči dlžníkom 

exekučné konanie. Mesto je povinné vymáhať pohľadávky od občanov.  
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 Pani Škorňová uviedla, že keď sa stala hlavnou kontrolórkou, robila kontrolu daňových 

pohľadávok, daňové konanie sa nerobilo v zmysle daňového poriadku, rozhodnutia boli tlačené len 

jedenkrát a zaslali sa daňovníkom, na rozhodnutí nebola vyznačená právoplatnosť a vykonateľnosť.  

Exekúcie, ktoré spomínal p. Petroch boli už rozbehnuté, dodatočne boli vytlačené rozhodnutia a tie 

boli postúpené na exekúciu, vymáhali sa pohľadávky aj vo výške 3 €, čím vznikli trovy konania vo 

výške 40 €. V súčasnosti je daňové konanie vedené správne. Pani Škorňová uviedla, že prešla aj 

nedaňové pohľadávky, v minulosti navrhovala, že pohľadávku Pohoda Byt je potrebné odpísať. 

Evidenčný stav pohľadávok bol k 31.12.2017 cca 94 000 € a účtovný stav bol cca 79 000 €. Stále sa 

prenášal 15 000 € rozdiel, ktorý bolo treba vyčistiť a to nie je vec kontrolóra, to má robiť účtovník.  

 Pán poslanec Danko sa opýtal ako kontrolovala pani kontrolórka postup primátora pri 

vymáhaní pohľadávok exekučnou firmou, opýtal sa či advokátska kancelária vyzývala dotyčného 

na zaplatenie pohľadávky. Ako je možné, že prepadla päťročná lehota na obnovenie vymáhania  

pohľadávok. Opýtal sa pani Škorňovej, či sa zaujímala o prácu exekútora ohľadom pohľadávok.  

 Pani Škorňová uviedla, že exekútor nevyzýva, exekútor už robí zrážky, vyzývať malo mesto. 

Na otázku pána Danka odpovedala, že sa zaoberala pohľadávkami, komunikovala s exekútormi.  

 Pani primátorka uviedla, že kontrolu VZN a interných právnych predpisov avizovala preto, 

lebo keby bol interný predpis o tom, že od akej sumy sa začína vymáhať, tak by sa toto nestalo. 

Mesto sa snaží pracovať efektívne, ale stále sa objavujú chyby z minulých rokov, ktoré doteraz 

neboli odstránené. Je potrebné sa pripraviť na to, že z rozpočtu pôjde nečakané výdavky na 

exekúcie. Tiež poznamenala, že keby HK mesta vykonávala svoju prácu, tak ako je potrebné 

a kontrolovala všetko čo má, nedochádzalo by k plytvaniu finančných prostriedkov. 

 

Uznesenie číslo 277/2020 

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“) odpis 

nevymožiteľných pohľadávok v celkovej výške 13.245,70 € podľa priloženého zoznamu. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  10 

Za:  10 

Proti:  

Zdržali sa:  

Nehlasovali: 

 

20. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta 

 Pani primátorka uviedla, že nakoľko končí obdobie, na ktoré bola zvolená hlavná 

kontrolórka mesta Sliač, je potrebné vyhlásiť výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra. 

Podmienky pre vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra stanovuje zákon o obecnom zriadení, MsZ je 

povinné vyhlásiť voľbu hlavného kontrolóra tak, aby sa uskutočnila v posledných 60 dňoch 

funkčného obdobia doterajšieho hlavného kontrolóra (od 15. apríla do 15. júna 2020). Mesto 

spracovalo podklady na vyhlásenie voľby HK, voľba by sa uskutočnila na riadnom zasadnutí MsZ 

dňa 16. apríla 2020 o 14:15 hod., prihlášky do výberového konania je potrebné zaslať na MsÚ do 1. 
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apríla 2020. Funkčné obdobie novozvoleného hlavného kontrolóra bude od 16.6.2020 do 15.6.2026. 

Pani primátorka uviedla, že na základe zisťovania v iných mestách s podobným počtom obyvateľov 

sa navrhuje úväzok HK na 0,4 pracovného úväzku, tak ako to bolo v minulom období. Navýšenie 

úväzku na 0,6 pracovného úväzku bolo z dôvodu potreby vypracovania interných predpisov 

a metodického usmerňovania a pomoci.     

 Pani poslankyňa Sujová sa zamerala na znenie uznesenia, ktoré je dosť obsiahle. 

V dôvodovej správe je v § 20 ods. 1 zákona, ak kontrolór pracuje pre viaceré obce musí byť 

s dotknutými obcami uzatvorená zmluva o spolupráci. Uviedla, že to nie je povinnosť, nemusí, ale 

môže byť uzatvorená zmluva o spolupráci. Uzatvorenie zmluvy by znamenalo vyššiu 

administratívnu náročnosť najmä pre úrad, pretože výdavky súvisiace s výkonom funkcie 

kontrolóra by sa museli rozrátavať, refaktúrovať, refundovať. Pani Sujová uviedla, že nesúhlasí 

s pracovným úväzkom 0,4. Po diskusii s viacerými poslancami je za to, aby pracovný úväzok ostal 

nezmenený a to 0,6 pracovného úväzku, uviedla, že veľa kontrol nebolo dokončených, náročnosť 

práce bude aj v nasledujúcich rokoch. Navrhla zameniť bod 4 v uznesení za uznesenie, ktoré chýba 

a to je spôsob voľby hlavného kontrolóra, či bude voľba verejným alebo tajným hlasovaním. 

V bode 2 navrhla pani Sujová opraviť čas voľby HK zo 14:00 hod. na 14:15 hod.. Ďalej je potrebné 

sa dohodnúť v bode 6 uznesenia na menovaní trojčlennej komisie na otváranie obálok 

a vyhodnotení prihlášok.  

 Pani primátorka navrhla za členov komisie p. Petrocha, p. Škarčákovú a p. Mašurovú.  

 Pán poslanec Moravčík navrhol, aby bol v trojčlennej komisii aj niekto z poslancov. 

 Poslanci navrhli do komisie pani poslankyňu Sujovú.  

 Pani primátorka súhlasila s návrhom, za členov komisie navrhla p. Petrocha, Škarčákovú 

a p. Sujovú.  

 Pán Petroch informoval, že súčasný úväzok HK nebol stanovený v uznesení a ani nebola 

zmluva o spolupráci. Návrh súčasného uznesenia vyplýva zo zákona o obecnom zriadení. Pokiaľ 

HK vykonáva svoju funkciu pre viacero obcí, čo nie je protizákonné, obce by sa mali dohodnúť 

zmluvou o spolupráci v zmysle § 20 zákona o obecnom zriadení. Nevie posúdiť aká administratíva 

je spojená v rámci uzatvorenia zmluvy o spolupráci.  

 Pán poslanec Danko uviedol, že nesúhlasí s 0,6 pracovným úväzkom, nakoľko v správe HK 

za rok 2019 nie sú vykonané niektoré kontroly, ako jeden z dôvodov je uvedená metodická 

a poradenská činnosť, za ktorú bol pracovný úväzok navýšený z 0,4 na 0,6 pracovného úväzku.  

 

Uznesenie číslo 278/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

b e r i e  n a  v e d o m i e 

že výkon funkcie hlavnej kontrolórky mesta Sliač končí 15.06.2020, podľa ustanovenia  

§ 18a, ods. 8, písm. c), zákona č. 369/1991 Zb. o obecnom zriadení, uplynutím 6 ročného funkčného 

obdobia. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  10 

Za:  10 

Proti:  

Zdržali sa:  
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Nehlasovali:   

Uznesenie číslo 279/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

v y h l a s u j e 

na základe  ustanovenia § 18a, ods. 2, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, voľbu hlavného 

kontrolóra mesta Sliač, ktorá sa uskutoční 16. apríla 2020, o 14.15 hod., na riadnom zasadnutí 

mestského zastupiteľstva v zasadačke Mestského úradu Sliač, Letecká 1. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  10 

Za:  10 

Proti:  

Zdržali sa:  

Nehlasovali:  

 

Uznesenie číslo 280/2020 

Mestské zastupiteľstvo 

u r č u j e 

pre funkčné obdobie od 16.6.2020 do 15.6.2026, podľa ustanovenia § 18b zákona  

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, pracovný úväzok hlavného kontrolóra vo výške  

0,6 mesačného pracovného úväzku. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  10 

Za:  9 

Proti:                                  1 – Ing. Milan Danko 

Zdržali sa:  

Nehlasovali:  

 

Uznesenie číslo 281/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

u r č u j e 

spôsob voľby hlavného kontrolóra mesta verejným hlasovaním. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  10 
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Za:  10 

Proti:  

Zdržali sa:  

Nehlasovali:  

 

Uznesenie číslo 282/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

A/ pokyny pre organizáciu voľby nasledovne : 

a) lehota pre doručenie prihlášok kandidátov v elektronickej alebo písomnej podobe do 

podateľne Mestského úradu Sliač, Letecká 1, najneskôr do  

1. apríla 2020, 14.00 hod. 

b) prihlášku kandidát posiela v zalepenej obálke s označením :  

                       „Voľba hlavného kontrolóra mesta Sliač – Neotvárať„ 

c) obsah prihlášky : 

– životopis s priloženým motivačným listom, 

– písomný projekt koncepcie vykonávania kontrolnej činnosti, 

– úradne overené doklady preukazujúce zákonom požadované minimálne úplné 

stredné vzdelanie, 

– údaje potrebné na vyžiadanie si výpisu z registra trestov, 

– písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu 

v procese voľby hlavného kontrolóra, čestné prehlásenie podľa § 18, ods. 2, 

tretia veta, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

B/ osobnostné predpoklady kandidáta na výkon funkcie hlavného kontrolóra : 

– znalosť základných právnych  noriem samosprávy obcí a miest (zákon 

o obecnom zriadení, zákon o majetku obcí), 

– reprezentačné vystupovanie,  

– prezentačné a komunikačné schopnosti na úrovni vedúceho zamestnanca, 

– skúsenosti z doterajšej kontrolnej činnosti 

– schopnosť pracovať s PC na užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Excel, 

Power Point). 

C/ otváranie obálok s prihláškami kandidátov : 

– vyhodnotenie úplnosti prihlášok,  

– zápisnica o otváraní a vyhodnotení prihlášok, najneskôr 5 dní pred dňom voľby,  

– informovanie kandidátov, ktorých prihlášky nesplnili vyhlásené podmienky a neboli 

zaradení do volieb do 3 dní odo dňa otvárania obálok. 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  10 

Za:  10 

Proti:  

Zdržali sa:  
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Nehlasovali:  

Uznesenie číslo 283/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

m e n u j e 

trojčlennú komisiu na otváranie obálok a vyhodnotenie prihlášok v zložení: 

a) JUDr. Branislav Petroch 

b) Ing. Ivana Škarčáková 

c) doc., Ing., Andrea Sujová PhD. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  10 

Za:  10 

Proti:  

Zdržali sa:  

Nehlasovali:  

 

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

 Pani primátorka informovala poslancov ohľadom rýchlostnej komunikácii R2, že 

viceprimátor p. Danko bol nahliadnuť do spisu, ktorý zaslalo Ministerstvo životného prostredia na 

opätovné posudzovanie. 

