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   Z á p i s n i c a 

 z 15. zasadnutia Mestského zastupiteľstva (MsZ) v S l i a č i  konaného dňa 18. júna 2020 

Miesto    : Zasadacia miestnosť MsÚ 

Primátor   : Ing. Mgr. et Mgr. Ľubica Balgová 

Zást. primátora  mesta: Doc. Ing. Andrea Sujová PhD. 

Prednosta úradu  : Ing. Dušan Hruška 

Poslanci MsZ   : podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení poslanci :      

 

P r o g r a m : 

  1. Otvorenie, prezentácia prítomných poslancov 

  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

  3. Voľba návrhovej komisie 

  4. Schválenie programu MsZ 

  5. Správa o plnení uznesení zo 14. zasadnutia MsZ 

  6. Centrum sociálnych služieb – zmena v projektovej dokumentácii 

  7. Zmluva o spolupráci – rozvoj distribučnej sústavy 

  8. Vyhlásenie nového termínu voľby hlavného kontrolóra 

  9. Rozpočtové opatrenie 

10. Správa hlavnej kontrolórky mesta z kontrolnej činnosti 

11. Doplnenie kontroly do plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 

12. Informácie primátorky (súčasťou je aj informácia o rýchlostnej ceste R2 a o stavoch 

      na účtoch) 

13. Rôzne 

14. Interpelácie poslancov 

15. Odpovede na interpelácie z predchádzajúceho MsZ 

16. Slovo pre verejnosť 

17. Záver 

 

1.  Otvorenie  

 Rokovanie 15. 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, zo všetkých 11 poslancov je prítomných 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. poslankyňu Michaelu Mikuškovú a p. poslankyňu 

Andreu Sujovú.    

 

3.  Voľba návrhovej komisie  

 Do návrhovej komisie navrhla primátorka mesta p. poslankyňu Róberta Urbanca a p. 

poslanca Mareka Moravčíka. 
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Uznesenie číslo 332/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

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

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

 

Počet poslancov MsZ:      11 

Prítomní:                           10 

Za:                                      9 - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Katarína Šichtová, doc. Ing. Andrea Sujová, PhD., Ing. 

Robert Urbanec, Mgr. Sáša Butášová Bidleňová, Mgr. Michaela Mikušková, František Lukáč, Ing. Dušan Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                           1 – Marek Moravčík                                                   

Nehlasovali: 

 

4.  Schválenie programu MsZ 

 Pani primátorka prečítala program MsZ. 

 Pani poslankyňa Butášová Bidleňová navrhla, aby bod č. 10 – Správa hlavnej kontrolórky 

mesta z kontrolnej činnosti bol na začiatku programu. Po diskusii sa dohodlo, že sa urobí výmena 

bodov č. 7 a č. 10. Ďalej požiadala do programu doplnenie bodu – stav finančných fondov mesta. 

Pani primátorka uviedla, že tento bod bude súčasťou programu najbližšieho zasadnutia MsZ, stav  

peňažných fondov mesta bude dodávaný spolu s materiálmi a dôvodovými správami na zasadnutie 

MsZ. 

 Pani primátorka navrhla doplniť bod č. 12 – Podpísanie zmluvy o poskytovaní služieb 

spojených so zberom, prepravou komunálnych odpadov a ich zhodnotením alebo zneškodnením 

a s tým súvisiace služby v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. 

  

Uznesenie číslo 333/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači  

s ch v a ľ u j e 

program 15. 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. et 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  
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Predkladá : Ing. Dušan H r u š k a, prednosta MsÚ  

6. Centrum sociálnych služieb – zmena v projektovej dokumentácii 

Predkladá : Ing., Mgr. et Mgr. Ľubica B a l g o v á , primátorka mesta  

7. Zmluva o spolupráci – rozvoj distribučnej sústavy  

Predkladá : Ing., Mgr. et Mgr. Ľubica B a l g o v á , primátorka mesta  

8. Vyhlásenie nového termínu voľby hlavného kontrolóra  

Predkladá : Ing., Mgr. et Mgr. Ľubica B a l g o v á , primátorka mesta  

9. Rozpočtové opatrenie  

Predkladá : Ing. Ivana Š k a r č á k o v á, ekonomický úsek 

10. Správa hlavnej kontrolórky mesta z kontrolnej činnosti 

Predkladá : Ing. Miroslava Š k o r ň o v á, hlavná kontrolórka mesta 

11. Doplnenie kontroly do plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 

Predkladá : Doc. Ing. Andrea S u j o v á PhD., zástupkyňa primátorky  

12. Informácie primátorky /vrátane informácie o R2 a o stavoch na účtoch/ 

Predkladá : Ing., Mgr. et Mgr. Ľubica B a l g o v á, primátorka mesta 

13. Rôzne 

14. Interpelácie poslancov  

15. Odpovede na interpelácie z predchádzajúceho MsZ 

16. Slovo pre verejnosť 

17. Záver 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:      11 

Prítomní:                           10 

Za:                                     10 - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Katarína Šichtová, doc. Ing. Andrea Sujová, PhD., Ing. 

Robert Urbanec, Marek Moravčík, Mgr. Sáša Butášová Bidleňová, Mgr. Michaela Mikušková, František Lukáč, Ing. Dušan Hancko 
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Proti:  

Zdržali sa:                                                    

Nehlasovali: 

  

Uznesenie číslo 334/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači  

s ch v a ľ u j e 

zmenu programu 15. zasadnutia MsZ mesta Sliač, v súlade s § 12 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, predloženú Ing., Mgr. et Mgr. Ľubicou B a l g 

o v o u, 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  

Predkladá : Ing. Dušan H r u š k a, prednosta MsÚ  

6. Centrum sociálnych služieb – zmena v projektovej dokumentácii 

Predkladá : Ing., Mgr. et Mgr. Ľubica B a l g o v á , primátorka mesta  

7. Správa hlavnej kontrolórky mesta z kontrolnej činnosti  

Predkladá : Ing. Miroslava Š k o r ň o v á, hlavná kontrolórka mesta 

8. Vyhlásenie nového termínu voľby hlavného kontrolóra  

Predkladá : Ing., Mgr. et Mgr. Ľubica B a l g o v á , primátorka mesta  

9. Rozpočtové opatrenie  

Predkladá : Ing. Ivana Š k a r č á k o v á, ekonomický úsek 

10. Zmluva o spolupráci – rozvoj distribučnej sústavy 

Predkladá : Ing., Mgr. et Mgr. Ľubica B a l g o v á , primátorka mesta 

11. Doplnenie kontroly do plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 
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Predkladá : Doc. Ing. Andrea S u j o v á PhD., zástupkyňa primátorky 

12. Podpis zmluvy o poskytovaní služieb spojených so zberom, prepravou, komunálnych 

odpadov a ich zhodnotením alebo zneškodnením a s tým súvisiace služby v zmysle zákona 

č.79/2015 Z.z. o odpadoch 

Predkladá : Ing., Mgr. et Mgr. Ľubica B a l g o v á, primátorka mesta  

13. Informácie primátorky /vrátane informácie o R2 a o stavoch na účtoch/ 

Predkladá : Ing., Mgr. et Mgr. Ľubica B a l g o v á, primátorka mesta 

14. Rôzne 

15. Interpelácie poslancov  

16. Odpovede na interpelácie z predchádzajúceho MsZ 

17. Slovo pre verejnosť 

18. Záver 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

 

Počet poslancov MsZ:      11 

Prítomní:                           10 

Za:                                     10 - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Katarína Šichtová, doc. Ing. Andrea Sujová, PhD., Ing. 

Robert Urbanec, Marek Moravčík, Mgr. Sáša Butášová Bidleňová, Mgr. Michaela Mikušková, František Lukáč, Ing. Dušan Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                                                    

Nehlasovali: 

 

5. Správa o plnení uznesení  

 Pán Hruška – prednosta MsÚ informoval, že posledné MsZ sa konalo pred 14 dňami, preto 

väčšina uznesení je ešte v plnení. Dôvodová správa k bodu tvorí prílohu č. 1 k zápisnici.  
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Uznesenie  číslo 335/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

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

správu o plnení uznesení.  

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:           11 

Prítomní:                          10 

Za:                                          10 - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Katarína Šichtová, doc. Ing. Andrea Sujová, PhD., Ing. 

Robert Urbanec, Marek Moravčík, Mgr. Sáša Butášová Bidleňová, Mgr. Michaela Mikušková, František Lukáč, Ing. Dušan Hancko 
Proti:  

Zdržali sa:                                                    

Nehlasovali: 

 

6. Centrum sociálnych služieb – zmena v projektovej dokumentácii 

 Pani primátorka informovala, že na poslednom zasadnutí sa schvaľovala dotácia vo výške 

cca 1,4 milióna eur na výstavbu Centra sociálnych služieb na ul. Gorkého. Obyvatelia okolitých 

bytoviek vzniesli námietky, mesto malo zistiť za akých podmienok by mohlo dôjsť k týmto 

zmenám. Zistilo sa, že zmeny ktoré je možno realizovať sú len tie, kedy sa nebudú meniť parcely, 

stavba je možná len na parcele, kde je teraz bývalá kotolňa. Zmena, ktorá sa dá urobiť je v tom, že 

nebude vchod pomedzi bytové domy, ale vchod by bol zozadu, zmenilo by sa dispozičné riešenie 

vo vnútri budovy. Obslužné komunikácie by v tomto prípade boli na parcele, ktorú by si mesto 

prenajalo od vodární, jedná sa o protipovodňový kanál, v rámci ktorého by došlo k zatrúbeniu. Pani 

primátorka informovala, že do dnešného dňa sa reálne nepodarilo zistiť, koľko to bude mesto stáť. 

Dispozičné riešenie je možné zmeniť aj bez toho, aby sa zatrúbil kanál, pretože je tam priestor na 

to, aby tam bol vstup do budovy. Ide o zmeny, ktoré sú odsúhlasené s riadiacim orgánom a ktoré je 

možné vykonať. Vodárne ešte pošlú oficiálne stanovisko. Skôr, ako sa začne verejné obstarávanie 

na dodávateľa stavby, je potrebné urobiť zmenu projektovej dokumentácie. Prvý krok, aby mohlo 

byť uskutočnené výberové konanie, je potrebné odsúhlasiť to, či sa ide robiť zmena projektovej 

dokumentácie, alebo ostaneme v pôvodnom riešení.  

 Pán poslanec Laskavý uviedol, že už od začiatku tohto projektu boli problémy, síce bola 

dodržaná legislatíva, ale občania o tomto neboli informovaní. Keď sa občania o tomto projekte 

dozvedeli, tak sa voči tomu ohradili, niektoré ich nároky boli oprávnené a niektoré nie, niektorí 

z ľudí nemajú na uvedenej adrese ani trvalý pobyt. Ak dôjde k zmene projektu, mesto to bude stáť 

navyše finančné prostriedky. Uviedol, že od začiatku nebol stotožnený s týmto projektom a nebude 

zaň ani hlasovať.  

 Pán poslanec Slavkovský uviedol, že má tri výhrady k tomuto projektu. Opýtal sa na 

finančnú kalkuláciu, koľko mesto bude stáť zmena projektu. Ako druhú výhradu uviedol, že mesto 

nemá potvrdenia od príslušných orgánov. Zmena vchodu je dosť radikálny vstup do projektu, zmení 

sa celá dispozícia budovy. Mesto ide do obrovského rizika v tom, že mesto môže stratiť 1,4 milióna 

eur. Je potrebné byť v tomto smere opatrní, v akej miere sa idú zmeny prijať. Za týchto okolností 

nebude za predmetné uznesenie hlasovať za.  

