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   Z á p i s n i c a 

 z 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva (MsZ) v S l i a č i  konaného dňa 05. marec 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 :     Mgr. Sáša Butášová Bidleňová, Ondrej Laskavý 

 

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 12. zasadnutia MsZ 

  6. Rozpočtové opatrenia 

  7. Odvolanie členov komisie 

  8. Schválenie zapojenia sa do výzvy – Výzva IROP_CLLD-Q 156-512-001 „Odstraňovanie  

      bariér“ 

  9. Informácie o podaných a schválených projektoch do 29.02.2020 a o pripravovaných pro- 

      jektových zámeroch  

10. Strategické dokumenty 

11. Schválenie použitia finančných prostriedkov na „Centrum sociálnych služieb“ – IROP – 

      PO2 – SC211 – 2018 – 27  

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

14. Rôzne 

15. Interpelácie poslancov 

16. Odpovede na interpelácie z predchádzajúceho MsZ 

17. Slovo pre verejnosť 

18. Záver 

 

1.  Otvorenie  

 Rokovanie 13. 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 9 poslancov, ospravedlnili sa 2 

poslanci.  

 

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 Petra Kocúra a p. poslanca Františka 

Lukáča.    
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3.  Voľba návrhovej komisie  

 Do návrhovej komisie navrhla primátorka mesta p. poslanca Roberta Urbanca a p. 

poslanca Mareka Moravčíka.   

 

Uznesenie číslo 285/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e  

Roberta Urbanca, Ing., a Mareka Moravčíka za členov návrhovej komisie. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  9 

Za:  8 

Proti:  

Zdržali sa:                          1 –Moravčík Marek 

Nehlasovali:  

 

4.  Schválenie programu MsZ 

 Pani primátorka prečítala program MsZ.  

 Pán poslanec Danko podal návrh na doplnenie programu. V bode 7 – odvolanie členov 

komisie navrhol doplniť odvolanie tajomníčky pani Kortišovej z komisie legislatívnej, navrhol 

vymenovať novú tajomníčku komisie pani Kochlicovú.  

 Pani primátorka k návrhu uviedla, že na meste pracuje ešte ďalšia zamestnankyňa, ktorá by 

tiež mohla byť tajomníčkou legislatívnej komisie, uviedla, že to bude na vzájomnej dohode medzi 

nimi. Preto sa dohodlo, že sa zatiaľ odvolá pani Kortišová, ktorá už od 1.1.2020 na meste nepracuje. 

Zároveň sa dohodlo, že ďalší bod sa nebude dopĺňať, bude to súčasť bodu č.7.   

 

Uznesenie číslo 286/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

program 13. zasadnutia, v súlade s § 12 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, vrátane doplňujúcich návrhov predložených Ing. Mgr. Ľubicou Balgovou, 

primátorkou mesta Sliač a to nasledovne:  

 

1. Otvorenie, prezentácia prítomných poslancov 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva 

5. Správa o plnení uznesení z 12. zasadnutia 
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Predkladá: Ing. Jozef Žabka, prednosta MsÚ 

6. Rozpočtové opatrenia 

Predkladá: Ing. Ivana Škarčáková, ekonomický úsek 

7. Odvolanie členov komisie 

Predkladá: Ing. Ivana Škarčáková, ekonomický úsek 

8. Schválenie zapojenia sa do výzvy – Výzva IROP-CLLD-Q 156-512-001 „Odstraňovanie bariér“ 

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

9. Informácie o podaných a schválených projektoch do 29.02.2020 a o pripravovaných projektových 

zámeroch 

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

10. Strategické dokumenty 

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

11.Schválenie použitia finančných prostriedkov na „Centrum sociálnych služieb Sliač“– IROP-PO2-

SC211-2018-27 

Predkladá: Ing. Robert Urbanec, poslanec, Marek Moravčík, poslanec 

12. Informácie primátorky /vrátane informácie o R2/ 

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

13. Rôzne 

14. Interpelácie poslancov 

15. Odpovede na interpelácie z predchádzajúceho MsZ 

16. Slovo pre verejnosť 

17. Zámer 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  9 

Za:  9 

Proti:  

Zdržali sa:  

Nehlasovali: 

 

5. Správa o plnení uznesení z 12. zasadnutia MsZ 

 Pán Žabka – prednosta MsÚ sa ospravedlnil, že nebola doručená dôvodová správa k tomuto 

bodu, nakoľko pri tvorbe bodov k programu neboli ešte uznesenia spracované. Kontrolu uznesení 

spracoval, dodatočne môže poslať dôvodovú správu poslancom, aby si ju mohli doložiť 

k materiálom. Všetky uznesenia boli splnené, uznesenia, ktoré sa týkali stavebných vecí, sa 

spracovávajú, zmluvy sú prichystané.  
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Uznesenie číslo 287/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

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

správu o plnení uznesení z 12. zasadnutia MsZ. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  9 

Za:  9 

Proti:  

Zdržali sa:  

Nehlasovali: 

   

6. Rozpočtové opatrenia 

 Dôvodovú správu k bodu predložila pani Škarčáková – zamestnankyňa ekonomického 

úseku. Prvé uznesenie sa týka ZŠ A. Sládkoviča, ktorá zapája finančné prostriedky v rámci projektu  

Erazmu z minulého roku vo výške 134 018,66 € a finančné prostriedky z potravinového účtu  

7 630,49 €. Vo výdavkovej časti v rámci Erazmu zapája na príslušné položky ako sú všeobecné 

služby, na mzdy a odvody pre špeciálnych pedagógov, na asistentov, v rámci školskej jedálni sa 

zapájajú výdavky na potraviny. Rozpočtové opatrenie nemá vplyv na výdavkovú ani príjmovú časť 

rozpočtu.    

 Druhé rozpočtové opatrenie sa týka rozpočtu mesta. Mesto dostalo dotáciu z Úradu vlády vo 

výške 300 000 € na rekonštrukciu kultúrneho domu, táto finančná čiastka sa zapája do príjmov 

mesta a vo výdavkovej časti sa zapája časť dotácie vo výške 200 000 €, finančná komisia 

odporučila opravu mostíka, ktorý je v havarijnom stave, vo výške 8 900 € z rezervného fondu, vo 

výdavkovej časti sú tieto finančné prostriedky vyčlenené na tento účel. Ďalej sa v rámci opatrenia 

znižujú výdavky na rezervu školstva, financie sa posúvajú na zhotovenie vstavanej skrine pre MŠ J. 

Cikkera. Toto rozpočtové opatrenie má vplyv na príjmovú časť mesta, ktorý sa navyšuje o     

100 000 €. 

 Pán poslanec Urbanec uviedol, že oprava mostíka vo výške 8 900 € bola navrhnutá vo 

finančnej komisii v rámci odhadu, skutočné čerpanie bude zapracované do rozpočtu.    

 

Uznesenie číslo 288/2020 

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“) zmenu rozpočtu – 

rozpočtové opatrenie č. 1/2020 ZŠ A. Sládkoviča v nasledovnom rozsahu : 
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Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  9 

Za:  9 

Proti:  

Zdržali sa:  

Nehlasovali: 

 

Uznesenie číslo 289/2020 

 

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“) zmenu rozpočtu – 

rozpočtové opatrenie č. 2/2020 v nasledovnom rozsahu : 
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Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  9 

Za:  9 

Proti:  

Zdržali sa:  

Nehlasovali: 

  

Uznesenie číslo 290/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

v súlade s §15 ods. 2 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, čerpanie rezervného 

fondu vo výške 8.900 € na havarijný stav mostíka na ulici Železničnej a B. Nemcovej. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  9 

Za:  9 
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Proti:  

Zdržali sa:  

Nehlasovali: 

 

7. Odvolanie členov komisie 

 Dôvodovú správu k bodu predložila pani Škarčáková. Odvolanie člena sa týka Komisie 

finančnej, správy mestského majetku a rozvojových projektov a Komisie dopravy, územného plánu, 

životného prostredia a odpadového hospodárstva. Pán Gabaš požiadal o ukončenie členstva 

v komisii finančnej z dôvodu pracovných povinností, komisia rešpektuje jeho vzdanie sa a odporúča 

ukončenie členstva k 10. marcu 2020. Komisia dopravy, územného plánu, životného prostredia 

a odpadového hospodárstva odporúča odvolať člena p. Varhaníka z dôvodu dlhodobej neúčasti na 

zasadnutí komisie, ukončenie tiež odporúča k 10. marcu 2020. Ďalej p. Danko odporučil ukončenie 

členstva tajomníčky p. Kortišovej.  

 Pani primátorka uviedla, že v prípade párneho počtu členov alebo nerozhodného hlasovania, 

bude mať predseda rozhodujúci hlas.   

 

Uznesenie číslo 291/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

 

I. o d v o l á v a  

 

a/ s účinnosťou od 10. marca 2020 Ing. Michala Gabaša z Komisie finančnej, správy    mestského 

majetku a rozvojových projektov.  

 

 b/ s účinnosťou od 10. marca 2020 p. Ladislava Varhaníka z Komisie dopravy, územného        

plánu, životného prostredia a odpadového hospodárstva. 

c/ s účinnosťou od 10. marca 2020 Ing. Radoslavu Kortišovú z Komisie legislatívnej, ochrany 

verejného záujmu pri MsZ Sliač. 

 

II. s ú h l a s í  

 

aby Komisia finančná, správy mestského majetku a rozvojových projektov pracovala v šesť 

člennom zložení a Komisia dopravy, územného plánu, životného prostredia a odpadového 

hospodárstva v štvorčlennom zložení. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  9 

Za:  9 

Proti:  

Zdržali sa:  

 Nehlasovali:  
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8. Schválenie zapojenia sa do výzvy – Výzva IROP_CLLD-Q 156-512-001 „Odstraňovanie  

bariér“ 

 Pani primátorka uviedla, že ide o výzvu, ktorá sa už rieši dlhodobo, ide o výzvu z Liesky, 

ktorej sme ako mesto členom. Boli vyhlásené výzvy, do ktorých sa mohli reálne zapojiť len jej 

členovia. V rámci výzvy môžeme požiadať o 12 245 €. Mesto už raz schvaľovalo zapojenie sa do 

výzvy, ale došlo k zmene možností, ktoré môžeme podať, predtým bolo možné žiadať len 8 000 €, 

táto suma bola navýšená na 12 245 na jeden projekt. Mesto má aktivity, ktoré by mohlo urobiť, tak 

sa výzva prerobila. Odstraňovanie bariér znamená vybudovanie nového parkoviska na ul. Boženy 

Nemcovej, urobí sa aj státie pod cintorínom v Rybároch. Aby mesto mohlo výzvu podať, je 

potrebné do 30. marca 2020 schváliť uznesenia v takom znení, ako sú uvedené v návrhu. Mesto má 

z Liesky podaný projekt aj na autobusové zastávky, ktorý je momentálne v hodnotení. Celkovo 

môže mesto čerpať z Liesky do 40 000 €.    