 Pán Danko uviedol, že celý spis, ktorý je na Ministerstve životného prostredia má 

v elektronickej podobe na meste. Spolupracuje s p. Kujanom, aj na základe jeho žiadostí sa mesto 

snaží promptne reagovať, za čo mu poďakoval. Lehota, ktorá bola na Ministerstve životného 

prostredia, bola predĺžená na 60 dní. 

 Pán poslanec Urbanec požiadal p. Kujana, že na webovej stránke mesta je podstránka 

„Rýchlostná komunikácia R2“, kde by mohli byť zverejnené všetky dokumenty týkajúce sa R2.  

 Pani primátorka uviedla, že mala pripravený bod strategické dokumenty mesta, mesto síce 

má vypracovaný dokument Plán rozvoja mesta, ale tento plán nekorešponduje s tým, čo reálne 

v meste potrebujeme. Je potrebné vypracovať nasledovné dokumenty: 

- Koncepcia rozvoja práce s mládežou, 

- Koncepcia rozvoja cestovného ruchu, 

- Plán starostlivosti o zeleň,  

- Program rozvoja bývania, atď.  

Uvedené koncepcie sú potrebné pri čerpaní finančných prostriedkov z fondov. Mesto vyhodnotí, 

ktoré z koncepcií sú najdôležitejšie, a tie sa potom dajú spracovať.  

 Pani primátorka informovala, že máme na meste kontrolu z Najvyššieho kontrolného úradu, 

ktorá je zameraná na efektívne poskytovanie informácií občanom mesta, na VZN, interné predpisy.  

Kontrola mala výhrady voči roku 2018, pretože na VZN neboli údaje, ktoré sú potrebné, nie je 

evidencia aktuálnych VZN. Od roku 2019 je na prednej strane každého VZN napísané, ktoré je to 

VZN, ktorým VZN bolo nahradené. Tieto údaje kontrola považuje za zlepšenie prístupu občanov 

k predpisom mesta. Kontrola pozitívne ohodnotila zavedenie platobného terminálu na meste.  

 Pani primátorka informovala, že prišli finančné prostriedky vo výške 300 000 € z Úradu 

vlády SR na rekonštrukciu kina. Bola schválená dotácia 1,4 mil. eur na vybudovanie Centra 

sociálnych služieb. Ohľadom projektov informovala, že do 30. marca je potrebné podať projekt na 
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odstraňovanie bariér v doprave, do 17. apríla je výzva pre učebne pre ZŠ, do 8. mája je výzva pre 

vnútrobloky, mesto sa ide zapojiť do výzvy COOP Jednota a ide žiadať aj o dotáciu z Ministerstva 

financií na rekonštrukciu úradu – administratívnych priestorov budovy. Mesto bude žiadať 

o dotáciu na hroby 1. svetovej vojny, mesto sa plánuje zapojiť do výzvy energetického auditu 

budov.  

 Pani primátorka informovala, že bol zriadený Štatút škodovej komisie, škodová komisia 

bude riešiť škody do 5 000 €, vyššie škody budú posunuté na riešenie do finančnej komisie, ešte je 

potrebné doriešiť aké škody budú riešené MsZ.      

 

 

Uznesenie číslo 284/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

b e r i e  n a  v e d o m i e 

informáciu primátorky mesta o súčasnej situácii najmä o liste Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky o upovedomení o podkladoch pre rozhodnutie. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  10 

Za:  10 

Proti:  

Zdržali sa:  

Nehlasovali:  

 

22. Rôzne 

 Pán Petroch informoval o spore s firmou FDC ohľadom tepelného hospodárstva. V prvom 

kole mesto obstálo relatívne dobre, mesto bolo zaviazané sumou 56 000 €, na 93% má trovy 

konania uhradiť druhá strana. Odvolali sa obidve strany, mesto sa odvolalo z dôvodu, že mesto 

popiera aj tých 56 000 €, a žiadame, aby boli trovy konania hradené druhou stranou na 100%.  

 Pán poslanec Laskavý informoval poslancov o zasadnutí komisie dopravy, životného 

prostredia a odpadového hospodárstva, ktorá zasadala 3.2.2020 a riešila znovu zlegalizovanie 

zberného dvoru, činnosť kompostárne, činnosti súvisiace s odpadovým hospodárstvom v meste. 

Všetky povolenia na zberný dvor sú skoro vypracované, plánuje sa, že zberný dvor by mohol byť 

v prevádzke od 1.4.2020, kde by občania mohli nosiť, elektroodpad, drobný stavebný odpad, drevo 

a veľkoobjemový odpad. Od Okresného úradu má mesto súhlas na prevádzkovanie kompostárne do 

31.7.2021. Pán Laskavý informoval, že od 1.1.2021 musí mesto zabezpečovať vývoz kuchynského 

odpadu z domácnosti. Ďalej sa komisia zaoberala aj osadením a umiestnením polopodzemných 

kontajnerov v meste. Bol určený termín veľkoobjemových kontajnerov v meste, zber konárov, 

termíny budú zverejnené na stránke mesta. Ďalej požiadal o zasielanie materiálov na zasadnutie 

MsZ vopred, aby nebol problém za hlasovanie predloženého programu MsZ.   

 Pani poslankyňa Mikušková požiadala, aby boli všetkým poslancom zasielané zápisnice 

z komisií pri MsZ.  

 Pán poslanec Slavkovský požiadal o zasielanie navrhovaných VZN predtým, ako sa budú 

pripomienkovať, alebo stačí mailom poslať avízo, že návrh VZN je zverejnený na webovom sídle 

mesta.  
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 Pani primátorka uviedla, že sa internetová stránka bude prerábať, pretože aj materiály 

k zastupiteľstvu boli na webovej stránke zverejnené neskoro z dôvodu preplnenej kapacity. Už 

prebiehajú rokovania s dodávateľmi nových webových stránok a problém sa rieši. Ako príklad 

uviedla webové stránky Liptovského Mikuláša, Námestova a Rusoviec, ktorí  majú webové stránky, 

ktoré sú pre občanov veľmi prehľadné.  

Ďalej p. Slavkovský informoval o havarijnom stave obrubníkov na ceste, môže dôjsť ku 

kolízii pri prechode áut. Vyzval mesto, aby urobilo nápravu. Pán Slavkovský uviedol, že na ulici 

Kúpeľnej pri prechode na ulicu Jarnú je poškodený chodník. Keď mesto vie vynaložiť 25 000 € na 

auto a 23 000 € na projektovú dokumentáciu, tak by sa malo týmito havarijnými stavmi zaoberať.  

 Pani primátorka k tomu uviedla, že by sme si už mali odpustiť tieto invektívy, auto (Škoda 

Octavia) sa ide predať, pretože je náročné ho ďalej šoférovať na dlhšie služobné cesty, auto má 

najazdených 300 000 km. Uviedla, že považuje túto tému za uzavretú. K opravám uviedla, že je 

vypracovaná cena na vnútrobloky na ulici Cikkerovej v sume 74 000 € len na chodníky, mesto 

môže žiadať cca 13 500 €, zvyšok musí zaplatiť z rozpočtu. Mesto môže urobiť opravy z dôvodu 

havarijného stavu, ale tiež nemôže minúť na tieto opravy všetky peniaze. Teraz mesto dopláca na 

to, že sa tieto aktivity neriešili už v predchádzajúcich volebných obdobiach. Mesto sa snaží získať 

finančné prostriedky najmä z projektov. Pani primátorka uviedla, že komisia sa pôjde na havarijný 

stav ulíc pozrieť, tiež je havarijný stav mostíka na ulici Železničnej, ktorý sa už dlho rieši.  

 Pani poslankyňa Butášová Bidleňová uviedla, že má veľkú prosbu aj pre občanov, ktorí 

chodia na zasadnutia MsZ aj na pani primátorku, aby sa spoločne rešpektoval Rokovací poriadok 

MsZ, aby občania, keď si chcú niečo povedať, aby si to rozprávali v tichosti, nakoľko to poslancov 

vyrušuje a nedokážu sa sústrediť. V Rokovacom poriadku je uvedené, ak sa chce občan vyjadriť 

k niektorému bodu programu, tak sa musí o tom hlasovať.  

 Pán Karniš sa poďakoval pánovi Dankovi, že prišiel na stretnutie, ktoré zvolal športový 

futbalový klub. Stretnutie bolo zvolané za účelom informovanosti poslancov ohľadom fungovania 

tohto klubu. Pán Dano sa zúčastnil ako jediný z poslancov, niektorí poslanci sa ospravedlnili. 

Vyzval poslancov, že by bolo dobré, keby ziniciovali ďalšie stretnutie.  

 Pán poslanec Danko uviedol, že má vedomosť, že sa pani primátorka dohodla s pánom 

Karnišom, že určité veci bude informovať na ďalšom zastupiteľstve, pozitívne ohodnotil aktivitu 

pána Karniša aj to, že sa niektoré veci dotiahli dokonca. Bude potrebné dopracovať VZN 

o drobných zdrojov znečistenia. Ohľadne envirofondu uviedol, že tým, že mesto dostalo pokutu, 

čím nemôže mesto čerpať finančné prostriedky z envirofondu. Ako prioritu uviedol doriešenie 

situácie s vodou v Sampore, nakoľko na riešenie tohto problému bolo vynaložených už veľa 

finančných prostriedkov za minulého vedenia a bezvýsledne. Tiež poukázal na dlhodobé riešenie 

vodovodu a kanalizácie na ul. Mlynskej a Továrenskej. Ohľadom Centra sociálnych služieb 

uviedol, že ak sme občanom sľúbili, že to tam nebude umiestnené, tak z jeho pohľadu by sme mali 

dodržať slovo. Rozumie pani primátorke aj občanom, ktorí zdôrazňujú potrebu takého typu 

zariadenia, ale je potrebné jednať korektne aj voči tomu, čomu sme sa zaviazali. Čo sa týka 

prípravy podkladov na zastupiteľstvo, sám bol voči tomu kritický, a ak sa to nezmení, tak to bude 

ako prvý pripomienkovať.  

 Pani primátorka k problematike vody v Sampore uviedla, že mesto dostalo cenové ponuky, 

ale je tu jeden problém, že tie cenové ponuky sú diametrálne odlišné. Je možné tam dať stavebný 

uzáver, ale je potrebné urobiť niečo s tou vodou pre občanov, ktorí tam bývajú.  

 Pán Žabka uviedol, že je potrebné urobiť úpravu vody z dôvodu vyššieho výskytu železa 

a mangánu, ale voda je nezávadná.  

 Pán poslanec Urbanec uviedol, že realizácia vrtu bola odsúhlasená na zastupiteľstve 

poslancami a nikto nemohol vedieť, že voda bude obsahovať vyššie hodnoty železa a mangánu.  
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 Pani primátorka k situácii na ul. Mlynskej a Továrenskej uviedla, že minulý týždeň prišla 

odpoveď zo Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, že nás nezaradia do programu v roku 2020, 

pretože to nie je pre nich rentabilné a ekonomické. Zároveň nás upozornili na to, že momentálne nie 

sú na to fondy, mestá, ktoré žiadali o fondy v roku 2018, boli uspokojené. Mesto podalo žiadosť 

o envirofond, ale odpoveď ešte neprišla.  