 Pani primátorka uviedla, že vyčísliť sumu nie je možné, pretože z vodárni boli na meste 

minulý týždeň v pondelok, ale to že príde stanovisko, tak to prisľúbili. Nemusí sa teraz hlasovať za 

zmenu umiestnenia obslužnej infraštruktúry, ale občanom bolo sľúbené, že chodník nemusí ísť cez 

zelené priestranstvo. Bez projektu sa zmeny robiť ani nebudú. Kým nebude súhlas od poslancov, 
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zmena projektu sa robiť nebude. Ďalej uviedla, že informácie, ktoré poslanci požadujú, sa 

nezaobídu bez vynaloženia finančných prostriedkov. Opýtala sa, či je možné preformulovať 

uznesenie tak, že tam bude aspoň zmena dispozičného riešenia, pretože zmena projektu po 

vysúťažení môže mestu spôsobiť dosť závažný problém pri kontrole verejného obstarávania, alebo 

sa schváli projekt v takom stave, v akom je teraz, pretože mesto reálne o dotáciu príde.  

 Pán poslanec Urbanec uviedol, že na stretnutí s občanmi sa dohodla zmena týkajúca sa 

chodníka, ale parkovanie je problematické, to nie je možné odsúhlasiť. Je za to, aby sa projekt 

podporil.  

 Pán poslanec Moravčík sa vyjadril, že bol vždy za tento projekt. Rozprával sa aj 

s architektom pánom Turčanom, ktorý je autorom štúdie. Mesto nemá financie, aby riešilo 

parkoviská, je za to, aby bol schválený pôvodný projekt, a aby sa v ňom pokračovalo.  

 Pani poslankyňa Butášová Bidleňová uviedla, že čakala, že súčasťou správy budú aj 

stanoviská architekta, vodární, odborníkov. Predložené veci sú rizikom, pretože nevieme, koľko to 

mesto bude finančne stáť. Uviedla, že niečo bolo prisľúbené občanom, ale mesto neurobilo ďalší 

krok, nezistilo či je to vôbec možné.  

 Pani primátorka uviedla, že mesto zisťovalo, ale to, že tu nie je žiadny dokument je z toho 

dôvodu, že je to krátky čas, posledné rokovanie s vodárňami bolo len pred týždňom a zastupiteľstvo 

bolo naplánované na deň 25.06.2020.  

 Pán Koreň uviedol, že je to potrebné posudzovať z dvoch vecí. Stavebný zákon hovorí, že 

stavba, kde nedochádza k zmene zastavovacej plochy, výškového usporiadania, tak sa táto 

záležitosť rieši projektovou dokumentáciou pred dokončením stavby. Druhá vec sa týka 

dispozičného riešenia, ktoré hovorila pani primátorka, či toto dispozičné riešenie nemá vplyv na 

funkčnosť celého objektu. Prístupový chodník je možné urobiť zo severnej strany po hranicu 

záchytnej priekopy.  

 Pán Dunčko uviedol, že štúdia aj projekt bol spracovaný. Nie je možné meniť stavbu pred 

dokončením.  

 Pán Lipták uviedol, že financie sú priamo viazané na projekt, ktorý je predložený.  

 Pani primátorka uviedla, že v rámci schvaľovacieho konania sú pridelené financie, keď sa 

pred realizáciou zistí potreba zmien, žiada sa riadiaci orgán o zapracovanie zmien do projektu, 

orgán sa k tomu vyjadrí, či je to možné. Keby to mesto neprerokovalo s riadiacim orgánom, tak toto 

uznesenie by tu nebolo. Preto sa zmena robí ešte pred verejným obstarávaním, aby nás nikto 

nemohol napadnúť, že si to mesto vymyslelo počas realizácie projektu.  

 Pán Repáň poukázal na to, že už teraz je tam problém s parkovaním. Opýtal sa, či môže 

mesto nájsť v rozpočte finančné prostriedky na vybudovanie parkoviska na ul. Gorkého.  

 Pán poslanec Lukáč uviedol, že tiež čakal k tomuto bodu ďalšiu dokumentáciu, aby poslanci 

vedeli, za čo budú hlasovať. Uviedol, že mu chýbajú reakcie obyvateľov tohto sídliska. Zaujímalo 

by ho, či sú teraz spokojní s benefitmi, ktoré im mesto sľubuje, ako napríklad vybudovanie 

parkoviska. Tiež mu chýba finančná realizácia. Ďalej sa opýtal, či je možné požiadať o odklad 

výzvy.  

 Pán poslanec Slavkovský uviedol, že poslanci majú problém so zmenami preto, lebo chcú 

vyjsť v ústrety aj občanom, ale tiež je obava, že mesto príde o peniaze. Navrhol kompromis, 

navrhol hlasovať za uznesenie v takom znení ako je naformulované, ale aj vyjsť občanom v ústrety 

a to vybudovaním parkoviska na náklady mesta.  

 Pán poslanec Urbanec uviedol, že občania majú väčší problém s parkovaním ako 

s chodníkom. Je za to, aby mesto pokračovalo v pôvodnom projekte, ale aby mesto aj naďalej 

rokovalo s vodárňami, aby sa zistila cena zatrúbenia, kde je predpoklad na vybudovanie 

parkovacích miest.  
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 Pani poslankyňa Sujová uviedla, že mesto má dve možnosti. Prvá možnosť je počkať si na 

potvrdenie, že neohrozíme prijatú dotáciu, ak tie zmeny sú akceptovateľné. Schodnejšie riešenie 

vidí v tom, že riešiť zadnú časť, dispozičné riešenie a zadné parkovisko úplne zvlášť mimo tohto 

projektu, pustiť tento projekt tak ako je, pretože eurofondy končia v roku 2020. Takýto priestor pre 

seniorov na Sliači chýba už roky. Vrátila sa k námietkam občanom, kde namietali túto stavbu, že 

vtedy keď kupovali byty, bola kotolňa určená na asanáciu – prestavbu, ozdravenie, nie na 

likvidáciu.  

 

 

Uznesenie číslo 336/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

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

informáciu o možnosti zmeny dispozičného riešenia a projektovej dokumentácii projektu „Centrum 

sociálnych služieb Sliač“ a zmenu umiestnenia obslužnej infraštruktúry v súlade 

s pripomienkami občanov a návrhov riešenia z 5.3.2020. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:           11 

Prítomní:                            10 

Za:                                       8 - Mgr. Dávid Slavkovský, Katarína Šichtová, doc. Ing. Andrea Sujová, PhD., Ing. Robert Urbanec, 

Mgr. Sáša Butášová Bidleňová, Mgr. Michaela Mikušková, František Lukáč, Ing. Dušan Hancko 
Proti:                                   1 – Ondrej Láskavý 

Zdržali sa:                            1 – Marek Moravčík                                                   

Nehlasovali: 

 

Uznesenie číslo 337/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

realizáciu projektu podľa podkladov schválených v Zmluve o poskytnutí nenávratných finančných 

prostriedkov č. 302020W908, kód výzvy IROP-PO2-SC211-2018-27 „Centrum sociálnych služieb 

Sliač.“    

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:           11 

Prítomní:                            10 

Za:                                       9 - Mgr. Dávid Slavkovský, Katarína Šichtová, doc. Ing. Andrea Sujová, PhD., Ing. Robert Urbanec, 

Marek Moravčík, Mgr. Sáša Butášová Bidleňová, Mgr. Michaela Mikušková, František Lukáč, Ing. Dušan Hancko 

Proti:                                    1 - Ondrej Láskavý 

Zdržali sa:                                                    

Nehlasovali: 

 

7. Správa hlavnej kontrolórky mesta z kontrolnej činnosti 

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

prílohu č. 2 k zápisnici.  

 

Uznesenie číslo 338/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

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

správu z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky. 
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Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:       11 

Prítomní:    10 

Za:                                     10 - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Katarína Šichtová, doc. Ing. Andrea Sujová, PhD., Ing. 

Robert Urbanec, Marek Moravčík, Mgr. Sáša Butášová Bidleňová, Mgr. Michaela Mikušková, František Lukáč, Ing. Dušan Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                                                    

Nehlasovali: 

 

8. Vyhlásenie nového termínu voľby hlavného kontrolóra  

 Dôvodovú správu k bodu predložila pani primátorka, ktorá uviedla, že z dôvodu vyhlásenia 

krízového stavu bola voľba hlavného kontrolóra odložená. Vláda síce ukončila núdzový stav, ale 

nezrušila mimoriadnu situáciu. Navrhla dať voľbu hlavného kontrolóra  na deň 13. augusta 2020, 

ale požiadala, aby bol zmenený čas voľby, napríklad na 16:00 hodinu.  

 

Uznesenie číslo 339/2020 

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 13. augusta 2020, o 16.00 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 - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Katarína Šichtová, doc. Ing. Andrea Sujová, PhD., Ing. 

Robert Urbanec, Marek Moravčík, Mgr. Sáša Butášová Bidleňová, Mgr. Michaela Mikušková, František Lukáč, Ing. Dušan Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                                                    

Nehlasovali: 

 

9. Rozpočtové opatrenie 

 Dôvodovú správu k bodu predložila pani Škarčáková – vedúca ekonomického úseku, ktorá 

tvorí prílohu č. 3 k zápisnici.  

 Pani primátorka uviedla, že tento rok nebude turnaj kúpeľných miest, ktorý býval doteraz, 

tak finančné prostriedky budú použité ako odmena pre toho, kto pomôže odhaliť páchateľa, ktorý 

robí nápisy na mestské budovy.  

 Pani poslankyňa Butášová Bidleňová sa opýtala, v akom štádiu je kamerový systém v meste.  

 Pán Prošek uviedol, že budúci týždeň by mala firma nastúpiť a začať ho montovať. Chytiť 

páchateľa grafitov nie je vôbec ľahké, pretože po spáchaní tejto činnosti je potom pol roka pokoj. 

Bol vytvorený špeciálny tím s príslušníkmi policajného zboru, kde boli dohodnuté určité opatrenia.  

 

Uznesenie číslo 340/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

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

samosprávy v znení neskorších predpisov použitie rezervného fondu mesta Sliač vo výške  2 891,68 
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€ na  prefinancovanie bežných výdavkov na  rekonštrukciu cesty v súvislosti s odstraňovaním 

havarijného stavu mostíka pri železničnej stanici. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne 

Počet poslancov MsZ:          11 

Prítomní:    9 

Za:                                       9 - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Katarína Šichtová, doc. 

Ing. Andrea Sujová, PhD., Marek Moravčík, Mgr. Sáša Butášová Bidleňová, Mgr. Michaela 

Mikušková, František Lukáč, Ing. Dušan Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                                                    

Nehlasovali: 
 

Uznesenie číslo 341/2020 

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. 5/2020 v nasledovnom rozsahu : 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

 

 

 

 

Počet poslancov MsZ:          11 

Prítomní:    9 

Za:                                       9 - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Katarína Šichtová, doc. Ing. Andrea Sujová, PhD., Marek 

Moravčík, Mgr. Sáša Butášová Bidleňová, Mgr. Michaela Mikušková, František Lukáč, Ing. Dušan Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                                                    

Nehlasovali: 
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10. Zmluva o spolupráci – rozvoj distribučnej sústavy 
 Pani primátorka uviedla, že vzhľadom k tomu, že v súčasnej dobe mestu z tejto zmluvy 

nevyplývajú žiadne povinnosti plnenia, ani žiadne sankcie, nemusela byť táto zmluva odsúhlasená 

na MsZ. Predložila ju na schválenie do MsZ preto, aby aj poslanci a občania videli, že sa reálne 

nerobí nič poza ich chrbát. Zmluva bude podpísaná, následne dostane mesto splnomocnenie od 

elektrární a potom môže mesto postupovať v riešení situácie ďalej. V prípade, že sa bude bytový 

dom stavať, budeme mať pripojenie na elektrickú sieť, to je všetko, čo mestu z tejto zmluvy 

vyplýva.  