 

Uznesenie číslo 292/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

 

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

  

informáciu o zámere mesta na predkladanie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku so zameraním na podporu vo výzve „IROP-CLLD-Q156-512-001“.  

 

II. s ch v a ľ u j e  

 

1. predloženie žiadosti o získanie nenávratného finančného príspevku so zameraním na podporu vo 

výzve „IROP-CLLD-Q156-512-001“.  

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia nenávratného finančného 

príspevku.  

3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 

„Odstraňovanie bariér“, z celkových oprávnených výdavkov 12 245 EUR, vo výške   

612,25 EUR (5% z celkového rozpočtu projektu) a finančných prostriedkov na zabezpečenie 

ostatných výdavkov v projekte, nespadajúcich do financovania od vyhlasovateľa projektu.  

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  9 

Za:  9 

Proti:  

Zdržali sa:  

Nehlasovali:  

 

9. Informácie o podaných a schválených projektoch do 29.02.2020 a o pripravovaných 

projektových zámeroch  

 Pani primátorka informovala, že do roku 2023 môže mesto čerpať finančné prostriedky 

z eurofondov. Od 7.12.2019 mesto podalo projekty v hodnote viac ako 2,8 milióna eur, z ktorých 
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máme do dnešného dňa 1,8 milióna schválených a viac ako 350 000 € je v schvaľovacom procese. 

V súčasnej dobe vzhľadom na potreby mesta, ale tie sú korigované výzvami, mesto má ďaleko 

vyššie potreby na získanie finančných prostriedkov, ale momentálne sú otvorené len výzvy ako je 

odstraňovanie bariér, Ministerstvo financií vypísalo výzvu na rekonštrukcie mestských úradov. 

Všetky informácie o podaných a schválených projektov sú súčasťou zápisnice ako príloha č.1.  

 Ďalej sa pripravuje výmena tepelných telies, nabíjacie stanice prostredníctvom smart city, 

mesto sa plánuje venovať aj zbernému dvoru, čo však záleží od toho, ako sa podarí mestu získať 

všetky potrebné potvrdenia, ktoré doteraz  na meste chýbali, a kvôli ktorým mesto dostalo za rok 

2018 pokutu 4 500 €, čím sa mesto nemôže uchádzať z envirofondu o žiadne dotácie na životné 

prostredie. Pani primátorka uviedla, že veľkým problémom pri vypracovaní týchto zámerov je to, že 

mesto nemá vypracované projektové dokumentácie a strategické dokumenty. Mesto sa snaží 

projekty vypracovávať postupne, reflektuje na každú výzvu.  

 Pán poslanec Urbanec uviedol, že je treba určite poďakovať novému vedeniu a poslancom 

za dosiahnuté výsledky, ale netreba vyškrtnúť ani to, čo robilo bývalé vedenie mesta. Každému, kto 

pre mesto niečo získal, patrí vďaka.  

 Pani primátorka uviedla, že nebol schválený projekt energetickej účinnosti MŠ J. Cikkera, 

ktorý mesto podalo opätovne, mesto ďalej opätovne podalo projekt na vodovod a kanalizáciu na ul. 

Mlynskej a Továrenskej, projekt ohľadom zvýšenia kapacity MŠ J. Cikkera sa opätovne 

prehodnocuje. Neberie zásluhy na projektoch, ktoré urobilo bývalé vedenie, ale pochválila 

poslancov a MsÚ, že za rok pôsobenia sa mestu podarilo získať cca 457 000 €, čo je na prvý rok 

pôsobenia v samospráve dobrý výkon.  

 Pán poslanec Danko sa opýtal na projekt ohľadom vodovodu a kanalizácie na ul. Mlynskej 

a Továrenskej. Pani primátorka odpovedala, že projekt je podaný, dňa 23.2.2020 bola zaniesť 

posledný dokument, ešte stále je projekt v schvaľovacom procese. Pán Danko len upozornil, že 

bude končiť stavebné povolenie.  

 Pán poslanec Moravčík sa opýtal ohľadom projektov ZŠ, či sú tam zahrnuté aj projekty, 

ktoré získala aj škola, alebo len mesto. Pani primátorka uviedla, že ide čisto o projekty, ktoré 

získalo mesto. Pán Moravčík uviedol, že škola získala finančné prostriedky z projektov na 

zahraničné cesty, projekty z Erazmusu na vzdelávanie cca v sume 274 000 €, ďalej získala dotáciu 

z VÚC v sume 1 300  €, dotáciu na opravu strechy a na rekonštrukciu kúrenia v škole v sume 

125 000 €, dokopy škola získala finančné prostriedky v celkovej sume cca 350 000 €. Pani 

primátorka uviedla, že tieto projekty nezahrnula preto, lebo by musela osloviť všetky organizácie 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, Mestské kultúrne stredisko aj MŠ J. Cikkera získali niektoré 

projekty. V tabuľke sú čisto vyčíslené projekty, ktoré získalo mesto. Uviedla, že nie je problém to 

zosumarizovať, môžu byť oslovené riaditeľky organizácií.  

 Pani poslankyňa Sujová podala návrh na upresnenie uznesenia v bode II. tretia časť – 

zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaných projektov vo výške 5% 

z celkového rozpočtu projektov uvedených v bode I., čo predstavuje predpokladanú maximálnu 

výšku 8 475 €.  

    

Uznesenie číslo 293/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

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

 

informáciu o stave podaných Žiadostí o nenávratný finančný príspevok k 29.2.2020 a o zámeroch 

mesta na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratných finančných príspevkov so zameraním 

rozvoj mesta a potrebu vypracovania strategických dokumentov mesta ako aj projektov pre rozvoj 
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mesta s dôrazom na zlepšenie kvality života obyvateľov a s cieľom trvaloudržateľného rozvoja 

mesta, regiónu a SR. (príloha č.1 k bodu 9) 

 

II. s ch v a ľ u j e  

 

1. predloženie žiadostí o získanie nenávratných finančných príspevkov.  

 

"Odstraňovanie bariér" (odstavné plochy) 30.3.2020 12 245,00 € 

Rekonštrukcia MsÚ (ministerstvo financií) 30.3.2020 15 000,00 € 

COOP Jednota Program podpory lokálnych komunít 30.3.2020 6 000,00 € 

Odborná učebňa ZŠ 10.4.2020 5 000,00 € 

úprava a tvorba verejného priestranstva 

(vnútrobloky) 
30.4.2020 13 250,00 € 

Rozvoj energetických služieb na regionálnej a 

miestnej úrovni -OPKZP-PO4-SC441-2019-53 

(energetický audit verejných budov) 

30.4.2020 15 000,00 € 

Vodozádržné opatrenia v krajine (parkoviská, 

chodníky, zberné nádrže na dažďovú vodu) 
31.5.2020 100 000,00 € 

Terénne ambulantné služby 30.6.2020 3 000,00 € 

 

 

2. Zabezpečenie realizácie projektov, v súlade s podmienkami poskytnutia nenávratného 

finančného príspevku. 

 

3. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaných projektov vo výške 

5 % z celkového rozpočtu projektov uvedených v bode 1., čo predstavuje predpokladanú 

maximálnu výšku 8.480 € a krytie neoprávnených výdavkov. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  9 

Za:  9 

Proti:  

Zdržali sa:  

Nehlasovali: 

  

10.  Strategické dokumenty 

 Dôvodovú správu k bodu predložila pani primátorka, ktorá tvorí prílohu č.2 k zápisnici. Pani 

primátorka uviedla, že už na minulom zasadnutí MsZ v informáciách informovala, že mesto nemá 

vypracované strategické dokumenty, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie mesta. Mesto nie je 

schopné svojpomocne vypracovať tieto dokumenty, je potrebné ich dať spracovať externe. Je 

potrebné prepracovať a zaktualizovať Program rozvoja mesta na roky 2021 – 2025, stačí tento 
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dokument prepracovať do roku 2023, nakoľko do tohto roku dobiehajú projekty a v tom istom čase 

sa robia aj nové projekty. Nemusí sa robiť nový dokument, ale mal by sa ten pôvodný len 

prepracovať, pretože do konca mesiaca má byť kreovaná Rada partnerstiev, my ako mesto máme 

podať naše investičné zámery, ktoré majú vychádzať práve z Programu rozvoja mesta. Mali by sme 

vypracovať Plán starostlivosti o zeleň, pretože to vyplýva zo zákona o ochrane prírody krajiny, 

ďalej by sme mali mať spracovanú Koncepciu rozvoja práce s mládežou, ktorá má vychádzať 

z koncepcie SR. Ako potrebu vypracovania ďalšieho strategického dokumentu uviedla Koncepciu 

rozvoja bývania, ktorá tiež vyplýva zo zákona. Pani primátorka uviedla, že spracovaním niektorých 

dokumentov sa budú zaoberať príslušné komisie.  

 Pán poslanec Slavkovský sa opýtal k Programu rozvoja mesta, či sa bude nadväzovať na 

existujúci dokument, alebo sa bude vypracovávať od začiatku. Uviedol, že tento dokument je dobre 

spracovaný, zahŕňa aj cestovný ruch aj iné oblasti.  

 Pani primátorka uviedla, že ako nové sa budú vypracovávať strategické dokumenty, ktorých 

povinnosť ich mať vypracované vyplýva zo zákona. Je za to, aby sa Program rozvoja mesta 

prepracoval do roku 2023 a popri tom stanoviť prognózy, ako sa nadviaže na ďalší rozvoj mesta.  

 Pán poslanec Urbanec uviedol, že mesto má vypracované dva strategické dokumenty a to 

Program rozvoja mesta a Komunitný plán sociálnych služieb. To, čo je možné doplniť do Programu 

rozvoja mesta, aby sa doplnilo, a to čo je výhodnejšie mať spracované ako samostatný dokument, 

aby sa spracovalo.     