 Pán poslanec Moravčík k výstavbe Centra sociálnych služieb uviedol, že to bude 

podporovať v každom prípade. Keby vedel, že bolo stretnutie s občanmi ohľadom Centra 

sociálnych služieb určite by sa bol zúčastnil. Keď mesto získalo na výstavbu takéhoto zariadenia 

peniaze, jednoznačne je za jeho výstavbu.  

 Pani primátorka uviedla, že už minulý rok sa plánovalo stretnutie s občanmi za účelom 

vysvetlenia informácií, posledné dva mesiace sa snažila nájsť termín na stretnutie. Deň pred 

zastupiteľstvom prišlo stanovisko, že nám poskytli dotáciu na realizáciu stavby. Stretnutie 

s občanmi iniciovala za účelom urobenia kompromisom v rámci toho projektu, aby bol pre občanov 

priechodný. Išlo len o stretnutie s občanmi, či vieme v rámci toho projektu nájsť kompromis, a ak 

áno, tak aby oni povedali dôvody, prečo s tým nesúhlasia.  

 Pán poslanec Urbanec navrhol, že by možno pomohlo, keby odprezentovala tento projekt 

pani Turčanová, pretože ľudia nevedia o aký projekt ide, myslia si, že to bude komunitné centrum 

pre rómov, sociálne slabších ľudí, že sa stavba bude dotýkať bytového domu.  

 Pani primátorka uviedla, že takéto informácie sa šírili z dôvodu, že všetko sa riešilo 

vyhláškou, s občanmi sa nekomunikovalo. Chyba bola, že sa tieto informácie nedementovali v čase, 

keď sa s občanmi dalo ešte rozprávať a už pri projekte nachádzať kompromisy. Pani primátorka 

uviedla, že k tejto téme sa ešte vrátime.  

 Pán poslanec Kocúr uviedol, že po včerajšom stretnutí mal ešte niekoľko telefonátov od 

občanov. Poďakoval pani primátorke za uskutočnenie stretnutia s občanmi, že sa táto téma otvorila. 

Absolútne súhlasí, aby sa ešte uskutočnilo ďalšie stretnutie, kde sa občanom podrobne vysvetlí o čo 

sa jedná. Už po včerajšom stretnutí niektorí občania zmenili svoj názor, že nie sú radikálne proti, 

pretože pochopili, že tam nebudú bezdomovci. Občania ho požiadali, aby tlmočil ich požiadavku, 

že chcú mať presne zadefinované, na aký účel bude budova slúžiť, a že veci, o ktorých sa včera 

hovorilo, ako napríklad zmena projektu, či je to reálne, alebo či ide len o nejaké zavádzanie. 

Požiadal o uskutočnenie stretnutia s občanmi, možno s architektom, ľuďmi, ktorí to vedia 

dopodrobna vysvetliť.  

 Pani primátorka k zmene projektu uviedla, že mesto nebude zasahovať dovnútra projektu, 

zmení sa vchod do budovy, aby ostali parcelné čísla, ktoré sú v projekte. Ide o zmeny, ktoré je 

možné uskutočniť počas realizácie projektu. Stretnutie s občanmi je potrebné ešte uskutočniť, je 

potrebné s nimi komunikovať.  

 Pani poslankyňa Šichtová uviedla, že je určite potrebné zvolať stretnutie s občanmi, žiadni 

asociáli tam nebudú, pretože skupiny ľudí ako bezdomovcov mesto ani nemá. O ďalšom stretnutí 

s občanmi by chcela vedieť, pretože ako predseda sociálno-zdravotnej komisie o už uskutočnenom 

stretnutí ani nevedela.        

  

23. Interpelácie poslancov 

 Pani poslankyňa Butášová Bidleňová požiadala, aby boli na webovom sídle mesta 

zverejňované zmluvy a objednávky ohľadom rekonštrukcie interiéru MsÚ, pretože nie je žiadna 

informácia na základe čoho sa rekonštrukcia realizuje. Občania sa na ňu obracajú s otázkou, kedy 

budú vychádzať mestské novinky. Ak sú dátumy uzávierok noviniek, aby sa zverejnili.  

Pani primátorka ohľadom rekonštrukcie MsÚ odpovedala, že boli vybúrané dve zárubne, 

momentálne sa spracováva ponuka, objednávka bude urobená zajtra, cena bude 2 000 €, veľká časť 

rekonštrukcie sa realizuje sponzorsky, ale keďže ju zatiaľ nevieme oceniť, darovacia zmluva zatiaľ 
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nie je. Mestský úrad bude platiť dvere, stropné svetlá a časť prerábky. Niektoré práce boli 

vykonávané zamestnancami služieb pre obyvateľov.  

K mestským novinkám pán Žabka uviedol, že na mesto bol zaslaný list z Ministerstva 

kultúry, že vydávanie mestských noviniek máme registrované ako štvrťročník. Nakoľko boli 

vydané len dva výtlačky v minulom roku je potrebné to prerokovať v MsZ, či sa budeme držať tejto 

periodicity výtlačkov, alebo sa to zmeníme ako občasník.      

 

24. Odpovede na interpelácie z predchádzajúceho MsZ  

 

25. Slovo pre verejnosť 

Pán Bálint sa opýtal, aká je situácia s kruhovým objazdom pri MsÚ, pretože bol svedkom 

dopravnej zápchy, autá stáli až pod cintorínom a pomaly sa posúvali. Ďalej poukázal na to, že veľa 

áut smerom zo Zvolena zvýšenou rýchlosťou potom prechádzajú ulicou Zvolenskou a spomaľovač 

nespĺňa svoju funkciu. Upozornil na to, že ulica Zvolenská nemá vybudovaný chodník a pri 

odbáčaní na ulicu Hájnickú šoféri nerešpektujú pravidlo pravej ruky. Opýtal sa, či nie je možné 

nahradiť existujúci spomaľovač novým. Ďalej sa opýtal, či by nebolo na uváženie strom, ktorý je za 

autobusovou zastávkou v Hájnikoch, odstrániť.  

 Pani primátorka k dopravnej zápche uviedla, že to nie je vinou kruhového objazdu, stáva sa 

to častokrát, je to vtedy, keď majú na bráne v kasárňach zvýšenú ochranu, kedy detailnejšie 

pozerajú autá. Ide sa robiť nová brána medzi Sliačom a Sielnicou, čím by sa dopravné zápchy mali 

odstrániť. Ku kruhového objazdu uviedla, že na VÚC je žiadosť o vybudovanie kruhového objazdu. 

Mesto je ochotné dať urobiť projekt z vlastných peňazí, ale sa čaká na písomný súhlas VÚC, že 

projekt bude reálne použitý. Pani primátorka uviedla, že peň zo stromu bude odstránený, bude tam 

iná stavebná aktivita.    

 

26. Záver 

 Pani primátorka ukončila zasadnutie MsZ, poďakovala poslancom za účasť na zasadnutí. 

  

       Ing., Mgr. et Mgr. Ľubica Balgová 

        primátorka mesta 

 

 

 

 

Mgr. Michaela Mašurová, zapisovateľka 

 

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

  

 

Overovatelia zápisnice : 

 

Ondrej Laskavý, overovateľ                               ............................................... 

 

Mgr. Katarína Šichtová, overovateľ                    ............................................... 
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K bodu č. 11 : Rozpočtové opatrenie č. 1/2020                               Príloha č.1 

Predkladá: Ing. Ivana Škarčáková, ekonomický úsek 

 

Dôvodová správa 

 

MsZ sa predkladá Rozpočtové opatrenie č. 1/2020 (ďalej len „RO č. 1/2020“) a to v súlade so 

zákonom č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v nasledovnom rozsahu: 

 

Príjmová časť 

a) Navýšenie ostatných príjmov o sumu 4588,56€ - úhrada odvodov za zamestnanca z vyplatenej 

náhrady mzdy Mgr. Nemcom na účet mesta 

b) Príjmové finančné operácie- vrátenie nevyčerpaných finančných prostriedkov rozpočtových 

organizácií z r. 2019: 

- 417,16 nevyčerpané fin. prostriedky z grantu Coop Jednota pre MŠ J.Cikkera 

- 1 448,38€ vrátenie fin. prostriedkov z r.2019 pre MŠ J.Cikkera 

- 2 088,80€ nevyčerpané nenormatívne fin. prostriedky z r.2019 pre ZŠ A.Sládkoviča 

- 18 300,-€ zapojenie dotácie z UPSVR z r. 2019 na rozvoj športu (FUN ZÓNA) do príjmov 

mesta 

- 9 000,-€ zapojenie dotácie z r. 2019 na kamerový systém do príjmov mesta 

- 8 000,-€ zapojenie dotácie z r. 2019 z Úradu vlády na detské ihrisko pre MŠ J.Cikkera 

- 17 241,60€ nevyčerpané fin. prostriedky z r.2019 – dotácia na stravu z UPSVR 

- 12 124,96€ - vratka zostatku vlastných príjmov ZŠ A.Sládkoviča -strava 

-   5 071,71€ - vratka zostatku vlastných príjmov ZŠ A.Sládkoviča-prevádzka 

 

Celkové navýšenie príjmovej časti RO 1/2020 78 281,17€. 

 

Výdavková časť 

a) Materská škola J.Cikkera – navýšenie výdavkov: 

- 417,16€ – vrátenie účelovo viazanej dotácie z r.2019 Coop Jednota 

- 1448,38€ - vrátenie nevyčerpaných fin. prostriedkov z r. 2019(458,-€ z projektu VUC 

zamerané na výchovu a vzdelávanie+ 882,-€ platba rodičov v r.2019 na r. 2020 + 84,-€ 

zostatok na príjmovom účte k 31.12.2019 + 24,38€ zostatok na výdavkovom účte 

k 31.12.2019) 

- 8000,-€ - dotácie z ÚV SR na detské ihrisko MŚ J.Cikkera 

b) ZŠ A. Sládkoviča – navýšenie výdavkov: 

- 2088,80€ - vrátenie PK pre ZŠ A.Sládkoviča (1967,80€ dopravné+121,-€ učebnice) 

- 4588,56€ prefinancovanie úhrady odvodov zamestnanca z náhrady mzdy z náhrady mzdy 

Mgr. Nemca (zo 14.882,-€) 

- 5.238,46€ - účelová dotácia ZŠ na úhradu odvodov zamestnávateľa z náhrady mzdy Mgr. 

