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   Z á p i s n i c a 

 zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva (MsZ) v S l i a č i  konaného dňa 12. augusta 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 :     Marek Moravčík 

 

P r o g r a m : 

  1. Otvorenie, prezentácia prítomných poslancov 

  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

  3. Voľba návrhovej komisie 

  4. Schválenie programu MsZ 

  5. Správa o plnení uznesení MsZ 

  6. Voľba členov stálych komisií pri MsZ Sliač na volebné obdobie 2018 – 2022 - doplnenie  

  7. Informácia o ukončených kontrolách na MsÚ (NKU, UVO) 

  8. Voľba hlavného kontrolóra 

  9. Rozpočtové opatrenia 

10. Zmena výšky schválených dotácií 

11. Dodatok č. 1 k VZN č. 10/2019 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka ZUŠ, 

dieťaťa v MŠ a dieťaťa školského zariadenia  

12. Oprava uznesení z predchádzajúcich MsZ k prevodom majetku mesta 

13. Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov nadobudnutím do majetku mesta – k. ú. 

Sampor (pod vodojemom) 

14. Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov nadobudnutím do majetku mesta – k. ú. 

Rybáre, ulica Nová 

15. Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov nadobudnutím do majetku mesta – k. ú. 

Rybáre, ulica Na Brázdach 

16. Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov nadobudnutím do majetku mesta – k. ú. 

Hájniky 

17. Zámer mesta – prevod majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa zámenou 

(Hummanum) 

18. Zámer mesta – prevod majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa odpredajom 

(Petrov) 

19. Prevod majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (Madlenová) 

20. Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov nadobudnutím do majetku mesta – k. ú. 

Rybáre (urbár) 

21. Podpis zmlúv s úspešnými uchádzačmi („Rekonštrukcia plynovej kotolne ZŠ A. 

Sládkoviča, Sliač a „Dodávka polopodzemných kontajnerov“) 

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

účtoch) 

23. Rôzne 

24. Slovo pre verejnosť 
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25. Interpelácie poslancov 

26. Odpovede na interpelácie z predchádzajúceho MsZ 

27. Záver 

 

1.  Otvorenie  

 Rokovanie 16. 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. poslanca Františka Lukáča a p. poslankyňu 

Katarínu Šichtovú.    

 

3.  Voľba návrhovej komisie  

 Do návrhovej komisie navrhla primátorka mesta p. poslanca Dušana Hancka a p. 

poslankyňu Sašu Butášovú Bidleňovú. 

 

Uznesenie číslo 347/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

Ing. Dušana Hancka a Mgr. Sašu Butášovú Bidleňovú za členov návrhovej komisie. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:    10  

Za:        8  

Proti:  

Zdržali sa:       2 Butášová Bidleňová, Hancko                        

Nehlasovali: 

 

4.  Schválenie programu MsZ 

 Pani primátorka uviedla, že vzhľadom k novým skutočnostiam je potrebné zmeniť program 

MsZ. Nový program bude mať tiež 27 bodov, zmeny sa týkajú poradia bodov v prvej časti 

programu. 

 

Uznesenie číslo 348/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači  

s ch v a ľ u j e 

program 16. zasadnutia, v súlade s § 12 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a to nasledovne: 

1. Otvorenie, prezentácia prítomných poslancov 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
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3. Voľba návrhovej komisie 

4. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva 

5. Slovo pre verejnosť 

6. Voľba hlavného kontrolóra  

7. Správa o plnení uznesení  

8. Rozpočtové opatrenia  

9. Zmena výšky schválených dotácií  

10. Dodatok č. 1 k VZN č. 10/2019 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka ZUŠ, 

dieťaťa v MŠ a dieťaťa školského zariadenia  

11. Voľba členov stálych komisií pri MsZ Sliač na volebné obdobie 2018-2022- doplnenie 

12. Oprava uznesení z predchádzajúcich MsZ k prevodom majetku mesta. 

13. Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov nadobudnutím do majetku mesta – k.ú. 

Sampor (pod vodojemom) 

14. Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov nadobudnutím do majetku mesta – k.ú. 

Rybáre, ulica Nová 

15. Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov nadobudnutím do majetku mesta – k.ú. 

Rybáre, ulica Na Brázdach 

16. Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov nadobudnutím do majetku mesta – k.ú. 

Hájniky 

17. Zámer mesta – prevod majetku mesta z dôvodu osobitného zreteľa zámenou 

(Hummanum) 

18. Zámer mesta – prevod majetku mesta z dôvodu osobitného zreteľa odpredajom (Petrov) 

19. Prevod majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (Madlenová) 

20. Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov nadobudnutím do majetku mesta – k.ú. 

Rybáre, (urbár)  

21. Podpis zmlúv  s úspešnými uchádzačmi („Rekonštrukcia plynovej kotolne ZŠ A. 

Sládkoviča, Sliač“ a „Dodávka polopodzemných kontajnerov“) 

22. Informácie o ukončených kontrolách na MsU  (NKU, UVO)  

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

24. Rôzne 

25. Interpelácie poslancov  

26. Odpovede na interpelácie z predchádzajúceho MsZ 

27. Záver 
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Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:   10   

Za:      10 

Proti:  

Zdržali sa:                                                    

Nehlasovali: 

   

Uznesenie číslo 349/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači  

s ch v a ľ u j e 

zmenu programu 16. 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 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 

6. Voľba členov stálych komisií pri MsZ Sliač na volebné obdobie 2018-2022- doplnenie  

7. Informácia o ukončených kontrolách na MsÚ (NKU, UVO) 

8. Voľba hlavného kontrolóra 

9. Rozpočtové opatrenia  

10. Zmena výšky schválených dotácií 

11. Dodatok č. 1 k VZN č. 10/2019 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka ZUŠ, 

dieťaťa v MŠ a dieťaťa školského zariadenia  

12. Oprava uznesení z predchádzajúcich MsZ k prevodom majetku mesta 

13. Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov nadobudnutím do majetku mesta – k.ú. 

Sampor (pod vodojemom) 

14. Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov nadobudnutím do majetku mesta – k.ú. 

Rybáre, ulica Nová 

15. Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov nadobudnutím do majetku mesta – k.ú. 

Rybáre, ulica Na Brázdach 

16. Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov nadobudnutím do majetku mesta – k.ú. 

Hájniky 

17. Zámer mesta – prevod majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa zámenou 

(Hummanum) 

18. Zámer mesta – prevod majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa odpredajom 

(Petrov) 
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19. Prevod majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (Madlenová) 

20. Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov nadobudnutím do majetku mesta – k.ú. 

Rybáre, (urbár)  

21. Podpis zmlúv  s úspešnými uchádzačmi („Rekonštrukcia plynovej kotolne ZŠ A. 

Sládkoviča, Sliač“ a „Dodávka polopodzemných kontajnerov“) 

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

23. Rôzne 

24. Slovo pre verejnosť 

25. Interpelácie poslancov  

26. Odpovede na interpelácie z predchádzajúceho MsZ 

27. Záver 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:   10   

Za:    10   

Proti:  

Zdržali sa:                                                    

Nehlasovali: 

 

5. Správa o plnení uznesení  

 Pán Hruška – prednosta MsÚ predložil správu o plnení uznesení, ktorá tvorí prílohu č.1 

k zápisnici.  

 

Uznesenie číslo 350/2020 

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   

Proti:  

Zdržali sa:                                                    

Nehlasovali: 

 

6. Voľba členov stálych komisií pri MsZ Sliač na volebné obdobie 2018 – 2022 - doplnenie 

 Dôvodovú správu k bodu predložil p. Slavkovský, voľba sa týka Komisie obchodu služieb, 

podnikania, cestovného ruchu a medzinárodnej spolupráce. Na poslednom zasadnutí členovia 

komisie odporučili prijať za člena Róberta Karniša na základe jeho aktívnej činnosti v oblasti 

cestovného ruchu. Po jeho prijatí za člena bude mať komisia šesť členov. 
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Uznesenie číslo 351/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

v o l í 

s účinnosťou od 1. septembra 2020 Róberta Karniša za člena Komisie obchodu, služieb, 

podnikania, cestovného ruchu, regionálnej a zahraničnej spolupráce. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:   10   

Za:    10   

Proti:  

Zdržali sa:                                                    

Nehlasovali: 

 

7. Informácia o ukončených kontrolách na MsÚ (NKU, UVO) 

 Dôvodovú správu k bodu predložila pani primátorka. Prvá kontrola bola vykonaná NKÚ 

a bola ukončená v júli 2020. Niektoré zistené nedostatky z kontroly boli aj odstránené. NKÚ 

vykonáva kontroly, na základe ktorých neukladá pokuty, usmerňuje správne používanie predpisov. 

Kontrola bola zameraná na zníženie administratívnej záťaže občanov pri výkone úradnej agendy 

samosprávy. Na základe odporúčaní boli aktualizované tlačivá, zatiaľ nebola aktualizovaná 

smernica upravujúca záväzné postupy pri uplatňovaní zákona č. 345/2015 o verejnom obstarávaní. 

Pani primátorka uviedla, že mesto je povinné sa vyjadriť k správe o vykonaných kontrolách 

a prerokovať ich na zasadnutí MsZ. NKÚ navrhol mestu prijať nasledovné opatrenia – aktualizovať 

VZN č. 26 o poskytovaní dotácií, VZN č. 32 o umiestňovaní a povoľovaní reklamných 

informačných a propagačných materiáloch, VZN č.40 o podmienkach predaja výrobkov 

a poskytovania služieb z toho dôvodu, že mesto požadovalo dokumenty, ktoré už nemôže 

požadovať v zmysle zákona proti byrokracii. Celkovo bolo preverených 194 žiadostí, z toho bolo 

166 žiadostí vybavených v poriadku.  

 Druhá kontrola bola vykonaná už dávnejšie, ale mesto o nej neinformovalo, čím mesto 

porušilo zákon. Jedná sa o kontrolu, ktorá bola vykonaná v roku 2016 a bola zameraná na verejné 

obstarávanie. Dňa 4.11.2016 bola zaplatená pokuta vo výške cca 2 000 eur za nedodržanie postupov 

verejného obstarávania. Táto suma sa nedostala ani do MsZ, aby sa zmenil rozpočet, bola zahrnutá 

do posledného rozpočtového opatrenia.  

 

Uznesenie číslo 352/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

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

informácie o ukončených kontrolách. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:   10   

Za:    10   

Proti:  

Zdržali sa:                                                    

Nehlasovali: 
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8. Voľba hlavného kontrolóra mesta 

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

Uviedla, že do voľby sa prihlásili tri uchádzačky – Ing. Miroslava Škorňová, Ing. Marcela 

Beličková, Ing. Jana Babicová. Pani Babicová sa voľby hlavného kontrolóra písomne vzdala. Ďalej 

pani primátorka informovala, že voľbu hlavného kontrolóra upravuje § 18 zákona o obecnom 

zriadení.  

 Pán poslanec Urbanec sa vyjadril k tretej uchádzačke p. Babicovej, ktorá v zaslanom liste 

osočila poslancov MsZ, najmä tých, ktorí sú tu už pár rokov. Uviedol, že MsZ zastupiteľstvo má 11 

poslancov, a na to, aby bola zvolená jedna z uchádzačiek, je potrebné získať v prvom kole 6 hlasov. 

Ďalej uviedol, že keďže mali poslanci nahliadnuť do zaslaných materiálov prihlásených 

uchádzačiek, pozeral aj materiály p. Babicovej, možno by sa jej chcel niečo opýtať, mohla na voľbe 

preukázať svoje odborné vedomosti zo svojej 20 ročnej praxe. Poukázal na to, že takéto vyhlásenia 

sú nekorektné.   

 

Uznesenie  číslo 353/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

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

a)  správu o priebehu a výsledkoch zasadania komisie dňa 8. apríla 2020 

b) správu o preverení splnenia  podmienok na funkciu hlavného kontrolóra stanovených príslušnými 

právnymi predpismi a splnenia náležitostí doručených prihlášok na funkciu hlavného kontrolóra 

určených Uznesením Mestského zastupiteľstva v Sliači č. 282 zo dňa 20. februára 2020. 

B.  s ú h l a s í    

s možnosťou osobnej prezentácie kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra, ktorí postúpia do 

druhého kola voľby a to v abecednom poradí, v dĺžke trvania osobnej prezentácie maximálne 10 

minút.  

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

1. že funkčné obdobie novozvoleného hlavného kontrolóra sa začína dňom, ktorý  bude  určený 

ako deň nástupu do práce, t.j.13.8. 2020, pričom dĺžka trvania funkčného obdobia je 6 rokov.  

2. že pracovný pomer s hlavným kontrolórom bude dohodnutý na čiastočný pracovný úväzok 

v režime úväzku 0,6. 

3. že plat hlavného kontrolóra sa stanovuje v súlade s § 18c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:   10   

Za:    10   

Proti:  

Zdržali sa:                                                    

Nehlasovali: 

 

 Ako prvá uchádzačka sa predstavila p. Beličková, ktorá je aj členkou finančnej komisie 

a správy mestského majetku, informovala o svojich doterajších pracovných skúsenostiach. Následne 

predstavila aj svoju koncepciu týkajúcu sa práce hlavného kontrolóra mesta.  

 Pán poslanec Urbanec uviedol, že najvyššie ekonomické vzdelanie zo všetkých súčasných 

poslancoch má viceprimátorka p. Sujová, poslanci potrebujú kontrolóra, ktorý bude vysvetľovať 

ekonomické záležitosti.  
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 Pán poslanec Laskavý položil otázku p. Beličkovej, čo ju viedlo k prihláseniu sa do voľby 

hlavného kontrolóra. Ďalej sa opýtal, či by mu ako poslancovi poskytla informácie o prebiehajúcej 

kontrole. Pani Beličková odpovedala, že na požiadanie MsZ je kontrolór povinný poskytnúť 

žiadané informácie. K prvej otázke uviedla, že predtým bola workoholik, ale potom človek príde 

v určitom veku na to, že sa robia chyby, ktoré sa opakujú, a niečo sa sľubuje a nič sa nedeje.  

 Pán poslanec Slavkovský sa opýtal p. Beličkovej, akým spôsobom si predstavuje spoluprácu 

s poslancami MsZ a akým spôsobom by zabezpečila objektivitu kontroly mesta. Pani Beličková 

uviedla, že je volená poslancami MsZ a na ich podnet predkladá plány kontrol, a tiež je potrebné 

získavať informácie od poslancov.  