 Pani primátorka uviedla, že mesto na vypracovanie strategických dokumentov nebude určite 

míňať finančné prostriedky, čo sa bude dať doplniť, tak sa doplní. Pred spracovaním sa budú robiť 

cenové ponuky, pretože niekedy vypracovanie nového dokumentu je lacnejšie ako jeho doplnenie.   

 

Uznesenie číslo 294/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

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

 

že mesto Sliač nemá vypracované potrebné strategické dokumenty. 

 

II. s ch v a ľ u j e  

 

vypracovanie strategických dokumentov.  

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  9 

Za:  9 

Proti:  

Zdržali sa:  

Nehlasovali:  
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11. Schválenie použitia finančných prostriedkov na „Centrum sociálnych služieb“ – IROP –

PO2 – SC211 – 2018 – 27 

 Dôvodovú správu k bodu predložil pán Urbanec – poslanec mesta. V roku 2018 sa mesto 

Sliač zapojilo do výzvy Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu 

ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia 

dôchodkového veku. Mesto sa zapojilo s projektom Centrum sociálnych služieb mesta Sliač, ktorý 

bol úspešný, mestu prišlo oznámenie o schválení finančných prostriedkov vo výške cca 1,4 milióna 

eur. Uskutočnilo sa stretnutie poslancov k tomuto projektu. Vypracovanie projektu vychádza 

z Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Sliač na roky 2016 – 2021. V uvedenom pláne sa 

plánovala II. etapa výstavby Domova pre seniorov, bohužiaľ táto forma výzvy nebola vypísaná a už 

ani nebude, pretože schválenie finančných prostriedkov na prevádzkovanie takéhoto zariadenia je 

maximálne do 40 klientov. Preto sa mesto zapojilo do výzvy IROP, kde boli jasne stanovené 

podmienky, zariadenie takéhoto typu musí byť umiestnené na jestvujúcej budove, na pozemkoch, 

ktoré vlastní mesto. Na tomto projekte pracovali aj poslanci mesta, komisie. Boli vytypované dve 

budovy v meste a to dve kotolne, ktoré už neplnili svoj účel, na ul. Rybárskej a ul. Na Brázdach. 

Objekt na ul. Na Brázdach bol na výstavbu zariadenia najvhodnejší a to aj z dôvodu, že tu žije 

oveľa viac seniorov, ale aj preto, že ho bolo potrebné sanovať. Súčasťou projektu bola 

rekonštrukcia budovy, stým, že sa tu vybuduje zariadenie na sociálne služby. Štúdiu k projektu 

vypracoval architekt pán Turčan, štúdia zohľadňovala to, čo komisie navrhovali. Medzi obyvateľmi 

sa šírili mylné informácie, že tam budú ubytovaní sociálne neprispôsobiví občania, drogovo závislí, 

čo vôbec nie je pravda. V novovybudovanom objekte by malo byť zariadenie podporovaného 

bývania (dva samostatné byty), odľahčovacia služba, rehabilitačné stredisko a priestor pre 

stretávanie sa seniorov. Pán Urbanec uviedol, že na stretnutí s občanmi pani primátorka sa snažila 

vyjsť v ústrety občanom, hľadala nejaký kompromis. Najviac vadil občanom chodník, ktorý sa 

môže presunúť ku garážam. V projekte je navrhnutých 12 parkovacích miest. Mesto bude hľadať 

možnosti vybudovania ďalších parkovacích miest, pretože najväčší problém v tejto lokalite je 

parkovanie.  

 Pani primátorka uviedla, že to, ak sa teraz schvália peniaze ešte neznamená, že zajtra sa ide 

stavať, ide ešte o zdĺhavý proces. Tak ako na stretnutí povedali niektorí občania, že budú iniciovať 

kontroly, to je všetko v poriadku, pre mesto to bude aj dobré, pretože keď sa kontroly urobia na 

začiatku a nebude tam nič protiprávne, tak to bude v poriadku. Uviedla, že ide o projekt, ktorý 

urobilo bývalé vedenie, nevie sa, či je projekt dobrý alebo zlý, ale s určitosťou sa môže 

skonštatovať, že sociálne služby mesto mať musí zo zákona, projekt z tohto pohľadu je dobrý. Jeho 

umiestnenie nebolo prerokované s obyvateľmi priľahlých bytov, konanie bolo robené formou 

vyhlášky. Zúčastnila sa stretnutia na stavebnom úrade, kde stavebný úrad trvá na tom, že spôsob, 

ktorý bol použitý, bol použitý správne. To, že občania neboli informovaní, a bolo to zverejnené na 

úradnej tabuli, za to už nemôžeme. Pani primátorka uviedla, že finančné prostriedky boli mestu 

reálne schválené, zmluva ešte podpísaná nie je, nikde nie je stanovené, že nie je možné robiť zmeny 

v projekte. Na stretnutí sa s občanmi rozprávala o malých nevýznamných zmenách, v projekte je 

možné robiť zmeny významné a nevýznamné. Na nevýznamnú zmenu nie je potrebný súhlas 

riadiaceho orgánu, ak by sme požadovali významné zmeny, je už potrebný súhlas riadiaceho 

orgánu. Mesto najprv začne robiť verejné obstarávania cez vestník, kde celý proces bude trvať 

minimálne do februára 2021. Keďže boli mestu schválené finančné prostriedky, mesto sa musí 

správať ekonomicky a hospodárne, keďže z celkového balíka vo výške cca 4 000 000 eur sme 

dostali cca 1 400 000 eur, čo je veľký úspech. Je tu jedna skupina ľudí, ktorá toto zariadenie chce 

a potrebuje a druhá skupina ľudí, ktorých sa bytostne dotkne, lebo je to pri nich.  

 Pán poslanec Danko uviedol, že je pravda, že on ako občan spolu s pani primátorkou 

pripomienkovali tento projekt na zasadnutiach mestského zastupiteľstva. So spôsobom konania 
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ohľadom výstavby tohto projektu sa nestotožňuje, pretože všetko je o ľuďoch. Ak sa to robilo 

formou vyhlášky, samozrejme, že spoločný stavebný úrad povedal, že je to správny postup, ale 

prečo sa to takto riešilo, lebo mesto povedalo, že sa to má riešiť vyhláškou. Z jeho pohľadu to nie je 

správna forma fungovania mesta. Je fakt, že sa občania mali o to zaujímať. Je tu jedno uznesenie, 

ktoré sa chce zrušiť, tak ako majú občania veriť poslancom a mestu, keď pred rokom sa prijalo 

uznesenie, že v tejto lokalite nebude nič. Pán Danko uviedol, že ide o významné zmeny v projekte, 

ale je možné presunúť tento projekt na ul. Rybársku. Dnes komunikoval s firmou, ktorá robí 

európske projekty už 20 rokov, je možné podať žiadosť s odôvodnením. Je možné, že to bude stáť 

viac peňazí, pretože sú potrebné búracie práce. Komunikoval aj s pani z ministerstva 

pôdohospodárstva, ktorá má tento projekt na starosti, všetko sa dá riešiť. Je potrebné podať žiadosť, 

odôvodnenie.  Ak vedenie mesta pred rokom povedalo, že pôjde do tohto projektu s tým, že bude 

hľadať inú lokalitu, a tá lokalita je relevantná, tiež ide o starú kotolňu na ul. Rybárskej. Môže sa 

stať, že pôjde o významnú zmenu, ktorá sa nebude dať odôvodniť, a peniaze sa budú musieť vrátiť. 

Uviedol, že pani poslankyňa Sujová spolu s pánom poslancom Kocúrom je zodpovedná za túto 

lokalitu, tak si mali tieto náležitosti odsledovať a zistiť. Na pána Kocúra uviedol, že na minulom 

stretnutí nepovedal ani slovo. Pán Danko uviedol, že nemá problém so schválením finančných 

prostriedkov, ale so zrušením uznesenia má veľký problém.  

 Pán poslanec Kocúr uviedol, že nereagoval preto, pretože bol na všetkých troch stretnutiach 

ohľadom tejto otázky. To, prečo sa nevyjadroval bolo z dôvodu, že čakal, že na poslednom stretnutí 

sa príde ku konštruktívnym riešeniam, ktorých sa prakticky nedočkal. Zaráža ho komunikácia už od 

začiatku, že to bolo robené vyhláškou, ale nejde sa k tomu vracať, aj keď si myslí, že to nebolo 

správne. Momentálne ani on, ani občania nemajú dostatok relevantných informácií. Na všetkých 

troch stretnutiach sa zbytočne z jeho pohľadu hovorilo niekoľkokrát o tom, že sa to tam urobí alebo 

nie. Mal informáciu, že na inom mieste to  nie je možné urobiť. Nie je ani zamestnanec stavebného 

úradu ani architekt, tak to nemôže vedieť. Čaká, že dostane od mesta relevantné informácie, 

s ktorými môže pracovať. Na stretnutiach sa rozprávalo o kompromisoch, že sa urobí prístupová 

cesta nie krížom cez pieskovisko, ale zozadu. Išlo o teórie, ktoré neboli na ničom podložené, či je to 

vôbec reálne. Teraz  nevie, na základe čoho by sa mal rozhodnúť a hlasovať za zrušenie uznesenia, 

keď nevie či sa to dá, alebo sa to nedá zmeniť, alebo či sa dajú alebo nedajú urobiť zmeny. Ak sa to 

dá, tak by chcel vedieť, čo to bude mesto stáť s presunom na iné miesto. Myslí si, že tento projekt je 

pre mesto prospešný, mesto takéto zariadenie potrebuje, ale je potrebné hľadať reálne riešenia 

a kompromisy, aby sa dosiahol čo najlepší výsledok, aby sme zbytočne neobchádzali občanov, či sa 

to dá alebo nie.  

 Pani primátorka uviedla, že zbytočne sa budeme teraz zamýšľať, či je to možné zmeniť 

alebo nie, kým nepodpíšeme zmluvu a až potom sa môžeme nad týmito vecami zamýšľať. 