Nemca (zo 14.882,-€) – financované z rezervy školstva 

- 12 124,96€ - prevedenie zostatku vlastných príjmov ZŠ A.Sládkoviča z r.2019 -strava 

-   5 071,71€ - prevedenie zostatku vlastných príjmov ZŠ A.Sládkoviča z r.2019 -prevádzka 

 

c) Zníženie výdavkov na rezervu školstva vo výške 5928,46€ (690,- ZUŠ odstránenie hav. stavu + 

5238,46€ odvody za Mgr. Nemca) 

d) ZUŠ – účelová dotácia vo výške 690,-€ na odstránenie havarijného stavu budovy ZUŠ 
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(maľovanie a odstránenie vlhkosti) – financované z rezervy školstva 

e) Zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 4.2. (Bezpečnosť v meste) o 9000,-€ 

nevyčerpaná dotácia z r. 2019 na kamerový systém 

f) Navýšenie kapitálových výdavkov na detské ihriská o 8300,-€ - nevyčerpaná dotácia z r.2019 na 

výstavbu zóny FUN PARK. 

g) Navýšenie bežných výdavkov v podprograme 3.5. „Prevádzka a údržba objektov mesta“ 

o 10.000€ na rekonštrukciu futbalového ihriska – nevyčerpaná dotácia z r.2019 

h) Navýšenie výdavkov (11.2) o 17.241,60€- vratka - nevyčerpaná dotácia z UPSVR na stravu (na 

r. 2020 poslali nové normatívy, suma sa nedočerpala) 

 

Celkové navýšenie výdavkovej časti RO 1/2020 o 78 281,17€. 

 

Uvedené rozpočtové opatrenia nemajú vplyv ako na príjmovú, tak ani na výdavkovú časť rozpočtu. 

 

 

Návrh na uznesenie 

 

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 – 

rozpočtové opatrenie č. 1/2020 v nasledovnom rozsahu : 
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K bodu č. 11 : Rozpočtové opatrenie č. 9/2019                                      Príloha č.2 

Predkladá:  Ing. Ivana Škarčáková 

 

Dôvodová správa 

 

MsZ sa predkladá Rozpočtové opatrenie č. 9/2019 (ďalej len „RO č. 9/2019“) a to v súlade so 

zákonom 

č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) z dôvodu potreby úpravy rozpočtu mesta 

Sliač na skutočné čerpanie za obdobie 12.12.-31.12.2019 v nasledovnom rozsahu: 

 

Príjmová časť 

a) Bežné príjmy sa RO 9/2019 navyšujú o 326.396,99€ na celkovú sumu 4.710.186,19€ , 

celkové navýšenie oproti schválenému rozpočtu je 562.923,40€ 

b) Kapitálové príjmy sa RO 9/2019 znižujú o 14.461,03€ na celkovú sumu 51.761,00€ , 

celkové zníženie oproti schválenému rozpočtu je 346 862,56€ 

c) Finančné operácie sa RO 9/2019 znižujú o 38.458,20€, pričom na základe tohtoročných 

schválených rozpočtových opatrení sa celková suma finančných príjmových operácií 

kumulatívne navýšila o 163.518,88€ oproti schválenému rozpočtu. 

 

Celkové navýšenie príjmovej časti RO 9/2019 o 302.399,82€. 

 

Výdavková časť 

a) Bežné výdavky sa RO 9/2019 navyšujú o 55.428,54€, celkové navýšenie bežných výdavkov 

oproti schválenému rozpočtu je 39.853,24€ 

b) Kapitálové výdavky sa RO 9/2019 znižujú o 24.655,67€, celkovo sa kapitálové výdavky na 

základe prijatých RO v priebehu roka znížili o 234.308,97€ zníženie oproti schválenému 

rozpočtu je 234 308,97€ 

c) Finančné výdavkové operácie sa RO 9/2019 znižujú o 2.066,53€, pričom na základe 

tohtoročných schválených rozpočtových opatrení sa celková suma finančných 

výdavkových operácií kumulatívne znížila o 11.066,53€ oproti schválenému rozpočtu. 

 

Celkové navýšenie výdavkovej časti RO 9/2019 o 28.706,34€. 

 

Týmto rozpočtovým opatrením sa zvýšil prebytok rozpočtu mesta Sliač o 273.693,48€. 

 

 

Návrh na uznesenie 

MsZ schvaľuje, 

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

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

rozpočtové opatrenie č. 9/2019 ktoré upravuje stav čerpania rozpočtu za rok 2019 na 

skutočný 

stav čerpania. 

Obsahom RO 9/2019 je úprava jednotlivých položiek podľa čerpania k 31.12.2019 na skutočný 

stav a jeho súčasťou sú aj zmeny rozpočtov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sliač. 
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K bodu č. 16  Správa z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky                               Príloha č.3 

 

 

Predkladá: Ing. Miroslava Škorňová, hlavná kontrolórka 

                                                                                                                                                            

 

 

V zmysle § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. predkladám mestskému zastupiteľstvu 

nasledujúcu správu o výsledkoch z kontrolnej činnosti ku dňu konania zastupiteľstva. 

Kontroly boli vykonané na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 104/2019 so 

zameraním na kontrolu účelnosti, hospodárnosti a zákonnosti použitia verejných zdrojov na 

rozvojové aktivity (projektové dokumentácie a súvisiace výdavky) pri obstaraní:  

 

1) ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY – CENTRÁLNA MESTSKÁ ZÓNA 

2) ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY RYBÁRE JUH – BLOK 2 

3) IDEOVEJ URBANINSTICKEJ ŠTÚDIE „RYBÁRE POD KÚPEĽMI JUH“  

 

 

1) OBSTARANIE ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY – CENTRÁLNA MESTSKÁ ZÓNA 

 

Predmet kontroly Overiť a zhodnotiť účelnosť, zákonnosť a hospodárnosť 

použitia verejných zdrojov pri obstaraní projektovej 

dokumentácie ÚP centrálnej mestskej zóny 

Kontrolované obdobie 2016 - 2018 

Záver:  

 

Pri kontrole obstarania územného plánu zóny – centrálna mestská zóna neboli zistené 

nedostatky. Kontrola bola ukončená správou č. 8020/2019.  

 

Obstarávanie a schvaľovanie územnoplánovacej dokumentácie sídelných útvarov a zón je 

jednou zo samosprávnych funkcií obce, ktorá obci vyplýva z § 4 ods. 3) písm. j) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení a z § 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. Stavebného zákona.  

 

Obstarávateľ a zhotoviteľ musia byť dve rôzne osoby. V prípade obstarania územnoplánovacej 

dokumentácie centrálnej mestskej zóny bola z hľadiska jej obstarania dodržaná:  

 

- zákonnosť - dve nezávislé osoby – obstarávateľ a zhotoviteľ 

 

- hospodárnosť – pri obstarávaní predmetnej dokumentácie bol dodržaný zákon o verejnom 

obstarávaní ako aj smernica mesta Sliač o verejnom obstarávaní.  

 

- účelnosť  je daná v dokumente „Zadanie – územný plán zóny  - Centrálna mestská zóna mesta 

Sliač“ z júna 2016“ 

 

 

Celkové výdavky na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie -  územný plán zóny – 

Centrálna mestská zóna:  
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Zabezpečenie činností súvisiacich s obstaraním územnoplánovacej 

dokumentácie „územný plán zóny Centrálna mestská zóna mesta Sliač“ 

 

2 128,00 

Vypracovanie územného plánu zóny - Centrálna mestská zóna  

 

9 550,00 

Geodetické zameranie  

 

3 999,60 

Spolu 15 677,60 

 

 

V nasledovnom texte je podrobnejšie popísané vyhodnotenie účelnosti, hospodárnosti 

a zákonnosti použitia verejných zdrojov pri obstaraní územného plánu zóny – Centrálna mestská 

zóna.  

 

Vyhodnotenie účelnosti použitia verejných prostriedkov  

Dôvody pre obstaranie územného plánu zóny – centrálna mestská zóna mesta Sliač sú uvedené 

v dokumente „Zadanie – územný plán zóny  - Centrálna mestská zóna mesta Sliač“ z júna 2016, 

v ktorom sa hovorí že:  

„Jedným z hlavných dôvodov bolo, že poslednou platnou územnou-plánovacou dokumentáciou pre 

centrálnu časť mesta Sliač bol Doplnok k ÚPN zóny Sliač – Centrum, schválený uznesením MsZ 

16/95 zo dňa 18.12.1995 a UPN mesta Sliač, vypracovaný SAŽP Banská Bystrica, 07/2005, 

schválený uznesením MsZ č. 71/2005.  

Dôvodom pre vypracovanie ÚPN Z Centrálnej mestskej zóny mesta Sliač sú tieto skutočnosti:  

- Potreba vypracovania ÚPZ Z Centrálnej mestskej zóny mesta Sliač vyplýva zo záväznej 

časti ÚPN mesta Sliač – Zmeny a doplnky č. 06 

- Obmedzená využiteľnosť vyššie uvedeného doplnku ÚPN zóny Sliač – Centrum vzhľadom na 

značný časový odstup od jeho vypracovania 

- Potreba premietnutia zmien faktického stavu a využitia územia  

- Potreba premietnutia a zohľadnenia vlastníckych vzťahov k pozemkom a objektom  

- Potreba premietnutia zmien, ktoré priniesli nové spoločenské a sociálno-ekonomické 

podmienky 

- Potreba prehodnotenia a aktualizácie pôvodných koncepčných a rozvojových zámerov 

vzhľadom k doterajšiemu územnému a ekonomickému vývoju územia a k reálnym 

predpokladom výhľadového rozvoja 

- Potreba zosúladenia obsahu a rozsahu ÚPD s platnými legislatívnymi normami, 

predovšetkým s novelizovaným zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (návrh verejnoprospešných stavieb, návrh regulatívov územného rozvoja a pod.) 

- Potreba riešenia aktuálnych územných, priestorových a funkčných požiadaviek 
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Cieľom obstarania ÚPN Z Centrálnej mestskej zóny mesta Sliač je získanie aktuálnej 

územnoplánovacej dokumentácie s podrobnosťou riešenia v objektovej skladbe, potrebnej pre 

dlhodobé usmerňovanie investičnej činnosti v riešenom území a výrazne napomáhajúcej pri 

určovaní zastavovacích podmienok v rámci územného rozhodovania. “ 

 

 

Vyhodnotenie hospodárnosti a zákonnosti použitia verejných prostriedkov 

 

a) zabezpečenie činností súvisiacich s obstaraním územnoplánovacej dokumentácie 

„územný plán zóny Centrálna mestská zóna mesta Sliač“ 

 

Finančný limit: zákazka s nízkou hodnotou do 20 000 € bez DPH 

Výber dodávateľa vykonaný na základe výzvy na predkladanie ponúk  

Kritérium výberu – najnižšia cena 

Cena s DPH – víťazná ponuka = 1 990 € s DPH 

Vybraný dodávateľ: eR Star, s.r.o., Trieda SNP 75, Banská Bystrica 

S vybraným dodávateľom bola uzatvorená  Zmluva o obstaraní územnoplánovacej 

dokumentácie (Mandátna zmluva) zo dňa 1.12.2016 

 

 

Dodávateľ eR Star, s.r.o. (sumarizácia výdavkov) 

 

Interné číslo 

faktúry 

Zmluvná 

fakturácia - 

Suma s 

DPH 

Fakturácia 

nad rámec 

zmluvy (čl. 