 Pán poslanec Lukáč požiadal p. Beličkovú, či vie uviesť plusy a mínusy predchádzajúcich 

primátorov. Pani Beličková ako mínusy uviedla neurobené chodníky, znečistené komunikácie, 

v minulosti boli rozbité škôlky, neboli vybudované ihriská. Ako plusy uviedla, že za posledných 20 

rokov sa toho na Sliači vybudovalo dosť, je to tu krajšie, ako keď sa na Sliač nasťahovala, 

vybudovali sa oddychové zóny. 

 Pani poslankyňa Šichtová sa opýtala p. Beličkovej, že ako kontrolórka aký druh kontroly by 

vykonala v domove pre seniorov. Pani Beličková odpovedala, že kontrola by sa týkala čerpania 

finančných prostriedkov, či boli použité na účel, na ktorý boli určené.  

 Pani poslankyňa Mikušková uviedla, že p. Beličková uviedla, že je zamestnaná v súkromnej 

spoločnosti, opýtala sa jej, či to nie je v rozpore s § 18 o postavení hlavného kontrolóra. Pani 

Beličková odpovedala, že je zamestnaná ako zamestnanec spoločnosti. Ďalej sa opýtala, že 

v prípade, že by bola zvolená za kontrolóra mesta, či sa zamýšľala už nad plánom kontrol na druhý 

polrok 2020. Pani Beličková uviedla, že ako prvé by sa oboznámila s plánom kontrol na prvý polrok 

2020, a potom by sa zamerala na plán kontrol na druhý polrok 2020, zamerala by sa najmä na 

inventarizáciu majetku v správe mesta.  

 Pani poslankyňa Sujová sa opýtala p. Beličkovej, ktoré kontroly by zahrnula do plánu ako 

pravidelné kontroly s určitou periodicitou opakovania. Pani Beličková odpovedala, že sa nevie 

k danej otázke vyjadriť, nakoľko nevie, aké kontroly boli vykonávané doteraz. Ako pravidelné 

kontroly uviedla, záverečný účet mesta, kontrola účtovníctva mesta, inventarizácia majetku mesta.  

 Ako druhá uchádzačka sa predstavila p. Škorňová, súčasná kontrolórka mesta, tiež 

oboznámila poslancov o svojej koncepcii.  

 Pani poslankyňa Šichtová sa opýtala p. Škorňovej, aký druh kontroly môže vykonať hlavný 

kontrolór mesta v domove pre seniorov. Pani Škorňová odpovedala, že v domove pre seniorov už 

kontrolu vykonala. Mesto dostáva dotáciu z MPSVaR SR, kontrola bola zameraná na správnosť 

použitia tejto dotácie a správnosť jej vyúčtovania viazanú na neobsadenosť lôžok v zariadení.  

 Pán poslanec Slavkovský sa opýtal p. Škorňovej, čo na základe svojej odbornej činnosti 

chce priniesť v rámci kontroly mesta, v akých oblastiach vidí najväčšie rezervy na základe 

vykonaných kontrol. Pani Škorňová odpovedala, že by sa zamerala na kontrolu majetku mesta, ako 

medzeru vidí v školských zariadeniach, aby boli zinventarizované finančné prostriedky nielen za 

mesto, ale aj v jednotlivých školských zariadeniach, konkrétne uviedla základnú školu.  

 Pán poslanec Laskavý sa opýtal p. Škorňovej ako by postupovala v prípade, že by bolo 

zistené porušenie zákona z predchádzajúcej činnosti hlavného kontrolóra. Pani Škorňová uviedla, že 

by zvážila o aké porušenie by išlo, ak by išlo o závažné porušenie, tak by odstúpila. Tiež by 

zvažovala, či bola k tomu vykonaná kontrola, lebo nie k všetkým problematikám je možné vykonať 

kontrolu.  

 Pani primátorka sa opýtala p. Škorňovej ohľadom vybudovania efektívneho kontrolného 

systému, či nie je po 6 rokoch na budovanie efektívneho systému neskoro, či by nemalo ísť len 

o nejaké doladenie a doriešenie. Pani Škorňová uviedla, že vnútorný kontrolný systém na meste 

zefektívnila a myslí si, že v základných rámcoch získala určitý prehľad, že dokáže ustrážiť aj 
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záverečný účet, aj rozpočet. Pani primátorka sa opýtala, čo by v rámci efektívnych kontrol vedeniu 

mesta odporučila, kde by mesto mohlo získať finančné prostriedky. Pani Škorňová uviedla, že teraz 

ako sa začala venovať kontrole školských zariadení podala riaditeľkám školských zariadení 

informáciu, že bude zverejnená výzva na preplatenie miezd pre materské školy. Pani primátorka 

uviedla, že mesto má úvery, ktorých úroky sú možno výhodne alebo nie. Túto skutočnosť už dala 

riešiť z jej pozície ako primátorky, prehodnotiť v bankách, či nie je možne refinancovať úver tak, 

aby mesto platilo menšie úroky. Podľa nej je to veľmi dobrý nástroj na to, aby mohli byť znížené 

splátky a úroková zaťaženosť. Pani Škorňová uviedla, že je potom potrebné sledovať, na koľko 

bude mestu ponúknutá fixácia nižšieho úroku, pretože mesto už chcelo refinancovať úvery, ale keď 

sa to prepočítalo, tak to bolo nevýhodné.  

 Po predstavení kandidátok na hlavného kontrolóra mesta sa pristúpilo k priamej voľbe. Pani 

primátorka dala hlasovať o prvej kandidátke p. Beličkovej. Za predložený návrh hlasovali poslanci 

nasledovne: 

za  2 Laskavý, Mikušková 

proti  5 Butášová Bidleňová, Lukáč, Slavkovský, Šichtová, Urbanec,  

zdržali sa 3 Hancko, Kocúr, Sujová 

 

Ďalej pani primátorka dala hlasovať o druhej kandidátke p. Škorňovej. Za predložený návrh 

hlasovali poslanci nasledovne: 

za  8 Butášová Bidleňová, Hancko, Kocúr, Laskavý, Lukáč, Slavkovský, Sujová,   

   Šichtová 

proti    

zdržali sa  2 Laskavý, Mikušková 

 Pani primátorka poďakovala obidvom kandidátkam za predloženie koncepcie, poblahoželala 

opätovne zvolenej kontrolórke p. Škorňovej, že bude svoju prácu vykonávať tak, aby boli poslanci 

s jej prácou spokojní, a aby nedochádzalo k spochybneniam, ako tomu bolo doteraz, a že spolupráca 

bude na profesionálnej úrovni.  

 

Uznesenie číslo 354/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

v o l í  

do funkcie hlavného kontrolóra Mesta Sliač Ing. Miroslavu Škorňovú. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:   10   

Za:        8   

Proti:  

Zdržali sa:     2 Laskavý, Mikušková                                                    

Nehlasovali: 

   

9. Rozpočtové opatrenia 

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

tvorí prílohu č. 3 k zápisnici. Jedná sa o dve rozpočtové opatrenia a to rozpočtové opatrenie č. 

6/2020 a rozpočtové opatrenie č. 7/2020. 
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Uznesenie číslo 355/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s c h 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. 6/2020 v nasledovnom rozsahu : 

EK Pred zmenou Zmena Po zmene

322 300 000,00 -300 000,00 0,00

322 0,00 300 000,00 300 000,00

300 000,00 0,00 300 000,00

6 014 291,44 0,00 6 014 291,44

141 649,15

6 155 940,59 €

Program Názov Zdroj FK EK Pred zmenou Zmena Po zmene

13.8.2. Projekty podprovanén zo ŠR 131J 0620 717002 200 000,00 -200 000,00 0,00

13.8.2. Projekty podprovanén zo ŠR 111 0620 717002 0,00 200 000,00 200 000,00

13.4.
Prípravná a projektová

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

13.4.
Prípravná a projektová

dokumentácia
46 0620 716 0,00 3 000,00 3 000,00

3.5. Prevádzka a údržba majetku mesta 41 0810 635006 102 000,00 -2 660,99 99 339,01

7.3.1. ZŠ A.Sládkoviča - prevádzka 41 09608
výdavok na 

položke RO
0,00 2 660,99 2660,99

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

3.5. Prevádzka a údržba majetku mesta 46 0620 718004 0,00 100 000,00 100 000,00

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

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

7.2.2. Materská škola II - prevádzka 41 09111
výdavok na 

položke RO
0,00 -24,38 -24,38

455 000,00 -24,38 454 975,62

5 914 291,44 -24,38 5 914 267,06

141 649,15

6 055 916,21 €konečný zostatok výdavkovej časti rozpočtu  na r. 2020 po schválených úpravách (zosúladenie s RISSAM)

Názov Zdroj Komentár

rozpočet 2020 výdavky spolu :

započítanie zmien v rozpočte ZŠ (IRO 1/2020) do celkového stavu výdavkovej časti rozpočtu 

Príjmové finančné operácie 131J
dotácia z ÚV SR na  kapitálové výdavky-rekonštrukcia 

kultúrneho domu- preúčtovanie zdroja

Príjmové finančné operácie 111
dotácia z ÚV SR na  kapitálové výdavky-rekonštrukcia 

kultúrneho domu - zaradenie na správny kód zdroja

spolu :

Príjmová časť

rozpočet 2020 príjmy spolu  po započítaní:

započítanie zmien v rozpočte ZŠ (IRO 1/2020) do celkového stavu príjmovej časti rozpočtu 

Rekonštrukcia kotolne ZŠ -  zaradenie na správny kód 

zdroja

konečný zostatok príjmovej časti rozpočtu  na r. 2020 po schválených úpravách (zosúladenie s RISSAM)

Výdavková časť :

Komentár

oprava zaradenia do rozpočtu s nesprávnym kódom 

zdroja  -časť dotácie z ÚV SR na rekonštrukciu kultúrneho 

domu

dotácia z ÚV SR na rekonštrukciu kultúrneho domu - 

zaradenie so správnym kódom zdroja

oprava zaradenia do rozpočtu s nesprávnym kódom 

zdroja -projektová dokumtácia na rekonštrukciu kotolne 

ZŠ
Projektová dokumtácia na rekonštrukciu kotolne ZŠ -

zaradenie so správnym kódom zdroja

zmena zaradenia do rozpočtu - oprava oplotenia okolo 

školského ihriska

zaradenie na výdavkovú položku rozpočtu školy - 

prefinancovanie opravy oplotenia na ihrisku na základe 

faktúry

oprava zaradenia do rozpočtu s nesprávnym kódom 

zdroja -rekonštrukcia kotolne ZŠ A.Sládkoviča

sumár výdavkov za schválený rozpočet 2020 a po 

zmene

oprava zaradenia v rozpočte  do nesprávneho 

programu použitie RF na úhradu bežných výdavkov  
zaradenie do správneho programu v rozpočte - 

použitie RF na úhradu bežných výdavkov počas krízovej 

situácie

24,38€ zostatok na výdavkovom účte MŠ J.Cikkera k 

31.12.2019 schválený na vrátenie v RO 1/2020 zaradené 

v rozpočte, ale nebolo uhradené

 
 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:     9   

Za:        9   

Proti:  

Zdržali sa:                                                    

Nehlasovali: 

 

 Pán poslanec Urbanec k rozpočtovému opatreniu č. 7/2020 za finančnú komisiu uviedol, že 

uvedené rozpočtové opatrenie bolo prerokované na finančnej komisii a komisia ho odporučila 

schváliť.   
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Uznesenie číslo 356/2020 

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. 7/2020 v nasledovnom rozsahu : 

 

Spis č.434/2020
Záznam č. 7323/2020

Zdroj EK Pred zmenou Zmena Po zmene

41 292 -12 457,52 12 000,00 -457,52

-12 457,52 12 000,00 -457,52

6 155 940,59 12 000,00 6 167 940,59

Progra

m
Názov FK EK Pred zmenou Zmena Po zmene

11.6. Príspevok pre MSKS 0820 640 69 260,00  2 000,00  71 260,00  

1.3.1. Odstupné 0111 642012 0,00  7 000,00  7 000,00  

9.2. Mestský mobiliár 0111 635006 0,00  3 000,00  3 000,00  

7.6. Rezerva školstva 0950 640 88 266,23  -4 461,37  83 804,86  

7.1.2. MŠ SNP 09111
výdavok na 

položke RO
0,00  366,17  366,17  

7.2.2. MŠ J.Cikkera 09111
výdavok na 

položke RO
0,00  283,00  283,00  

7.3.2.
ZŠ A.Sládkoviča- 

školská jedáleň
09608

výdavok na 

položke RO
0,00  3 812,20  3 812,20  

0,00 12 000,00 4 461,37 

6 055 916,21 12 000,00 6 067 916,21 

rozpočet 2020 rozdiel medzi príjmami a výdavkami spolu : 0,00 

sumár výdavkov za schválený rozpočet 2020  pred 

zmenou

sumár výdavkov za schválený rozpočet 2020  po 

zmene 

navýšenie rozpočtovaných prostriedkov na odstupné pre 

Ing. Žabku

navýšenie rozpočtovaných prostriedkov na nákup 

krosových, horských a mestských bicyklov

použitie FP z rezervy školstva na prefinancovanie 

žiadostí o účelové dotácie MŠI.(366,17€)+ MŠ II (283,-

€)+ ZŠ (jedáleň elektroinšt. 366,75€ + jedáleň 3445,45€)

účelová dotácia na prefinancovanie nákladov na 

opatrenia voči COVID-19

účelová dotácia na prefinancovanie nákladov na 

opatrenia voči COVID-20

účelová dotácia na odstránenie závad v ŠJ (podlaha, 

maľovanie 3445,45€+ oprava elektroinštalácie 366,75€)

účelová dotácia pre MSKS na dve letné podujatia 

ostatné príjmy zapojenie preplatkov za energie do príjmov v rozpočte 

spolu : 

sumár príjmov za schválený rozpočet 2020  pred 

zmenou

sumár príjmov za schválený rozpočet 2020  po 

zmene 

Výdavková časť :

Komentár

Mesto Sliač

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 7/2020

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.356/2020 na základe  hlasovania poslancov na 16. zasadnutí MSZ dňa 12.08.2020.

Príjmová časť :

Názov Komentár

 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:    9   

Za:      9   

Proti:  

Zdržali sa:                                                    

Nehlasovali: 
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10. Zmena výšky schválených dotácií   

 Dôvodovú správu k bodu predložila p. Škarčáková, ktorá uviedla, že na základe VZN č. 