Informácie, ktorá má od ľudí, ktorí projekty realizovali, povedali, že sa to zmeniť nedá. Mesto 

nemôže robiť zmenu projektu, kým nie je podpísaná zmluva, čo je jedna zo zásad vyplývajúca 

z projektov EÚ, až potom je možné robiť významné alebo bezvýznamné zmeny. Pani primátorka 

uviedla, že uznesenie bolo schvaľované v hypotetickej rovine. Vzhľadom k tomu, ako sa na 

sociálnych sieťach a medzi ľuďmi rozmazávajú veci, ktoré sú potrebné pre úrad ako napríklad 

kamera pre mestskú políciu, protipožiarna skriňa pre matriku, ktorá zo zákona musí byť, nie je 

ochotná riskovať, aby bol niekto o pol roka obvinený z toho, že sme neefektívne a neekonomicky 

hospodárili s prostriedkami, ktoré sme mohli ako mesto mať. Skutočne nevie, koľko bude stáť 

zmena projektu, pretože dôjde k celkovej zmene rozpočtu, je to vec projektanta.  

 Pán poslanec Danko na pána poslanca Kocúra uviedol, že je poslancom, nemôže povedať, že 

verí mestskému úradu, má si veci zistiť na ministerstve, medzi ľuďmi. To, čo povedala pani 

primátorka, má pravdu v tom, že zmluva sa podpísať musí, ale zrušenie uznesenia č.137/2019, že to 

nebude tam, ten určite neprijme.  
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 Pán poslanec Kocúr uviedol, že s ním úplne súhlasí, nemá problém s tým, že berie na 

vedomie, že mesto získalo financie ani so schvaľovaním, tiež sa vyjadruje k zrušeniu uznesenia 

č.137/2019, že nemá dostatok informácií o tom, či sa to dá, alebo sa to nedá.  

 Pani primátorka dala hlasovať, aby sa pokračovalo v tomto bode, nakoľko je 17:30 hod. 

a mal by byť  bod – Slovo pre verejnosť. Poslanci odhlasovali za pokračovanie tohto bodu.     

 Pán poslanec Lukáč sa vyjadril, že je poslancom za obvod, kde by malo byť postavené 

Centrum sociálnych služieb. Zúčastnil sa stretnutia ohľadom tohto projektu, a 1.8.2019, kedy 

zasadalo MsZ, bolo prítomných 7 poslancov, následne prečítal uznesenie č.137/2019 z tohto 

rokovania, ďalej uviedol, že na dnešnom zasadnutí sa ide toto uznesenie rušiť. Osobne by takto 

reagoval, ako bude reagovať dnes, aj keby táto lokalita nebola na ul. Na Brázdach, ale kdekoľvek 

inde v meste. Je to o tom, čo spomínal pán Danko, pán Kocúr a pani primátorka, že to nebolo 

dostatočne odkomunikované s občanmi. To, čo mu na tomto všetkom vadí je to, že tieto dva 

dokumenty, ktoré sa budú schvaľovať, niektoré fakty v dôvodovej správe, ktoré sú, si odporujú. 

Uviedol, že financie prišli, ale osobne si myslí, že keď sa ide niečo niekde stavať, tak už vo fáze 

projektu mali byť prizvaní dotknutí občania, ktorých sa bude výstavba týkať, pretože to ovplyvní 

kvalitu ich života, možno cenu ich nehnuteľností. Sociálne služby sú potrebné pre mesto,  ale od 

začiatku bol  zle zvolený postup.  

 Pani poslankyňa Sujová sa vyjadrila k slovám pána Danka, ktorý jej vsúva slová, ktoré 

nepovedala. Na utorkovom stretnutí hovorila, že máme zákony, ktoré mesto musí dodržiavať. 

Zanedbanie starostlivosti o majetok mesta, odmietnutie nenávratných finančných prostriedkov 

z eurofondov má a bude mať negatívne právne aj finančné následky, pretože ďalej sa môžeme 

uchádzať o eurofondy koľko chceme, ale už prostriedky nedostaneme, minimálne po dobu piatich 

rokov. Hľadanie inej alebo zmena lokality je otázka, ku ktorej ešte nemáme informáciu, či ide 

o podstatnú alebo nepodstatnú zmenu. Ak je podkladom pre žiadosť územné rozhodnutie a stavebné 

povolenie, ktoré je právoplatné, tak zmena lokality je podstatnou zmenou. Je otázne, či uznesenie 

137/2019 zrušiť alebo nie, pretože nemáme nikým potvrdené, či je to možné alebo nie je. Pán 

Danko nepovedal, či sa mu priamo vyjadrili, že zmena umiestnenia je podstatnou zmenou, ktorá sa 

nedá realizovať, alebo nepodstatnou zmenou. Podľa jej skúseností, ktoré má so žiadosťami 

o eurofondy, alebo s riešením projektov sú stanovené veľmi prísne podmienky, je tam po ukončení 

projektu päť až desať ročná monitorovacia doba, kedy musí byť ten účel stále dodržiavaný. Jedna 

vec je prijať finančné prostriedky a druhá vec je krok po kroku detailne ísť podľa projektu 

a kontrolovať to, pretože ide o náročný proces.  

 Pani primátorka uviedla, že zrušenie uznesenia je z dôvodu, že ďalšie uznesenie hovorí 

o prijatí nenávratného finančného príspevku, čo sa odporuje. Máme jedno uznesenie, ktoré rušíme 

a druhé uznesenie, ktoré schvaľujeme. Ak je to takto, tak nemôže reálne to uznesenie podpísať, lebo 

nemá zmysel. V danom momente nikto z nás nevie povedať, aké zmeny v rámci toho projektu 

môžeme urobiť. Všetky stretnutia boli zvolané za tým účelom, aby sme vedeli, aké kompromisy by 

sa mohli urobiť zo strany mesta, v prípade, že by iná možnosť nebola, tak aby sa s občanmi 

komunikovalo. Dnes prišla zmluva na podpis a je potrebné sa rozhodnúť, či ju mesto podpíše alebo 

nie. Na základe tohto uznesenia ju môže podpísať a zaslať, môže sa začať konať. Nikdy sa nevie, čo 

sa môže ešte pred realizáciou stať, v konečnom dôsledku to nezrealizujeme u iných objektívnych 

príčin. To, že sa to teraz schváli ešte neznamená, že sa do roka niečo urobí.  

 Pani poslankyňa Mikušková uviedla, že je zaujímavé aj to, dokedy je možné finančné 

prostriedky vyčerpať, a či bude vôbec čas na ďalšiu projektovú dokumentáciu.  

 Pán poslanec Moravčík sa na pána Danka vyjadril, kde bol za posledné dva roky. Pred 

finálnym projektom mohol dva roky chodiť po ľuďoch žijúcich v bytovke pri kotolni. Sám na neho 

zozadu vykrikoval na zasadnutiach MsZ, že je demagóg. Na poslednom stretnutí povedal na 

viacerých poslancov, že sú demagógovia, a myslí si, že to, čo vyvíja teraz, že si chodí sadnúť 
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s ľuďmi a rozpráva tieto veci, tak ich mohol dva roky robiť, kým sa to všetko riešilo. Na 

zastupiteľstve dňa 1.8.2019 prítomný nebol, nie je pravda, že všetci poslanci schválili zmenu alebo 

inú lokalitu. Uviedol, že trvá na tom, ako to prezentoval v roku 2018, že pre tých ľudí za traťou nič 

nie je. Vždy trval na tom, že bude centrum v objekte kotolne na ul. Na Brázdach a bude si za tým 

stáť, tiež seniori potrebujú takéto zariadenie. Uviedol, že pán Danko niekedy vyhlásil, že sa budú 

predávať nájomné byty, že si to overoval na ministerstve. To isté sa môže stať v tomto prípade, že si 

pán Danko overil, že sa môže urobiť zmena lokality, neberie túto informáciu za relevantnú, pretože 

aj po čase sa ukázalo, že nájomné byty sa nemôžu odkúpiť.  

 Pán poslanec Danko povedal pánovi Moravčíkovi, že mieša hrušky s jablkami, prispôsobuje 

si veci, ako mu vyhovujú, a povedal mu, že je demagóg. Povedal pánovi Moravčíkovi, že tu 4 roky 

sedeli a dostali situáciu do tejto fázy, nech sa pozrie týmto ľuďom do tváre, že mesto to vyriešilo 

takýmto spôsobom, prečo s ľuďmi nekomunikovali.  

 Pán Kerner - projektant k základnej štúdii vypracovanej architektom Turčanom uviedol, že 

sa v nej ešte pracovalo s parkoviskami. V novej vizualizácii je vymedzená plocha riešenia, ktorá 

síce navrhuje 12 parkovacích miest, ale za tú cenu, ak bude šesť metrový korigor cesty, tak sa 

prichádza o 18 už jestvujúcich parkovacích miest, a to z dôvodu, že tento projekt to neriešil, čo 

označil ako druhú chybu projektu. Za prvú chybu označil to, že sa nevyužil prístup zozadu. 

Najväčší problém vidí v tom, že ľudia prichádzajú o parkovacie miesta, čím byty ešte viac strácajú 

na hodnote, nie je doriešená dopravná situácia. Projekt bol spracovaný len tak, aby vyriešil len to, 

čo sa týka jeho samotného. Sú veci malé, zmeniteľné, máme ich zadefinované a vieme ich napraviť. 

Nevie, kde sa dovolal pán Danko, lebo on sám už riešil niekoľko projektov, či je zmenou presun 

stavby na iné miesto, tak to vôbec nie je možné, pretože ide o najzávažnejšiu zmenu v projekte. 

Uviedol, že lokalita je tak závažná vec pri schvaľovacích procesoch, pretože sa viaže na stavebné 

rozhodnutia. Opýtal sa koľko bude reálna príprava projektu, je možné urobiť z 12 parkovacích 

miest 48 a bude vyriešená aj parkovacia politika, spokojnosť obyvateľov. 

 Pán Danko zareagoval, že volal na Ministerstvo pôdohospodárstva s pani Tótovou, ktorá je 

vedúca oddelenia. Rozprávali sa o tom, že pokiaľ by sa menilo miesto realizácie projektu 

a nedotkne sa to základu, výšky financií, ktoré boli schválené, mesto by to možno vyšlo viac peňazí. 

To, čo je schválené v rámci projektu a nehýbalo by sa s tým, tak projekt podľa tohto čo povedala 

pani Tótová, sa dá všetko riešiť. Rozprával sa aj s firmou zo Zvolena, ktorá robí projekty už 20 

rokov, že je to možné, ale to bude stáť čas a peniaze. Ak ľudia povedia, že to tam chcú, tak nemá 

s tým problém. Ale sám sa podieľal na tom, že bolo prijaté uznesenie o tom, že to bude na inej 

lokalite, preto nechápe, prečo by to mal meniť.  