III ods. 4 

mandátnej 

zmluvy 

Fakturácia 

spolu 

Predmet fakturácie 

777/2016 240,00 0,00 240,00 Zmluvná fakturácia podľa čl. III 

ods. 2 písm. a) mandátnej 

zmluvy = 240 €, fakturácia 

v súlade so zmluvou 

88/2017 540,00 40,00 580,00 Zmluvná fakturácia podľa čl. III 

ods. 2 písm. b) mandátnej 

zmluvy = 540 €, zmluvná cena 

bola oproti skutočnej 

fakturácií vyššia = 590 € 

800/2018 1128,00 180,00 1308,00 Zmluvná fakturácia podľa čl. III 

ods. 2 písm. c) a d) mandátnej 

zmluvy = (540 € + 400 €) x 1,2= 

1020 € s DPH + fakturácia nad 

rámec zmluvy čl. III ods. 3) 

mandátnej zmluvy vo výške 180 

€ s DPH 

Spolu 1308 € s DPH 
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Spolu 1908,00 220,00 2 128,00  

 

Záver:  

Dodávateľ sa počas trvania zmluvy stal platiteľom DPH. Dodatok zmluvy, ktorý by dokladoval túto 

skutočnosť uzatvorený nebol. Skutočná vyfakturovaná suma (vrátane DPH – týka sa iba faktúry 

800/2018) bola v súlade so sumou dohodnutou v predmetnej mandátnej zmluve. Výber 

dodávateľa bol uskutočnený v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní ako aj so smernicou 

mesta Sliač o verejnom obstarávaní.  

  

 

b) Vypracovanie územného plánu zóny - Centrálna mestská zóna  

 

Finančný limit: zákazka s nízkou hodnotou do 20 000 € bez DPH 

Výber dodávateľa vykonaný na základe výzvy na predkladanie ponúk  

Kritérium výberu – najnižšia cena 

Cena s DPH – víťazná ponuka = 9 550 € s DPH 

Vybraný dodávateľ: Ing. Arch. Tomáš Sobota – TS design, Komenského 11, 974 01  

Banská Bystrica 

S vybraným dodávateľom bola uzatvorená Zmluva o dielo č. 01-ÚPZ/2017 zo dňa 

18.1.2017 

 

Porovnanie fakturácia vs zmluva 

Interné číslo 

faktúry 

Dodávateľ Suma s 

DPH 

Predmet fakturácie 

986/2017 Ing. Arch. 

Tomáš 

Sobota – TS 

design 

6 600,00 I. a II. etapa "Územný plán zóny Sliač, Centrálna 

mestská zóna" (prípravné práce a zhotovenie 

návrhu UPN zóny  

732/2018 Ing. Arch. 

Tomáš 

Sobota – TS 

design 

2 950,00 III. a IV. Etapa ÚPZ - Sliač, Centrálna mestská 

zóna (dopracovanie návrhu v zmysle 

pripomienok z prerokovania, spracovanie 

čistopisu po schválení MsZ Sliač v troch 

vyhotoveniach, prílohou faktúry sú protokoly 

o odovzdaní a prevzatí diela 24.8.2018 

a 26.9.2018  

Spolu 9 550,00 Fakturácia bola v súlade so zmluvou 

 

Výber dodávateľa bol uskutočnený v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní ako aj so 

smernicou mesta Sliač o verejnom obstarávaní.  

3) Geodetické zameranie  

463/2017 3 999,60 GEODET 

spol. s r.o. 

Polohopisné a výškopisné zameranie 

Centrálnej mestskej zóny, Katastrálne 

územie Hájniky, Rybáre 
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Zadanie zákazky bolo vykonané priamym zadaním na základe objednávky č. 9/1700131 zo dňa 

25.5.2017. V zmysle smernice mesta Sliač o verejnom obstarávaní je možné zákazku do 5000 € 

zadať priamo bez výberu dodávateľa.  

2) OBSTARANIE ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY RYBÁRE JUH – BLOK 2 

 

Predmet kontroly 1) Overiť a zhodnotiť účelnosť, zákonnosť a hospodárnosť 

použitia verejných zdrojov pri obstaraní projektovej 

dokumentácie územného plánu zóny JUH BLOK 2 

2) Odkontrolované boli faktúry a príslušná dokumentácia k 

fakturácií (zmluvy, úhrady, zúčtovanie, verejné obstarávanie 

– tj. finančné operácie súvisiace s predmetnými dodávkami 

služieb).  

 

Kontrolované obdobie 2016 - 2018 

Záver:  

 

Pri kontrole obstarania územného plánu zóny – Sliač Rybáre Juh Blok 2 neboli zistené 

nedostatky. Kontrola bola ukončená správou č. 810/2020.  

 

Obstarávanie a schvaľovanie územnoplánovacej dokumentácie sídelných útvarov a zón je 

jednou zo samosprávnych funkcií obce, ktorá obci vyplýva z § 4 ods. 3) písm. j) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení a z § 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. Stavebného zákona.  

 

Obstarávateľ a zhotoviteľ musia byť dve rôzne osoby. V prípade obstarania územného plánu 

zóny Sliač Rybáre Juh Blok 2 bola z hľadiska jeho obstarania dodržaná:  

 

- zákonnosť - dve nezávislé osoby – obstarávateľ a zhotoviteľ 

 

- hospodárnosť – pri obstarávaní predmetnej dokumentácie bol dodržaný zákon o verejnom 

obstarávaní ako aj smernica mesta Sliač o verejnom obstarávaní.  

 

- účelnosť  je daná v dokumente „Zadanie – územný plán zóny  - IBV JUH – BLOK 2 

 

 

Celkové výdavky na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie -  územný plán zóny – 

IBV JUH BLOK 2 

 

Zabezpečenie činností súvisiacich s obstaraním územnoplánovacej 

dokumentácie Sliač Rybáre IBV JUH Blok 2 

 

2 437,23 

Vypracovanie územného plánu zóny Sliač Rybáre IBV JUH Blok 2 

 

7 690,00 

Geodetické zameranie  1 680,00 
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Spolu 11 807,23 

 

 

 

V nasledovnom texte je podrobnejšie popísané vyhodnotenie účelnosti, hospodárnosti 

a zákonnosti použitia verejných zdrojov pri obstaraní územného plánu zóny – Centrálna mestská 

zóna.  

 

Vyhodnotenie účelnosti použitia verejných prostriedkov 

 

Dôvodom pre vypracovanie územného plánu zóny Rybáre Juh – Blok 2 boli nasledovné skutočnosti 

uvedené v dokumente („Zadanie územný plán zóny Sliač Rybáre – Juh, Blok 2“) 

 

3) Potreba vypracovania ÚPN Z vyplýva zo záväznej časti ÚPN mesta Sliač – ZaD č. 06 

4) Potreba premietnutia a zohľadnenia vlastníckych vzťahov k pozemkom v riešenom území 

5) Potreba zosúladenia urbanistickej koncepcie s platným ÚPN mesta Sliač – ZaD č. 06 

6) Potreba zosúladenia obsahu a rozsahu územnoplánovacej dokumentácie (ÚPD) s platnými 

legislatívnymi normami, predovšetkým s novelizovaný zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (návrh verejnoprospešných stavieb, návrh regulatívov 

územného rozvoja a pod.) 

7) Potreba riešenia aktuálnych územných, priestorových a funkčných požiadaviek 

 

Cieľom obstarania je získanie aktuálnej územnoplánovacej dokumentácie s podrobnosťou riešenia 

v objektovej skladbe, potrebnej pre dlhodobé usmerňovanie investičnej činnosti v riešenom území 

a výrazne napomáhajúcej pri určovaní zastavovacích podmienok v rámci územného rozhodovania.  

 

Vyhodnotenie hospodárnosti a zákonnosti použitia verejných prostriedkov 

 

Zabezpečenie činností súvisiacich s obstaraním územnoplánovacej dokumentácie „územný plán 

zóny Sliač Rybáre – Juh, Blok 2 

 

Finančný limit: zákazka s nízkou hodnotou do 20 000 € bez DPH 

Výber dodávateľa vykonaný na základe výzvy na predkladanie ponúk  

Kritérium výberu – najnižšia cena 

Cena s DPH – víťazná ponuka = 1954 € s DPH 

Vybraný dodávateľ: eR Star, s.r.o., Trieda SNP 75, Banská Bystrica 

S vybraným dodávateľom bola uzatvorená  Zmluva o obstaraní územnoplánovacej 

dokumentácie (Mandátna zmluva) zo dňa 25.11.2016 
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Dodávateľ eR Star, s.r.o. (sumarizácia výdavkov) 

 

Interné číslo 

faktúry 

Zmluvná 

fakturácia - 

Suma s 

DPH 

Fakturácia 

nad rámec 

zmluvy (čl. 

III ods. 

4,5,6 

mandátnej 

zmluvy 

Fakturácia 

spolu 

Predmet fakturácie 

778/2016 240,00 0,00 240,00 Zmluvná fakturácia podľa čl. III 

ods. 2 písm. a) mandátnej 

zmluvy = 240 €, fakturácia 

v súlade so zmluvou 

518/2017 590,00 119,23 709,23 Zmluvná fakturácia podľa čl. III 

ods. 2 písm. b) mandátnej 

zmluvy = 590 €, fakturácia 

v súlade so zmluvou + 

fakturácia nad rámec zmluvy vo 

výške 119,23 € 

634/2018 1128,00 360,00 1488,00 Zmluvná fakturácia podľa čl. III 

ods. 2 písm. c) a d) mandátnej 

zmluvy = (540 € + 400 €) x 1,2= 

1020 € s DPH + fakturácia nad 

rámec zmluvy čl. III ods. 3) 

mandátnej zmluvy vo výške 180 

€ s DPH 

Spolu 1308 € s DPH 

Spolu 1 958,00 479,23 2 437,23  

 

Záver:  

Dodávateľ sa počas trvania zmluvy stal platiteľom DPH. Dodatok zmluvy, ktorý by dokladoval túto 

skutočnosť uzatvorený nebol. Fakturácia vrátane DPH – týka sa iba faktúry 634/2018.  

Celková fakturácia zo strany dodávateľa presahuje zmluvne dohodnutú odmenu o 4 € (zmluvne 

dohodnutá bola vo výške 1954 € vrátane DPH.  Do tejto sumy nie sú zahrnuté zmluvne dohodnuté 

položky „naviac“ ( čl. III ods. 4,5 mandátnej zmluvy). Dodávateľ ich fakturoval vo výške 479,23 €.  

V súvislosti so zmluvne dohodnutou fakturáciou nad rámec odmeny uvádzam, že dodávateľ si 

vo faktúre č. 518/2017 fakturoval cestové náklady a poštovné v celkovej hodnote 59,23 €. Táto 

položka bola fakturovaná nad rámec zmluvy a  nie v súlade s čl. III ods. 4,5 mandátnej 

zmluvy.  