 Pani poslankyňa Butášová Bidleňová uviedla, že keďže pochádza z ulice Rybárskej a aj sa 

zúčastnila na stretnutí v kine, kde bola prezentovaná táto bytovka, bola väčšina ľudí proti. Na ulici 

Rybárskej chýbajú parkoviská, ale zo sociálneho hľadiska je potreba bytových domov, zároveň je 

potrebné pracovať na parkovacej politike v meste.  

 Pani primátorka k parkovacej politike uviedla, že minulý týždeň niekoľkokrát prechádzala 

ulicou Rybárskou, našla množstvo voľných parkovacích miest, ale boli na konci ulice, a ľudia 

parkujú autá v zátačkách, kde by parkovať nemali, tým pádom vyzerá, že je ulica preplnená 

a nemusela by byť.    

 Pán poslanec Moravčík uviedol, že sa na neho obrátili občania s tým, že jeden z nájomcov 

mestských bytov parkuje štyrmi dodávkami a štyrmi osobnými autami na parkovacích miestach, 

čím zaberá osem parkovacích miest. Poukázal na to, že by sa malo toto najprv riešiť. Opýtal sa pána 

prednostu, či už je vypracovaná zmluva so ŽSR ohľadom prenajatia plochy na parkovanie.  

 Pani primátorka odpovedala, že sa zúčastnila rokovania s predstaviteľom železníc, zmluvu 

vo Zvolene pripravili, ale tým, že majú riaditeľstvo v Bratislave, zmluva postúpila na prerokovanie 

do Bratislavy. Je potrebné, aby mesto prijalo aj VZN.  

 Pán prednosta Hruška uviedol, že parkovisko pri železnici bude práve vyhradené na 

parkovanie dodávok. Parkovanie sa nebude riešiť VZN, ale zónovou dopravnou značkou.  

 

Uznesenie číslo 342/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

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

uzatvorenie Zmluvy o spolupráci – rozvoj distribučnej sústavy , predmetom ktorej je vzájomná 

spolupráca Prevádzkovateľa a Žiadateľa pri realizácii Stavby uvedenej v Preambule, ktorá je 

potrebná pre zabezpečenie pripojenia Žiadateľa a jeho odberných miest k distribučnej  sústave 

Prevádzkovateľa s cieľom  zabezpečenia pre budúce pripojenie a budúci odber elektriny. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:          11 

Prítomní:    9 

Za:                                       6 - Ondrej Láskavý, Katarína Šichtová, doc. Ing. Andrea Sujová, PhD., Mgr. Michaela Mikušková, 

František Lukáč, Ing. Dušan Hancko 
Proti:                                   1- Marek Moravčík 

Zdržali sa:                         2 – Mgr. Sáša Butášová Bidleňová, Mgr. Dávid Slavkovský                                                   
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11. Doplnenie kontroly do plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 

 Dôvodovú správu k bodu predložila pani Sujová. Uviedla, že na základe viacerých diskusií 

a podnetov poslancov MsZ navrhla doplniť plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky v roku 

2020 o kontrolu účinnosti, hospodárnosti a zákonnosti použitia finančných prostriedkov 

v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta so zameraním sa na originálne 

kompetencie, ide o financie mesta.     

 

Uznesenie číslo 343/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e  

doplnenie kontroly účelnosti, hospodárnosti a zákonnosti použitia finančných prostriedkov 

v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta so zameraním sa na originálne 

kompetencie do plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:         11 

Prítomní:    9 
Za:                                       8 - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Katarína Šichtová, doc. Ing. Andrea Sujová, PhD., Marek 

Moravčík, Mgr. Sáša Butášová Bidleňová, Mgr. Michaela Mikušková, František Lukáč 

Proti:  

Zdržali sa:                             1- Ing. Dušan Hancko                                                  

Nehlasovali: 

 

12. Podpis zmluvy o poskytovaní služieb spojených so zberom, prepravou komunálnych 

odpadov a ich zhodnotením alebo zneškodnením a s tým súvisiace služby v zmysle zákona č. 

79/2015 Z. z. o odpadoch 

 Pani primátorka uviedla, že firma Pedersen vypovedala mestu zmluvu. Mesto urobilo malé 

verejné obstarávanie. Dňa 14.5.2020 bola vyhlásená verejná súťaž, dňa 12.6.2020 sa uskutočnilo 

otváranie obálok s ponukami. Prišla jedna ponuka, suma, ktorá je víťazná je viac ako 1 milión 

50 000 eur bez DPH a vychádzala z fakturácii za rok 2019. Keďže mesto nemá kuka vozy a nemá 

na to ani prostriedky je potrebné, aby sme túto zmluvu podpísali. Dňa 26.6.2020 je termín, kedy sa 

zmluva môže podpísať s účinnosťou od 1.7.2020 na dobu 7 rokov.  

 Pani poslankyňa Butášová Bidleňová uviedla, že si prepočítala odpady, za ktoré mesto 

platilo minulý rok a vychádza to okolo 140 000 na jeden rok, čo na dobu 7 rokov sedí ako bolo 

uvedené.  

 Pani primátorka uviedla, že o tri roky už nebude mesto trpieť za pokutu za kompostáreň a do 

rozpočtu mesta príde cca 20 000 eur ročne za separovanie.  

 

Uznesenie číslo 344/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e  

podpis Zmluvy o poskytovaní služieb, predmetom ktorej je poskytnutie komplexných služieb na 

území mesta Sliač (ďalej len objednávateľ) spojených so zberom, prepravou, komunálnych odpadov 

a ich zhodnotením alebo zneškodnením a s tým súvisiace služby v zmysle zákona č.79/2015 Z.z. 

o odpadoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov  s výhercom verejného obstarávania. 
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Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:            11 

Prítomní:                            10 

Za:                                         9 - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Katarína Šichtová, doc. Ing. Andrea Sujová, PhD., Ing. 

Robert Urbanec, Mgr. Sáša Butášová Bidleňová, Mgr. Michaela Mikušková, František Lukáč, Ing. Dušan Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                           1 – Marek Moravčík                                                 

Nehlasovali: 

 

13. Informácie primátorky (súčasťou je aj informácia o rýchlostnej ceste R2)  
 Pani primátorka k oprave cesty na ul. Mládežníckej uviedla, že firmu, ktorá robí opravu 

prisľúbila, že to bude hotové do zasadnutia MsZ, ale bohužiaľ nedovolili to poveternostné 

podmienky. Ako náhle prestane pršať, firma sa hneď pustí do realizácie prác. Na minulom 

zasadnutí MsZ sa informovalo, že sa ide opravovať most vo Vlkanovej, ale zatiaľ ešte neboli na 

mesto doručené žiadne termíny ani stanoviská. Akonáhle bude známy termín, kedy sa spustí 

doprava na Sliači z dôvodu odstávky mosta, bude o tom včas informovať. K nájomným zmluvám 

o hrobových miestach uviedla, že ju mrzí, že sa pán Dunčko k tejto téme vyjadruje na verejných 

sieťach, pretože to spôsobil on. Na zasadnutí MsZ dňa 30.10.2019 informovala, že mesto robí 

poriadok v hrobových miestach, táto informácia bola zverejnená na internete aj v mestských 

novinkách. Od roku 2010 nie sú zmluvy na hrobové miesta, niektoré hroby nie sú zaplatené. Mesto, 

tým občanom, ktorí majú zaplatené, zašle nájomné zmluvy a tých, ktorí nemajú zaplatené, mesto 

vyzve, aby to doplatili. Mestu sa podarilo evidenciu hrobových miest doviesť do konečného štádia, 

mesto expeduje nájomcom nájomné zmluvy na hrobové miesta. Občan, pán Danko už od februára 

žiadal od mesta nájomnú zmluvu, dňa 29.5.2020, prvá zmluva, ktorá zo systému išla, išla práve 

jemu, je v nej napísané, že platí za hrobové miesto od 25.2.2015 do 25.2.2025 na dobu 10 rokov. 

V § 21 zákona č. 131/2010 sa hovorí, že právo užívať hrobové miesto vzniká uzatvorením nájomnej 

zmluvy. Pani primátorka poukázala na to, že pán Dunčko dehonestuje prácu úradníkov, 

zamestnancov úradu, s ktorými pracoval 8 rokov .  

 Pani primátorka informovala o vecných bremenách na ulici Novej a na Brázdach, urobené za 

bývalého vedenia a bez toho, aby o tom niekto vedel, čím mestu vznikne ďalšia škoda. Tak ako 

vznikla škoda v roku 2016 vo výške cca 2 400 eur, ktorú mesto platilo za verejné obstarávanie, 

ktoré bývalý pán primátor tak zahladil, že o tom nevedeli ani poslanci, položka bola navýšená 

v záverečnom účte.  

 Pani primátorka informovala, že na sociálnych sieťach sa riešia sklady KLM, ktoré sa 

prvýkrát začali riešiť už v roku 2005. Keď sa v roku 2017 pripomienkovala centrálna mestská zóna, 

aj tam je to zakreslené v širších vzťahoch. Nikto z občanov to nepripomienkoval. Priemyselná zóna 

je tam plánovaná. Uviedla, že mesto nedisponuje materiálmi, ktoré sú na enviroportály. Na mesto 

bola doručená len požiadavka, aby sa mesto k tomu vyjadrilo, ako to má vyzerať. Ide o plochy 

výroby a výrobných služieb, je možné to teraz pripomienkovať.  

 Pán poslanec Laskavý sa vyjadril, nakoľko sa to týka lokality, za ktorú je poslancom aj 

spolu s pani Šichtovou. Uviedol, že táto vec nebola prerokovaná ani na zasadnutí MsZ ani na 

komisiách, preto sa ako poslanci sa vôbec nezaoberali týmto projektom. Občania z tejto lokality sú 

proti tejto priemyselnej zóne.  

 Pani poslankyňa Šichtová uviedla, že ju zastavili občania a opýtali sa jej, či o tom vie. Ale 

keďže to bolo v pláne mesta už od roku 2005, ani ona ani p. Laskavý túto vec neschvaľovali. Myslí 

si, že sa nejaká petícia proti priemyselnej zóne chystá a uvidí sa, čo bude ďalej.  
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 Pani primátorka odporučila občanom, ktorí bývajú v tejto lokalite, nech vznesú svoje 

požiadavky, ako napríklad osadenie protihlukovej steny.  

 Pani poslankyňa Sujová uviedla, že komisia sa touto problematikou venovala hneď na 

prvom zasadnutí v apríli 2019, kedy chceli zmeniť koeficient zastavanosti zo 70% na 90%, čo nie je 

v súlade s ÚP mesta, takže komisia to neodporučila. Keďže opakovane o to žiadali, vyžiadala si 

všetky podklady, kedy to bolo prerokované. Nevie ako to bolo prerokované s občanmi, pretože ide 

o 12 ročnú záležitosť.  

 Pani primátorka informovala o R2. Zúčastnila sa stretnutia na ministerstve, štátny tajomník 

mal veľké pochopenie k požiadavkám nášho mesta. Dohodli sa na určitých krokoch, ktoré je 

potrebné zrealizovať aj zo strany mesta aj zo strany OZ. Najdôležitejší krok je ten, aby sa začala 

nová EIA, nové posudzovanie vplyvov, čím musia byť posudzované všetky varianty, v prvej etape 

môžeme navrhnúť variant, ktorý si myslíme, že by podľa nás bol dobrý.  

 Ďalej pani primátorka informovala, že dňa 26.6.2020 sa v našom meste uskutoční ZMOS. 

 Pán Lipták sa opýtal, za ktorý variant R2 je pán prednosta Hruška. Pán prednosta odpovedal, 

že čo sa týka obchvatu Zvolena, tak keď zvažoval túto pozíciu prednostu MsÚ, tak podmienkou 

pani primátorky aj jeho bolo to, že sa k týmto záležitostiam nikdy a nikde nebude vyjadrovať, teda 

ani na pôde Sliača ani Zvolena. Uviedol, že tejto téme sa nevenuje a ani ju nerieši.   