 Pani primátorka uviedla, že máme protichodné informácie, každé z iných zdrojov, a teraz 

nevieme, ktoré sú správne. Jediná vec, ktorá je možná, je to dať napísať písomne, zatiaľ nedostala 

žiadnu písomnú odpoveď. Vychádza z vlastných skúseností z projektov, že zmena lokality nebola 

možná, ale nezavrhuje túto možnosť, keď to povedala pani z ministerstva pánovi Dankovi. Keď 

zvolala prvé stretnutie s občanmi z dôvodu, že sama sa začala viac zaoberať týmto projektom, keby 

ona bývala v tej bytovke, tak aj pre ňu je ten chodník neprijateľný, tiež by chcela vchod zo zadnej 

strany. Tieto veci sa riešili aj s architektkou mesta a tieto zmeny sú reálne.  Pri projekte sa neriešili 

parkovacie miesta. Zámerom všetkých poslancov určite nie je znižovať komfort parkovania, ale je 

skôr budovanie parkovacích miest, odstraňovanie bariér. To, že sa s ľuďmi od začiatku 

nekomunikovalo, to bola ozaj chyba. Cieľom komunikácie s občanmi bolo hľadanie kompromisov 

a reálnych riešení.  

      Pani Janáková uviedla, že pred pár rokmi bola zdravý človek, postúpila operáciu, ktorá sa 

nevydarila a ochrnula, stala sa členkou Zväzu ťažko zdravotne postihnutých na Sliači, ktorých je 

cca 200 členov. Keď sa chcú niekde stretnúť, tak sa nemajú kde. Stretávajú sa tu v zasadačke MsÚ, 

kde za hodinu platia 38 € v zmysle VZN, ktoré schválilo ešte predchádzajúce vedenie mesta. Aj 
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ľudia ťažko zdravotne postihnutí ľudia majú právo na kvalitný život. Vyvolávali sedenia s vedením 

mesta, aby riešilo túto situáciu. Rozumie aj občanom, ktorí sú proti vybudovaniu takéhoto 

zariadenia, ale zaznel tu už aj kompromis na riešenie situácie. Zúčastnila sa stretnutia spolu 

s Jednotou dôchodcov, zdravotne postihnutých, že sa priestory budú riešiť. Išli pozrieť objekt 

bývalej kotolne na ul. Na Brázdach, ktorý bol už vyprataný. Mali dať návrhy na riešenie tohto 

priestoru, čo by tam malo byť. Navrhli počítačovú miestnosť, išlo o komunitné centrum za účelom 

prepájania generácií nášho mesta. Sama pracuje aj s postihnutými deťmi v rámci rôznych 

programov, chodia vystupovať do Domova pre seniorov. Pani Janáková uviedla, že občania mesta 

potrebujú toto Centrum sociálnych služieb, nikto nemôže vedieť, čo ho v živote postihne.  

 Pán Kľačko nadviazal na vyjadrenie pani Janákovej. Mesto potrebuje centrum sociálnych 

služieb, ale v prvom rade podotkol na účel zariadenia, ako je pomoc klientom v zlej sociálnej 

situácii, ktorá vznikla v dôsledku zdravotného postihnutia, prípadne dovŕšenia dôchodkového veku 

alebo nepriaznivého zdravotného stavu. Podotkol, že v zápisnici, uznesenie č.137/2019 nebolo 

nikde napísané, že je to hypotetickej rovine. Uviedol, že zariadenie je dotované EÚ. Keď EÚ povie, 

že v tejto lokalite bude mať 80% ľudí záujem o bowling, a budú za tým chodiť, čo možno nebude 

mať také využitie, lebo sa to prestane navštevovať. Ide čisto o hypotetickú účel zariadenia podľa 

potrieb tohto kraja.  

 Pani Štrbková uviedla, že prezisťovala na stavebnom úrade vo Zvolene. Dvaja zo 

zamestnancov ju odmietli, keď počuli sociálne centrum na Sliači a odporučili ju na pani vedúcu. 

Pani vedúca jej povedala, že oni spravili všetko podľa zákona. V januári 2019 dali na vývesnú 

nástenku informáciu o tom, že stavba bola schválená, v lete 2019 občania len spisovali petíciu, 

pričom stavba už bola odsúhlasená. Poukázala na to, že úradná tabuľa sa nachádza na úrade vo 

Zvolenskej Slatine. Kto z občanov by išiel pozrieť na úradnú tabuľu stavebné úradu do Zvolenskej 

Slatiny. Podľa nej mesto obišlo obyvateľov, ktorí bývajú v tejto lokalite. Ďalej uviedla, že sociálne 

centrum zahŕňa päť sociálnych oblastí. Ide o pomoc ľuďom v kríze, môže ísť aj o bezdomovcov, 

o matku s 10 deťmi, o technickú podporu napr. občanovi prepustenému z výkonu trestu.  

 Pani poslankyňa Šichtová k tomu uviedla, že to, čo povedala Štrbková, je pravda. Mesto má 

presne definovaný projekt Centrum sociálnych služieb, kde je presne definovaný aj druh a formu 

sociálnych služieb. Budova bude v majetku mesta, nie majetok EÚ. 

 Pán poslanec Moravčík uviedol, že v roku 2018 bol občanom, ktorí majú o záujem o veci 

verejné zasielaný mailom program MsZ. V jednom z bodov MsZ bolo predstavenie projektu 

Centrum sociálnych služieb v lokalite na ul. Na Brázdach. Opýtal sa, prečo neprišli vtedy občania 

sa zaujímať o tento projekt. Ďalej uviedol, že 30 rodín tam žije a z toho majú len 9 trvalý pobyt 

v meste Sliač. Keby boli prišli na zasadnutie, určite by ich požiadavky boli poslancami 

akceptované.  

 Pani Štrbková uviedla, že nech sa rozhodne akokoľvek, ale je ešte jedna vec, finančné 

prostriedky boli pridelené EÚ, a keď bude mať EÚ problém s utečencami a nebude ich mať kde 

umiestniť, tak im poskytne ubytovanie v tomto zariadení. 

 Pani primátorka uviedla, že budova bude v majetku mesta, mesto nemá dôvod prijať 

utečencov, lebo to štát ani nemôže nariadiť.  

 Pán Kľačko uviedol, že sa v súčasnosti preberá plán sociálnej solidarity. Opýtal sa, či sa 

mestu zdá toto miesto dôstojné pre seniorov, zdravotne ťažko postihnutých, nakoľko nie sú tomu 

prispôsobené ani chodníky. Je za to, aby bolo centrum zriadené v inej lokalite.  

 Pani primátorka uviedla, že inú lokalitu hľadala, ale má informácie, že sa stavba nedá 

premiestniť. Podľa jej názoru lokalita Rybárska nie je vhodná, pretože je tam športovisko, kde 

pravidelne chodia trénovať futbalisti, robia sa tam detské aktivity, a bolo by to pre seniorov rušivé. 

Pani primátorka požiadala občanov, aby povedali reálne argumenty. Uviedla, že dnešné 

zastupiteľstvo je reálne o tom, či môže zmluvu podpísať alebo nemôže a na to potrebuje mať 
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mandát od zastupiteľstva, pretože ide o zmluvu za 1,4 milióna eur, teraz sa nerieši ani lokalita. Ak 

mesto zmluvu nepodpíše, tak to ani inde nepostavíme. Je jasné, že každý vníma projekt iným 

spôsobom, ona ako primátorka ho vníma z pohľadu financií, ktoré boli mestu pridelené. Aj keď sa 

zmluva podpíše je možné veci riešiť ďalej.  

 Pán Frick uviedol, že projekt si celý prečítal, ako aj jeho štúdiu. Následne sa vyjadril 

k niektorým dezinformáciám. Keď máme inštitút zo zákona, kde platí verejná vyhláška, tak to nie je 

možné spochybňovať. Verejná vyhláška mala svoje termíny, kde sa každý účastník mohol vyjadriť. 

Uviedol, že Sliač má 5 000 obyvateľov, prečo je snaha vyvrátiť takýto projekt, ktorý posunie naše 

mesto dopredu.  

 Pani Garguláková sa predstavila ako predsedníčka Zväzu zdravotne postihnutých, a jej 

dlhodobou snahou je zabezpečiť v meste priestory pre stretávanie sa členov. Požiadala o snahu 

nájsť nejaký kompromis v tom, že mesto má 5 000 obyvateľov, z toho je 1 100 seniorov a 250 

zdravotne postihnutých. Keď sa pripomienkovalo toto centrum, tak sa plánovalo, že sa tu budú 

sústreďovať združenia s verejnoprospešným zameraním, ktoré sú na Sliači. Z predpisov EÚ 

nevyplýva, že by sa tu mali ocitnúť sociálne znevýhodnení občania, ktorí narušujú občianske 

spolužitie na Sliači, ani imigranti. Ide o majetok mesta a jedine v kompetencii mesta je rozhodnúť, 

aké skupiny ľudí bude toto centrum využívať. Vo zväze majú aj zdravotne postihnuté deti, 

s ktorými robia rôzne aktivity a nemajú priestor, kde ich vykonávať. Podľa nej je centrum pre mesto 

potrebné, akceptuje všetky pripomienky, ktoré tu odzneli, ale suma 1,4 milióna eur je veľkorysá. Je 

presvedčená, že nepôjde len o rekonštrukciu budovy, ale že sa okolie vytvorí podľa požiadaviek aké 

majú ľudia, ktorí bývajú v tejto lokalite.  

 Pani Kucháriková sa predstavila ako rehabilitačná lekárka, 10 rokov spolupracuje so 

Zväzom zdravotne ťažko postihnutých na Sliači. Poblahoželala vedeniu mesta za veľkorysý 

finančný príspevok. Uviedla, že súčasťou rehabilitácie nie je len elektroliečba, ale aj sociálna 

rehabilitácia. Tento projekt, ktorého sa niektorí občania obávajú, je len potrebné lepšie vysvetliť. 

Naozaj sa nie je potrebné báť neprispôsobivých ľudí, pokiaľ sa ustriehne hlavná myšlienka 

projektu, tak nič také by sa nemalo a nesmie stať. V projekte nebude žiadna krčma, ani sa nebudú 

podávať alkoholické nápoje, uvažuje sa o tom, ako dať znevýhodneným ľuďom možnosť vzájomne 

komunikovať, ale nezatvárajú sa dvere ani pred ostatnými, pretože sa tam budú robiť stretnutia, 

ktorých súčasťou je odborná lekárska prednáška na rôzne témy. Je tam naplánované, že tam budú 

rôzne typy liečebnej rehabilitácie, ergoterapie. To, aby ľudia neboli v blízkosti takého objektu 

rušení sa dá stavebne vyriešiť. Pani Kucháriková uviedla, že majú občania v rodine alebo vo 

svojom blízkom okolí zdravotne ťažko postihnutého človeka, väčšina z nich nerobí veľký hluk, 

naopak títo ľudia potrebujú pomocnú ruku a bezpečný, dostupný priestor.  