Cestovné a poštovné by si mal dodávateľ zaúčtovať vo svojej účtovnej evidencii ako náklad a jeho 

výnosom by mala byť iba odmena za vykonanú prácu. Preto túto skutočnosť považujem za 

fakturáciu nad rámec zmluvy a konštatujem porušenie § 6 a § 7 zákona č. 315/2015 Z.z o finančnej 

kontrole a audite v znení neskorších predpisov a upozorňujem na nesprávny a formálny výkon 

základnej finančnej kontroly. Nakoľko mesto začiatkom roku 2019 prijalo opatrenia vo veci výkonu 

základnej finančnej kontroly nebudem už v rámci tejto kontroly požadovať odstránenie 

nedostatkov, nakoľko opatrenia už boli vykonané. Upozorňujem však, že v prípade fakturácie na 
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základe zmluvy je potrebné pri výkone základnej finančnej kontroly porovnať fakturované položky 

s predmetom zmluvy s výškou odmeny. V prípade nesprávnej fakturácie je potrebné faktúru vrátiť, 

najvhodnejšie so sprievodným listom.  

Výber dodávateľa bol uskutočnený v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní ako aj so 

smernicou mesta Sliač o verejnom obstarávaní.  

  

c) Vypracovanie územného plánu zóny – Sliač Rybáre JUH BLOK 2  

 

Finančný limit: zákazka s nízkou hodnotou do 20 000 € bez DPH 

Výber dodávateľa vykonaný na základe výzvy na predkladanie ponúk  

Kritérium výberu – najnižšia cena 

Cena s DPH – víťazná ponuka = 6 490 € s DPH 

Vybraný dodávateľ: Ing. Arch. Martin Repický, J. Kozáčeka 146/13, 960 01  Zvolen 

S vybraným dodávateľom bola uzatvorená Zmluva o dielo č. 01-ÚPZ/2016 zo dňa 

13.12.2016 

Predmetná zmluva bola upravená dodatkom č. 1 zo dňa 20.2.2017. Predmetom dodatku je 

dohoda zmluvných strán, že zhotoviteľ spracuje naviac dokumentáciu Zmeny a Doplnky 

č. 08 k Územnému plánu mesta Sliač. Podľa územného plánu mesta Sliač zmeny 

a doplnky č. 08 v textovej časti v bode A.1 je uvedené, že predmetom riešenia zmien 

a doplnkov 08 k územnému plánu mesta Sliač je rozčlenenie rozvojovej Obytnej zóny 

Rybáre – Juh na samostatné urbanistické bloky a to Obytná zóna Rybáre – Juh 

a Obytná zóna Rybáre Juh, Blok 2.  

Potreba vypracovania dokumentácie nad rámec zmluvy vyplynula z ustanovenia § 12 

stavebného zákona, ktorý hovorí, že územný plán zóny možno spracovať pre časť obce, ak 

v územnom pláne obce sú vymedzené územia, pre ktoré je možné obstarať územný plán 

zóny.  

V dôsledku uzatvorenia dodatku z dôvodu potreby vypracovať ZaD č. 08 územného plánu 

mesta bola navýšená cena diela o 500 €.  

Konečná cena diela po uzatvorení 1. dodatku  vrátane prác naviac predstavovala sumu 

6 990 €.   

 

Následne bol k predmetnej zmluve uzatvorený dodatok č. 2 zo dňa 5.9.2018. Predmetom 

dodatku bola úprava ceny diela na základe navýšenia rozsahu a obsahu predmetu plnenia 

o potrebu doriešenia širších koncepčných súvislostí vo vzťahu k bezprostredne 

naväzujúcim rozvojovým územiam v časti Rybárov s cieľom nájsť optimálne riešenie 

umožňujúce bezkolízny rozvoj budúcich rozvojových lokalít. Z uvedeného dôvodu bola 

navýšená cena za 2. etapu zhotovenia diela o 700 €.  

Konečná cena diela po uzatvorení dodatku č. 2 vrátane prác naviac predstavovala sumu 

7690 €.   

Záver:  

Zákazka bola navýšená celkovo o sumu 1200 €. Článok VI. Cena diela ods. 4 predmetnej 

zmluvy o dielo hovorí, že v cene diela nie sú zahrnuté výkony nad bežný štandard 

územného plánu zóny ako prípadné spodrobňujúce a špecifické prieskumy (dopravné, 

ekologické a pod.) a štúdie, kapacitné posúdenia (križovatiek, kapacitný stav verejných sietí 

a pod.), enviromentálne posúdenia (EIA a pod.) presahujúce štandarný rámec spracovania 

ÚPZ, iné doplnkové neštandardné výkony, ktorých potreba sa v čase uzavretia tejto zmluvy 

nedala predpokladať.  
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Mesto Sliač vypracovalo k tejto zákazke s nízkou hodnotou súťažné podklady, v ktorých je 

popísaný predmet zákazky. K zmene zmluvy došlo v dôsledku nepredvídateľných 

okolností, ktoré mesto pri obstaraní zákazky nepoznalo.  

Pri zmene zmluvy v dôsledku nepredvídateľných okolností platí, že hodnota všetkých 

zmien nesmie presiahnuť 50 % hodnoty pôvodnej zmluvy. Zmenu zmluvy možno vykonať 

aj opakovane, ale suma všetkých zmien nesmie presiahnuť limit 50 % (§ 18 ods. 5 zákona 

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov).  

 

 

Porovnanie fakturácia vs zmluva vrátane dodatku č. 1 a č. 2 

Interné číslo 

faktúry 

Dodávateľ Suma 

s DPH 

Predmet fakturácie 

101/2017 Ing. Martin 

Repický 

500,00 Práce v zmysle dodatku č. 1 – vyhotovenie 

dokumentácie Zmeny a Doplnky č. 08 

k Územnému plánu zóny mesta Sliač 

556/2018 Ing. Martin 

Repický 

3490,00 I. etapa spracovanie návrhu dokumentácie  na 

prerokovanie  

700/2018 Ing. Martin 

Repický 

3 700,00 2. etapa – dopracovanie návrhu v zmysle 

pripomienok z prerokovania, pre žiadosť 

o stanovisko podľa § 25 stavebného zákona 

3. etapa – spracovanie čistopisu  

    

Spolu 7690,00 Fakturácia bola v súlade so zmluvou 

s príslušnými dodatkami 

 

Výber dodávateľa bol uskutočnený v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní ako aj so 

smernicou mesta Sliač o verejnom obstarávaní.  

 

4) Geodetické zameranie  

535/2016 1680,00 GEODET 

spol. s r.o. 

Polohopisné a výškopisné zameranie 

pre ÚPZ Sliač Rybáre – Juh, kat. 

územie Rybáre 

 

Zadanie zákazky bolo vykonané priamym zadaním na základe objednávky č. 8/1600228 zo dňa 

16.8.2016. V zmysle smernice mesta Sliač o verejnom obstarávaní je možné zákazku do 5000 € 

zadať priamo bez výberu dodávateľa.  
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3) OBSTARANIE IDEOVEJ URBANINSTICKEJ ŠTÚDIE „RYBÁRE POD KÚPEĽMI 

     JUH“  

 

Predmet kontroly  

Mesto Sliač obstaralo v roku 2017 ideovú urbanistickú štúdiu „ 

Sliač Rybáre pod kúpeľmi juh“, ktorá rieši ideový urbanistický 

návrh lokality Sliač – Rybáre pod kúpeľmi juh.   

 

Cieľom kontroly je kontrola účelnosti, hospodárnosti 

a zákonnosti použitia verejných zdrojov na  obstaranie uvedenej 

dokumentácie vrátane súvisiacich výdavkov.    

 

Kontrolované obdobie 2017 

 

Záver:  

Kontrolou boli zistené nedostatky, o ktorých bol spísaný návrh správy č. 83/2020.  

V súvislosti s obstaraním vyššie uvedenej projektovej dokumentácie bolo konštatované 

porušenie rozpočtových pravidiel, ktoré sú dané zákonom o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy. K uvedenému porušeniu by s veľkou pravdepodobnosťou nebolo došlo, keby 

uvedená projektová dokumentácia bola predložená na prerokovanie mestskému zastupiteľstvu 

a jej prerokovaniu by predchádzalo prerokovanie v príslušnej komisii.   

Kompetencia mestského zastupiteľstva bola v tomto prípade opomenutá, napriek tomu, že mu 

to priamo vyplýva zo zákona o obecnom zriadení, ktorý vyhradzuje mestskému zastupiteľstvu 

právo schvaľovať územný plán obce alebo jeho časti a kompetencie rozvoja jednotlivých 

oblastí života.  

Preto zastávam názor aj predmetná urbanistická štúdia mala byť predložená na rokovanie 

mestského zastupiteľstva.  

 

Vyhodnotenie účelnosti, hospodárnosti a zákonnosti použitia verejných prostriedkov pri 

obstaraní ideovej urbanistickej štúdie Sliač Rybáre pod kúpeľmi juh a porušenie 

 

Porušenie § 19 ods. 6 písm. j) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého sa verejné prostriedky môžu používa 

na krytie nevyhnutných potrieb a opatrení vyplývajúcich z osobitných predpisov. Subjekt 

verejnej správy je povinný pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, 

efektívnosť a účinnosť ich použitia.  

 

 

Zdôvodnenie:  

Mesto Sliač vynaložilo v roku 2017 za účelom obstarania ideovej urbanistickej štúdie Sliač – 

Rybáre pod kúpeľmi juh výdavky vo výške 4 400 € (cena vyhotovenia ideovej urbanistickej 

štúdie = 2 500 € + cena za vyhotovenie polohopisného a výškopisného zamerania Rybáre pod 

kúpeľmi juh = 1 900 €). 

 

 

Dokumentácia bola spracovaná za účelom „spodrobnenia územného plánu s cieľom 

zadefinovať budúce priestorové vzťahy v území.“ 
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V územnom pláne mesta Sliač – dodatok 6 – v textovej časti B.20.12. sú uvedené územia na 

ktoré je potrebné obstarať a schváliť územnoplánovaciu dokumentáciu. Je tu uvedené aj 

predmetné územie Obytná zóna rybáre pod kúeľmi juh s poznámkou, že pre túto lokalitu je 

potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny.  

 

Ideová urbanistická štúdia bola vedením mesta obstaraná svojvoľne. Neexistuje uznesenie 

mestského zastupiteľstva mesta Sliač o tom, že by schválilo zámer mesta podporiť 

individuálnu výstavbu v tejto lokalite, prípadne sa na nej podieľať.  

 

Vypracovaná dokumentácia nebola predložená na rokovanie mestského zastupiteľstva 

a mestské zastupiteľstvo nedostalo možnosť uvedenú dokumentáciu prerokovať (§ 11 ods. 4 

písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení obecné zastupiteľstvo rozhoduje 

o základných otázkach života obce a je mu v zmysle uvedeného ustanovenia vyhradené 

schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života 

obce).  

 

Súčasťou podnetu pre vykonanie tejto kontroly bola informácia, že územím, ktoré je 

predmetom riešenia ideovej urbanistickej štúdie vedie hlavný prívod plynu, čo dokazuje 

mapa so zakreslením potrubia v riešenom území (zdroj informačný systém MOBEC). 