 Pani primátorka uviedla, že poslanci dostali v materiáloch prehľady účtov mesta, ak sa to 

bude vyžadovať v inom formáte, tak to treba povedať.  

  

Uznesenie číslo 345/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

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

informácie primátorky. 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:            11 

Prítomní:                           10 

Za:                                     10 - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Katarína Šichtová, doc. Ing. Andrea Sujová, PhD., Ing. 

Robert Urbanec, Marek Moravčík, Mgr. Sáša Butášová Bidleňová, Mgr. Michaela Mikušková, František Lukáč, Ing. Dušan Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                                                    

Nehlasovali: 

 

14. Rôzne 

 Pani primátorka uviedla, že na minulom zasadnutí MsZ pani Butášová Bidleňová upozornila 

na chybu v objednávke, táto chyba bola odstránená.  

 Pán poslanec Hancko ako predseda komisie pre posudzovanie majetkových priznaní 

predniesol podal informáciu o zasadnutí komisie zo dňa 15.6.2020, cieľom ktorej bola kontrola 

podania majetkových priznaní. Komisia skonštatovala, že niektoré priznania boli podané na 

neaktuálnych tlačivách, preto náhradný termín na ich doplnenie stanovila do 15.7.2020.  

 Pán Petroch – právnik mesta doplnil informácie k hrobovým miestam. Mesto eviduje cca 

1 300 hrobových miest, za približne 800 hrobových miest sa platí poplatok. Ďalej informoval, že 

mesto nerobilo zmluvy so spätnou platnosťou. V sprievodnom liste, ktorý je zasielaný občanom sa 

uvádza, že sa zmluva vydáva ako potvrdenie o zaplatení už poplatku. Z právneho hľadiska už 

zaplatením zmluva vznikla.  

 Pán poslanec Slavkovský uviedol, že treba zvážiť, ktorá firma bude zabezpečovať priamy 

prenos zo zasadnutia MsZ, či to bude zvolenská spoločnosť, alebo či mesto neinvestuje do niečoho 

iného. Uviedol, že môže byť v tejto veci nápomocný.  
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 Pán poslanec Lukáč uviedol, že na minulom zastupiteľstve hovoril, že na ul. Za školou trčia 

káble verejného osvetlenia zo zeme a na ulici je tma. Boli robené nejaké úpravy a bol zasypaný 

trativod.  

 Pani primátorka uviedla, že mesto nerobilo žiadne práce na uvedenej ulici, danú vec prešetrí.    

     

15. Interpelácie poslancov 

 Pani poslankyňa Butášová Bidleňová požiadala o písomnú odpoveď na interpeláciu. Opýtala 

sa, prečo smeti vyskočili v marci, apríli a v máji na dvojnásobné sumy oproti mesiacu predtým. 

Ďalej sa opýtala na problém vecného bremena na ul. Na Brázdach, či je to možné doriešiť, aby sa 

mohla cesta opraviť.  

 Pani primátorka uviedla, že k smetiam sa teraz nevie vyjadriť. K vecným bremenám uviedla, 

že budú oslovení všetci majitelia pozemkov pod cestou, mesto dá vypracovať znalecký posudok, 

a mesto im to ponúkne na odkúpenie.  

 Pani poslankyňa Butáíšová Bidleňová sa opýtala, či mestu nevyplýva zo zákona, že má 

udržiavať komunikáciu.  

 Pani primátorka odpovedala, že mesto ju má udržiavať v stave priechodnom, ako napríklad 

zimnú údržbu, výmole nebránia priechodu na komunikácii.  

 Pani poslankyňa Butášová Bidleňová opätovne poukázala aj na havarijný stav komunikácie 

na ul. Rybárskej. Ďalej požiadala o cenové kalkulácie, prepočty, čo by stáli nové parkovacie miesta, 

ktoré by boli vybudované samostatne mimo projektu Centra sociálnych služieb.  

 Pani primátorka súhlasila s vypracovaním kalkulácie na parkovacie miesta, prerokuje sa to 

hlavne na finančnej komisii. Ďalej by chcela dať urobiť verejné obstarávanie na dodávateľa 

projektových dokumentácií na rekonštrukciu chodníkov v meste.  

 Pani poslankyňa Butášová Bidleňová sa vrátila ku skladom KLM. Pre ňu je kľúčové, aby sa 

takéto niečo nedialo z toho hľadiska, že buď sme kúpeľné mesto, alebo priemyselné mesto.   

 Pani poslankyňa Sujová uviedla, že sklady KLM dali štúdiu celého zámeru a štúdie, v rámci 

komisie členovia skonštatovali jedno jediné pozitívum, že Jednota tu nebude mať monopol, pretože 

tam plánujú otvoriť obchod Billa.  

 Pán Bíreš uviedol, že sa k tejto informácii o priemyselných skladoch dozvedeli spolu 

s manželkou pred dvomi dňami. Uviedol, že vníma Sliač na prelome zvláštneho obdobia, kedy 

ekonomické úsilie je silnejšie, ako to, čo nás čaká. Poukázal na to, že Sliač bol vytvorený 

z dediniek, vzniklo mestečko s obytnou zónou. Mestu hrozí dokončenie diaľnice, vojenské letisko, 

a teraz sa dozvie, že sa v meste ide stavať veľké logistické centrum. Poukázal na pokračovanie 

generácií, svojich detí, ktorí by tu ešte chceli byť.  

 Pani primátorka uviedla, že zóna na priemyselné centrum bola schválená a vyhradená. My 

ako mesto to môžeme ovplyvniť len tým, ako husto to bude zastavané, aké množstvo zelene tam 

bude. Mesto už nič nemôže robiť voči investorovi.  

 Pán poslanec Laskavý požiadal o rokovanie mesta s Technickou univerzitou vo Zvolene 

ohľadom pozemku v Hájnikoch na ul. Hronskej. Ďalej požiadal pani Sujovú, aby do stavebnej 

komisie zaradila podklady k cykloceste.  

 Pani poslankyňa Sujová uviedla, že by o tom vedel povedať p. Hancko, ktorý bol vtedy 

predsedom stavebnej komisie, pretože potom sa to už na rokovanie do komisie nedostalo. Komisia 

si urobila svoju prácu, vydala stanovisko, ktoré mala dať a tým to pre komisiu skončilo. Ďalej pani 

Sujová požiadala, aby sa mesto pozrelo na to, v akom stave sú mestské pozemky, ktoré sa 

nachádzajú v katastri Sampor. Má informácie od občanov, že si obyvatelia Sampora samovoľne 

zastavujú cudzí mestský pozemok.      
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16. Odpovede na interpelácie z predchádzajúceho MsZ  

           

17. Slovo pre verejnosť  
 Pán Lipták sa opýtal na zmluvu o spolupráci s distribučnou spoločnosťou.  

 Pani primátorka odpovedala, že bližšie informácie poskytne priamo v tomto bode. Túto 

zmluvu mesto podpísalo preto, aby v prípade, že sa rozhodneme stavať, aby sme stavať mohli.  

Z tejto zmluvy mestu nevyplýva povinnosť prípojky na novej stavbe vybudovať. Ak mesto do 

dvoch rokov prípojky nevybuduje, tá zmluva stratí platnosť. Ak sa prípojky vybudujú, tak v takom 

prípade to elektrárne mestu preplatia.  

 Pán Lipták sa opýtal na problém s ubytovaním rómskych spoluobčanov, ktorí teraz bývajú 

v Požiarnej zbrojnici. Uviedol, že počul, že by mali ísť bývať do novopostavenej bytovky na ul. 

Rybárskej. 

 Pani primátorka odpovedala, že rómski spoluobčania budú aj naďalej bývať v Požiarnej 

zbrojnici, pretože mesto o dotáciu prišlo, nakoľko ich mesto nebolo schopné vysťahovať do 

stanoveného termínu.  

 Pán poslanec Laskavý k tomu uviedol, že bol schválený projekt na zateplenie Požiarnej 

zbrojnice, ale keď sa predal rodinný dom, kde bývali v nájme rómski spoluobčania, tak boli 

vysťahovaní do Požiarnej zbrojnici. Ďalej uviedol, že ako poslanec veľakrát pripomienkoval, že je 

potrebné riešiť bytovú otázku, lebo mesto o peniaze príde. Mesto teraz príde o dotáciu, problém 

s bývaním rómov nie je stále doriešený, dlhujú mestu na poplatkoch. Mesto si teraz bude 

prenajímať hasičov z inej obci, čo bude mesto stáť ďalšie finančné prostriedky.  

 Pani poslankyňa Šichtová uviedla, že na každom stretnutí Komisie sociálno-zdravotnej a pre 

prideľovanie nájomných bytov sa riešila bytová otázka rómov, aj s pani primátorkou sa hľadali 

riešenia tohto problému.  

 Pani primátorka uviedla, že mesto o dotáciu prišlo, dotácia bola schválená ešte koncom roka 

2017. Mesto nie je zapísané v Atlase rómskych komunít, preto mesto nemôže žiadať žiadne dotácie, 

ktoré sú vypisované na marginalizované skupiny. Ak chceme rómov vysťahovať z Požiarnej 

zbrojnice, mesto im musí nájsť náhradné ubytovanie. Myslí si, že ak ľudia bývajú v nájomných 

bytoch, nemôžu si vyberať susedov, pretože si nájomný byt nekupujú, ak sú v meste Rómovia, ktorí 

potrebujú pomoc, nevidí dôvod, prečo by mali byť z našej komunity vytlačení.  

 Pán Dunčko sa opýtal, prečo je zápisnica zverejnená bez toho, aby ju videli overovatelia. 

Ďalej poukázal na mestské novinky, ktoré by mali byť vydávané v pravidelných intervaloch, 

pretože nejde o občasník. Ďalej uviedol, že prečo je pán prednosta stále osočovaný, že sa od neho 

bude vymáhať škoda. Uviedol, že na minulom zasadnutí MsZ bolo oznámené, že na poslednú 

chvíľu sa zmenilo miesto konania MsZ z dôvodu, že Regionálny úrad verejného zdravotníctva 

odporučil iné miesto. Podal žiadosť o informáciu v zmysle zákona o slobodnom prístupe 

k informáciám na RÚVZ, kde bolo uvedené, že nikto z mesta Sliač ich neoslovil a žiadne 

stanovisko nevydal.  

 Pán prednosta Hruška uviedol, že to nie je ideálne čo sa udialo za posledné dva týždne 

z pozície úradu, dobiehali, robili sa veci po zastupiteľstve. V minulosti boli pripomienky, že sa 

neskoro zverejňujú uznesenia a zápisnice z MsZ. Zápisnica aj uznesenia boli tentokrát zverejnené 

včas. Mesto nezaväzuje nič k tomu, že musí byť zverejnená zápisnica podpísaná a overená. 

Uviedol, že zápisnica je momentálne na kontrole u overovateľov, mesto čaká na overenie a potom 

bude zverejnená overená. Aby bol dodržaný Rokovací poriadok mesta je zverejnená zatiaľ 

neoverená.  
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 Pani primátorka uviedla, že zákon o obecnom zriadení hovorí, že zápisnica má byť 

vyhotovená do 10 dní, a tiež hovorí, že sú zvolení overovatelia. V zákone nie je stanovené, že či 

tých 10 dní znamená, že bude vyhotovená a do 10 dní poslaná overovateľom, alebo už bude 

overená a bude zverejnená. Nikde sa tiež nehovorí, či má byť zverejnená tak, ako je napísaná, alebo 

overená overovateľmi. Mesto zverejnilo zápisnicu hneď, ako bola napísaná, mesto nemalo voči nej 

žiadne námietky. Od tohto času, ak niekto bude chcieť dať svoj príspevok od slova do slova, bude 

musieť o to požiadať. Pani primátorka citovala Rokovací poriadok mesta, že zápisnica nemusí 

zachytávať vyčerpávajúcim spôsobom doslovný obsah vystúpenia účastníkov zasadnutia, ale len 

hlavné témy ich prednesov. Ďalej uviedla, že priame prenosy sa robia na dobrovoľnej báze, 

zabezpečuje ich ona. Bolo dohodnuté s firmou zo Zvolena, že na najbližšie zasadnutie MsZ 

zabezpečí živé vysielanie, ale jeden prenos stojí 200 eur. Ohľadom mestských noviniek uviedla, že 

mesto písalo na ministerstvo, že mestské novinky sú občasník, mesto zatiaľ nemá v rozpočte na to 

vyčlenené finančné prostriedky, ale mestské novinky sa plánujú vydávať. Pani primátorka uviedla, 

že čo sa týka pána Žabku povedala, že na minulom zastupiteľstve uviedla, že to čo povedala, tak si 

na tom trvá a stojí si za svojim slovom. Tiež pani Žabkovej povedala, že keď chce, môže prísť. 