 Pani poslankyňa Šichtová poďakovala pani doktorke Kuchárikovej za jej prejav, zároveň 

podotkla, že už 30 rokov pracuje v Národnom rehabilitačnom centre, stretáva so zdravotne ťažko 

postihnutými občanmi, nie sú to žiadni strašiaci, sú to milí ľudia, ktorí mnohokrát dávajú nám 

zdravým dávajú silu žiť ďalej. Vždy bude bojovať za tento projekt, bude ho podporovať, pretože je 

vždy na strane zdravotne ťažko postihnutých, seniorov a znevýhodnených občanov.  

 Pani Bejticová uviedla, že si myslí, že prehodiť projekt na úplne inú kotolňu je ekonomicky 

a časovo nereálne pre tie potreby, ktoré mesto má. Okrem zdravotne ťažko postihnutých žije 

v meste veľa seniorov, sú tu pracujúci ľudia, ktorí občas potrebujú pomôcť so svojimi seniormi. 

A tento projekt je jeden z riešení, ktoré mesto ponúka. Prečo by sa rodiny mali vzdať svojho 

príbuzného a umiestniť ho v inom zariadení, keď môže zotrvať vo svojej komunite. Naši seniori 

dali tomuto mestu veľmi veľa a zaslúžia si, aby sme im to vrátili.  

 Pani Ujeská uviedla, že je majiteľkou bytu na ul. Gorkého č.8, byt si kúpila v roku 2017 

s tým, že inú možnosť nemala, je samoživiteľka s jedným dieťaťom. Osobne nie je proti starým 

ľuďom, sociálnym zariadeniam, dokonca ani prilepeniu objektu k jej bytovému domu. Je zásadne 
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proti tomu, ako sa tieto veci riešili, ako sa veci neriešili s občanmi. Je len za to, aby sa projekty 

prehodnotili s občanmi, aby ona a jej susedia mali súkromie. Byt si kupovala v prostredí, ktoré sa 

jej teraz páči a chce, aby sa jej naďalej páčilo. Už teraz je problém s parkovacími miestami, teraz sa 

im naruší súkromie, ale ak sa dá vyriešiť to, že budú spokojní seniori aj oni, ako občania, aj celá 

bytovka bude spokojná, tak osobne nemá proti tomu nič.  

 Pani primátorka uviedla, že toto bolo jej snahou, nájsť nejaký kompromis. Keď sa teraz 

začneme reálne tomu projektu venovať, tak sa to bude konzultovať s občanmi, akceptovať ich 

pripomienky do najväčšej možnej miery. Všetky reálne projekty, ktoré mesto chystá konzultuje 

s občanmi, ktorých sa to bytostne týka.  

 

Uznesenie číslo 295/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

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

rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre Mesto Sliač, 

Letecká 1, 962 31  Sliač, IČO: 00320277, kód žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku NFP302020W908, kód výzvy  

IROP-PO2-SC211-2018-27, názov projektu „Centrum sociálnych služieb Sliač“ doručené dňa 

19.02.2020. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  9 

Za:  9 

Proti:  

Zdržali sa:  

Nehlasovali:  

 

Uznesenie číslo 296/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

r u š í 

Uznesenie č. 137/2019 zo dňa 01.08.2019. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  9 

Za:  7 

Proti:                                  1 – Ing. Danko Milan 

Zdržali sa:                          1 - Mgr. art., Kocúr Peter 
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Nehlasovali:  

 

Uznesenie číslo 297/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e  

prijatie nenávratného finančného príspevku za účelom realizácie projektu „Centrum sociálnych 

služieb Sliač.“ Podľa rozhodnutia o  schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku pre Mesto Sliač, Letecká 1, 962 31  Sliač, IČO: 00320277, kód žiadosti o poskytnutie 

nenávratného finančného príspevku NFP302020W908, kód výzvy IROP-PO2-SC211-2018-27, 

názov projektu „Centrum sociálnych služieb Sliač“ zo dňa 03.02.2020 a splnomocňuje primátorku 

mesta k podpísaniu zmluvy o poskytnutí príspevku s riadiacim orgánom.  

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  9 

Za:  6 

Proti:                                  1 – Ing. Danko Milan 

Zdržali sa:                          2 - Mgr. art., Kocúr Peter a Ing. Lukáč František 

Nehlasovali:  

   

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

 Pani primátorka uviedla, že čo sa týka R2 mesto zasielalo ministrovi životného prostredia 

list o tom, že NDS ignoruje jeho príkazy a že nepostupuje v súlade s jeho rozhodnutiami.  

 Pán Danko doplnil pani primátorku, že je pripravený na podpis list v súvislosti s tým, že 

nám nebolo vyhovené v zmysle zákona č. 211 o slobodnom prístupe k informáciám a dovoľujú si 

na to reagovať z ministerstva dopravy a výstavby, ale z úplne iného oddelenia, pretože pán minister 

vo svojom rozhodnutí nariadil určitý postup. Ďalej spracoval zápisnicu zo dňa 5.12.2019 na základe 

zvukovej stopy. Poďakoval pánovi Kujanovi, ktorý sa intenzívne v rámci občianskeho združenia 

podieľa na pripravovaní týchto podkladov týkajúcich sa R2. 

 Pani primátorka informovala, že volali z NDS, mali záujem o naše referendum. Ona na im 

na to odpovedala, že zatiaľ mesto prijalo len VZN o referende.  

 Pani primátorka informovala, že na Komisii dopravy územného plánu a životného 

prostredia, odpadového hospodárstva sa urobil zoznam ulíc, ktoré by boli v pláne rekonštrukcie. 

Kým nám plynári nepošlú skutočný plán, kedy plánujú začať s prácami, sa opravy chodníkov 

nezačnú robiť, pretože by bolo zbytočné urobiť chodník a následne ho rozkopať.  

 Ďalej informovala, že máme havarijný stav kotolne v základnej škole. Havarijný stav je 

spôsobený dlhodobým neodstraňovaním závad, ktoré našli revízni technici. Mesto sa plánovalo 

zapojiť do projektu výmena tepelných telies, ak nezmenia reálne možnosť poskytnutia dotácie, 

pretože teraz je dotácia len pri výmene druhu paliva, ako napr. plyn za elektriku a opačne. Uviedla, 

že celá kotolňa už začína byť nefunkčná, predbežná kalkulácia je cca 70 000 €.  

 Opätovne sa prehodnocuje projekt na zvýšenie kapacity v Materskej škole na ul. J. Cikkera, 

nepožadujú od  MsZ preschválenie, že sme sa zapojili, stačí len čestné vyhlásenie, že mesto  má 

dostatok finančných prostriedkov.  
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 Vzhľadom k tomu, že dochádza k dezinfomáciám okolo MsÚ, pani primátorka informovala, 

že sa idú dať prelitrovať autá, pretože už niekoľko rokov vykazujú nadspotrebu.  

 K nákupom ohľadne zariadenia na MsÚ reagovala na príspevok týkajúci investícií do 

interiéru a exteriéru. Nákup auta nie je ani interiér ani exteriér, je to dopravný prostriedok. Bola 

zakúpená kamera do auta MsP, čo vyplýva zo zákona mať kameru, kamera už prispela k niekoľkým 

objasneným konaniam. Ďalej bola zakúpená ohňovzdorná skriňa na matriku, čo tiež vyplýva zo 

zákona. K výpočtovej technike uviedla, že už minulý rok informovala, že sa musí zakúpiť nová 

výpočtová technika, pretože súčasná výpočtová technika nie je kompatibilná so softvérmi, ktoré 

máme v rámci elektronizácie verejnej správy. K nákupu kancelárskych stoličiek uviedla, že 

naposledy boli zakúpené v roku 2015. Investície, ktoré sa robia, nie sú preto, že sa skrášľuje úrad, 

ale preto, že to robiť musíme. Ďalej informovala, že oprava vstupnej chodby bola aj z tohto dôvodu, 

že na úrad chodia občania, aby sa na úrade dobre cítili, na úrad chodia aj návštevy. Plánuje sa 

oprava podlahy na druhom poschodí, ktorá je tiež v havarijnom stave. Investície, ktoré sa  robia, 

robia sa na margo potrieb úradu. Je presvedčená, keďže sa na tento úrad donieslo len za minulý rok 

cca 420 000 €, vykryli sa iné veci, na ktoré by sa možno použili tieto finančné prostriedky.  

 Pán poslanec Moravčík uviedol, že nie je proti rekonštrukcii MsÚ, len by bolo dobré, keby 

aj oni, ako poslanci mali o tom informácie.  

 Pani primátorka uviedla, že to bolo naplánované v rozpočte a tým to považovala za 

vybavené. Nabudúce, keď sa bude robiť väčšia investícia, bude o tom informovať.  

 

Uznesenie číslo 298/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

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

informáciu primátorky mesta.  

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

 

Počet poslancov MsZ : 11 

Prítomní:  9 

Za:  9 

Proti:  

Zdržali sa:  

Nehlasovali:  

 

14. Rôzne 

 Pán Danko požiadal pána Karniša, aby informoval o aktivitách, ktoré robí pre mesto Sliač 

v súvislosti s cestovným ruchom, športom.  

 Pán Karniš informoval o aktivitách, ktoré sa vyvinuli s cestovným ruchom. Pani primátorka 

ho pred pol rokom požiadala o vypracovanie projektu ohľadom kúpy elektrických bicyklov. Tento 

projekt bol schválený Oblastnou organizáciou cestovného ruchu (OOCR). Táto organizácia prispeje 

na nákup elektrických bicyklov značnou čiastkou. Keď sa tieto bicykle zakúpia, odporučil mestu, 

aby sa k tomu pristúpilo aktívne, aby sa bicykle využívali, aby mesto malo zo zapožičania príjem. 