26/2017 boli schválené dotácie na rok 2020 v celkovej výške 30 050 € subjektom, ktorí si podali 

žiadosti. Poskytnutie dotácie bolo viazané na vyúčtovanie z roku 2019. Keďže neboli všetky 

doklady v poriadku, začali sa dotácie poskytovať v neskoršom termíne. Dotácie boli poskytnuté 

v plnej výške piatim subjektom v celkovej výške 19 950 €, ale potom prišla pandémia, boli zrušené 

kultúrne podujatia, nastal výpadok daní, a dotácie mesto prestalo posielať. Uvoľňovaním opatrení 

sa jednotlivé subjekty začali domáhať vyplatenia dotácií, ktoré boli schválené. Vzhľadom na 

faktory, že nie všetky kultúrne a športové podujatia sa konali a vzhľadom na znížený príjem 

podielových daní mesto prikročilo k tomu, že navrhlo prehodnotenie úpravu už schválených výšok 

dotácií na rok 2020, nakoľko boli ponížené aj normatívy pre školské zariadenia, a ponížiť tieto 

dotácie o 30%. Tie subjekty, ktoré už mali vyplatené dotácie v plnej výške, by boli vyzvané na 

vrátenie týchto 30%. Po prepočítaní, ak by sa odsúhlasila úprava výšky dotácií na 70% a 30% z už 

poskytnutých dotácií by sa mestu vrátilo, tak by bol mestský rozpočet zaťažený vo výške 1 085 €.  

 Pani poslankyňa Mikušková uviedla, že dva kluby, ktorým už bola poskytnutá dotácia (ŠK 

Rhytmik, Klub slovenských turistov) si uvedomujú vzniknutú situáciu súvisiacu s ochorením covid-

19, súvisiace opatrenia im nedovoľujú naplniť plán na rok 2020 a z uvedeného dôvodu sa vzdávajú 

dotácie.    

 Pani poslankyňa Butášová Bidleňová poukázala na dotáciu pre futbalový klub vo výške 

17 000 €, z ktorej už vraj značnú časť použili na úpravu štadiónu, opýtala sa, ako sa bude 

postupovať v tomto prípade, ak už finančné prostriedky minuli. Pani Škarčáková uviedla, že mesto 

ešte nepreverilo, či boli z dotácie použité finančné prostriedky na úpravu štadiónu, uviedla, že je to 

na dohode s poslancami, ako sa bude postupovať v tomto prípade.  

 Pán poslanec Urbanec informoval, že poníženie dotácií bolo prerokované na finančnej 

komisii, kluby, ktoré dotáciu tento rok nevrátia, tak im bude budúci rok dotácia ponížená.  

 Pani poslankyňa Šichtová uviedla, že 180 €, ktorých má vrátiť Charita – Život ženy nie je 

veľa, ale OZ pomáha chudobným a sociálne slabším osobám v meste, z uvedeného dôvodu navrhla, 

aby bola potom budúci rok ponížená dotácia o túto sumu.  

 Pani primátorka uviedla, že finančná komisia sa podrobne zaoberala krátením dotácií. Na 

jednej strane sa nekonali plánované kultúrne a športové podujatia, a na druhej strane niektoré kluby 

vykonávali iné aktivity, ako mali naplánované. Uviedla, že niektoré kluby si uvedomili, že nebudú 

do konca roka vykonávať aktivity, ktoré súviseli s ich činnosťou. Tiež uviedla, že bude ťažké žiadať 

späť finančné prostriedky od klubov, ak ich už aj použili. Navrhla prijať predložené rozpočtové 

opatrenie, v prípade, že by niektoré združenia nedokázali peniaze vrátiť, tak sa bude musieť opraviť 

rozpočtové opatrenie na budúcom zasadnutí MsZ s tým, že im tie peniaze ostanú a mesto to bude 

musieť vykryť z iných zdrojov.   

 

Uznesenie číslo 357/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e  

zmenu výšky dotácií podľa VZN 26/2017 o poskytovaní dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu 

mesta Sliač na rok 2020 na 70% finančnej výšky dotácií, schválených uznesením č.238/2019 zo dňa 

20.12.2019 a povinnosť  vrátiť 30% z celkovej poskytnutej dotácie pre subjekty, ktorým už dotácia 

bola vyplatená. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:     9   
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Za:                 9   

Proti:  

Zdržali sa:                                                    

Nehlasovali: 

  

11. Dodatok č. 1 k VZN č. 10/2019 O určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sliač  

 Pani primátorka informovala, že k uvedenému dodatku sa pristúpilo z dôvodu, že štát dáva 

možnosť organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta využiť finančné kompenzácie. Materské 

školy žiadali finančné kompenzácie, ale zatiaľ neprišli. Zatiaľ mesto posielalo škôlkam, školskému 

klubu a ZUŠ 80% normatívu, a z uvedených finančných kompenzácií je vypracovaný navrhovaný 

dodatok.  

 

Uznesenie číslo 358/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s c h v a ľ u j e  

Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Sliač č. 03/2019 o určení výšky príspevkov 

pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sliač. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:     9   

Za:                 9   

Proti:  

Zdržali sa:                                                    

Nehlasovali: 

 

12. Oprava uznesení z predchádzajúcich MsZ k prevodom majetku mesta 

 Dôvodovú správu k bodu predložil p. Petroch – právnik mesta. Informoval, že mesto 

schvaľovalo s p. Opálkovou a s p. Urdom aj manželov Kiššovcov, Kiššovcov na základe toho istého 

uznesenia kataster zavkladoval normálne už vo februári 2020, vec riešil iný úradník katastra, ako 

ten, ktorý zastavil konania vo veci p. Opálkovej a p. Urdu. Uviedol, že sa nič nemení na podstate 

rozhodnutia poslancov, ktoré bolo už v roku 2019. K oprave uznesenia v prípade prevodu majetku 

Stadtherrovcov uviedol, že ide len o opravu v písaní, vypadlo v uznesení písmeno T, ďalej 

sa rozhodli, že nechcú 80 m2, ale len 60 m2.  

  

Uznesenie číslo 359/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

schvaľuje 

opravu uznesení č. 254/2019, č. 255/2019, č. 256/2019 a č. 314/2020 v nasledovnom znení   

 

Uznesenie číslo 254/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

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

že geometrickým plánom č. 31644341-138/2018, vyhotoveným 9.8.2018, úradne overeným 

Okresným úradom Zvolen, katastrálnym odborom, dňa 15.8.2018, pod číslom G1-435/2018, 

odčlenením od parcely „E“ KN č. 1837, záhrady o výmere 3756 m2, zapísanej na LV č. 1246, k. ú. 
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Rybáre, obec Sliač, bola vytvorená nová parcela „C“ KN č. 888/34, ostatné plochy o výmere 324 

m2  

B/ s ch v a ľ u j e 

predaj novovytvoreného pozemku registra „C“ KN parcela č. 888/34, ostatné plochy o výmere 324 

m2, k. ú. Rybáre, obec Sliač, Jane Opálkovej, rod. Vankovej, nar. 15.3.1954, bytom Pod Banošom 

3495/47, Banská Bystrica, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – pozemok vo 

vlastníctve mesta je bez prístupovej cesty a mesto ho nemôže využívať na svoje podnikateľské a 

rozvojové účely kúpnou zmluvou za kúpnu cenu 11 016 €. 

 

Uznesenie číslo 255/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

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

že geometrickým plánom č. 45308381-259/2018, vyhotoveným 13.11.2018, úradne overeným 

Okresným úradom Zvolen, katastrálnym odborom, dňa 17.05.2019, pod č. G1-251/2019, 

odčlenením od parcely EKN č. 1845/5, ostatné plochy o výmere 589 m2, k. ú. Rybáre, obec Sliač, 

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

zastavané plochy o výmere 50 m2  

B/ s ch v a ľ u j e 

zámenu novovytvoreného pozemku CKN č. 886/2, zastavaná plocha o výmere 50 m2, k. ú. Rybáre, 

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

vlastníctve manželov Mgr. Miriam Dianovej, Ľaliová 14, Vlkanová, nar. 2.6.1979 a Ing. Mariana 

Diana, Vlkanovská 86/85, Vlkanová, nar. 26.4.1974 z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle 

ustanovenia § 9a ods. 8, písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí – mesto zámenou pozemkov 

získa miesto na vytvorenie parkovacích miest v rámci realizácie parkovacej politiky mesta – 

trojpätinovou väčšinou poslancov. 

 

Uznesenie číslo 256/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

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

že geometrickým plánom č.31644341-159/2017, vyhotoveným 23. augusta 2017, úradne overeným 

Okresným úradom Zvolen, katastrálnym odborom, 24. augusta 2018, pod č. G1-457/2018, vznikla 

odčlenením a zameraním dielu č.1 z časti pôvodného pozemku registra „E“ KN parcela číslo 1837, 

záhrada o výmere 3076 m2, zapísanom na LV č. 1246, k. ú. Rybáre, obec Sliač, okres Zvolen, nová 

parcela registra „C“ KN č. 888/35, ostatné plochy o výmere 12 m2 

B/ s ch v a ľ u j e  

predaj nehnuteľného majetku mesta, parcely registra „C“ KN číslo 888/35, ostatné plochy o výmere 

12 m2, zapísanej na LV č. 1246, k. ú. Rybáre, obec Sliač, okres Zvolen,  

manželom Rastislavovi U r d o v i, rod. Urda, nar. 12.01.1975, bytom Mlynská 895/2, 962 31 Sliač 

a Ivane U r d o v e j rod. Milkovej, nar. 9.1.1981, bytom Mlynská 895/2, 962 31 Sliač,  

z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí,(pozemok vo vlastníctve mesta je bez prístupovej cesty a mesto nemá možnosť využívať ho na 

svoje podnikateľské účely),   

za kúpnu cenu 408 €. 

 

Uznesenie číslo 314/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

schvaľuje 
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A prevod majetku mesta Sliač  

pozemku registra „C“ KN, parcelné číslo 1009/191, zastavaná plocha o výmere 60 m2, zapísaného 

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

plánom č. 37056565-94/18 zo dňa 23.júla 2018, úradne overeným Okresným úradom Zvolen, 

katastrálnym odborom, dňa 8. augusta 2018, pod číslom G1- 426/2018, kúpnou zmluvou, 

manželom Eleonóre Stadtherrovej, rod. Rychtárechovej, bytom P. Jilemnického 1087/7, 960 01 

Zvolen, nar. 22.09.1957, a Ing. Jozefovi Stadtherrovi, rod. Stadtherr, bytom Brezová 1114/13, 962 

31 Sliač-Rybáre, nar.: 30.03.1953, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 8, písm. 

e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí za kúpnu cenu 48 €/m2, spolu 2 880 €, určenú na základe 

Zásad hospodárenia s majetkom mesta Sliač. 

B ako dôvod hodný osobitného zreteľa  podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí 

mestské zastupiteľstvo uznáva, že predávaná parcela je v bezprostrednom susedstve manželov 

Stadtherrovcov, 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. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:     9   

Za:                 9   

Proti:  

Zdržali sa:                                                    

Nehlasovali: 

 

13. Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov nadobudnutím do majetku mesta – k. ú.  

Sampor 

 Dôvodovú správu k bodu predložil p. Petroch – právnik mesta. Uviedol, že mesto už 

dlhodobo rieši problém s kvalitou vody, mesto chce investovať, len nemá vysporiadané pozemky 

pod vodojemom. V minulom roku bol urobený neúspešný pokus na vklad, ktorý kataster zamietol, 

nakoľko nebol vysporiadaný pozemok po jednej zomrelej občianke p. Maľovej. Mestu sa podarilo 

nájsť závetného dediča, p. Šramko je ochotný pozemok mestu predať, je už urobený aj znalecký 

posudok. Mesto opätovne zopakuje návrh na vklad, cena znaleckého posudku je cca 900 €.  

 

Uznesenie číslo 360/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

zámer nadobudnúť do vlastníctva mesta spoluvlastnícky podiel v pomere 1/6 k celku (spolu 73 m2) 

na pozemku registra „C“ KN parcela č. 284, orná pôda o výmere 458 m2, zapísaný na LV č. 206 pre 

k. ú. Sampor, obec Sliač, okres Zvolen, kúpnou zmluvou od Jána Šramka, za cenu určenú 

znaleckým posudkom.  

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:     9   

Za:                           9   

Proti:  
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Zdržali sa:                                                    

Nehlasovali: 

 

14. Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov nadobudnutím do majetku mesta – k. ú. 

Rybáre, ulica Nová 

 Dôvodovú správu k bodu predložil p. Petroch – právnik mesta. Uviedol, že mesto je 

vlastníkom komunikácie, ale nevlastní pozemky. Dňa 31.12.2020 končí zákonná lehota podľa 

cestného zákona, kedy sa môžu tieto pozemky vysporiadať aj vyvlastnením. Ak chceme ísť do 

vyvlastnenia, musí mesto urobiť pokus o kúpu pozemkov.   

 

Uznesenie číslo 361/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e  

A. Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod miestnou komunikáciou nadobudnutím 

pozemkov do vlastníctva, a to novovytvorených parciel registra C KN geometrickým plánom č. 

37594818-22/2020 na oddelenie a určenie vlastníckych práv k pozemkom vyhotoveným Ing. 

Jurajom Fabiánom, Radvanská 5, 974 05 Banská Bystrica, IČO 37594818 dňa 10.07.2020, úradne 

overený OÚ Zvolen, katastrálnym odborom dňa 15.07.2020 pod č. G1 – 377/2020: 

- CKN č. 882/2 vo výmere 35 m2, ktorá vznikla vytvorením z pôvodnej parcely KN-E č. 

1174/4 zapísanej na LV 1388 k.ú. Rybáre vo vlastníctve osôb: Orovnická Anna r. Tomaszewská, 

nar. 26.7.1953, Nová 897/2, Sliač, 962 31, Slovensko v spoluvlastníckom podiele ½ a Balážecová 

Blanka r. Tryznová, Mgr., nar. 18.4.1952, 1.mája 439/7, Námestovo, 029 01, Slovensko 

v spoluvlastníckom podiele ½; 

- CKN č. 882/3 vo výmere 32 m2, ktorá vznikla vytvorením z pôvodných parciel KN-E č. 