Prišlo jej nariadenie, že má komunikovať iba cez právneho zástupcu. Uviedla, že p. Žabka mal na 

starosti poistky, mesto platilo peniaze navyše za zamestnancov, ešte aj za pána Dunčka, ktorý už 

druhý rok na úrade nepracuje. Zmluva o dotácii prišla minulý rok v októbri, bola pridelená jemu na 

spracovanie, tak do dnešného dňa nie je spracovaná a vyvedená. Viac sa k tejto téme nejde 

vyjadrovať, rieši sa to cez právnych zástupcov.  

 Pán Petroch uviedol, že je právnikom mesta s úväzkom na 2 hodiny denne a nemá služobný 

telefón. Včera mu volal právnik p. Kyseľ, ale nemohol zodvihnúť telefón, lebo sa staral o vnuka. 

Potom právnikovi opätovne zavolal a dohodli sa, že sa stretnú, pretože právna kancelária, kde on 

pracuje, zaslala návrh dohody. V dohode a v listoch je uvedené, že si p. Žabka žiada len 

komunikáciu prostredníctvom svojho advokáta. V dohode je požadované dosť vysoké odstupné 

s tým, že ak mu bude vyplatené odstupné, tak bude ticho a nebude žalovať mesto za vydieranie.  

 Pani primátorka sa ospravedlnila, že poplietla názov orgánu, orgánom bol Úrad 

zdravotníctva SR, ktorý mestu dňa 3.6.2020 zaslal materiál, kde bolo uvedené, že sa na verejných 

zasadnutiach MsZ musia dodržať dvoj metrové odstupy.  

 Pán Koreň uviedol, že na minulom zasadnutí MsZ bývalý primátor p. Dunčko upozorňoval 

na to, že sľúbil 10 000 eur na rekonštrukciu ZUŠ. V roku 2017 bol zvolený do Rady školy ZUŠ, 

kde vznikol problém deštrukcie vchodu do budovy a hrozilo nebezpečie úrazu. Pani riaditeľ ZUŠ 

v roku 2017 napísala žiadosť dňa 9.10.2017 na MsÚ a informovala o havarijnom stave, a požiadala 

mesto o pomoc v tejto veci. Odpoveď na svoju žiadosť nedostala. Na zasadnutí MsZ v roku 2017, 

kedy sa schvaľoval záverečný účet, prebytok išiel na dve položky, 20 000 eur išlo na vodovod 

v Sampore a 10 000 eur na ZUŠ, ak sa nepodarí vybaviť finančné prostriedky. Spolu s pani 

riaditeľkou spracovali žiadosť, bola odovzdaná v máji na MsÚ, tri týždne trvalo, kým ju primátor 

podpísal a potom bola zaslaná na Okresný úrad do Banskej Bystrice na odbor školstva. Túto 

záležitosť mal prejednanú s bývalým štátnym tajomníkom, ale medzitým odišiel z funkcie 

a nepodarilo sa tieto finančné prostriedky vybaviť. Rozpočet na celú úpravu bol spracovaný, našla 

sa firma z Komárna, ktorá urobila spevnenie podložia, bola urobená železo betónová doska, 

položila sa dlažba a zviedla sa dažďová voda, rozpočet na tieto práce bol cca 24 000 eur, ale aj za 

jeho iniciatívy sa zmestili vykonať tieto práce do 10 000 eur.         
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18. Záver 

 Pani primátorka ukončila zasadnutie MsZ, poďakovala poslancom aj všetkým prítomným za 

účasť na zasadnutí.  

 

 

 

  

        Ing., Mgr. et Mgr. Ľubica Balgová 

          primátorka mesta 

 

 

Mgr. Michaela Mašurová, zapisovateľka 

 

Ing. Dušan Hruška, prednosta MsÚ    ............................................... 

        

 

Overovatelia zápisnice : 

 

 

Mgr. Michaela Mikušková, overovateľ   ................................................. 

 

doc. Ing. Andrea Sujová PhD, overovateľ   ................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 1 

K bodu č. 5: Správa o plnení uznesení  

Predkladá: Ing. Dušan Hruška, prednosta mestského úradu 

Dôvodová správa 

Na 14. MsZ (04.06.2020)  zúčastnení poslanci schválili (zobrali na vedomie) nasledovné uznesenia: 

Uznesenie číslo 309/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

o d v o l  á v a  

a) S účinnosťou od 10. júna 2020 predsedníčku Komisie pre posudzovanie majetkových 

činností Mgr. Michaelu Mikuškovú  

b) S účinnosťou od 10. júna 2020 tajomníka Komisie výstavby, územného a regionálneho 

rozvoja p. Rastislava Urdu 

v o l í  
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a) S účinnosťou od 10. júna 2020 Mgr. Michaelu Mikuškovú za predsedníčku Komisie 

legislatívnej a ochrany verejného záujmu 

b) S účinnosťou od 10. júna 2020 Ing. Dušana Hancka za predsedu Komisie pre posudzovanie 

majetkových činností 

c) S účinnosťou od 10. júna 2020 Dášu Kochlicovú za tajomníčku Komisie legislatívnej 

a ochrany verejného záujmu 

c) S účinnosťou od 10. júna 2020 Ing. Martina Magnu za tajomníka Komisie výstavby, 

územného a regionálneho rozvoja  

 

             Stav plnenia: splnené.  

Uznesenie číslo 310/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači  b e r i e  n a  v e d o m i e  

I. informáciu o zriadení zberného dvora  so sídlom na  ul. ČSA, 962 31  Sliač– Hala na triedenie 

odpadu (Areál bývalého roľníckeho družstva Sliač, katastrálne územie Hájniky, parcela číslo 558/4, 

súpisné číslo 1064). 

II. Prevádzkový poriadok zberného dvora vypracovaný v súlade s ustanovením § 10 ods. 6 vyhlášky 

č. 371/2015 Z. z. .  

Stav plnenia: splnené.  

Uznesenie číslo 311/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači s ú h l a s í 

s uzavretím Zmluvy o budúcej zmluve medzi Mestom Sliač, ako budúcim Povinným z vecného 

bremena a Stredoslovenskou distribučnou, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, ako budúcim 

Oprávneným z vecného bremena, o zriadení vecného bremena na parcele registra „C“ KN č. 606, 

trvalý trávny porast o výmere 120 m2, zapísanej na LV č. 1, k. ú. Hájniky, obec Sliač, pre účely 

stavby „ Preložka EZ vzdušného vedenia VN č. 348 Sliač “, za odplatu dohodnutú v budúcej 

Zmluve o zriadení vecného bremena. 

Stav plnenia: v plnení  

 

Uznesenie číslo 312/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači s ch v a ľ u j e toto vyhlásenie : 

My, zástupcovia mesta Sliač, upozorňujeme na dôležitosť zachovania civilnej leteckej dopravy 

na letisku Sliač, ako jeho neoddeliteľnej súčasti, aj po jeho rekonštrukcii a modernizácii. Podľa 

nášho názoru je civilná časť leteckej prevádzky na letisku Sliač nemenej dôležitá ako vojenská. 

Práve civilná časť letiska predstavuje mimoriadne dôležitý nástroj ekonomického rozvoja mesta ako 

aj celého regiónu a podpory cestovného ruchu. Preto nám nie sú ľahostajné informácie o možnom 

ukončení prevádzky civilnej časti letiska po rekonštrukcii a modernizácii letiska. Veľmi pozorne 

sledujeme každé vyjadrenie ministra obrany Slovenskej republiky a ministra dopravy a výstavby 

Slovenskej republiky k tejto téme. Veríme, že obaja vysokí štátni predstavitelia si uvedomujú 

dôležitosť zachovania civilnej leteckej dopravy na letisku Sliač a že budú rekonštrukcii 

a modernizácii letiska venovať náležitú pozornosť s dôrazom na zachovanie civilnej časti letiska. 

               Stav plnenia: splnené.  

 

Uznesenie číslo 313/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači s ch v a ľ u j e 

1. zámer mesta Sliač predať zo svojho majetku MUDr. Zuzane Madlenovej s manželom , 

Horská 562/1, Sliač, do bezpodielového spoluvlastníctva, časť pozemku registra „E“ KN 
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parcela č. 1313/1, zastavaná plocha o výmere 80 m2 , zapísaného na liste vlastníctva č. 1246, 

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

zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, za podmienok určených 

v liste č. 1086-8225/2019 zo dňa 26.11.2019. 

2. ako dôvod hodný osobitného zreteľa mestské zastupiteľstvo uznáva to, že mesto neplánuje 

v územnom pláne využitie predávanej časti pozemku na rozvojové aktivity. 

               Stav plnenia: v plnení  

 

Uznesenie číslo 314/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači s ch v a ľ u j e 

a) prevod majetku mesta Sliač 
1. pozemku registra „C“ KN, parcelné číslo 1009/191, zastavaná plocha o výmere 80 m2, 

zapísaného na liste vlastníctva č. 877 pre k. ú. Rybáre, obec Sliač, okres Zvolen, 

2. vytvoreného geometrickým plánom č. 37056565-94/18 zo dňa 23.júla 2018, úradne 

overeným Okresným úradom, katastrálnym odborom, vo Zvolene dňa 8. augusta 2018, pod 

číslom G1- 426/2018, 

3. manželom Eleonóre Stadherrovej, rod. Rychtárechovej, bytom P. Jilemnického 1087/7, 960 

01 Zvolen a Ing. Jozefovi Stadherrovi, rod. Stadherr, bytom Brezová 1114/13, 962 31 Sliač-

Rybáre, 

4. priamym predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zákona 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí za kúpnu cenu 48 €/m2 určenú na základe Zásad 

hospodárenia s majetkom mesta Sliač. 

b) ako dôvod hodný osobitného zreteľa  v zmysle § 9a, ods. 8, písm. e) zákona 
mestské zastupiteľstvo uznáva, že predávaná parcela je v bezprostrednom susedstve manželov 

Stadherrovcov, bráni im v riadnom užívaní ich pozemku, už predtým iným záujemcom predalo 

pozemky v tejto lokalite a podľa platného územného plánu mesta mesto v tejto lokalite (slepá ulica) 

neplánuje rozvojové aktivity. 

               Stav plnenia: v plnení.  

 

Uznesenie číslo 315/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači s ch v a ľ u j e  

Rozhodnutie primátorky – Rozhodnutie o úprave normatívu v dôsledku pandémie ochorenia 

COVID-19 - na 80% pravidelnej mesačnej dotácie schválenej Všeobecne záväzným nariadením č. 

10/2019, príloha č.1 ako spôsob dočasného riešenia situácie spôsobenej znížením plánovaných 

príjmov mestského rozpočtu.  

               Stav plnenia: splnené.  

 

Uznesenie číslo 316/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači s ch v a ľ u j e  

ukončenie platnosti uznesenia č. 301/2020 o pozastavení platnosti  

a. článku 2, § 2, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za 

pobyt dieťaťa v materskej škole;  

b. článku 3, § 3, ktorým sa určuje výška príspevku jedného dieťaťa na činnosť 

školského klubu detí, ktorý je súčasťou základnej školy  

VZN č. 3/2019 O určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v pôsobnosti 
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Spis č.