 

V súčinnosti so súčasnou architektkou mesta bolo predmetné územie dohľadané 

v územnom pláne (Územný plán mesta Sliač Zmeny a Doplnky č. 6, číslo výkresu 5/2, 

výkres riešenia verejného technického vybavenia – energetika). V územnom pláne mesta 

je však hlavné plynové potrubie zakreslené okrajom riešeného územia.  

 

Z uvedeného vyplýva, že v územnom pláne mesta toto potrubie zakreslené nie je, 

v informačnom systéme MOBEC sa už nachádza.  

 

Mesto zhotoviteľovi predmetnej dokumentácie nedodalo ním požadované informácie v súlade 

so zmluvou o dielo (konkrétne informácie o existujúcej dopravnej a technickej 

infraštruktúre), v textovej časti štúdie sa bližšie informácie o technickej infraštruktúre 

nenachádzajú.  

 

V rámci kontroly bol preverený aj registratúrny denník mesta. Korešpondencia vo veci žiadosti 

o vyjadrenie SPP Distribúcia a.s. k územiu, ktoré rieši ideová urbanistická štúdia Sliač Rybáre 

pod kúpeľmi juh  resp. odpoveď od SPP Distribúcia, a.s. v registratúre mesta Sliač nájdená 

nebola.    

 

Ideová urbanistická štúdia neplní účel, na ktorý mala byť vypracovaná a jej úžitková hodnota 

pre mesto je minimálna v porovnaní s výdavkami, ktoré boli na tento účel vynaložené.  

 

Podľa môjho názoru bolo účelné zaoberať sa otázkou výstavby novej lokality. Zo strany mesta 

však mali byť zosumarizované všetky relevantné informácie za účelom prípravy tohto 

územia, tak, aby „výsledná koncepcia výstavby“ mohla byť predložená mestskému 

zastupiteľstvu na prerokovanie, nakoľko v zmysle § 11 ods. 4 písm. c) zákona č. 369/1990 

Zb.  o obecnom zriadení práve obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach 

života obce a je mu v zmysle písmena c vyhradené schvaľovať územný plán obce alebo 
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jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce.  

  

Vynaloženie prostriedkov vo výške 4 400 € na obstaranie ideovej urbanistickej štúdie nie je 

plne hospodárne, efektívne a účinné, nakoľko úžitková hodnota ideovej urbanistickej štúdie 

pre mesto je nižšia ako je cena, ktorú mesto za predmetnú štúdiu zaplatilo.   

 

Napriek tomu, že vypracovanie ideovej štúdie neznamená konečné riešenie, vynaloženie 

verejných zdrojov za účelom obstarania ideovej urbanistickej štúdie Sliač – Rybáre pod 

kúpeľmi JUH by bolo plne efektívne a účelné, pokiaľ by boli dodržané zmluvné podmienky 

uvedené v článku IV. vyššie  uvedenej zmluvy a následne by zmluvné strany dospeli k záveru, 

že v uvedenej lokalite nie je možné stavať alebo prípadne by bola navrhnutá úplne iná 

výstavba rodinných domov, možno v menšom rozsahu, prípadne prekládka potrubia.  

 

Pokiaľ mesto chcelo disponovať kompletnými informáciami a podniknúť konkrétne kroky pre 

rozvoj tejto lokality, malo architektovi predložiť všetky podklady, ktoré boli dohodnuté 

v zmluve o dielo a pri preberaní vyhotovenej projektovej dokumentácie zabezpečiť kontrolu 

preberaného dokumentu.   

 

 

Celkové výdavky na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie -  Ideová urbanistická 

štúdia Sliač – Rybáre pod kúpeľmi Juh 

 

Vypracovanie dokumentácie Ideová urbanistická štúdia Sliač – Rybáre 

pod kúpeľmi Juh. 

 

Obstaranie bolo uskutočnené na základe zmluvy o dielo č. 01-ÚPZ/2016 zo 

dňa 24.8.2017 (Zmluva tvorí Prílohu č. 3 Návrhu správy). Výber dodávateľa 

uskutočnený nebol, zákazka bola zadaná na priamo.  Mesto však zákazku 

týmto spôsobom zadať mohlo, pretože podľa Smernice o verejnom 

obstarávaní v podmienkach samosprávy mesta Sliač platnej v čase 

obstarania bola povinnosť vykonať verejné obstarávanie pri obstarávaní 

zákazky s nízkou hodnotou od 5 000 € bez DPH (čl. 6 ods. 3.2.1 smernice).  

2 500,00 

Obstaraniu Ideovej urbanistickej štúdie predchádzalo obstaranie 

vyhotovenia polohopisného a výškopisného zamerania Rybáre pod 

kúpeľmi.  

 

Obstaranie bolo uskutočnené na základe objednávky č. 9/1700226 zo dňa 

4.9.2017. Aj táto zákazka bola obstaraná na priamo bez vykonania 

prieskumu trhu. Rovnako sa na ňu vzťahuje limit 5 000 € bez DPH určený 

Smernicou mesta.  

1 900,00 

Spolu 4 400,00 
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Návrhy odporúčaní na nápravu zistených nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku: 

 

a) zabezpečiť využitie verejných prostriedkov na krytie nevyhnutných potrieb a opatrení 

vyplývajúcich z osobitných predpisov a zachovávať pri ich použití hospodárnosť, 

efektívnosť a účinnosť ich použitia.  

b) Zabezpečiť, aby dokumentácie podobného typu boli evidované na podsúvahovej 

evidencii mesta.  

c) Zabezpečiť, aby investičné zámery mesta boli prvotne prerokované mestským 

zastupiteľstvom. 

 

 

 

 

 

Návrh na uznesenie:  

 

MsZ berie na vedomie 

Správu z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky.  

 

 

 

Sliač,  

Dátum: 14.2.2020 
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Č.j. 327/2020, spis č. 40/2020        

 Príloha č.4 

 

Správa z kontrolnej činnosti za rok 2019 

Podľa § 18f ods.1 písm. d) a písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) predkladám obecnému zastupiteľstvu 

správu o kontrolnej činnosti za rok 2019. 

 

1) Kontrolná činnosť 

 

V  1. polroku 2019 boli ukončené dve kontroly z roku 2018 a to:  

- Kontrola procesu inventarizácie majetku a záväzkov k termínu riadnej účtovnej závierky za rok 

2017 v rozpočtovej organizácií Materská škola, SNP 27, 962 31  Sliač 

- Kontrola procesu inventarizácie majetku a záväzkov k termínu riadnej účtovnej závierky za rok 

2017 v rozpočtovej organizácií Základná škola A. Sládkoviča, 962 31  Sliač 

Kontrolná činnosť za rok 2019 

Kontroly, ktoré boli vykonané v roku 2019 boli zamerané na:  

1) Kontrolu účelnosti, efektívnosti a hospodárnosti pri použití verejných zdrojov na rozvojové 

aktivity mesta (projektové dokumentácie a súvisiace výdavky):  

- Centrum sociálnych služieb 

- Územný plán zóny – centrálna mestská zóna 

- Územný plán zóny Sliač Rybáre Juh blok 2 

- Ideová urbanistická štúdia Sliač Rybáre pod kúpeľmi juh  

- Projektová dokumentácia na rekonštrukciu Kina Hron 

 

2) Kontrolu účelnosti, efektívnosti a hospodárnosti pri použití verejných zdrojov mesta 

v oblasti poskytovania sociálnych služieb - Obstaranie služieb „Model CAF“ v r. 2017-2018 

 

3) Kontrola správnosti určenia a vyplatenia:  

- Platu primátora, zástupcu primátora a hlavnej kontrolórky za obdobie 2014-2018 

- Odmeny architekta mesta za roky 2014 – 2018 

 

4) Inventarizácia finančných prostriedkov mesta a vykonanie kontroly finančného okruhu  

za rok 2018 v rámci konsolidovaného celku mesta Sliač a vypracovanie testu 

správnosti pohybu finančných prostriedkov v podmienkach samosprávy mesta Sliač 
(pohyb finančných prostriedkov mesta a rozpočtových organizácií verzus výkazy o čerpaní 

rozpočtu FIN 1-12 za mesto a jeho rozpočtové organizácie).  

Touto činnosťou som nadviazala na kontrolu finančného okruhu za rok 2017 

a inventarizácie finančných prostriedkov mesta za rok 2017, v rámci ktorej som považovala 

za potrebné usmerniť mesto Sliač pri identifikácií prostriedkov minulých období.  

Tieto prostriedky mesto postupne presúva do rezervného fondu. V roku 2018 bolo na 

základe tejto finančnej analýzy prevedených 300 000 €, v roku 2019 to bolo 100 000 €.  

Nakoľko mesto Sliač už má spracovanú účtovnú závierku k 31.12.2019, môžem ku dňu 

spísania tejto správy konštatovať môj nasledovný odhad už aj pre rok 2019.  
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Mesto vyčísľuje prebytok hospodárenia vždy k 31.12. rozpočtového roka a usporiada svoje 

financie v rámci záverečného účtu.  

 

V nasledujúcej tabuľke je uvedený prehľad ako sa od roku 2017 znižuje suma 

neidentifikovaných prostriedkov mesta (prebytkov minulých období). Tieto prostriedky sú 

postupne prevádzané do rezervného fondu, vďaka čomu môže mesto realizovať svoje 

investičné zámery.  

  

Stav finančných prostriedkov k 31.12.2017 

na bankových účtoch mesta a v pokladni 766 226,28 € 

Na základe inventarizácie finančných 

prostriedkov mesta k 31.12.2017 boli 

v rámci záverečného účtu mesta za rok 2017  

identifikované prostriedky vo výške:  

 

239 731,52 € 

  

Suma prebytkov minulých rokov – podľa 

záverečného účtu za rok 2017 

(neidentifikovaná suma prostriedkov) 

526 494,76 € 

 

 

Stav finančných prostriedkov k 31.12.2018 1 033 166,08 € 

Na základe inventarizácie finančných 

prostriedkov mesta k 31.12.2018 boli 

v rámci záverečného účtu mesta za rok 2018  

identifikované prostriedky vo výške:  

 

(zo sumy 526 tis. € bolo do rezervného 

fondu v roku 2018 presunutá suma 300 tis.  

€), čím sa nám navýšil rezervný fond a pri 

vykonaní inventarizácie k 31.12.2018 sa 

zvýšila suma identifikovaných prostriedkov 

mesta 

 

787 696,74 € 

  

Suma prebytkov minulých rokov  

k 31.2.2018 – podľa záverečného účtu za 

rok 2018 (zostávajúca neidentifikovaná 

suma) 

245 495,00 € 

 

 

 

 

Stav finančných prostriedkov k 31.12.2019 1 159 059,14 € 

Identifikované k 31.12.2019 (odhad, 

nakoľko nie je zostavený záverečný účet za 

rok 2019) 

1 027 744,82 € 

  

Suma prebytkov minulých rokov (odhad 

k 31.12.2019) 

131 314,32 € 
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Povedané inak:  

Neidentifikovaná suma (resp. prebytky minulých rokov) sú postupne presúvané na rezervný fond 

mesta, ktorého stav sa vďaka tomuto zvolenému postupu a postupnej identifikácií finančných 

prostriedkov zmenil od roku 2016 nasledovne. V tabuľkách nie je vyčíslené čerpanie rezervného 

fondu, účelom je vyčísliť ako sa menil a navyšoval skutočný stav finančných prostriedkov na účte 

rezervného fondu v dôsledku identifikácie prebytkov minulých rokov.  