1175/1 a  č. 1175/2  zapísanej na LV 1378 k.ú. Rybáre vo vlastníctve osob: Dien Dominik r. Dien, 

Ing., nar.20.8.1957, Šmidkeho 1445/4, Zvolen, 960 01, Slovensko v spoluvlastníckom podiele ¼ , 

Dien Ján r. Dien, nar. 20.7.1958, J. Cikkera 778/23, Sliač-Rybáre, 962 31, Slovensko 

v spoluvlastníckom podiele ¼ a Gajdoš Pavel r. Gajdoš, nar. 30.8.1961, Železničná 615/4, Sliač-

Rybáre, 962 31, SR v spoluvlastníckom podiele ½; 

- CKN č. 882/4 vo výmere 57 m2, ktorá vznikla vytvorením z pôvodnej parcely KN-E č. 

1176/3 zapísanej na LV 1390 k.ú. Rybáre vo vlastníctve osôb: Kútny Ján r. Kútny, nar. 13.2.1950, 

Bacúrov 15, 962 61, SR v spoluvlastníckom podiele ½ a Kútna Ľubica r. Danková, nar. 27.1.1949, 

Bacúrov 15, 962 61, SR v spoluvlastníckom podiele ½; 

- CKN č. 882/5 vo výmere 58 m2, ktorá vznikla vytvorením z pôvodnej parcely KN-E č. 

1176/4 zapísanej na LV 1391 vo vlastníctve osôb: Pašková Mária r. Vozafová, nar. 3.12.1941, Nová 

687/6, Sliač, 962 31, SR v spoluvlastníckom podiele ½, Hazuchová Jana r. Pašková, nar. 

19.10.1961, Javornícka 6180/12, Banská Bystrica - Sásová, 974 11, SR v spoluvlastníckom podiele 

¼ a Paška Marian r. Paška, nar. 9.5.1963, M.Rázusa 2142/16, Zvolen, 960 01, SR 

v spoluvlastníckom podiele ¼; 

- CKN č. 882/6 vo výmere 51 m2, ktorá vznikla vytvorením z pôvodnej parcely KN-E č. 

1178/2 zapísanej na LV 1392 k.ú. Rybáre vo vlastníctve osôb: Jurák Pavol, nar. 18.5.1917 

v spoluvlastníckom podiele ¼ (v správe Slovenského pozemkového fondu Bratislava, IČO 

17335345, Búdkova 36, 817 47 Bratislava 11, SR), Hradilová Darina r. Juráková, nar. 11.2.1943, 

sídl. K.Gottwalda 567, Pelhřimov, 393 01, Česko v spoluvlastníckom podiele ¼ a Hradil Antonín r. 

Hradil, nar. 31.10.1962, Vajgar 696/III, Jindřichův Hradec, 377 01, Česko v spoluvlastníckom 

podiele ½; 

- CKN č. 882/7 vo výmere 51 m2, ktorá vznikla vytvorením z pôvodnej parcely KN-E č. 

1182/6 zapísanej na LV 1393 k.ú. Rybáre vo vlastníctve  osôb: Vigašová Elena r. Štefániková, nar. 



Č.j.      911-7517/2020                     Mesto Sliač.      Zápisnica zo 16. rokovania MsZ dňa 12.08.2020 

 

 

 

17 
 

 

28.11.1914, Nová 695/11, Sliač, 962 31, Slovensko v spoluvlastníckom podiele 1/3, Štefáneková 

Zuzana r. Dudášová, nar. 23.6.1933, Nová 695/11, Sliač, 962 31, Slovensko v spoluvlastníckom 

podiele 1/6, Vigašová Elena r. Štefániková, nar. 28.11.1914, Nová 695/11, Sliač, 962 31, Slovensko 

v spoluvlastníckom podiele 1/3 a Štefáneková Zuzana r. Dudášová, nar. 23.6.1933, Nová 695/11, 

Sliač, 962 31, Slovensko v spoluvlastníckom podiele 1/6; 

- CKN č. 882/8 vo výmere 35 m2, ktorá vznikla vytvorením z pôvodnej parcely KN-E č. 

1184/3 zapísanej na LV 1394 k.ú. Rybáre vo výlučnom vlastníctve Christova Reiko, nar. 

28.10.1920, Nová 695/11, Sliač, 962 31, Slovensko, podiel 1/1; 

- CKN č. 882/9 vo výmere 256 m2, ktorá vznikla vytvorením z pôvodnej parcely KN-E č. 

1192/2 zapísanej na LV 754 k.ú. Rybáre vo výlučnom vlastníctve Hantáka Milana r. Hanták, nar. 

3.4.941, Nerudova 813, Starý Plzenec, 332 02, Česko, podiel: 1/1; 

- CKN č. 882/10 vo výmere 11 m2, ktorá vznikla odčlenením z pôvodnej parcely KN-E č. 

1192/4 zapísanej na LV 1399 k.ú. Rybáre vo výlučnom vlastníctve Hantáka Milana r. Hanták, nar. 

3.4.941, Nerudova 813, Starý Plzenec, 332 02, Česko, podiel: 1/1; 

ako pozemkov nachádzajúcich sa pod miestnou komunikáciou v majetku mesta Sliač.  

 

B. Spôsoby nadobudnutia majetku do vlastníctva mesta: 

- zmluvným prevodom na základe kúpnej zmluvy,  

- vyvlastnením vo verejnom záujme v zmysle Cestného zákona č. 135/1961 Z. z., § 24e 

v prípadoch,  v ktorých nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. 

 

C.  Cenu za pozemky vo výške všeobecnej hodnoty pozemku stanovenú znaleckým posudkom. 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:     9   

Za:                 9   

Proti:  

Zdržali sa:                                                    

Nehlasovali: 

 

15. Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov nadobudnutím do majetku mesta – k. ú. 

Rybáre, ulica Na Brázdach 

 Dôvodovú správu k bodu predložil p. Petroch – právnik mesta. Uviedol, že ide o rovnakú 

situáciu, aká bola na ul. Novej. Z technického hľadiska uskutočnenia ešte zložitejšia, pretože je tam 

viac parciel a viac vlastníkov.  

 

Uznesenie číslo 362/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e  

  

A. Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod miestnou komunikáciou 

nadobudnutím pozemkov do vlastníctva, a to novovytvorených parciel registra C KN 

geometrickým plánom č. 37594818-21/2020 na oddelenie a určenie vlastníckych práv k pozemkom 

vyhotoveným Ing. Jurajom Fabiánom, Radvanská 5, 974 05 Banská Bystrica, IČO 37594818 dňa 

20.07.2020, úradne overený OÚ Zvolen, katastrálnym odborom dňa 27.07.2020 pod č. G1 – 

398/2020: 
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- CKN č. 886/9 vo výmere 55 m2, ktorá vznikla vytvorením z pôvodných parciel KN-E č. 

1095/2 a 1095/3 zapísanej na LV 1372 k.ú. Rybáre vo vlastníctve osôb: Jesenský Dušan r. Jesenský, 

nar. 16.3.1958, Kovpakova 12, Bratislava, 851 06, Slovensko v spoluvlastníckom podiele 1/2 a 

Mojžiš Tomáš r. Mojžiš, nar. 1.3.1986, Na Brázdach 638/15, Sliač-Rybáre, 962 31, Slovensko, 

v spoluvlastníckom podiele 1/2; 

- CKN č. 886/10 vo výmere 19 m2, ktorá vznikla vytvorením z pôvodnej parcely KN-E č. 

1097/3 zapísanej na LV 1373 k.ú. Rybáre vo výlučnom vlastníctve Antalík Ján, (ženatý Anna 

Rusniaková) v spoluvlastníckom podiele 1/1, v správe Slovenského pozemkového fondu Bratislava, 

IČO 17335345, Búdkova 36, 817 47 Bratislava 11, SR; 

- CKN č. 886/11 vo výmere 21 m2, ktorá vznikla vytvorením z pôvodnej parcely KN-E č. 

1098/2 zapísanej na LV 1374 k.ú. Rybáre vo výlučnom vlastníctve Antalíková Anna r. Rusnáková, 

Zvolenská Slatina č. 147, 962 01, Slovensko, podiel: 1/1; 

- CKN č. 886/12 vo výmere 38 m2, ktorá vznikla vytvorením z pôvodnej parcely KN-E č. 

1100/2 zapísanej na LV 1043 k.ú. Rybáre vo výlučnom vlastníctve osôb: Brzáčová Miriam r. 

Izraelová, nar. 4.2.1972, Prievozská 1309/19, Bratislava, 821 09, SR v spoluvlastníckom podiele 

1/12, Ďurčeková Ingrid r. Izraelová, nar. 9.1.1971, Súkennícka 3053/8, Levice, 934 05, SR 

v spoluvlastníckom podiele 1/12, Lopejský Roman r. Lopejský, nar. 8.5.1979, Rybárska 1649/41, 

Sliač-Rybáre, 962 31, SR v spoluvlastníckom podiele 1/12, Lopejská Magdaléna r. Lopejská, nar. 

26.1.1985, Topoľová 1135/19, Sliač-Rybáre, 962 31, SR v spoluvlastníckom podiele 1/12, 

Lopejský Peter r. Lopejský, nar. 30.11.1976, Lipová 5316/13, Banská Bystrica-Podlavice, 974 09, 

SR v spoluvlastníckom podiele 1/6, Lopejský Ľubomír, nar. 2.9.1956, J. Cikkera 766/19, Sliač, 962 

31, Slovensko v spoluvlastníckom podiele ½; 

- CKN č. 886/13 vo výmere 17 m2, ktorá vznikla vytvorením z pôvodnej parcely KN-E č. 

1202/2 zapísanej na LV 1375 k.ú. Rybáre vo vlastníctve osôb: Štefánik Ján, nar. 11.12.1934, Na 

Brázdach 641, Sliač, 962 31, Slovensko v spoluvlastníckom podiele ½ a Štefániková Anna r. 

Beracká,  nar. 23.9.1939, Na Brázdach 641, Sliač, 962 31, Slovensko v spoluvlastníckom podiele 

½; 

- CKN č. 886/14 vo výmere 87 m2, ktorá vznikla vytvorením z pôvodnej parcely KN-E č. 

1194/1 zapísanej na LV 1401 k.ú. Rybáre vo vlastníctve osôb: Speváková Irena r. Kozlová, nar. 

30.5.1913, D:zom.3.05.1996 v spoluvlastníckom podiele ½ (v správe Slovenského pozemkového 

fondu Bratislava, IČO 17335345, Búdkova 36, 817 47 Bratislava 11, SR), Danielová Marta r. 

Speváková, nar. 10.1.1950, Švabinského 906/12, Bratislava 5, 851 01, Slovensko, 

v spoluvlastníckom podiele ¼, Zuzánek Michal r. Zuzánek, Ing., nar. 19.7.1964, Malachovská cesta 

2126/63, Banská Bystrica, 974 05, SR v spoluvlastníckom podiele 1/4; 

- CKN č. 886/15 vo výmere 104 m2, ktorá vznikla odčlenením z pôvodnej parcely KN-E č. 

1195/1  zapísanej na LV 1171 k.ú. Rybáre vo vlastníctve osôb: Bajčiová Oľga r. Rogožníková, nar. 

23.4.1958, Na Brázdach 631/2, Sliač, PSČ 962 31, SR v spoluvlastníckom podiele ¾ a Bajči Miloš 

r. Bajči, Bc., nar. 17.10.1958, Na Brázdach 631/2, Sliač, 962 31, SR v spoluvlastníckom podiele 

1/4; 

- CKN č. 886/16 vo výmere 67 m2, ktorá vznikla vytvorením z pôvodnej parcely KN-E č. 

1196/1 zapísanej na LV 1180 k.ú. Rybáre vo vlastníctve osôb: Susová Eva r. Mihálová, nar. 

12.4.1940, Rybárska 292/9, Sliač, 962 31, SR v spoluvlastníckom podiele 5/12, Orfánusová Elena r. 

Mihálová, nar. 17.2.1944, Azalková 771/8, Bratislava-Ružinov, 821 01, Slovensko 

v spoluvlastníckom podiele 5/12, Kadlečík Pavel r. Kadlečík, Ing., nar. 2.5.1955, Antolská 3721/4, 

Bratislava-Petržalka, 851 07, SR v spoluvlastníckom podiele 1/6; 

- CKN č. 886/17 vo výmere 94 m2, ktorá vznikla vytvorením z pôvodnej parcely KN-E č. 

1196/2 zapísanej na LV 1257 vo vlastníctve osôb: Hudoba Ondrej, Ing., nar. 2.11.1927, Adámyho 

10, Bratislava, 841 05, Slovensko v spoluvlastníckom podiele 1/3, Dovčiaková Anna r. Škradová, 
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Ing., nar. 22.3.1946, 1.mája 772/30, Sliač, 962 31, Slovensko v spoluvlastníckom podiele 1/3, 

Bohunická Lenka r. Hudobová, Ing., nar. 13.6.1953, Estónska 49, Bratislava, 821 06, Slovensko 

v spoluvlastníckom podiele 1/3; 

- CKN č. 886/18 vo výmere 155 m2, ktorá vznikla vytvorením z pôvodnej parcely KN-E č. 

1198/2 zapísanej na LV 1402 k.ú. Rybáre vo výlučnom vlastníctve Kučerová Rút r. Mankovecká, 

nar. 1.7.1950, Potravinárska 1073/15, Čermáň - Nitra, 949 01, Slovensko v spoluvlastníckych 

podieloch 1/4, 2/4, 1/4; 

- CKN č. 886/19 vo výmere 140 m2, ktorá vznikla vytvorením z pôvodnej parcely KN-E č. 

1201/2 zapísanej na LV 1403 k.ú. Rybáre vo vlastníctve  osôb: Babicová Paulína r. Spáčová, nar. 

18.5.1924, Na Brázdach 634, Sliač, 962 31, Slovensko v spoluvlastníckom podiele ½, Maryšlerová 

Anna r. Babicová, nar. 26.2.1945, Na Brázdach 634/8, Sliač-Rybáre, 962 31, Slovensko 

v spoluvlastníckom podiele ¼, Babic Jaroslav r. Babic, nar. 3.4.1952, Na Brázdach 634/8, Sliač, 

962 31, Slovensko v spoluvlastníckom podiele 1/4; 

- CKN č. 886/20 vo výmere 102 m2, ktorá vznikla vytvorením z pôvodnej parcely KN-E č. 

1202/1 zapísanej na LV 1404 k.ú. Rybáre vo výlučnom vlastníctve Čunderlík Igor r. Čunderlík, 

Doc. Ing.,  nar. 17.9.1949, Na Brázdach 635/10, Sliač, 962 31, Slovensko, podiel: 1/1; 

- CKN č. 886/21 vo výmere 55 m2, ktorá vznikla vytvorením z pôvodnej parcely KN-E č. 