Obrátil sa na pani primátorku s tým, že ho navrhla do OOCR, ak tam bude, tak sa bude tejto 

činnosti intenzívnejšie venovať. V rámci združenia Fish začal komunikovať s kúpeľami, ide 
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o veľmi naklonenú spoluprácu, ide najmä o rozvoj turizmu. V rámci združenia sa rozhodli trochu 

aktívnejšie pristúpiť k osloveniu vlády SR, pretože rozvoj kúpeľov patrí k nášmu mestu, požiadal tu 

aj o spoluprácu mesta. Dopočul sa, že by športová hala aj športoviská mali byť zase pod správou 

mesta, a môže byť v tejto veci nápomocný ohľadom ich využitia. Zároveň sa poďakoval mestu, že 

združenie Fish v spolupráci s Charitou Sliač ušilo prezentačné tašky, na ktorom je vyšité mestské 

logo a mesto ich zakúpilo na reprezentačné účely. Časť zisku išlo na Charitu Sliač a pre domov 

sociálnych služieb Hrabiny. Takýmto spôsobom by mesto mohlo aj ďalej fungovať a napredovať.  

 Pán Danko poďakoval pánovi Karnišovi, ďalej uviedol, že na meste je zamestnaná pani 

Lechová, ktorá sa intenzívne zaoberá odpadovým hospodárstvom, ktoré bolo v dezolátnom stave. 

Malo by sa robiť verejné obstarávanie na spoločnosť, ktorá nám bude zabezpečovať odvoz 

komunálneho odpadu. Je potrebné vytvoriť VZN v súvislosti s malými zdrojmi znečistenia, 

nakoľko od roku 2021 bude mesto povinné zbierať aj kuchynský odpad. Ďalej bude potrebné 

dopracovať VZN o žumpách. Informoval o výzve „zelené obce“, ktorá vyšla, ak to bude pre mesto 

zaujímavé, navrhuje sa do výzvy zapojiť. Čo sa týka kompostárne, nemalo by mesto prekročiť 

predaj kompostu nad 112 ton. Mohla by sa zorganizovať brigáda do konca marca, ako tomu bolo 

v minulom roku. Poďakoval pánovi Kujanovi za občianske združenie, za veľmi výdatnú pomoc, 

poďakoval pani primátorke za to, že mu dôverovala a nominovala ho na pozíciu zástupcu primátora, 

ale v tomto zložení nechce a nemieni fungovať, lebo by išiel sám proti sebe, k 31.3.2020 končí ako 

viceprimátor aj ako poslanec MsZ. Sľúbil, že do tejto sály sa už neposadí na zastupiteľstvách, len 

pokiaľ sa nebude jednať o R2. Nechce škodiť mestu, a už vôbec nie pani primátorke, ktorá za ¾ 

roka spravila viac ako pán exprimátor Dunčko za 8 rokov.  

 Pán poslanec Moravčík reagoval na pána Karniša, že by mesto malo zarábať na požičiavaní 

bicyklov, ale potom je potrebné vytvoriť s.r.o., pretože mesto nemôže zarábať.  

 Pani primátorka uviedla, že sa to  zatiaľ neriešilo, projekt bol zatiaľ len predložený, potom 

sa  bude týmto mesto zaoberať. Ďalej uviedla, že Mestský podnik služieb by sa mestu zišiel. Vedeli 

by sme si cez to urobiť aktivity vo vlastnej réžii, ktoré teraz objednávame.  

 Pán poslanec Slavkovský pochválil aktivity pána Karniša. Zareagoval na to, že keď bol 

odvolávaný z OOCR pán Julény, tak sa na zasadnutí MsZ na niečom dohodli, že sa interne zhodnú 

na niekom, koho budú ďalej vymenovávať. A teraz sa tu na zasadnutí dozvedeli, že bol do OOCR 

vymenovaný pán Karniš.  

 Pani primátorka uviedla, že nevedela, že pán Karniš dnes príde na MsZ a bude o tom 

rozprávať. Uviedla, že sa to riešilo už minulý rok, keď bolo potrebné navrhnúť, kto by to mohol 

byť. Vtedy povedala, že z jej pohľadu by to mohol byť pán Karniš, keď boli na valnom 

zhromaždení, lebo sa zaoberá cestovným ruchom. Pami primátorka uviedla, že aj pani Butášová 

dala požiadavku, nech sa to doplní do tohto zastupiteľstva. Nedoplnila to, a nechcela to tu ani 

otvárať z dôvodu, že k tomu, aby sa to schválilo je potrebná dôvodová správa, ktorú nebolo možné 

vypracovať, lebo už tri dni sa rieši Centrum sociálnych služieb. Bude k tomu zvolané aj ďalšie 

stretnutie poslancov.  

 Pán Danko sa opýtal pána Slavkovského, čo urobil pre cestovný ruch za 1,5 roka. Pán 

Karniš nebol doteraz odmenený za celú jeho snahu. Nevie lepšie riešenie ako urobila pani 

primátorka, keď do OOCR vymenovala pána Karniša.  

 Pani primátorka uviedla, že jej pán Karniš povedal, že je ochotný robiť v OOCR len za 

určitých podmienok. Preto sa to neriešilo, lebo  podmienky ešte neboli dohodnuté. Navrhla ho 

z dôvodu, že si reálne myslí, že robí pre cestovný r uch a chce pre mesto niečo dosiahnuť. Je možné 

sa k tejto téme stretnúť a relevantne sa o nej baviť.  

 Pán Karniš uviedol, že sám povedal pani primátorke, že nemá o takúto pozíciu záujem. Sám 

pozná OOCR aj vedúceho už z minulých rokov, pričom on sám má iný pohľad na tieto veci. Nemá 

snahu sedieť v organizácii, turizmus si robí sám.  
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 Pán poslanec Kocúr si myslí, že aj keby sa o tom poslanci bavili a je tam meno pána 

Karniša, tak by sa asi aj zhodli na tom, že by to mohol byť on. Uviedol, že sa cíti oklamaný tým, na 

čom sa dohodli naposledy.  

 Pani primátorka uviedla, že ho navrhla ako alternatívu z dôvodu, že sa venuje cestovnému 

ruchu. Ak má OOCR fungovať a máme mať pre mesto aj výstupy, tak tam musí byť človek, ktorý 

to robí.  

  

15. Interpelácie poslancov 

 

16. Odpovede na interpelácie z predchádzajúceho MsZ  

 

17. Slovo pre verejnosť 

 Pani Boborová uviedla, že im na vchodové dvere vylepujú oznamy ohľadom budovania 

centra a oni si to neželaj, majú nové dvere aj sklá. Požiadala o vysvetlenie, ako budú vychádzať 

z bytových domov a kedy sa bude robiť chodník na ul. Cikkerova č.9 a č.11, pretože tam bývajú aj 

zdravotne ťažko postihnutí. 

 Pani primátorka uviedla, že plynári zaslali na mesto list, kde nás žiadajú, aby sme všetky 

investičné aktivity do roku 2022 prispôsobili rozkopávke mesta z dôvodu výmeny plynovodu s tým, 

že nás ešte budú informovať, ktoré začnú robiť ako prvé a ako budú postupovať. Jediná časť, ktorá 

nie je rozkopaná je práve pri bytovke na ul. Cikkerovej a potom tá ulica, kde býva pán Boldiš. Tam 

mesto začne, chodník sa bude robiť ako prvý.  

 Pán Lukáč sa opýtal aká je situácia ohľadom vybudovania vodovodu a kanalizácie na ul. 

Mlynskej a Továrenskej. Už podľa zákona je povinnosť mesta, aby boli tieto veci zabezpečené pre 

obyvateľov mesta. Je možné to napadnúť na životnom prostredí.  

 Pani primátorka už pri projektoch informovala, že malo byť vydané rozhodnutie do 

28.2.2020, či sa projekt schváli alebo nie. Osobne niesla ešte nejaké dokumenty na envirofond, ale 

minister zatiaľ nerozhodol. V zmysle zákona o envirofonde je čas rozhodnúť do 31.3.2020. 

Informovala, že sa idú presúvať finančné prostriedky práve na kanalizácie a vodovody, mesto rieši 

túto situáciu.   

 

18. Záver 

 Pani primátorka ukončila zasadnutie MsZ a poďakovala všetkým prítomným za účasť na 

zasadnutí. 

 

       Ing., Mgr. et Mgr. Ľubica Balgová 

        primátorka mesta 

 

 

Mgr. Michaela Mašurová, zapisovateľka 

 

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

  

Overovatelia zápisnice : 

 

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

 

Ing. František Lukáč, overovateľ                         ............................................... 
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Príloha č.1 

K bodu č. 9 : Informácie o podaných a schválených projektoch do 29.02.2020 a o pripravovaných 

projektových zámeroch 

 

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

 

Dôvodová správa 

Mesto Sliač sa za účelom efektívneho a hospodárneho nakladania s finančnými prostriedkami 

získaných z podielových daní, ako aj z daní a poplatkov vybraných od občanov a podnikateľských 

subjektov snaží získavať finančné prostriedky z nenávratných finančných príspevkov a obdobných 

mechanizmov na rozvoj a zveľadenie mesta v súlade s Programom rozvoja mesta , s dôrazom na 

zlepšenie kvality života obyvateľov a s cieľom zachovania trvalo-udržateľného rozvoja mesta, 

regiónu a SR. 

Finančné prostriedky získané zo štrukturálnych fondov a iných finančných mechanizmov šetria 

vlastné finančné prostriedky mesta, ktoré je potom možné použiť na iné, projektami nefinancované 

aktivity ako aj na sociálnu oblasť, školstvo, cestovný ruch, či rozvoj mesta. 