Záznam č.

EK Pred zmenou Zmena Po zmene

454 362 400,00 153 000,00 515 400,00

362 400,00 153 000,00 515 400,00

5 858 399,76 153 000,00 6 011 399,76

Program Názov Zdroj FK EK Pred zmenou Zmena Po zmene

7.6. Rezerva školstva 41 0950 641006 95 253,54 -7 087,31 88 166,23

7.3.1. ZŠ prevádzka 0111 09111
výdavok na 

položke RO
0,00 4 087,31 4 087,31

3.5. Prevádzka a údržba majetku mesta 41 0810 635006 102 000,00 3 000,00 105 000,00

3.2. Prevádzka MSÚ 46 0111 630 0,00 50 000,00 50 000,00

13.4.
Prípravná a projektová 

dokumentácia
41 0620 716 0,00 3 000,00 3 000,00

3.5. Prevádzka a údržba majetku mesta 41 0620 718004 0,00 100 000,00 100 000,00

0,00 153 000,00 103 000,00

5 758 399,76 153 000,00 5 911 399,76

0,00 0,00 0,00

Vyhotovil : Ing. Ivana Škarčáková

 

V Sliači, dňa   19.05.2020

rozpočet 2019 výdavky spolu : sumár výdavkov za schválený rozpočet 2020 a po zmene 

rozpočet 2019 rozdiel medzi príjmami a výdavkami spolu : rozdiel medzi príjmami a výdavkami celkom, t.j. prebytok 

Výdavková časť :

Komentár

Projektová dokumtácia na rekonštrukciu kotolne ZŠ A. Sládkoviča

Rekonštrukcia kotolne ZŠ A.Sládkoviča

použitie FP  z rezervy na školstvo na prefinancovanie spoluúčastí 

použitie rezervného fondu na úhradu bežných výdavkov z dôvodu 

zabezpečenia likvidity mesta počas krízovej situácie

spolu : 

rozpočet 2020 príjmy spolu : 

oprava oplotenia okolo školského ihriska

príjmové finančné operácie z peňažných 

fondov (rezervný fond)
46

navýšenie rezervného fondu z dôvodu rekonštrukcie kotolne ZŠ   

A. Sádkoviča(100.000,-)  +  použitie RF (50 000,-€) na úhradu 

bežných výdavkov 

Mesto Sliač
434/2020

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 4/2020
6312/2020

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

neskorších predpisov uznesením č......2020 na základe korešpondečného hlasovania poslancov MSZ dňa 04.06.2020.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Názov Zdroj Komentár

prefinancovanie spoluúčastí 5%  k nenávratným finančným 

príspevkom pre ZŠ (1605,-€ + 2482,31€)

mesta Sliač – novela  s účinnosťou od dátumu obnovenia 

a) školské vyučovanie v Základnej škole A. Sládkoviča, Pionierska 9, 96231 Sliač, IČO: 

37888790 na účel výchovy a vzdelávania žiakov prvého ročníka až piateho ročníka, 

obnovenia prevádzky školského klubu detí, ktorý jej súčasťou, obnovenia prevádzky 

zariadenia školského stravovania, ktoré jej súčasťou. 

b) prevádzky materských škôl. 

 

Stav plnenia: splnené. 

 

Uznesenie číslo 317/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači s ch v a ľ u j e 

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

samosprávy v znení neskorších predpisov použitia rezervného fondu mesta Sliač vo výške 3.000,-€ 

na  prefinancovanie kapitálových výdavkov na projektovú dokumentáciu k rekonštrukcii kotolne ZŠ 

A.Sládkoviča. 

Stav plnenia: v plnení 

 

Uznesenie číslo 318/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači s ch v a ľ u j e 

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

samosprávy v znení neskorších predpisov použitie rezervného fondu mesta Sliač vo výške 100.000,-

€ na prefinancovanie kapitálových výdavkov na  rekonštrukciu kotolne ZŠ A.Sládkoviča. 

Stav plnenia: v plnení 

 

Uznesenie číslo 319/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači s ch v a ľ u j e 

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

samosprávy v znení neskorších predpisov použitie rezervného fondu mesta Sliač vo výške 50.000,-€ 

na  prefinancovanie bežných výdavkov v dôsledku krízovej situácie. 

               Stav plnenia: v plnení.  

 

Uznesenie číslo 320/2020Mestské 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. 4/2020 v nasledovnom rozsahu : 



Č.j.      835-6870/2020                     Mesto Sliač.      Zápisnica zo 15. rokovania MsZ dňa 18.06.2020 

 

 

 

22 
 

 

               Stav plnenia: v plnení  

 

Uznesenie číslo 321/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

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

stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Sliač k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov 

financovania. 

II. s c h v a ľ u j e 

prolongáciu kontokorentného úveru čerpaného vo VÚB, a.s. v max. výške 150 000,- Eur o ďalších 

12 mesiacov, t.j. do 02.07.2021. 

               Stav plnenia: splnené.  

 

Uznesenie číslo 322/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači b e r i e  n a  v e d o m i e  

stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2019. 

               Stav plnenia: splnené.  

 

Uznesenie číslo 323/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači s ch v a ľ u j e  

v súlade s § 16 ods. 12 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Záverečný účet 

Mesta Sliač a rozpočtové hospodárenie za rok 2019 bez výhrady. 

               Stav plnenia: splnené.  

 

Uznesenie číslo 324/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači s ch v a ľ u j e 

v súlade s § 16 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

1. použitie hotovostného prebytku hospodárenia mesta Sliač za rok 2019 vo výške 

379 181,67 € € a jeho rozdelenie nasledovne : 

a) zapojenie vylúčených účelovo určených prostriedkov do rozpočtu za rok 2019 vo 

výške 106 952,82 €  

b) tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške 272.228,85 € 

2. použitie prebytku z minulých rokov vo výške 100.000,- € 

a) prídel vo výške 100.000,-€ do nového peňažného fondu na majetok mesta Sliač 

               Stav plnenia: splnené.  

 

Uznesenie číslo 325/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači b e r i e  n a  v e d o m i e  

správu hlavnej kontrolórky z kontrolnej činnosti. 

               Stav plnenia: splnené.  

 

Uznesenie číslo 326/2020 
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Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

I. berie na vedomie 

informáciu o zámere mesta na predkladanie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku so zameraním na podporu rozvoja terénnych komunitných sociálnych služieb vo výzve 

„IROP-CLLD-Q156-512-005“. 

II. schvaľuje  

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

rozvoja terénnych komunitných sociálnych služieb vo výzve „IROP-CLLD-Q156-512-005“. 

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

príspevku. 

3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu „Zvyšovanie 

kvality terénnych služieb“, z celkových oprávnených výdavkov 3.000 EUR, vo výške 150 EUR (5% 

z celkového rozpočtu projektu) a finančných prostriedkov na zabezpečenie ostatných výdavkov v 

projekte, nespadajúcich do financovania od vyhlasovateľa projektu. 

               Stav plnenia: splnené.  

 

Uznesenie číslo 327/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

I. berie na vedomie 

informáciu o zámere mesta na predkladanie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku so zameraním na podporu vybudovania, modernizácie odborných učební, laboratórií, 

jazykových učebníc základných škôl vo výzve „IROP-CLLD-Q156-512-004“. 

II. schvaľuje 

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

vybudovania, modernizácie odborných učební, laboratórií, jazykových učebníc základných škôl vo 

výzve „IROP-CLLD-Q156-512-004“. 

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

príspevku. 

3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu „Odborná 

učebňa ZŠ“, z celkových oprávnených výdavkov 5.000 EUR, vo výške 250 EUR (5% z celkového 

rozpočtu projektu) a finančných prostriedkov na zabezpečenie ostatných výdavkov v projekte, 

nespadajúcich do financovania od vyhlasovateľa projektu. 

               Stav plnenia: v plnení  

 

Uznesenie číslo 328/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

I. berie na vedomie 

informáciu o zámere mesta na predkladanie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku so zameraním na podporu regionálneho rozvoja  vo výzve „6407/2020/OSMRR“, 

s cieľom na zmiernenie dopadov koronakrízy podporou tvorby a udržania pracovných miest a 

aktivitami na podporu lokálnych komunít. 

II. schvaľuje  

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

výzve „6407/2020/OSMRR“. 

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

príspevku. 
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3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu „Reštart 

turizmu na Sliači po korone“, z celkových oprávnených výdavkov 50.000 EUR, vo výške 5.000 

EUR (10% z celkového rozpočtu projektu) a finančných prostriedkov na zabezpečenie ostatných 

výdavkov v projekte, nespadajúcich do financovania od vyhlasovateľa projektu. 

               Stav plnenia: splnené.  

 

Uznesenie číslo 329/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači  r u š í  Uznesenie č. 272/2020 zo dňa 20.2.2020. 

               Stav plnenia: splnené.  

 

Uznesenie číslo 330/2020 

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 tak aby jeho účinnosť 

začala 1.1.2021. 

               Stav plnenia: v plnení  

 

Návrh na uznesenie 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

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

správu o plnení uznesení. 

 

Sliač 16.06.2020     

 

     

 

 

Príloha č. 2 

K bodu č.  Správa hlavnej kontrolórky mesta z kontrolnej činnosti 

Predkladá: Ing. Miroslava Škorňová, hlavná kontrolórka 
                                                                                                                                                            

V zmysle §§ 18f písmeno d) zákona č. 369/1992 Zb. o obecnom zriadení predkladám mestskému 

zastupiteľstvu správu z kontrolnej činnosti.  

 

1) KONTROLA ÚČELNOSTI, HOSPODÁRNOSTI A ZÁKONNOSTI POUŽITIA 

VEREJNÝCH ZDROJOV  -  KÚPA KĹBOVÉHO NAKLADAČA MULTIONE 

V ROKU 2018 

 

Kontrolovaný subjekt: Mestský úrad Sliač 

 

Predmet kontroly: 
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Overiť a zhodnotiť účelnosť, zákonnosť a hospodárnosť použitia verejných zdrojov pri obstaraní 

kĺbového nakladač Multione v roku 2018 

 

Kontrolované obdobie – rok 2018 

 

Vyhodnotenie účelnosti  

Zariadenie používa technický úsek mesta Sliač pri prácach v meste ako aj na kompostárni - 

nakladanie a rozvoz zeme a ťažkých predmetov  

- zimná údržba chodníkov (odhŕňanie snehu) 

 

Vyhodnotenie hospodárnosti a zákonnosti 

 

Finančný limit: zákazka s nízkou hodnotou do 70 000 € bez DPH 

Výber dodávateľa vykonaný na základe výzvy na predkladanie ponúk, výzva bola zaslaná 5 

uchádzačom, z toho traja oslovení uchádzači predložili cenovú ponuku  

Kritérium výberu – najnižšia cena 

Cena s DPH – víťazná ponuka = 41 448,00 € bez DPH  

Vybraný dodávateľ: Kravec, s.r.o., Stožok 121, 962 12  Stožok 

S vybraným dodávateľom bola uzatvorená  Kúpna zmluva č. 2/2018 zo dňa 27.8.2018 

 

Záver:  

Na základe vykonanej kontroly konštatujem, že pri obstaraní kĺbového nakladača bola zo strany 

mesta dodržaná zásada zákonnosti, hospodárnosti aj účelnosti. Verejné obstarávanie bolo vykonané 

v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní ako aj smernice mesta Sliač o verejnom 

obstarávaní. Kĺbový nakladač je využívaný technickým úsekom pri prácach v meste a na 

kompostárni a uľahčuje prácu zamestnancom mesta.  

 

Nedostatky zistené neboli. Kontrola bola ukončená Správou č.j 6656/2020.  

Odporúčania z kontroly dané neboli.  