1203/1 zapísanej na LV 754 k.ú. Rybáre vo výlučnom vlastníctve Dobríková Miroslava r. 

Dobríková, Mgr., nar. 28.4.1983, Rázusova 4213/3, Martin, 036 01, SR, podiel: 1/1; 

- CKN č. 886/22 vo výmere 130 m2, ktorá vznikla vytvorením z pôvodnej parcely KN-E č. 

1205/2 zapísanej na LV 1405 k.ú. Rybáre vo vlastníctve osôb: Strmeň Rudolf, Klakova Nová Ves, 

Slovensko, v spoluvlastníckom podiele ½ (v správe Slovenského pozemkového fondu Bratislava, 

IČO 17335345, Búdkova 36, 817 47 Bratislava 11, SR) a Strmeňová Helena r. Belianska, Klakova 

Nová Ves, Slovensko, v spoluvlastníckom podiele ½ (v správe Slovenského pozemkového fondu 

Bratislava, IČO 17335345, Búdkova 36, 817 47 Bratislava 11, SR); 

- CKN č. 886/23 vo výmere 25 m2, ktorá vznikla vytvorením z pôvodnej parcely KN-E č. 

1206/1 zapísanej na LV 1623 k.ú. Rybáre vo výlučnom vlastníctve Ander Dušan r. Ander, nar. 

28.1.1982, Na Brázdach 636/12, Sliač-Rybáre, 962 31, SR, podiel: 1/1 ako pozemkov 

nachádzajúcich sa pod miestnou komunikáciou v majetku mesta Sliač.  

 

B. Spôsoby nadobudnutia majetku do vlastníctva mesta: 

- zmluvným prevodom na základe kúpnej zmluvy,  

- vyvlastnením vo verejnom záujme v zmysle Cestného zákona č. 135/1961 Z.z., § 24e v prípadoch,  

v ktorých nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. 

 

C. Cenu za pozemky vo výške všeobecnej hodnoty pozemku stanovenú znaleckým posudkom. 

  

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:     9   

Za:                 9   

Proti:  

Zdržali sa:                                                    

Nehlasovali: 
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16. Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov nadobudnutím do majetku mesta – k. ú. 

Hájniky 

 Dôvodovú správu k bodu predložila viceprimátorka p. Sujová. Uviedla, že sa jedná o územie 

susediace s časťou Trebuľa. Ide o dve parcely, druhá parcela, ktorá je len o výmere 25 m2 zasahuje 

do parcely, ktorú vlastní 17 spoluvlastníkov. V prípade, že niektorý z vlastníkov nebude súhlasiť 

s odpredajom, prejde sa na druhý krok a to je vyvlastnenie v zmysle cestného zákona.  

 

Uznesenie číslo 363/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e  

  

A. Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod miestnou komunikáciou 

nadobudnutím pozemkov do vlastníctva, a to novovytvorených parciel Geometrickým plánom 

č. 37594818-20/2020 vyhotoveným Ing. Jurajom Fabiánom, Radvanská 5, 974 05 Banská Bystrica, 

IČO 37594818 dňa 24.06.2020, úradne overeným OÚ Zvolen, katastrálnym odborom dňa 3.7.2020 

pod č. G1 – 348/2020: 

- parcely CKN 677/19 vo výmere 507 m2, ktorá vznikla odčlenením z pôvodnej parcely 

CKN 577/7, zapísanej na LV 1309, k.ú. Hájniky vo výlučnom vlastníctve Mgr. Martina Mozolu, 

PhD., nar. 23.11.1982, Družstevná 248/11, 962 37 Kováčová, SR, v spoluvlastníckom podiele 1/1, 

- parcely CKN 677/18 vo výmere 25 m2, ktorá vznikla odčlenením z pôvodnej parcely EKN 

479/1,  zapísanej na LV 1105, k.ú Hájniky, vo vlastníctve: Pelechová Anna r. Luptáková, nar. 

3.6.1933, 059 60 Tatranská Lomnica č. 138, Slovensko v spoluvlastníckom podiele 3/192, Sanitrár 

Martin, nar. 19.10.1949, Tajovského 334/13, Kováčová 962 37, Slovensko v spoluvlastníckom 

podiele 1/16, Sanitrárová Marta, nar. 28.05.1964, Trebuľa 737/9, Sliač, 962 31, Slovensko 

v spoluvlastníckom podiele 1/16, Pelechová Anna r. Luptáková, nar. 3.6.1933, 059 60 Tatranská 

Lomnica, č. 138, Slovensko v spoluvlastníckom podiele 3/128, Mitterová Eva r. Luptáková, nar. 

8.3.1944, Nad Kotlom 651/28, Krupina, 963 01, Slovensko v spoluvlastníckom podiele 3/128, 

Jombík Pavol, JUDr., nar. 16.4.1956, Trebuľa 739/8, Sliač, 962 31, Slovensko v spoluvlastníckom 

podiele 1/8, Haríková Elena r. Trebulová, nar. 3.1.1939, Kúpeľná 148/38, Kováčová, 962 37, 

Slovensko v spoluvlastníckom podiele 1/12, Rausová Mária r. Slančíková, nar. 26.9.1955, Tulská 

2490/33, Zvolen, 960 01, Slovensko v spoluvlastníckom podiele 7/192, Mozolová Anna r. 

Jombíková, nar. 10.8.1956, Družstevná 248/11, Kováčová, 962 37, Slovensko v spoluvlastníckom 

podiele 1/8, Trebula Pavel r. Trebula, nar. 12.6.1952, Trebuľa 741/6, Sliač, 962 31, Slovensko 

v spoluvlastníckom podiele 15/384, Hulina Ľuboš r. Hulina, nar. 23.2.1977, Mieru 486/5, Očová, 

962 23, SR v spoluvlastníckom podiele 12/192, Brachna Dušan r. Brachna, Ing., nar. 18.3.1948, 

Trebuľa 1764/35, Sliač-Hájniky, 962 31, SR v spoluvlastníckom podiele 5/96, Brachna Slavomír r. 

Brachna, nar. 30.9.1951, Družstevná 123/3, Kováčová, 962 37, SR v spoluvlastníckom podiele 

5/96, Kasášová Miriam r. Zacharová, Mgr., nar. 15.10.1975, Hronská 253/5, Sliač, 962 31, SR 

v spoluvlastníckom podiele 3/256, Bejticová Jana r. Zacharová, Bc., nar. 17.3.1977, Ľudovíta Štúra 

120/27, Sliač-Hájniky, 962 31, SR, v spoluvlastníckom podiele 3/256, Slančík Milan r. Slančík, nar. 

7.4.1948, Trebuľa 742/5, Sliač-Hájniky, 962 31, SR v spoluvlastníckom podiele 7/192, Rausová 

Mária r. Slančíková, nar. 26.9.1955, Tulská 2490/33, Zvolen, 960 01, SR v spoluvlastníckom 

podiele 7/192, Gondová Denisa r. Ferienčíková, Ing., nar. 29.10.1990, Ľupčianska 93/21, Slovenská 

Ľupča, 976 13, SR v spoluvlastníckom podiele 5/48, Slančíková Anna r. Rievajová, nar. 17.5.1950, 

Trebuľa 742/5, Sliač-Hájniky, 962 31, SR, v spoluvlastníckom podiele 7/192. 
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B. Spôsoby nadobudnutia majetku do vlastníctva mesta: 

- zmluvným prevodom na základe kúpnej zmluvy,  

- vyvlastnením vo verejnom záujme v zmysle Cestného zákona č. 135/1961 Z.z., § 24e 

v prípadoch, v ktorých nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. 

 

C. Cenu za pozemky vo výške všeobecnej hodnoty pozemku stanovenú znaleckým posudkom. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:     9   

Za:                 9   

Proti:  

Zdržali sa:                                                    

Nehlasovali: 

 

17. Zámer mesta – prevod majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa zámenou 

Hummanum 

 Dôvodovú správu k bodu predložila viceprimátorka p. Sujová. Uviedla, že tento zámer už 

bol prerokovaný, ale vzhľadom k tomu, že sa mesto pridržiavalo návrhu zámennej zmluvy, ktorý 

zaslala spoločnosť Hummanum, a ten bol nesprávny, bolo to späť vrátené do finančnej komisie. 

Mesto získa pozemky pod cestou vo výmere 102 m2, zamení ich za pozemky, ktoré teraz mesto 

vlastní vo výmere 92 m2, mesto malo pôvodne doplatiť podľa znaleckých posudkov cca 138 €. 

Mesto následne komunikovalo so spoločnosťou Hummanum, ktorá súhlasí, aby to išlo bez doplatku 

v rozdiele ceny, mesto nebude nič doplácať. Ide o prvý zámer, keď to mesto schváli, na ďalšom 

zasadnutí MsZ sa bude schvaľovať samotný prevod.  

 

Uznesenie číslo 364/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

Zámer mesta Sliač 

1. zameniť nehnuteľnosti v majetku mesta, ako pozemky registra „C“ KN, parcela č. 707/7, 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 26 m2 , parcela č. 708/5, záhrada o výmere 29 m2,  parcela č. 

709/6, záhrada o výmere 37 m2, spolu vo výmere 92 m2 v hodnote určenej znaleckým posudkom  

vo výške 2 781,54 €, ktoré vznikli odčlenením z pôvodnej parcely registra E KN č. 91210/1, orná 

pôda zapísanej na LV 1246, k.ú. Rybáre, obec Sliač vo vlastníctve Mesta Sliač v podiele 1/1 

geometrickým plánom  č. 31644341-055/2020 zo dňa 10.3.2020, spoločnosti Geodet spol. s. r. o. 

2. za pozemok registra „C“ KN, parcela č. 886/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 102 

m2, v hodnote určenej znaleckým posudkom vo výške 2 647,76 €, vo vlastníctve spoločnosti 

HUMANNUM s. r. o, Dolná 5, Banská Bystrica, ktorá bola vytvorená geometrickým plánom  č. 

31644341-055/2020 zo dňa 10.3.2020, spoločnosti Geodet spol. s. r. o. odčlenením z pôvodných 

parciel registra E KN č. 1206/3 a 1207/3 zapísaných na liste vlastníctva č. 12, a E KN č. 1207/4 

zapísanej na liste vlastníctva 1621, k. ú. Rybáre, obec Sliač vo výlučnom vlastníctve 

HUMMANUM s.r.o. 

3.    bez doplatku rozdielu v cene zamieňaných pozemkov. 
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4.  ako dôvody hodné osobitného zreteľa mestské zastupiteľstvo uznáva to, že pozemok, ktorý 

mesto dáva do zámeny je priľahlým pozemkom k pozemku a stavbe rodinného domu vo vlastníctve 

spoločnosti Hummanum, s.r.o. a mesto získa pozemok nachádzajúci sa pod miestnou komunikáciou 

vo vlastníctve mesta. 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:     9   

Za:                 9   

Proti:  

Zdržali sa:                                                    

Nehlasovali: 
    

18. Zámer mesta – prevod majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa odpredajom 

(Petrov) 

 Dôvodovú správu k bodu predložila viceprimátorka p. Sujová. Uviedla, že žiadosť manželov 

Petrovovcov, ktorí bývajú na ul. Na Brázdach bola prerokovaná v komisii výstavby a územného 

rozvoja 14.07.2020, aj v komisii finančnej a správy mestského majetku, s tým, že odporučili túto 

parcelu odpredať. Ide o parcelu, ktorá je hneď vedľa Dianovcov, kde bola schvaľovaná zámena 

pozemkov, ale táto parcela ešte nie je evidovaná v katastri, pretože je ešte novovytvorená 

geometrickým plánom. Je vytvorený geometrický plán, ktorý je použiteľný na urobenie odpredaja. 

Ide o prvý krok, ktorým sa schvaľuje zámer, na ďalšom zasadnutí MsZ bude schválený samotný 

prevod.  

 

Uznesenie číslo 365/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

1. zámer mesta Sliač predať zo svojho majetku pánovi Martinovi Petrovi a Mgr. Renáte 

Petrovej, Na Brázdach 3, 962 31 Sliač, novovytvorenú parcelu registra C KN č. 886/3, zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 21 m2, ktorá bola vytvorená geometrickým plánom č. 45308381-

259/2018 vyhotovená spoločnosťou GEOTECH, Matúš Debnár, Železničiarska 2, 974 01 Banská 

Bystrica, IČO 45308381 dňa 10.05.2019, úradne overeným dňa 17.05.2019 po č. G1-251/2019, 

odčlenením od pôvodnej parcely registra E KN č. 1845/5 zapísanej na liste vlastníctva č. 1246, k. ú. 

Rybáre, obec Sliač vo vlastníctve mesta Sliač v podiele 1/1, z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

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

zmluvným prevodom na základe kúpnej zmluvy za cenu 48 € za m2, stanovenú v súlade so 

Zásadami hospodárenia s majetkom mesta Sliač. 

2. ako dôvod hodný osobitného zreteľa mestské zastupiteľstvo uznáva to, že parcela CKN 

886/3, o odkúpenie ktorej p. Petrov s manželkou žiadajú, je priľahlým pozemkom k nehnuteľností 

v ich vlastníctve – zastavanej ploche a stavbe rodinného domu a mesto neplánuje v územnom pláne 

využitie predávanej časti pozemku na rozvojové aktivity. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:     9   

Za:                 9   

Proti:  

Zdržali sa:                                                    

Nehlasovali:   
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19. Prevod majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa odpredajom (Madlenová) 

 Dôvodovú správu k bodu predložila viceprimátorka p. Sujová. Ide už o schválenie 

samotného prevodu majetku, zámer bol už schválený na 14. zasadnutí MsZ. Finančná komisia 

odporučila cenu za odpredaj pozemku v zmysle zásad hospodárenia s majetkom mesta vo výške 48 

€ za m2.  

 

Uznesenie číslo 366/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

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

plnenie uznesenia MsZ č. 313/2020 zo dňa 04.06.2020, ktorým bol schválený zámer na prevod 

pozemku medzi účastníkmi Mesto Sliač a MUDr. Zuzana Madlenová s manželom. Zámer na 

prevod uvedeného majetku, spôsobom uvedeným v § 9a odst. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb., o 

majetku obcí v platnom znení, bol zverejnený obvyklým spôsobom v lehote od 27.07.2020 

nepretržite. 