Od 7.12,.2018 sme podali projekty v celkovej hodnote 2.818.331,71 €, schválených 1.870.954,40 € 

(zatiaľ definitívne zamietnutý len 1 projekt) (Prílohe č. 1)  

V súčasnej dobe, vzhľadom na potreby mesta a vyhlásené výzvy, pripravujeme nasledovné 

projektové zámery s predpokladaným dátumom podania Žiadosti o NFP:  

 

"Odstraňovanie bariér" (odstavné plochy) 30.3.2020 12 245,00 € 

Rekonštrukcia MsÚ (ministerstvo financií) 30.3.2020 15 000,00 € 

COOP Jednota Program podpory lokálnych 

komunít 
30.3.2020 6 000,00 € 

Odborná učebňa ZŠ 10.4.2020 5 000,00 € 

úprava a tvorba verejného priestranstva 

(vnútrobloky) 
30.4.2020 13 250,00 € 

Rozvoj energetických služieb na regionálnej a 

miestnej úrovni -OPKZP-PO4-SC441-2019-53 

(energetický audit verejných budov) 

30.4.2020 15 000,00 € 

Vodozádržné opatrenia v krajine (parkoviská, 

chodníky, zberné nádrže na dažďovú vodu) 
31.5.2020 100 000,00 € 

Terénne ambulantné služby 30.6.2020 3 000,00 € 

„Výmena tepelných telies“ pripravujeme   

„Smart city – nabíjacie stanice“ pripravujeme   

„Zberný dvor“ pripravujeme   

 

Veľkým problémom pri spracovávaní projektových zámerov je skutočnosť, že mesto nemá 

vytvorený zásobník projektov v súlade s Plánom rozvoja mesta a chýbajú strategické dokumenty, na 

ktoré je potrebné sa pri podávaní projektov odvolať a presne uviesť súlady opatrení s cieľmi 

v strategických dokumentoch. 
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V blízkej dobe je  nutné vypracovať: 

- Strategické dokumenty mesta, a to nie len z dôvodu možnosti podať projekty, ale hlavne 

z dôvodu určenia stratégie rozvoja mesta, ako aj  

- zásobník projektov,  

aj keď si to vyžaduje zvýšené výdavky (tieto výdavky budú, ale reálne nižšie ako sú výdavky, keď 

sa to rieši na poslednú chvíľu). 

V súčasnej dobe sú projekty vypracované postupne, len podľa aktuálne vyhlásených výziev, 

nakoľko chceme využiť všetky možnosti získania dostupných finančných zdrojov. 

 

Návrh na uznesenie 

Mestské zastupiteľstvo 

 

I. berie na vedomie 

Informáciu o stave podaných Žiadostí o nenávratný finančný príspevok k 29.2.2020 a o zámeroch 

mesta na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratných finančných príspevkov so zameraním 

na rozvoj mesta (príloha č. 1) a potrebu vypracovania strategických dokumentov mesta ako aj 

projektov pre rozvoj mesta s dôrazom na zlepšenie kvality života obyvateľov a s cieľom 

trvaloudržateľného rozvoja mesta, regiónu a SR. 

 

II. schvaľuje  

1. Predloženie žiadostí o získanie nenávratných finančných príspevkov.  

2. Zabezpečenie realizácie projektov, v súlade s podmienkami poskytnutia nenávratného finančného 

príspevku. 

 

 

Sliač 28.2.2020    
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Príloha č.2 

K bodu č. 10 : Strategické dokumenty 

 

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

 

Dôvodová správa 

Mesto Sliač sa za účelom efektívneho a hospodárneho nakladania s finančnými prostriedkami 

získaných z podielových daní, ako aj z daní a poplatkov vybraných od občanov a podnikateľských 

subjektov snaží získavať finančné prostriedky z nenávratných finančných príspevkov a obdobných 

mechanizmov na rozvoj a zveľadenie mesta v súlade s Programom rozvoja mesta , s dôrazom na 

zlepšenie kvality života obyvateľov a s cieľom zachovania trvalo-udržateľného rozvoja mesta, 

regiónu a SR. 

Jednou z podmienok získania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov a iných finančných 

mechanizmov je súlad medzi aktivitami v jednotlivých výzvach a strategickými dokumentmi. 

Vzhľadom na skutočnosť, že mesto Sliač nemá vypracované potrebné strategické dokumenty 

nebolo možné sa zapojiť do niektorých výziev a tým sme sa pripravili o možnosť získať NFP. 

Strategické dokumenty sú pre mesto potrebné nie len z dôvodu možnosti získania NFP, ale hlavne 

z dôvodu zadefinovania smerovania mesta, zabezpečenie trvaloudržateľného rozvoja a z dôvodu 

zákonnej povinnosti. 

Najnutnejšie strategické dokumenty: 

Program rozvoja mesta Sliač na roky 2016 – 2021 (potrebné aktualizovať) a príprava na roky 

2021 -2025 – hlavný strategický dokument mesta, ktorý analyzuje súčasný stav a určuje smerovanie 

mesta. Povinnosť vyplýva zo zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení 

neskorších predpisov  

Plán starostlivosti o zeleň – povinnosť vypracovať vyplýva zo zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane 

prírody a krajiny a je potrebný k pasportizácii zelene v meste a jej údržbe, ako aj k určeniu plôch 

pre náhradnú výsadbu  

Koncepcia rozvoja práce s mládežou - Koncepcia rozvoja práce s mládežou na roky 2016 – 2020 

mala byť je strategickým dokumentom mestskej politiky, ktorý špecifikuje prioritné ciele mesta v 

oblasti práce s mládežou do roku 2020, mala by nadväzovať na Stratégiu Slovenskej republiky pre 

mládež na roky 2014 – 2020 tým, že prispieva k napĺňaniu strategických cieľov pre oblasť práce s 

mládežou, ako jednej zo základných tematických priorít dokumentu, predovšetkým tematickú 

oblasť č. 9: „Práca s mládežou“. Stratégia Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020 

bola vládou SR dňa 23. apríla 2014 schválená uznesením č. 192. Je potrebné začať na dokumente 

pracovať tak, aby sme mohli zistenia implementovať do Koncepcie rozvoja práce s mládežou na 

nasledujúce obdobie.    

Program rozvoja bývania mesta Sliač do roku 2030 - Povinnosť vypracovať program rozvoja 

bývania ukladá obci § 4 ods. 3 písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov. Mal by byť spracovaný v súlade s Metodickým pokynom Ministerstva 

výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 4/2006 z 19. 5. 2006, o programe rozvoja bývania obce a 

samosprávneho kraja 

Koncepcia rozvoja cestovného ruchu mesta Sliač - Cieľavedomý rozvoj a plánovanie rozvoja 

cestovného ruchu sú podmienené vypracovaním a prijatím koncepcie rozvoja cestovného ruchu, 

ktorá bude formulovať poslanie cestovného ruchu v regióne, ciele rozvoja cestovného ruchu a 

čiastkové stratégie na dosiahnutie cieľov rozvoja. Nositeľom a realizátorom prijatej koncepcie 

rozvoja cestovného ruchu budú samospráva – mestský úrad so svojimi organizačnými zložkami, 

podnikateľské subjekty, ktoré na rozvoji cestovného ruchu participujú, neziskové organizácie, 

štátna správa, ktorá vymedzuje a koordinuje legislatívnu rovinu rozvoja, miestne obyvateľstvo, 
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ktoré je súčasťou priestoru, v ktorom sa predpokladaný rozvoj bude realizovať a v neposlednej 

miere návštevník – turista, ktorý vystupuje ako konečný konzument produktov cestovného ruchu. 

Ide o zložitý proces, ktorý bude náročný ako z časového hľadiska, tak i z finančného hľadiska. 

Miestny územný systém ekologickej stability - Ekologická stabilita územia je významným 

faktorom zdravého životného prostredia. Je potrebné chrániť z ekologického hľadiska najcennejšie 

a dopĺňať chýbajúce články systému s cieľom dosiahnutia ekologickej rovnováhy. Je jedným z 

podkladov územného plánu sídelného útvaru alebo zóny a projektov pozemkových úprav. 

Prostriedkom jej dosiahnutia je tvorba územného systému ekologickej stability, ktorý vytvára 

základ pre zachovanie a rozvoj rozmanitosti podmienok pre život, umožní udržať biodiverzitu a 

zachovať genofond rastlinstva a živočíšstva. 

Stratégia adaptácie mesta  Sliač na dopady zmeny klímy - Cieľom rámcový odhad dôsledkov 

zmeny klímy na mesto a jeho vybrané sektory ako aj na kvalitu života obyvateľstva. Návrh 

adaptačnej stratégie a rámcových adaptačných opatrení pre mesto vychádza z očakávaných zmien 

klímy podľa vybraných scenárov zmeny klímy spracovaných pre územie Slovenskej republiky ako 

aj zo skúseností z prípravy takýchto adaptačných stratégií vo viacerých mestách Európy. 

Sumarizácia súčasnej úrovne riešenia tejto problematiky v európskom kontexte, pričom je potrebné 

brať do úvahy, že vývoj poznania ide neustále dopredu a aj prístupy a metódy k definovaniu 

adaptačných opatrení musia byť do určitej miery flexibilné a mať v sebe potenciál pre ich prípadnú 

(nie zásadnú) modifikáciu podľa dosahovanej úrovne poznania väzieb jednotlivých sektorov na 

zmenu klímu. Adaptačná stratégia sa zameriava na vyrovnanie sa s možnými stratami a rizikami a 

prevenciu dôsledkov vyplývajúcich z rizík zmeny klímy. Na národnej úrovni, pod gesciou MŽP SR 

sa vypracoval dokument „Stratégia adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, do 

spracovania ktorej boli zapojené všetky relevantné ministerstvá, SHMÚ ako aj ďalší experti 

(dokument bol schválený 26.3.2014 uznesením vlády SR č. 148/2014). V relevantnom uznesení 

vlády sa odporúča nielen podieľať sa na plnení cieľov tejto Stratégie, ale aj ich premietnutí do 

stratégií na regionálnej a lokálnej úrovni. V samotnej Stratégii sa jedna z kapitol venuje „sídelnému 

prostrediu“, kde sa uvádza, že účinným nástrojom pre systémový prístup k adaptácii a na súčasné i 

budúce dopady zmeny klímy je vypracovanie adaptačnej stratégie mesta. 

Dizajn manuál mesta Sliač - definuje podobu a pravidlá používania základných častí vizuálneho 

štýlu mesta, ako logo a erb, formu a štýl vizitiek, listinných a iných dokumentov. 

Potreba vyššie spomenutých dokumentov vyplýva jednak zo zákonom stanovených povinností ako 

aj z reálnych potrieb mesta. Vzhľadom na vývoj a neustále spoločenské zmeny je predpoklad, že 

počet uvedených strategických dokumentov nie je konečný.   

V blízkej dobe je  nutné vypracovať Strategické dokumenty mesta, a to nie len z dôvodu možnosti 

podať projekty, ale hlavne z dôvodu určenia stratégie rozvoja mesta, ako aj splnenia zákonnom 

stanovených povinností 

 

Návrh na uznesenie 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

Že mesto Sliač nemá vypracované potrebné strategické dokumenty. 

II. schvaľuje  

Vypracovanie strategických dokumentov.  

 

 

Sliač 28.2.2020    
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