 

2) KONTROLA ÚČELNOSTI, HOSPODÁRNOSTI A ZÁKONNOSTI POUŽITIA 

FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV MESTA ZA ÚČELOM  

            ZRIADENIA VECNÝCH BREMIEN V ROKU 2017 

 

Kontrolovaný subjekt: Mestský úrad Sliač 

Kontrolované obdobie: rozpočtový rok 2017 

Cieľ kontroly:  
 

Mesto Sliač v roku 2017 podalo na Okresný úrad Zvolen (Katastrálny odbor) dva návrhy 

o vykonanie záznamu vecného bremena v zmysle zákona č. 66/2009 Z.z.  o niektorých opatreniach 

pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce 

a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonom (ďalej len „zákon č. 66/2009 

Z.z.).  

Uvedené vecné bremená boli zriadené v prospech mesta Sliač na pozemkoch, ktoré nie sú 

majetkovoprávne vysporiadané (tj. nie sú vo vlastníctve mesta Sliač) a na ktorých sú umiestnené 

stavby vo vlastníctve mesta Sliač (miestne komunikácie, parkoviská a podobne).  
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Cieľom kontroly je kontrola účelnosti, hospodárnosti a zákonnosti použitia verejných zdrojov za 

účelom zriadenia vecných bremien v zmysle zákona č. 66/2009 Z.z. v roku 2017.  

 

Výsledky kontroly 

Východiská a kontrolné zistenia:  

 

Popis návrhov (žiadostí) na zriadenie vecných bremien podaných v roku 2017 na 

katastrálny úrad 

 

POPIS ŽIADOSTI č. 1 

Mesto Sliač má vo svojom vlastníctve:  

1) Miestnu komunikáciu na ul. Boženy Nemcovej 

2) Odstavná plocha a parkovisko na ul. SNP 

3) Detské športové ihrisko, ul. Gorkého 

4) Miestna komunikácia s odstavnou plochou, ul. Družstevná 

 

Vyššie uvedený majetok sa nachádza na pozemkoch, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta Sliač. Mesto 

Sliač.  

Pozemky sa nachádzajú v katastrálnom území Sliač Rybáre a sú vedené na LV č. 

1423,993,810,1406,1574,1043,1162,1407,1408, 843, 1311, 1257, 1180, 1258, 1259, 1261, 1260, 

73, 1316, 1539, 902, 1084, 1411, 80, 1378, 1560,1418.  

 

Mesto Sliač podalo v zmysle § 4 zákona č. 66/2009 Z.z. návrh na vykonanie záznamu vecného 

bremena. Uvedené  zákonné ustanovenie hovorí, že:   

 

1) Ak nemá vlastník stavby ku dňu účinnosti tohto zákona k pozemku pod stavbou zmluvne 

dohodnuté iné právo, vzniká vo verejnom záujme k pozemku pod stavbou užívanému 

vlastníkom stavby dňom účinnosti tohto zákona v prospech vlastníka stavby právo 

zodpovedajúce vecnému bremenu, ktorého obsahom je držba a užívanie pozemku pod stavbou, 

vrátane práva uskutočniť stavbu alebo zmenu stavby, ak ide o stavbu povolenú podľa platných 

právnych predpisov, ktorá prešla z vlastníctva štátu na obec alebo vyšší územný celok. 

Podkladom na vykonanie záznamu o vzniku vecného bremena v katastri nehnuteľností je súpis 

nehnuteľností, ku ktorým vzniklo v prospech vlastníka stavby právo zodpovedajúce vecnému 

bremenu. 

2) Vlastník pozemku pod stavbou je povinný strpieť výkon práva zodpovedajúceho vecnému 

bremenu do vykonania pozemkových úprav v príslušnom katastrálnom území. 

 

POPIS ŽIADOSTI č. 2 

 

Za účelom zriadenia vecného bremena bola podaná aj žiadosť č. 2 (čj. 1510/2017 zo dňa 

28.7.2017. Mesto požiadalo o zápis zákonného vecného bremena v zmysle zákona č. 66/2009 

Z.z. spočívajúce v práve údržby a užívania na pozemky v katastrálnom území Rybáre (územie 

medzi ulicami Nová, Boženy Nemcovej      a nehnuteľnosťou bývalého hotela Hron na Sliači).  

 

     Pozemky sa nachádzajú v katastrálnom území Sliač Rybáre a sú vedené na LV č. 
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     1268, 1395,1398,1399, 1400,754,1397,1396. 

 

Mesto Sliač dalo za účelom zápisu vecných bremien vypracovať geometrické plány, ktoré 

slúžili ako technický podklad na zápis týchto vecných bremien.  

Sumarizácia výdavkov vynaložených za účelom vyhotovenia geometrických plánov je uvedená 

v nasledovnej tabuľke:  

 

Interné číslo 

faktúry 

Dodávateľ Predmet fakturácie + bližšia 

špecifikácia výdavku  

Suma s DPH 

21/2017 

 

(fakturácia 

k žiadosti č. 1) 

Geodet, s.r.o.  

Za hronským 

mostom 3 

960 01  Zvolen 

Vyhotovenie geometrických 

plánov na vyznačenie vecného 

bremena 

- Ulica B. Nemcovej 

- Ulica Družstevná 

- Detské ihrisko „Pod 

Kozákom“ 

- Parkovisko na ul. SNP 

1 788,00 € 

573/2017 

 

(fakturácia 

k žiadosti č. 2) 

Paučová Alžbeta,  

Slnečná ulica 

325// 

Kováčová 

Vyhotovenie geometrického 

plánu na vecné bremeno č. 

31644341-165-2017 

- Pozemky medzi ulicami 

Nová, Boženy 

Nemcovej 

a nehnuteľnosťou 

bývalého hotela Hron 

 

1 000,00 € 

Spolu 2 788,00 € 



Č.j.      835-6870/2020                     Mesto Sliač.      Zápisnica zo 15. rokovania MsZ dňa 18.06.2020 

 

 

 

28 
 

 

Po vyhotovení vyššie uvedených  geometrických plánov boli podané návrhy na vykonanie 

záznamu vecného bremena v zmysle zákona č. 66/2009 . 

K žiadosti č. 1 - záznam vecného bremena bol zo strany Okresného úradu Zvolen – 

katastrálny odbor vykonaný a následne zrušený a to na základe protestu prokurátora zo dňa 

č.j. Z 288/17 z dňa 11.10.2017. 

Vo výroku protestu prokurátora boli vymedzené zákonné ustanovenia, ktoré boli týmto 

postupom porušené (zriadenie vecných bremien zo strany mesta bez vedomia majiteľov 

pozemkov). Tieto porušenia v proteste prokurátora označila krajská prokuratúra Banská 

Bystrica voči Okresnému úradu Zvolen nasledovne: 

a) Porušenie § 3 ods. 1,2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 

neskorších predpisov (správny poriadok)  = Správne orgány postupujú v konaní v 

súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi. Sú povinné chrániť záujmy štátu a 

spoločnosti, práva a záujmy fyzických osôb a právnických osôb a dôsledne 

vyžadovať plnenie ich povinností.  

 

Správne orgány sú povinné postupovať v konaní v úzkej súčinnosti s účastníkmi konania, 

zúčastnenými osobami a inými osobami, ktorých sa konanie týka, a dať im vždy 

príležitosť, aby mohli svoje práva a záujmy účinne obhajovať, najmä sa vyjadriť k 

podkladu rozhodnutia, a uplatniť svoje návrhy. Účastníkom konania, zúčastneným 

osobám a iným osobám, ktorých sa konanie týka, musia správne orgány poskytovať 

pomoc a poučenia, aby pre neznalosť právnych predpisov neutrpeli v konaní ujmu.  

 

b) Porušenie ustanovení katastrálneho zákona (§ 34 – 36 a § 42 zákona č. 162/1995 

Z.z. Katastrálny zákon (ďalej len Katastrálny zákon) v spojení s § 4  zákona č. 

66/2009 Z.z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov 

pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zák. č. 66/2009 Z.z.) 

 

Podľa § 4 ods. 2 zákona č. 66/2009 je vlastník pozemku pod stavbou povinný strpieť 

výkon práva zodpovedajúceho vecnému bremenu do vykonania pozemkových úprav 

v príslušnom katastrálnom území. Obec pri zriadení vecného bremena v zmysle zákona č. 

66/2009 Z.z. je povinná potvrdiť právo k nehnuteľnosti (napr. ceste umiestnenej na 

cudzom pozemku) na základe verejnej listiny. Povinnosťou katastrálneho úradu je 

oznámiť osobám (vlastníkom pozemkov), že bol vykonaný zápis záznamom do katastra 

nehnuteľností.  

 

Kataster si svoju oznamovaciu povinnosť splnil. Iba na základe tejto informácie sa 

majitelia dotknutých pozemkov dozvedeli o zriadení zákonného vecného bremena 

Mestom Sliač.  

Zo strany mesta Sliač, došlo k porušeniu § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení, ktorý hovorí, že obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života 

obce, najme je mu vyhradené určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce 

a s majetkom štátu, ktorý užíva,  schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku 

a kontrolovať hospodárenie s ním. Podľa rozsudku najvyššieho súdu č. 8 Sžo 71/2008 zo 

dňa 16.júna 2008 patria zmluvy o vecnom bremene do vyhradenej pôsobnosti obecného 
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zastupiteľstva.  

Mestskému zastupiteľstvu mesta Sliač nebol predložený na rokovanie zámer mesta 

zriadiť zákonné vecné bremeno na pozemkoch, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta Sliač 

a zároveň sú na nich umiestnené stavby (cesty, parkoviská, ihrisko), ktoré sú vo 

vlastníctve mesta Sliač. Zároveň neboli oslovení majitelia dotknutých pozemkov (aj 

keď ide o zákonné bremeno, ktoré by mali strpieť) a nebola im ponúknutá odplata.  

Zásady hospodárenia s majetkom mesta Sliač platné v roku 2017 neurčovali povinnosť 

prerokovať zriadenie vecných bremien v mestskom zastupiteľstve, vyplýva to však 

nepriamo zo zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, nakoľko ide o právny úkon týkajúci sa 

vecného práva k majetku obce (stavby = napr. cesta), preto zriadenie vecného bremena 

podlieha schvaľovaniu v zastupiteľstve.  

K žiadosti č. 2 = aj v prípade žiadosti číslo 2 sa majiteľka jedného z dotknutých pozemkov 

obrátila na súd vo veci preskúmania zákonnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy alebo 

opatrenia orgánu verejnej správy vo veci zápisu zákonného vecného bremena na návrh 

mesta Sliač a domáhala sa toho, aby súd zrušil zápis záznamov vykonaných na jej listoch 

vlastníctva. Súd síce žalobu odmietol a to z dôvodu, že zápis vecných práv do katastra 

nehnuteľností záznamom nie je spôsobilým predmetom súdneho prieskumu v rámci 

všeobecnej správnej žaloby proti rozhodnutiu alebo opatreniu orgánu verejnej správy, ale 

v konečnom dôsledku aj toto vecné bremeno zapísané na žiadosť mesta Sliač bolo 

Katastrom vymazané (LV 1396 – katastrálne územie Rybáre. Opäť ide o dôkaz, že mesto 

s vlastníkmi pozemkov nekomunikovalo a požiadalo o zriadenie vecného bremena, aj keď 

zákonného bez prerokovania tejto „veci verejnej týkajúcej sa vecného práva k majetku 

obce“ na zasadnutí mestského zastupiteľstva.  

 

Vyhodnotenie účelnosti, zákonnosti a hospodárnosti použitia verejných zdrojov pri obstaraní 

geometrických plánov za účelom zriadenia zákonných vecných bremien 

 

Účelnosť, zákonnosť 

Zriadenie zákonných vecných bremien na pozemkoch, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta Sliač, ale 

na ktorých stoja stavby  mesta Sliač (cesty, parkoviská, detské ihrisko) spočívajúce v práve držby 

a užívania pozemku pod stavbou bolo zo strany mesta podľa môjho názoru účelné, nakoľko 

mesto malo zámer zriadiť tieto vecné bremená za účelom, ktorý je verejnoprospešný a ktorý 

mu vyplýva z ustanovenia § 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 369/1990 Zb. (tj. obec pri výkone 

samosprávy zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, 

verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných 

zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností obce.  