B) s ch v a ľ u j e 

1. Prevod majetku mesta - novovytvorenej parcely registra C KN 851/11, ostatná plocha, o výmere 

84 m2, ktorá vznikla odčlenením dielu č. 1 z pôvodnej parcely registra E KN č. 1313/1, orná pôda o 

výmere 951 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1246, k. ú. Rybáre, obec Sliač vo vlastníctve mesta 

Sliač v podiele 1/1 geometrickým plánom č. 45859671-10/2020 zo dňa 17.1.2020 vyhotoveným 

spoločnosťou KAGEOD, s.r.o., Na Štepnici 2299/3, Zvolen, úradne overeným OÚ Zvolen, 

katastrálnym odborom dňa 12.02.2020 pod č. G1-77/2020 manželom MUDr. Zuzane Madlenovej, 

nar. 26.05.1963, bytom Horská 562/1, Sliač 962 31 a Ing. Ľubomírovi Madlenovi, nar. 19.08.1965, 

bytom Horská 562/1, Sliač 962 31 do bezpodielového spoluvlastníctva (BSM) v podiele 1/1, z 

dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8, písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov odpredajom na základe kúpnej zmluvy.  

 

2. Dôvod hodný osobitného zreteľa: mestské zastupiteľstvo uznáva to, že predávaná parcela je v 

bezprostrednom susedstve nehnuteľností vo vlastníctve manželov Madlenovcov a podľa platného 

územného plánu, mesto neplánuje využitie pozemku v tejto lokalite na vlastné rozvojové aktivity. 

 

3. Cenu za odpredaj pozemku vo výške 48 eur/m2, stanovenú v zmysle Zásad hospodárenia 

s majetkom mesta, v celkovej sume 4 032 €.   

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:     9   

Za:                 9   

Proti:  

Zdržali sa:                                                    

Nehlasovali: 

 

20. Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov nadobudnutím do majetku mesta 

 Dôvodovú správu k bodu predložila pani primátorka. Uviedla, že ide o kritickú križovatku 

Na Dolinke, ktorú už niekoľkokrát dopravná polícia napadla, že nespĺňa parametre križovatky. 

Mesto vyvolalo stretnutie s majiteľom parciel, ktorí súhlasia, že bude vytvorené parkovisko. Jedna 

z parciel patrí urbáru, a je problém ju od urbáru odkúpiť, pretože je tam veľmi veľa vlastníkov. 
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Budú oslovení všetci vlastníci, a ak nebude možný odpredaj, pristúpi sa k druhému kroku a to 

k vyvlastneniu. Urbár vlastní aj ďalší pozemok pri športovej hale, kde mesto plánuje urobiť 

odstavné plochy, parkovaciu zónu.  

 

Uznesenie číslo 367/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e  

A.  majetkoprávne vysporiadanie pozemkov  

- registra „E“ KN, parcela č. 162/1, trvalý trávny porast o výmere 200 m2 a parcela č. 162/2, 

záhrada o výmere 36 m2, 

- registra „C“ KN, parcela č. 927/11, ostatná plocha o výmere 300 m2 a parcela č. 927/12, 

ostatná plocha o výmere 636 m2, zapísaných na LV č. 993, k. ú. Rybáre, obec Sliač. 

  

B. Spôsoby nadobudnutia majetku do vlastníctva mesta 

- kúpnou zmluvou do vlastníctva mesta alebo vyvlastnením vo verejnom záujme podľa zák. č.  

252/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a obmedzení vlastníckych práv k nim. 

 

C. Cenu za pozemky vo výške všeobecnej hodnoty pozemku stanovenú znaleckým posudkom. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:     9   

Za:                 9   

Proti:  

Zdržali sa:                                                    

Nehlasovali: 

 

21. Podpis zmlúv s úspešnými uchádzačmi („Rekonštrukcia plynovej kotolne ZŠ A. 

Sládkoviča, Sliač“ a „Dodávka polopodzemných kontajnerov“) 

 Dôvodovú správu k bodu predložila pani primátorka. Uviedla, že na minulom zasadnutí 

MsZ bolo schválené rozpočtové opatrenie, ktorým bol schválený presun z rezervného fondu 

finančných prostriedkov na odstránenie havarijného stavu kotolne v ZŠ. Bolo vyhlásené verejné 

obstarávanie, ktorého predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na sumu cca 104 000 € bez 

DPH. Predpokladaný termín ukončenia verejného obstarávania bude dňa 17.08.2020 za 

predpokladu, že nebudú vznesené žiadne pripomienky. Pani primátorka uviedla, že vzhľadom 

ktomu, že ďalšie plánované MsZ je až v septembri, ak by sme neschválili podpis zmluvy, tak by sa 

odsunula rekonštrukcia kotolne.  

 Ďalšou zmluvou je zmluva na dodávku polopodzemných kontajnerov, predpokladaná 

hodnota zákazky bola stanovená na cca 58 000 €, jedná sa len o dodávku polopodzemných 

kontajnerov (ul. Kollárova, Rybárska, Topoľová), ich osadením vzniknú v meste ďalšie parkovacie 

miesta.  Keďže mesto podpísalo novú zmluvu so zberovou spoločnosťou, ktorá likviduje v meste 

komunálny odpad, v zmluve je zakotvené, že v priebehu mesiaca september budú mestu dodané 

zelené a modré plastové kontajnery do rodinných domov. Týmto bude vyriešený triedený zber 

odpadu po železničnú trať.  

 Pani primátorka informovala, že od nového roku je mesto povinné zabezpečiť separáciu 

kuchynského odpadu, pribudnú komunitné kompostárne. Spoločnosť Ekocharita, ktorá mala 
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v našom meste umiestnené kontajnery na šatstvo, ukončila k 31.7.2020 s mestom zmluvný vzťah, 

z mesta boli odvezené všetky kontajnery na šatstvo.  

 K verejnému obstarávaniu ohľadom nákupu polopodzemných kontajnerov uviedla, že na 

mesto boli zaslané cenové ponuky so širokospektrálnym rozptylom cien, rieši sa to cez úrad 

verejného obstarávania, je možné, že bude verejné obstarávanie vyhlásené opätovne.   

      

Uznesenie číslo 368/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

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

Že pri verejnom obstarávaní na zákazku „Polopodzemné kontajnery“ bol termín otvárania obálok 

10.8.2020. Avšak z dôvodu širokého rozptylu cenových ponúk a následného aplikovania zákona 

o verejnom obstarávaní nie je možné určiť výhercu a je predpoklad, že verejné obstarávanie na 

„Polopodzemné kontajnery“ bude vyhlásené opätovne, 

s ch v a ľ u j e  

Podpis zmluvy o dielo s víťazným uchádzačom verejného obstarávania na zákazku „Polopodzemné 

kontajnery“ maximálne vo výške stanovenej predpokladanej hodnoty zákazky s DPH. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:     9   

Za:                 9   

Proti:  

Zdržali sa:                                                    

Nehlasovali: 

Uznesenie číslo 369/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

b e r i e   n a  v e d o m i e   
Že verejné obstarávanie na zákazku „Rekonštrukcia plynovej kotolne ZŠ A.Sládkoviča, Sliač“ má 

pravdepodobný termín ukončenia stanovený na 17.8.2020. Z uvedeného dôvodu nie je možné stanoviť 

konečnú cenu, ktorá bude výsledkom verejného obstarávanie. 

s ch v a ľ u j e  

Podpis zmluvy o dielo s víťazným uchádzačom verejného obstarávania na zákazku „Rekonštrukcia 

plynovej kotolne ZŠ A.Sládkoviča, Sliač“ maximálne vo výške stanovenej predpokladanej hodnoty zákazky 

s DPH.  

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:  11 

Prítomní:     9   

Za:     9   

Proti:  

Zdržali sa:                                                    

Nehlasovali: 

 

22. Informácie primátorky (súčasťou je aj informácia o rýchlostnej ceste R2)  
  Pani primátorka informovala, že poslancom bola mailom zaslaná informácia o stavoch 

účtov k 31.07.2020.  

 Ohľadom rýchlostnej komunikácie R2 uviedla, že Ministerstvo životného prostredia 

nariadilo vypracovanie novej EIA, nové posudzovanie variantov trasovania, ktoré boli navrhnuté. 

Ďalej uviedla, že na minulom zasadnutí MsZ informovala, že ministerstvo zrušilo rozhodnutie NDS 
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o sprístupnení informácií. NDS mestu sprístupnila informácie tak, že zmluvu podpísal vedúci 

zamestnanec.  

 Pani primátorka informovala o nasledovných skutočnostiach: 

- školám a škôlkam bol zaslaný normatív vo výške 100%, 

- prebiehajú posledné skúšky ohľadom kvality vody v Sampore, bude namontované 

zariadenie, ktoré bude dávkovať prostriedok, ktorý bude udržiavať PH vody v stanovenej 

norme, najneskôr do 31.08.2020 bude mať Sampor kvalitnú vodu,  

- začala sa riešiť spolupráca s Kúpeľmi Sliač, mesto pomáha čistiť vyhliadku – altánok 

v kúpeľoch,  

- dnes sa osádzali lavičky na špacírke, 

- momentálne prebieha petícia za nepostavenie nájomného bytu na ul. Rybárskej, ale mesto 

kontaktovali zo ŠFRB, že už na začiatku roka začalo mesto riešiť túto bytovú otázku, boli 

by mestu v tomto smere veľmi nápomocní, pretože je to zámer vlády postaviť čo najviac 

nájomných bytov na SR,  

- v interpeláciách z minulého zasadnutia MsZ bol dotaz týkajúci sa odpadu, pani primátorka 

uviedla, že štát dvíha poplatky za tonu uloženého odpadu, v januári ešte v roku 2019 bola 

tona odpadu 5,62 €, vo februári 2020 bola už 12 € za tonu, s týmto mesto nedokáže nič 

urobiť, aj keď mesto separuje, pretože štát si urobil tabuľku, hodnoty, v závislosti od 

množstva separovaného odpadu, budúci rok, ak udržíme separáciu ako je to v tomto roku, 

tak to bude už 18 € za tonu, miera separácie v našom meste je 45%, k navýšenej cene za 

odpad uviedla, že na jednej strane bola navýšená cena poplatku, ale aj od marca sa rieši 

bioodpad, a tiež boli umiestnené veľkoobjemové kontajnery v meste, je potrebné separovať 

aj to, čo sa odovzdáva do veľkoobjemového kontajnera, ďalej poukázala na to, že bude 

potrebné prepočítavať cenu za likvidáciu zvyškov stravy, mesto podalo žiadosť na 

envirofond na kompostéry, zatiaľ žiadosť ešte nebola vyhodnotená.  

  

Uznesenie číslo 370/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

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

informáciu od primátorky. 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:               9   

Za:                9   

Proti:  

Zdržali sa:                                                    

Nehlasovali: 

 

23. Rôzne 

 Pani Sujová informovala, že dňa 14.07.2020 bolo spoločné zasadnutie dvoch komisií, a to 

Komisie dopravy, územného plánu, odpadového hospodárstva a životného prostredia a Komisie 

výstavby a životného rozvoja s tým, že hlavným bodom bola parkovacia politika v meste Sliač, 

prešla sa oficiálna dokumentácia z roku 2011, boli načrtnuté ďalšie možnosti riešenia. V prvom 

rade je potrebné nastaviť parkovaciu politiku platenia a neplatenia parkovacích zón, dňa 23.07.2020 

sa stretli predsedovia obidvoch komisií a architektky mesta, kde bol navrhnutý konkrétny postup 

v rámci realizácie parkovacej politiky, kde prvý bod je vypracovanie súhrnného dokumentu, ktorý 

bude zahŕňať plán mesta, ďalej mapku, ktoré pozemky sú vo vlastníctve mesta, mapku 

s inžinierskymi sieťami, mapku s plánom polopodzemných kontajnerov. Pani Sujová navrhla 
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zriadiť stálu komisiu, ktorá bude dohliadať na realizáciu parkovacej politiky, ide o rôzne pozície, to 

bude mať za úlohu navrhnúť konkrétneho člena tejto komisie z oblasti výstavby, dopravy, 

legislatívy a finančnej. Na najbližšom zasadnutí týchto štyroch komisií bude jedným z bodov 

navrhnúť týchto členov do stálej komisie.  

 Pani poslankyňa Šichtová uviedla, že petícia, ktorú spustil p. Lipták a informoval o tom 

všetkých poslancov mailom, tak niektorí občania, ktorí boli vyzvaní túto petíciu podpísať, boli 

osobne za túto výstavbu nájomnej bytovky, a podpísali ju len preto, aby neboli v konflikte s tými, 

ktorí sú proti výstavbe nájomnej bytovky. Je za to, aby sa nájomná bytovka postavila.  

 Pán poslanec Laskavý informoval, že tiež dostal tento mail, p. Lipták napísal, že petícia ešte 

nie je ukončená, do konca septembra bude zbierať podpisy, následne petíciu postúpi na mesto.  

 Pani poslankyňa Butášová Bidleňová sa opýtala p. Laskavého, že vraj sa hľadá nové miesto 

na výstavbu nájomnej bytovky, či by nebolo vhodné sa zaoberať výberom iného miesta na výstavbu 

ako je ul. Rybárska.  

 Pani primátorka uviedla, že p. Lipták navrhol postaviť bytovku na školskom ihrisku, pretože 

podľa neho máme honosný školský areál, uviedla, že tam mesto rezervuje miesto na výstavbu 

športovej haly, nakoľko je súčasná športová hala postavená na pozemku, ktorý nie je vo vlastníctve 

mesta. Rieši sa aj pozemok na ul. Kollárovej, ale nákup pozemku nespadá do dotácie zo ŠFRB. 

Mesto skutočne hľadá aj ďalšie lokality v meste, kde by sa mohla postaviť nájomná bytovka.  

 Pani poslankyňa Butášová Bidleňová uviedla, že žiadala odpoveď na interpeláciu 

z minulého zasadnutia MsZ písomne, nakoľko tam mali byť zahrnuté výpočty, prečo došlo 

k zvýšeniu výdavkov z odpad. Požiadala o písomnú odpoveď.  

 Pani primátorka uviedla, že mailom bola zaslaná tabuľka porovnania výšky poplatkov za 

odpad za tonu. Je v nej zahrnuté množstvo vyvezeného odpadu, cena za tonu v danom období, 

zákonný poplatok za tonu v eurách, cena za veľkoobjemové kontajnery, cena za bioodpad a celková 

fakturácia.     

        

24. Interpelácie poslancov 

 Pán poslanec Laskavý sa opýtal na Požiarnu zbrojnicu a jej nájomníkov.  