Stav rezervného fondu k 31.12.2016 

Stav rezervného fondu k 31.12.2016 45 777,85 € 

 

 

Záverečný účet 2017 schválený v júni 2018 

Tvorba rezervného fondu k 31.12.2017 52 736,31 € 

Presun časti prebytkov minulých období 

(dotvorenie rezervného fondu) za rok 2017 

300 000,00 € 

Stav rezervného fondu k 31.12.2018 262 310,57 € 

 

 

Záverečný účet 2018 schválený v júni 2019 

Stav rezervného fondu k 31.12.2018 262 310,57 € 

Tvorba rezervného fondu za rok 2018 261 985,58 € 

Tvorba peňažného fondu na obstaranie 

projektových dokumentácií 

100 000,00 € 

Stav rezervného fondu + novovytvorený 

peňažný fond k 31.12.2019 

498 541,61 € 

 

 

Pokiaľ som však v podmienkach samosprávy mesta Sliač chcela vypracovať odborné stanovisko 

k záverečnému účtu mesta, musela som zvoliť takýto postup práce:  

 kontrola finančného okruhu (identifikácia rozdielov medzi pohybom finančných prostriedkov na 

účtoch mesta a príjmami a výdavkami vykázanými vo výkaze FIN 1-12) 

 na základe tejto kontroly som vypracovala návrh postupu, ako je možné v podmienkach 

samosprávy mesta Sliač odkontrolovať „finančný okruh“ a inventarizovať finančné prostriedky 

mesta k 31.12. rozpočtového roka 

 zároveň som vypracovala návrh postupu odkontrolovania finančných vzťahov medzi mestom 

a jeho rozpočtovými organizáciami k 31.12. rozpočtového roka 

Tieto úkony sú dôležité a mali by predchádzať výpočtu prebytku za rozpočtový rok a to z toho 

dôvodu, aby  už nedochádzalo k situácií, že bude vypočítaný nižší prebytok ako je v skutočnosti. 

Dôsledkom čoho boli do rezervného fondu mesta dlhodobo odvádzané nižšie prebytky do 

rezervného fondu ako bola skutočnosť. Následne tieto prostriedky zostávali na bežných účtoch 

mesta ako neidentifikované prostriedky minulých rokov. Mesto bolo síce likvidné (peniaze na 

účtoch boli) ale neboli zaradené ani na príjmovej strane rozpočtu ani neboli prevedené do 

rezervného fondu.   
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Touto prácou som prispela k vykonaniu riadnej inventarizácie finančných prostriedkov mesta 

a identifikácií prebytkov minulých rokov a ich prevodu do rezervného fondu mesta, čo ku dňu 

vypracovania tejto správy činí cca 400 000 €.  

 

2) Odborné stanoviská  

 

2.1 Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2018 

2.2 Stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2020  

2.3 Stanovisko k čerpaniu návratných zdrojov financovania (prepočet zadĺženosti mesta 

k čerpaniu kontokorentného úveru) 

 

3) Vypracovanie správy z kontrolnej činnosti za rok 2018 

 

4) Ostatné činnosti:  

3.1 Porovnanie celkovej sumy poplatkov za odpad (podnikatelia + obyvatelia) a celkových 

nákladov mesta na likvidáciu odpadu za obdobie 2018 a 2019 ako podklad pre stanovenie poplatkov 

za odpady mesta Sliač na základe písomnej požiadavky primátorky mesta.  

3.2 Kontrola zameraná na používanie služobných motorových vozidiel Mestského úradu Sliač, 

vedenie evidencie jázd a vyhodnotenie PHM za obdobie roka 2018 – kontrola ukončená nebola. 

V tejto veci však boli právnikovi mesta postúpené podklady pre vypracovanie smernice o používaní 

služobných motorových vozidiel mesta Sliač (interná úprava pracovných ciest primátorky, príkazy 

na jazdy – mestská polícia, prednosta, Domov seniorov, ostatní referenti a technický úsek, podklady 

k otázke hmotnej zodpovednosti za SMV a zoznam nedoriešených pravidiel mesta Sliač pri 

používaní služobných motorových vozidiel).   

3.4 Interné stanovisko vo veci vykonania rozpočtového opatrenia za účelom zaradenia kapitálových 

výdavkov na obstarané projektové dokumentácie do rozpočtu mesta 

3.5 Interné upozornenia primátorky mesta (3x)  

 

Na základe vykonaných kontrol kladne hodnotím nasledovné opatrenia, ktoré boli prijaté zo strany 

vedenia mesta v roku 2019:  

- Bol zavedený riadny výkon základnej finančnej kontroly v zmysle zákona č. 357/2015 Z.z. 

o finančnej kontrole a audite  

- Vedenie mesta dbá na to, aby pri výkone činnosti hlavného architekta mesta bol vylúčený 

konflikt záujmov (činnosť architekta mesta však ešte nebola vymedzená, táto skutočnosť 

však vyplýva najmä z toho, že povolanie architekta je povolaním regulovaným a v etickom 

kódexe komory architektov je pri konflikte záujmov osobitne zdôraznený verejný záujem).  

- V rámci inventarizácie nedokončených investícií bola upravená hodnota nedokončenej 

investície Centrum sociálnych služieb 

- Kladne hodnotím vypracovanie nových zásad hospodárenia 

Chcem vedenie mesta upozorniť:  

- Nezaväzovať sa  v bežnom rozpočtovom roku na také úhrady, ktoré nemá zabezpečené 

v rozpočte. Mám tým na mysli významné kapitálové výdavky hlavne na projektové 

dokumentácie.  

- Prehodnotiť stav nedokončených investícií (staré projektové dokumentácie) 
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- Zabezpečiť normy kvality pre sociálne služby, ktoré mesto poskytuje (Dom seniorov + 

opatrovateľky), nakoľko podľa zákona o sociálnych službách má Ministerstvo práce, 

sociálnych vecí a rodiny právo kontrolovať kvalitu poskytovaných služieb klientom.  

- Dávam do pozornosti moje závery z kontroly procesu inventarizácie v rozpočtových 

organizáciách mesta Sliač a zdôrazňujem vykonanie potreby inventarizácie majetku mesta, 

konkrétne inventarizáciu budov mesta a technického zhodnotenia majetku mesta (napr. 

budova materskej školy na Cikkerovej ulici je vedená v účtovníctve materskej školy, ale 

kotolňa tejto materskej školy je vedená v účtovníctve mesta).  

- Zároveň chcem upozorniť vedenie mesta, že v návrhoch správ pri zistení porušenia 

predpisov  

hlavný kontrolór ukladá mestu:  

1) Lehotu na podanie námietok k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam alebo 

opatreniam a k lehote na predloženie zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu 

zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku 

2) Lehotu na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu 

zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku 

Pokiaľ mesto nepodá písomné námietky podľa bodu 1, mám za to, že s navrhovanými opatreniami 

súhlasí. Z dôvodu dodržania procesu finančnej kontroly v zmysle § 21 a § 22  zákona č. 357/2015 

Z.z. o finančnej kontrole a audite v znení neskorších predpisov však žiadam vedenie mesta, aby 

v prípade doručenia návrhu správy so zistenými nedostatkami dodržalo vo vzťahu k hlavnému 

kontrolórovi lehotu podľa bodu 2, aby mohla byť kontrola riadne ukončená.  

 

V závere uvádzam neukončené kontroly z roku 2019, ktoré budú dokončené v 1. polroku 2020  

1) Kontrola a dodržiavanie zmlúv o nájme mestského majetku (nájomné zmluvy, ktoré súvisia 

s využívaním mestských pozemkov a budov) 

2) Kontrola účelnosti, hospodárnosti a zákonnosti použitia finančných prostriedkov mesta na 

rozvojové aktivity (projektové dokumentácie a súvisiace výdavky -  zriadenie vecných 

bremien v roku 2017) – rozpracovaná kontrola 

3) Kontrola účelnosti, hospodárnosti a zákonnosti použitia finančných prostriedkov mesta na 

kúpu kĺbového nakladača Multione v roku 2018, zhotovenie spevnených plôch v roku 2018 

4) Kontrola zameraná na používanie služobných motorových vozidiel Mestského úradu Sliač, 

vedenie evidencie jázd a vyhodnotenie PHM za obdobie roka 2018 – rozpracovaná kontrola  

5) Kontrola vybraných druhov pohľadávok vykázaných k 31.12.2018 

6) Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti vynakladania verejných prostriedkov na 

prevádzku a na mzdy na úseku služieb obyvateľstvu za rok 2018 

7) Kontrola vedenia kroniky 

 

 

17.2.2020                                                                                      Ing. Miroslava Škorňová 

Sliač                     hlavná kontrolórka 

                       v.r. 
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Príloha č.5 

K bodu č. 18 Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1.polrok 2020 

(doplnený v zmysle uznesenia č. 276/2020) 

 

 

A. KONTROLNÁ ČINNOSŤ 

 

1) Dokončenie nezrealizovaných kontrol hlavnej kontrolórky mesta z roku 2019  
 

- Kontrola a dodržiavanie zmlúv o nájme mestského majetku (nájomné zmluvy, ktoré súvisia 

s využívaním mestských pozemkov a budov) 

- Kontrola účelnosti, hospodárnosti a zákonnosti použitia finančných prostriedkov mesta na 

rozvojové aktivity (projektové dokumentácie a súvisiace výdavky -  zriadenie vecných bremien 

v roku 2017) – rozpracovaná kontrola 

- Kontrola účelnosti, hospodárnosti a zákonnosti použitia finančných prostriedkov mesta na kúpu 

kĺbového nakladača Multione v roku 2018, zhotovenie spevnených plôch v roku 2018 

- Kontrola zameraná na používanie služobných motorových vozidiel Mestského úradu Sliač, 

vedenie evidencie jázd a vyhodnotenie PHM za obdobie roka 2018 – rozpracovaná kontrola 

- Kontrola vybraných druhov pohľadávok vykázaných k 31.12.2018 

- Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti vynakladania verejných prostriedkov na 

prevádzku a na mzdy na úseku služieb obyvateľstvu za rok 2018 

- Kontrola vedenia kroniky 

 

2) Kontrola hospodárenia mesta pri príprave územia IBV JUH (porovnanie príjmov 

z predaja pozemkov a výdavkov spojených s prípravou tohto územia).  

 

     B.  PRÍPRAVA A TVORBA KONCEPČNÝCH A METODICKÝCH 

      MATERIÁLOV 

 

1) Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu  záverečného účtu mesta za rok 2019 

2) Vypracovanie správy z kontrolnej činnosti za rok 2019 

 

 

Ing. Miroslava Škorňová 

                                                                             hlavná kontrolórka mesta Sliač 

Návrh zverejnený: 5.2.2020 

Schválené: 20.2.2020 

Sliač 

 

Návrh na uznesenie:  

 

MsZ schvaľuje 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na 1. polrok 2020 