 

Vedenie mesta pri napĺňaní tohto zámeru nedodržalo zákonnosť postupu, ktorý je rovnako 

daný zákonom č. 369/1992 Zb. o obecnom zriadení a zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov tj.:  

 

- Prvotné vylúčenie zúčastnených osôb (majiteľov dotknutých pozemkov) z procesu 

vypracovania návrhu na vykonanie záznamu v katastri nehnuteľností 
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- Predloženie zámeru zriadiť zákonné vecné bremená bez prerokovania v mestskom 

zastupiteľstve 

- Predloženie zámeru zriadiť zákonné vecné bremená na pozemky bez preukázaného 

vlastníctva mestom Sliač k nehnuteľnostiam na týchto pozemkoch  

 

Hospodárnosť 

V prípade hodnotenia výdavku z pohľadu dodržania zásady hospodárnosti, konštatujem, že 

predmetné geometrické plány sú vo vlastníctve mesta Sliač. Boli vypracované za účelom zriadenia 

zákonných vecných bremien, ktoré však boli na podnet protestu prokurátora z evidencie katastra 

vymazané.  Mesto v predmetnom správnom konaní nepreukázalo vlastnícke právo 

k nehnuteľnostiam (cestám, parkoviskám) a v konečnom dôsledku nebol zrealizovaný zámer mesta 

zriadiť zákonné vecné bremená. Upozorňujem preto na dodržiavanie § 19 ods. 6 zákona č. 

523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov sa verejné 

prostriedky môžu používať 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. Z pohľadu dodržania zásad 

verejného obstarávania, ktoré sú určené v Smernici mesta Sliač o verejnom obstarávaní 

konštatujem, že hodnota zákazky nepresiahla v danom kalendárnom roku sumu 5 000 € bez DPH 

a preto bolo možné obstarať túto službu priamym zadaním objednávky.  

 

označenie konkrétnych ustanovení, ktoré boli porušené a opis 

zistených nedostatkov 
 

1) Porušenie § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

Zdôvodnenie:  

 

Zo strany mesta Sliač, došlo k porušeniu § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, 

ktorý hovorí, že obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najme je mu 

vyhradené určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý 

užíva,  schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie 

s ním. Všetky zmluvy o zriadení vecného bremena (bez ohľadu na to, či vecné bremeno bude 

zriadené na pozemky mesta alebo opačne na pozemky, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta) by mali 

byť predmetom rokovania obecného zastupiteľstva.  

Mestskému zastupiteľstvu mesta Sliač nebol predložený na rokovanie zámer mesta zriadiť 

zákonné vecné bremeno na pozemkoch, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta Sliač a zároveň sú na 

nich umiestnené stavby (cesty, parkoviská, ihrisko), ktoré sú vo vlastníctve mesta Sliač. 

Zároveň neboli oslovení majitelia dotknutých pozemkov (aj keď ide o zákonné bremeno, 

ktoré by mali strpieť) a nebola im ponúknutá odplata.  

Zásady hospodárenia s majetkom mesta Sliač platné v roku 2017 neurčovali povinnosť prerokovať 

zriadenie vecných bremien v mestskom zastupiteľstve, vyplýva to však nepriamo zo zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí, nakoľko ide o právny úkon týkajúci sa vecného práva k majetku obce 

(stavby = napr. cesta), preto zriadenie vecného bremena podlieha schvaľovaniu v zastupiteľstve. V 

platných Zásadách o hospodárení s majetkom mesta Sliač je už táto povinnosť upravená.   
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Výsledkom toho, že predmetné zriadenie vecných bremien nebolo predmetom rokovania obecného 

zastupiteľstva bola nespokojnosť majiteľov dotknutých pozemkov, ktorí sa následne obrátili na súd 

a na prokuratúru. Tomuto postupu sa obidve strany mohli vyhnúť, pokiaľ by boli majitelia vopred 

oslovení a vec s nimi odkomunikovaná a predložená na rokovanie mestského zastupiteľstva.  

 

2) Porušenie § 3 ods. 1,2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 

predpisov (správny poriadok)  = Správne orgány postupujú v konaní v súlade so zákonmi a 

inými právnymi predpismi. Sú povinné chrániť záujmy štátu a spoločnosti, práva a záujmy 

fyzických osôb a právnických osôb a dôsledne vyžadovať plnenie ich povinností.  

 

V dôsledku toho, že pred podaním žiadosti o zriadení vecného bremena mesto nekonalo v súčinnosti 

s majiteľmi dotknutých pozemkov, porušilo základné ustanovenia Správneho poriadku.  

 

Správne orgány sú povinné postupovať v konaní v úzkej súčinnosti s účastníkmi konania, 

zúčastnenými osobami a inými osobami, ktorých sa konanie týka, a dať im vždy príležitosť, aby 

mohli svoje práva a záujmy účinne obhajovať, najmä sa vyjadriť k podkladu rozhodnutia, a uplatniť 

svoje návrhy. Účastníkom konania, zúčastneným osobám a iným osobám, ktorých sa konanie týka, 

musia správne orgány poskytovať pomoc a poučenia, aby pre neznalosť právnych predpisov 

neutrpeli v konaní ujmu.  

 

 

Návrhy odporúčaní na nápravu zistených nedostatkov a odstránenie 

príčin ich vzniku:  
 

a) Zabezpečiť, aby zámery mesta, ktoré sa týkajú majetkových práv mesta boli prvotne 

prerokované príslušnými komisiami MsZ a následne schválené mestským 

zastupiteľstvom – poučiť prednostu a zodpovedných zamestnancov mesta. Nakoľko 

„obchádzanie členov mestského zastupiteľstva“ má za následok, že obstaranie dokumentácií 

(geometrické plány, ale aj rôzne štúdie a podobné dokumentácie, ktoré sú podkladom 

k majetkovým zámerom mesta) je síce schválené v rozpočte, ale v konečnom dôsledku 

mestu nepriniesli ekonomický úžitok (geometrické plány obstarané za účelom zriadenia 

vecných bremien, ideová urbanistická štúdia Pod kúpeľmi Juh a toto opatrenie sa týka aj 

architektonických štúdií a projektových dokumentácií). Nakoľko mesto je povinné 

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 - v zmysle § 19 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov 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. 

 

b) Zabezpečiť, aby dokumentácie typu (geometrické plány, rôzne ideové a urbanistické štúdie, 

passportizácia dopravného značenia, parkovacia politika, aj územný plán a jeho doplnky) 

boli evidované na podsúvahovej evidencii mesta a aby bol na stavebnom úseku vytvorený 

register tejto dokumentácie).  Pretože vyššie uvedené dokumentácie nie sú evidované ako 
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dlhodobý majetok mesta, sú hradené z bežných výdavkov. V poslednom období som 

vykonala niekoľko kontrol za účelom obstarania stavebných dokumentácií. Mesto na ich 

obstaranie vynaložilo značné finančné prostriedky a v konečnom dôsledku, nemáme 

prehľad, čo všetko máme a do akej miery je tá dokumentácia aktuálna.  Toto odporúčanie 

som mestu už uložila v predchádzajúcom období  a nebolo vykonané.  

Z vykonanej kontroly bol vypracovaný návrh správy č. Č.j. 6655/2020, spis č. 823/2020, v ktorom 

boli určené nasledovné lehoty:  

 

Lehota 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:  
     Termín do 30.6.2020 

 

Lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na      nápravu 

zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku  

      Termín do 31.7.2020 

 

 

15.6.2020 

 

Návrh na uznesenie:  

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 3 



Č.j.      835-6870/2020                     Mesto Sliač.      Zápisnica zo 15. rokovania MsZ dňa 18.06.2020 

 

 

 

33 
 

 

K bodu č. 9  :  Rozpočtové opatrenie č. 5/2020 

Predkladá: Ing. Ivana Škarčáková, ekonomický úsek 

                                                                                                                                                            

 

Dôvodová správa 
 

MsZ sa predkladá na schválenie Rozpočtové opatrenie č. 5/2020 (ďalej len „RO č. 5/2020“) 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“). Ide o nasledovné  zmeny :  

 

1./Príjmová časť 

- navýšenie rezervného fondu o 2 891,68 € na výdavky spojené s neplánovanou rekonštrukciou 

cesty, ktoré vznikli  v súvislosti s opravou havarijného stavu mostíka pri železničnej stanici. 

 

2./Výdavková časť 

a) Zmena rozpočtu na položke 6.1. - Opravy chodníkov a mestských komunikácií. Navýšenie 

bežných  výdavkov o sumu 2 891,68 € na rekonštrukciu cesty pri mostíku na železničnej stanici. 

Potreba rekonštrukcie bola identifikovaná pri odstraňovaní havarijného stavu mostíka, 

b) Zníženie narozpočtovaných bežných výdavkov na turnaje a športové podujatia organizované 

mestom o 500,- € a ich presun na motivačnú odmenu s cieľom zaistiť páchateľa poškodzovania 

mestského majetku (grafiti), 

c) Navýšenie bežných výdavkov na programe 3.5. - Prevádzka a údržba objektov mesta o sumu  

500,- €  na odmenu pre identifikovateľa pôvodcu grafiti malieb na mestskom majetku. 

 

 

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

v znení neskorších predpisov použitie rezervného fondu mesta Sliač vo výške  2 891,68 € na  

prefinancovanie bežných výdavkov na  rekonštrukciu cesty v súvislosti s odstraňovaním havarijného stavu 

mostíka pri železničnej stanici. 

 

 

 

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. 5/2020 v nasledovnom rozsahu : 
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Spis č. 434/2020

Záznam č. 6700/2020

EK Pred zmenou Zmena Po zmene

454 515 400,00 2 891,68 518 291,68

515 400,00 2 891,68 518 291,68

6 011 399,76 2 891,68 6 014 291,44

Program Názov Zdroj FK EK Pred zmenou Zmena Po zmene

6.1.
Opravy chodníkov a mestských 

komunikácií
46 0451 635006 16 900,00 2 891,68 19 791,68

8.2.
Turnaje a športové podujatia 

organizované mestom
41 0810 642001 1 800,00 -500,00 1 300,00

3.5. Prevádzka a údržba majetku mesta 41 0660 642014 0,00 500,00 500,00

18 700,00 2 891,68 21 591,68

5 911 399,76 2 891,68 5 914 291,44

0,00 0,00 0,00

Vyhotovil : Ing. Ivana Škarčáková

 

V Sliači, dňa  12.06.2020

____________________________________

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

Mesto Sliač

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 5/2020

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

neskorších predpisov uznesením č....../2020 na základe  hlasovania poslancov MSZ dňa .....

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Názov Zdroj Komentár

príjmové finančné operácie z peňažných 

fondov (rezervný fond)
46

zapojenie rezervného fondu do príjmov z dôvodu opravy cesty 

súvisiacej s rekonštrukciou mostíka

spolu : 

rozpočet 2020 príjmy spolu : 

rozpočet 2020 výdavky spolu : sumár výdavkov za schválený rozpočet 2020 a po zmene 

rozpočet 2020 rozdiel medzi príjmami a výdavkami spolu : rozdiel medzi príjmami a výdavkami celkom, t.j. prebytok 

Výdavková časť :

Komentár

zapojenie  rezervného fondu z dôvodu opravy cesty súvisiacej s 

rekonštrukciou mostíka

presun finančných prostriedkov na odmenu - zaistenie páchateľa 

poškodzovania mestekého majetku (grafiti)

odmena pre identifikovateľa pôvodcu grafiti malieb na mestkom 

majetku

 