 Pani primátorka uviedla, že nájomníkom skončila nájomná zmluva 31.07.2020 s tým, že 

jedna z rodín požiadala o splátkový kalendár, mesto musí dodržať všetky zákonom stanovené 

lehoty. Ďalej informovala, že bude potrebné kúpiť nový plynový kotol, a to z dôvodu, že je 

potrebné temperovať teplotu aj v garáži Požiarnej zbrojnice. Pani primátorka informovala, že vyšla 

nová výzva na vybudovanie informačného systému v prípade katastrof a havárií, je možné z tejto 

výzvy žiadať napríklad vybudovanie mestského rozhlasu, cisterny na vodu, ďalšie auto, zatiaľ 

nebola na mesto doručená žiadna odpoveď. Obec Podzámčok poďakovala DHZ Sliač za promptný 

zásah v čase hávárie, týmto sa pani primátorka poďakovala DHZ za spoluprácu. Apelovala na 

občanov aj poslancov, že DHZ potrebuje nových členov s tým, že mesto je povinné mať DHZ. Ak 

ho mesto nebude mať, mesto bude nútené podpísať zmluvu o spolupráci so susednou obcou, čím 

mestu vzniknú navyše výdavky v rozpočte.  

 

25. Odpovede na interpelácie z predchádzajúceho MsZ  

 Pani primátorka informovala, že interpelácia ohľadom odpadu bola mailom zaslaná 

poslancom.  

 

26. Slovo pre verejnosť  
   

27. Záver 

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

 

 

 

  

        Ing., Mgr. et Mgr. Ľubica Balgová 

          primátorka mesta 

 

 

 

 

Mgr. Michaela Mašurová, zapisovateľka 

 

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

        

 

Overovatelia zápisnice : 

 

 

Ing. František Lukáč, overovateľ               ................................................. 

 

Mgr. Katarína Šichtová, overovateľ    ................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Č.j.      911-7517/2020                     Mesto Sliač.      Zápisnica zo 16. rokovania MsZ dňa 12.08.2020 

 

 

 

29 
 

 

     Príloha č. 1 

K bodu č. 5: Správa o plnení uznesení  

Predkladá: Ing. Dušan Hruška, prednosta mestského úradu 

Dôvodová správa 

 

 

SPRÁVA 

o plnení prijatých uznesení MsZ Sliač k 30.07.2020 

 

 

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

uznesenia: 

Uznesenie číslo 303/2020 – 308/2020 

Stav - – nevyhodnocuje sa (obligatórne) 

 

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  

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:  nevyhodnocuje sa.  

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:  nevyhodnocuje sa.  

 

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 
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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:  v plnení, zmluva schválená na 15. MsZ, zo strany mesta podpísaná odoslaná na podpis 

druhej strane 

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:  nevyhodnocuje sa.  

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 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:  v plnení, zmluva v štádiu prípravy, predložené na 16. MsZ 

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) 
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neplánuje rozvojové aktivity. 

Stav:  v plnení, oprava uznesenia na 16. MsZ, výmera z 80 na 60m2, oprava mena 

nadobúdateľov 

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: v plnení, úprava VZN na 16. MsZ, schvaľovanie dodatku č.1  

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 

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: splnené, vysúťažený dodávateľ, faktúra preplatená 

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: splnené, financie prúčtované 

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: splnené, financie presunuté, zatiaľ nepoužité 
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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€)

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 : 

               Stav plnenia: splnené,  

 

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: nevyhodnocuje sa  

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: nevyhodnocuje sa 

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 € 
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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: 1. splnené, 2. v plnení  

 

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: nevyhodnocuje sa 

 

Uznesenie číslo 326/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

I. berie na vedomie 

informáciu o zámere mesta na predkladanie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku so zameraním na podporu 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, projekt odovzdaný 

 

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: splnené, projekt odovzdaný 

 

Uznesenie číslo 328/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 
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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. 

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, projekt odovzdaný  

 

Uznesenie číslo 329/2020 

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

               Stav plnenia: splnené, predchádzajúce rozhodnutie o proteste prokurátora, nahradené novým 

uznesením 330/2020 

 

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  

 

Na 15. MsZ (18.06.2020)  zúčastnení poslanci schválili (zobrali na vedomie) nasledovné 

uznesenia: 

Uznesenie č.332/2020 – 335/2020 

Stav - – nevyhodnocuje sa (obligatórne) 

 

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. 

Stav plnenia: nevyhodnocuje sa. 

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.“    
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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

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

navýšenie 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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Názov Zdroj Komentár

príjmové finančné operácie z peňažných 

fondov (rezervný fond)
46

navýšenie rezervného fondu z dôvodu opravy cesty súvisiacej s 

rekonštrukciou mostíka

spolu : 

rozpočet 2020 príjmy spolu : 

Stav plnenia: v plnení. 

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. 

Stav plnenia: nevyhodnocuje sa. 

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. 

Stav plnenia: splnené na 16. MsZ 

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 € na  prefinancovanie bežných výdavkov 

na  rekonštrukciu cesty v súvislosti s odstraňovaním havarijného stavu mostíka pri železničnej 

stanici. 

Stav plnenia: splnené, zrealizované 

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 : 

 

 

Stav plnenia: splnené. 

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. 

Stav:  v plnení, zmluva zo strany mesta podpísaná, na podpise ostatných účastníkov 
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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. 

Stav plnenia: kontrola prebieha 

 

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. 

Stav plnenia: splnené, zmluva podpísaná 

 

Uznesenie číslo 345/2020 

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

Stav plnenia: nevyhodnocuje sa. 

 

Návrh na uznesenie 

Uznesenie  číslo                /2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

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

správu o plnení uznesení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sliač 12.07.2020     
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Príloha č. 2 

 

K bodu č.8: Voľba hlavného kontrolóra mesta Sliač  

 

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

 

Dôvodová správa 

 

Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra Mesta Sliač, schválenie podrobností 

o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra, kvalifikačné predpoklady a ďalšie podmienky na 

funkciu hlavného kontrolóra schválilo Mestské zastupiteľstvo v Sliači Uznesením č. 282 Mestského 

zastupiteľstva dňa 20.2.2020. V zmysle prijatého uznesenia boli do dnešného dňa vykonané všetky 

úlohy a povinnosti vyplývajúce z predmetného uznesenia.  

Komisia schválená uznesením mestského zastupiteľstva č. 283 zo dňa 20. februára 2020 sa 

stretla 8. apríla 2020 a zistila, že v termíne určenom na záväzné podanie prihlášok podateľňa 

mestského úradu prijala a prezentovala 3 (tri) zalepené obálky s označením „ Neotvárať – voľba 

hlavného kontrolóra mesta Sliač“. Komisia obálky prevzala a pri ich obhliadke konštatovala, že sú 

neporušené. Každá je registrovaná prezentačnou pečiatkou podateľne.  

 Následne pristúpila k otváraniu obálok a kontrole ich obsahu v porovnaní s podmienkami 

vyhlásenými uznesením mestského zastupiteľstva č. 282 zo dňa 20. februára 2020. 

1. Obálka č.1 – prihláška Ing. Miroslava Škorňová, prezentovaná 24.03.2020, kompletná, 

splnila všetky podmienky vyhlásenia 

2. Obálka č. 2 – prihláška Ing. Marcela Beličková, prezentovaná 31.03.2020, kompletná, 

komisia vyzve menovanú aby do 15.04.2020, do 14.00 hod., predložila overenú kópiu 

dokladu o vzdelaní (komisia uznala, že podmienku vzdelania spĺňa, bol predložený aj 

diplom a vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške) 

3. Obálka č. 3 – prihláška Ing. Jana Babicová, prezentovaná 31.03.2020, kompletná 

 

 Pripomienky alebo odlišné stanoviská členov k procesu otvárania obálok ani k obsahu 

prihlášok neboli vznesené.  

 

Všetci kandidáti boli pozvaní na zasadnutie MsZ na deň 12.8.2020 elektronickou poštou (e-mail) 

dňa 3.8.2020 a prostredníctvom poštového podniku dňa 4.8.2020. 

 

Plat hlavného kontrolóra 

 

Plat sa určuje v súlade s ustanovením § 18 c) ods. 1 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. v znení 

neskorších predpisov. Plat hlavného kontrolóra je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca 

v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za 

predchádzajúci kalendárny rok, a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce, ktorý je pre mestá 

s počtom obyvateľov od 3001. 

 

 

 

Návrh na uznesenia 
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K bodu :  

Voľba hlavného kontrolóra mesta Sliač  

 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači  

 

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

 

a)  správu o priebehu a výsledkoch zasadania komisie dňa 8. apríla 2020 

b) správu o preverení splnenia  podmienok na funkciu hlavného kontrolóra stanovených príslušnými 

právnymi predpismi a splnenia náležitostí doručených prihlášok na funkciu hlavného kontrolóra 

určených Uznesením Mestského zastupiteľstva v Sliači č. 282 zo dňa 20. februára 2020. 

    

B.  s ú h l a s í    

 

s možnosťou osobnej prezentácie kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra, ktorí postúpia do 

druhého kola voľby a to v abecednom poradí, v dĺžke trvania osobnej prezentácie maximálne 10 

minút.  

 

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

 

4. že funkčné obdobie novozvoleného hlavného kontrolóra sa začína dňom, ktorý  bude  určený 

ako deň nástupu do práce, t.j.13.8. 2020, pričom dĺžka trvania funkčného obdobia je 6 rokov.  

5. že pracovný pomer s hlavným kontrolórom bude dohodnutý na čiastočný pracovný úväzok 

v režime úväzku 0,6. 

6. že plat hlavného kontrolóra sa stanovuje v súlade s § 18c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Návrh na uznesenia 

 

K bodu :  

Voľba hlavného kontrolóra mesta Sliač  

 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači  

Volí  

do funkcie hlavného kontrolóra Mesta Sliač  Ing. ............................................................... 
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Príloha č. 3 

K bodu č. 8: Rozpočtové opatrenia 

Predkladá: Ing. Ivana Škarčáková 

Dôvodová správa 

 

Na schválenie 16. zasadnutiu mestského zastupiteľstva predkladáme dve rozpočtové opatrenia: 

1/ RO 6/2020- opravné rozpočtové opatrenie, ktorým sa upravuje nesprávne zaradenie už 

schválených rozpočtových zmien do rozpočtu a upravuje sa celkový stav rozpočtu po zmenách 

k 30.6.2020:  

Príjmová časť: 

A/ oprava zaradenia do príjmov - dotácia z UV SR vo výške 300 000,00€ na rekonštrukciu 

KD: 

zdroj131J EK 322 -300 000,00€ (uznesenie č. 289/2020 zo dňa 05.03.2020) 

nesprávne zaradené s kódom zdroja 131J (zo ŠR, nevyčerpané prostriedky z r. 2019), dotácia bola 

prevedená na účet mesta až v r.2020   

 

zdroj111 EK 322 +300 000,00€ 

zapojenie dotácie do príjmov so správnym kódom zdroja 111 – fin. prostriedky zo štátneho 

rozpočtu 

  

B/ úprava zostatku celkových príjmov v rozpočte po zmenách  
V RO 1 až 5/2020 neboli v celkovej výške príjmov rozpočtu po úpravách zohľadnené zmeny 

v rozpočte škôl, ktoré sa schvaľovali na základe samostatných interných rozpočtových opatrení. 

Vznikol tak nesúlad medzi stavom rozpočtu po zmenách v rozpočtových opatreniach a systémom 

RISSAM. Je preto potrebné údaje zosúladiť, preto celkový stav príjmov (zostatok v rozpočte po 

zmenách upravujeme o IRO 1/2020, ktorým ZŠ vykonala zmeny vo svojom rozpočte ako 

v príjmovej, tak i vo výdavkovej časti o sumu 141 649,15€ (IRO ZŠ 1/2020 bolo schválené 

Uznesením č.288/2020 dňa 05.03.2020) 

Rozpočet po zmenách - príjmy pred úpravou (uvedené v RO 5/2020): 6 014 291,44€ 

Zmeny v rozpočte na základe IRO ZŠ 1/2020    + 141 649,15€ 

Rozpočet po zmenách po zapracovaná rozpočtových zmenách školy:   6 155 940,59 € 

Rozpočet po zmenách k 30.06.2020 (RISSAM)     6 155 941,00€ 

 

VÝDAVKOVÁ  ČASŤ: 

A/ oprava zaradenia časti dotácie z UV SR na rekonštrukciu KD vo výške 200 000,00€ do 

výdavkov  

Program 13.8.2. zdroj 131J EK 717002   -200 000,-€  

(schválené uznesením č. 320/2020 zo dňa 04.06.2020) 

nesprávne zaradené s kódom zdroja 131J (zo ŠR, nevyčerpané prostriedky z r. 2019), dotácia bola 

prevedená na účet mesta až v r.2020 – znižujeme rozpočtované prostriedky na položke 13.8.2. 

s nesprávnym kódom zdroja 

 

Program 13.8.2. zdroj 111 EK 717002   +200 000,-€ 

Navýšenie výdavkovej časti rozpočtu na tom istom podprograme, avšak so správnym kódom zdroja 

financovania (111 – fin. prostriedky zo štátneho rozpočtu) 

 

B/ oprava zaradenia fin. prostriedkov z rezervného fondu na prípravnú a projektovú 
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dokumentáciu na rekonštrukciu kotolne ZŠ vo výške 3000,-€  

Program 13.4. zdroj 41 EK 716   -3 000,-€  

(schválené uznesením č. 320/2020 zo dňa 04.06.2020) 

nesprávne zaradené s kódom zdroja 41 (vlastné príjmy obcí), finančné krytie bolo schválené z RF – 

znižujeme rozpočtované prostriedky na položke s kódom zdroja 41 

 

Program 13.4. zdroj 46 EK 716   +3 000,-€  

Navýšenie tej istej položky v uvedenom programe so správnym zdrojom: 46 (iné zdroje 

nikde neuvedené),  

 

C/ oprava zaradenia fin. prostriedkov z rezervy školstva na oplotenie školského ihriska vo 

výške 2.660,99€ 

Program 3.5.  zdroj 41 EK 635006    -2 660,99,-€  

(schválené uznesením č. 320/2020 zo dňa 04.06.2020) 

 

Program 7.3.1. zdroj 41 EF 630(položka v rozpočte školy) +2.660,99€ 

 

Na opravu oplotenia školského ihriska  bolo uznesením č. 320/2020 vyčlenených 3.000,-€ z rezervy 

školstva a navýšená rozpočtová položka na programe 3.5.-prevádzka a údržba majetku mesta, 

nakoľko  opravu malo realizovať mesto. Plot ale dala opraviť ZŠ a zaplatila fa. vo výške 2.660,99€. 

Týmto rozpočtovým opatrením sa znižuje suma 2 660,99€ narozpočtovaná vo výdavkoch na meste 

a navyšuje sa rozpočtová položka v rozpočte školy. 

 

D/ oprava zaradenia fin. prostriedkov z rezervného fondu na rekonštrukciu kotolne ZŠ vo 

výške 100 000,-€  

Program 3.5.  zdroj 41 EK 718004   -100 000,-€  

(schválené uznesením č. 320/2020 zo dňa 04.06.2020) 

nesprávne zaradené s kódom zdroja 41 (vlastné príjmy obcí), finančné krytie bolo schválené z RF – 

znižujeme rozpočtované prostriedky na položke s kódom zdroja 41 

 

Program 13.4. zdroj 46 EK 716   +100 000,-€  

Navýšenie tej istej položky v uvedenom programe so správnym zdrojom: 46(iné zdroje nikde 

neuvedené)  

 

E/ oprava zaradenia fin. prostriedkov z rezervného fondu na krytie bežných výdavkov 

v súvislosti s pandémiou vo výške 50.000,-€ 

Program 3.2 /Audit/  zdroj 46 EK 630  -50 000,-€  

(schválené uznesením č. 320/2020 zo dňa 04.06.2020) 

zmena rozpočtu bola vykonaná v nesprávnom programe (3.2. – audit)– znižujeme rozpočtované 

prostriedky na položke v danom programe 

 

 

Program 3.3.2 /prevádzka MSÚ/ zdroj 46 EK 630  +50 000,-€  

navýšenie fin. prostriedkov z RF na položke 630 v programe prevádzka MSÚ – zaradenie do 

správneho programu na krytie bežných výdavkov 

 

F/ zníženie schválených výdavkov – vlastné zdroje MŠ J.Cikkera  (uznesenie č. 268/2020) 

V príjmovej časti RO 1/2020 sme zaraďovali do príjmov fin. prostriedky rozpočtových organizácií 
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– zostatky na účtoch v r. 2019. Zo schválenej čiastky 1 448,38€ pre MŠ J.Cikkera neboli prevedené 

MŠ financie vo výške 24,38€, ktoré MŠ do svojho rozpočtu nezaradila, ale v rozpočte mesta  po 

zmenách boli ponechané  - pre zosúladenie s rozpočtom MŠ je potrebné uvedenú čiastku vybrať, 

nakoľko ostala iba v príjmoch mesta. 

 

 Program 7.2.2 /prevádzka MŠ J.Cikkera/ zdroj 41 EK 630  -24,38€ 

 

G/ úprava zostatku celkových výdavkov v rozpočte po zmenách  
Tak, ako v príjmovej časti, tak i vo výdavkovej časti RO 1 až 5/2020 neboli v celkovej výške 

výdavkov rozpočtu po úpravách zohľadnené zmeny v rozpočte škôl, ktoré sa schvaľovali na základe 

samostatných interných rozpočtových opatrení. Vznikol tak nesúlad medzi stavom rozpočtu po 

zmenách v rozpočtových opatreniach a systémom RISSAM. Je preto potrebné údaje zosúladiť, 

preto celkový stav výdavkov (zostatok v rozpočte po zmenách upravujeme o IRO 1/2020, ktorým 

ZŠ vykonala zmeny vo svojom rozpočte ako v príjmovej, tak i vo výdavkovej časti o sumu 

141 649,15€ (IRO ZŠ 1/2020 bolo schválené Uznesením č.288/2020 dňa 05.03.2020) 

Rozpočet po zmenách - príjmy pred úpravou (uvedené v RO 5/2020): 5 914 291,44€ 

Zmena na základe RO 6/2020      - 24,38€ 

Zmena v rozpočte na základe IRO ZŠ 1/2020    + 141 649,15€ 

Rozpočet po zmenách po zapracovaná rozpočtových zmenách školy:   6 055 916,21 € 

Rozpočet po zmenách k 30.06.2020 (RISSAM)      6 055 916,21€ 

 

2/ RO 7/2020 

Rozpočtovým opatrením č. 7/2020 sú riešené zmeny v rozpočte na základe potreby navýšenia 

narozpočtovaných výdavkov na krytie účelových  dotácií pre MSKS, MŠ J. Cikkera, MŠ SNP, ZŠ , 

na krytie odstupného pre zamestnanca MSÚ a nákup bicyklov.  

Výdavky, zaraďované do rozpočtu, budú kryté v celkovej výške 12000,-€ na odstupné, dotáciu pre 

MSKS a nákup bicyklov  v celkovej výške 12 000 €budú kryté preplatkami z vyúčtovaní, ktoré 

neboli narozpočtované a ktoré zaraďujeme do príjmov v celkovej výške 12.000,-€. 

Účelové dotácie pre MŠ J. Cikkera, MŠ SNP, ZŠ budú kryté z rezervy školstva v celkovej výške 

4461,37 € 

 Príjmová časť: 

a/ ostatné príjmy, zdroj 41, EK 292  +12 000,00€ 

zaradenie preplatkov za energie do príjmov rozpočtu na krytie bežných výdavkov na odstupné 

(7.000,-€, účelovú dotáciu pre MSKS 2.000,-€, na nákup bicyklov pre mesto 3.000,-€) 

Celkové navýšenie príjmovej časti rozpočtu: 12.000,-€ 

 

Výdavková časť: 

a/ program 11.6., FK 0820, EK 640    +2 000,00€ 

navýšenie výdavkovej položky o 2.000,-€ na účelovú dotáciu pre MSKS – prefinancovanie 

organizovania 2 letných podujatí v meste 

b/ podprogram 1.3.1., FK 0111, EK 642012   +7 000,00€ 

navýšenie výdavkovej položky o 7.000,-€ na odstupné pre zamestnanca MSÚ 

c/ program 9.2., FK 0111, EK 635006    +3 000,00€ 

navýšenie výdavkovej položky o 3.000,-€ na nákup horských, krosových a mestských bicyklov 

d/ program 7.6., FK 0950, EK 640    -4 461,37 € 

zníženie narozpočtovaných výdavkov na položke rezervy školstva na krytie účelových dotácií pre 

MŠ a ZŠ  
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e/ program 7.1.2., FK 09111, výdavok na položke RO  +366,17€ 

poskytnutie účelovej dotácie pre MŠ SNP na prefinancovanie preukázateľných výdavkov  na 

opatrenia v súvislosti s pandémiou 

f/ program 7.2.2., FK 09111, výdavok na položke RO  +283,00€ 

poskytnutie účelovej dotácie pre MŠ J. Cikkera na prefinancovanie preukázateľných výdavkov  na 

opatrenia v súvislosti s pandémiou 

g/ program 7.3.2., FK 09608, výdavok na položke RO  + 3 812,20 € 

poskytnutie účelovej dotácie pre ZŠ A. Sládkoviča na odstránenie závad (protokol z kontroly 

z RUVZ s termínom odstránenia nedostatkov) vo výške 3445,45€ a opravu elektroinštalácie v ŠJ 

vo výške 366,75€. Relevantnosť požiadaviek bola doložená protokolom i cenovými ponukami 

vrátane špecifikácie rozsahu prác. 

 

Celkové navýšenie výdavkovej časti rozpočtu: 12.000,-€ 

 

Uvedené rozpočtové zmeny nemajú vplyv na schodok rozpočtu mesta na r. 2020. 

 

Návrh na uznesenie 

 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

schvaľuje 

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

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

rozpočtové opatrenie č. 6/2020 v nasledovnom rozsahu : 
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Spis č.434/2020

Záznam č. 7323/2020

EK Pred zmenou Zmena Po zmene

322 300 000,00 -300 000,00 0,00

322 0,00 300 000,00 300 000,00

300 000,00 0,00 300 000,00

6 014 291,44 0,00 6 014 291,44

141 649,15

6 155 940,59 €

Program Názov Zdroj FK EK Pred zmenou Zmena Po zmene

13.8.2. Projekty podprovanén zo ŠR 131J 0620 717002 200 000,00 -200 000,00 0,00

13.8.2. Projekty podprovanén zo ŠR 111 0620 717002 0,00 200 000,00 200 000,00

13.4.
Prípravná a projektová

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

13.4.
Prípravná a projektová

dokumentácia
46 0620 716 0,00 3 000,00 3 000,00

3.5. Prevádzka a údržba majetku mesta 41 0810 635006 102 000,00 -2 660,99 99 339,01

7.3.1. ZŠ A.Sládkoviča - prevádzka 41 09608
výdavok na 

položke RO
0,00 2 660,99 2660,99

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

3.5. Prevádzka a údržba majetku mesta 46 0620 718004 0,00 100 000,00 100 000,00

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

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

7.2.2. Materská škola II - prevádzka 41 09111
výdavok na 

položke RO
0,00 -24,38 -24,38

455 000,00 -24,38 454 975,62

5 914 291,44 -24,38 5 914 267,06

141 649,15

6 055 916,21 €

Vyhotovil : Ing. Ivana Škarčáková

V Sliači 14.7.2020

I

n

g

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

sumár výdavkov za schválený rozpočet 2020 a po 

zmene

oprava zaradenia v rozpočte  do nesprávneho 

programu použitie RF na úhradu bežných výdavkov  

zaradenie do správneho programu v rozpočte - použitie 

RF na úhradu bežných výdavkov počas krízovej situácie

24,38€ zostatok na výdavkovom účte MŠ J.Cikkera k 

31.12.2019 schválený na vrátenie v RO 1/2020 zaradené v 

rozpočte, ale nebolo uhradené

rozpočet 2020 príjmy spolu  po započítaní:

započítanie zmien v rozpočte ZŠ (IRO 1/2020) do celkového stavu príjmovej časti rozpočtu 

Rekonštrukcia kotolne ZŠ -  zaradenie na správny kód 

zdroja

konečný zostatok príjmovej časti rozpočtu  na r. 2020 po schválených úpravách (zosúladenie s RISSAM)

Výdavková časť :

Komentár

oprava zaradenia do rozpočtu s nesprávnym kódom 

zdroja  -časť dotácie z ÚV SR na rekonštrukciu kultúrneho 

domu

dotácia z ÚV SR na rekonštrukciu kultúrneho domu - 

zaradenie so správnym kódom zdroja

oprava zaradenia do rozpočtu s nesprávnym kódom 

zdroja -projektová dokumtácia na rekonštrukciu kotolne 

ZŠ
Projektová dokumtácia na rekonštrukciu kotolne ZŠ -

zaradenie so správnym kódom zdroja

zmena zaradenia do rozpočtu - oprava oplotenia okolo 

školského ihriska

zaradenie na výdavkovú položku rozpočtu školy - 

prefinancovanie opravy oplotenia na ihrisku na základe 

faktúry

oprava zaradenia do rozpočtu s nesprávnym kódom 

zdroja -rekonštrukcia kotolne ZŠ A.Sládkoviča

Mesto Sliač

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 6/2020

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                                                                                          

Príjmová časť

konečný zostatok výdavkovej časti rozpočtu  na r. 2020 po schválených úpravách (zosúladenie s RISSAM)

Názov Zdroj Komentár

rozpočet 2020 výdavky spolu :

započítanie zmien v rozpočte ZŠ (IRO 1/2020) do celkového stavu výdavkovej časti rozpočtu 

Príjmové finančné operácie 131J
dotácia z ÚV SR na  kapitálové výdavky-rekonštrukcia 

kultúrneho domu- preúčtovanie zdroja

Príjmové finančné operácie 111
dotácia z ÚV SR na  kapitálové výdavky-rekonštrukcia 

kultúrneho domu - zaradenie na správny kód zdroja

spolu :
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Spis č.434/2020

Záznam č. 7323/2020

Zdroj EK Pred zmenou Zmena Po zmene

41 292 -12 457,52 12 000,00 -457,52

-12 457,52 12 000,00 -457,52

6 155 940,59 12 000,00 6 167 940,59

Program Názov FK EK Pred zmenou Zmena Po zmene

11.6. Príspevok pre MSKS 0820 640 69 260,00  2 000,00  71 260,00  

1.3.1. Odstupné 0111 642012 0,00  7 000,00  7 000,00  

9.2. Mestský mobiliár 0111 635006 0,00  3 000,00  3 000,00  

7.6. Rezerva školstva 0950 640 88 266,23  -4 461,37  83 804,86  

7.1.2. MŠ SNP 09111
výdavok na 

položke RO
0,00  366,17  366,17  

7.2.2. MŠ J.Cikkera 09111
výdavok na 

položke RO
0,00  283,00  283,00  

7.3.2.
ZŠ A.Sládkoviča- školská 

jedáleň
09608

výdavok na 

položke RO
0,00  3 812,20  3 812,20  

0,00 12 000,00 4 461,37 

6 055 916,21 12 000,00 6 067 916,21 

rozpočet 2020 rozdiel medzi príjmami a výdavkami spolu : 0,00 

Vyhotovil : Ing. Ivana Škarčáková

 

V Sliači, dňa  03.08.2020

____________________________________

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

Mesto Sliač

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 7/2020

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 12.08.2020

Príjmová časť :

Názov Komentár

účelová dotácia pre MSKS na dve letné podujatia 

ostatné príjmy zapojenie preplatkov za energie do príjmov v rozpočte 

spolu : 

sumár príjmov za schválený rozpočet 2020  pred zmenou sumár príjmov za schválený rozpočet 2020  po zmene 

Výdavková časť :

Komentár

navýšenie rozpočtovaných prostriedkov na odstupné pre 

Ing. Žabku

navýšenie rozpočtovaných prostriedkov na nákup 

krosových, horských a mestsých byciklov

použitie FP z rezervy školstva na prefinancovanie žiadostí 

o účelové dotácie MŠI.(366,17€)+ MŠ II (283,-€)+ ZŠ 

(jedáleň elektroinšt. 366,75€ + jedáleň 3445,45€)

účelová dotácia na prefinancovanie nákladov na opatrenia 

voči COVID-19

účelová dotácia na prefinancovanie nákladov na opatrenia 

voči COVID-20

účelová dotácia na odstránenie závad v ŠJ (podlaha, 

maľovanie 3445,45€+ oprava elektroinštalácie 366,75€)

sumár výdavkov za schválený rozpočet 2020  pred 

zmenou

sumár výdavkov za schválený rozpočet 2020  po 

zmene 

Návrh na uznesenie 

 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

schvaľuje 

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

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

rozpočtové opatrenie č. 7/2020 v nasledovnom rozsahu : 

 

 

 

 

  


