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   Z á p i s n i c a 

 z 18. zasadnutia Mestského zastupiteľstva (MsZ) v S l i a č i  konaného dňa 14. decembra 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 :     Sáša Butášová Bidleňová, Ing. František Lukáč, Ing. Michaela  

                                               Mikušková, Marek Moravčík, Ing. Robert Urbanec 

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. Vymenovanie nového poslanca 

  7. Správa o činnosti a Rozbor hospodárenia Mestského kultúrneho strediska za rok 2019 

  8. VZN 06/2020 O nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom 

  9. VZN 09/2020 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

10. VZN 03/2020 O poskytovaní dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu mesta 

11. VZN 05/2020 Prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Sliač 

12. Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia s majetkom mesta Sliač 

13. Vyhlásenie prieskumu potreby aktualizácie územného plánu mesta Sliač 

14. Rokovací poriadok komisií 

15. VZN 10/2019 Dodatok č. 14 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka/dieťa 

       od 01.01.2021 

16. Zvýšenie nájmu Topoľová 

17. Rozpočtové opatrenia 

18. Prevod správy majetku mesta (ŠH, Infocentrum) 

19. Zásady odmeňovania poslancov Mestského  zastupiteľstva mesta Sliač a členov komisií pri 

      Mestskom zastupiteľstve mesta Sliač 

20. Schválenie loga DHZM 

21. Vstup mesta Sliač do UMR – „Spolupráca na príprave Integrovanej územnej stratégie u- 

       držateľného mestského rozvoja Zvolen“ 

22. Schválenie dotácie z EF na kanalizáciu a vodovod Mlynská a Továrenská a zametacieho 

      Stroja 

23. Rozpočet 2021 a výhľady na roky 2022, 2023 

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

účtoch) 

25. Rôzne 

26. Slovo pre verejnosť 

27. Interpelácie poslancov 

28. Odpovede na interpelácie z predchádzajúceho MsZ 

29. Záver 
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1.  Otvorenie  

 Rokovanie 18. 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 6 poslancov. 

Pani primátorka informovala, že v zmysle nariadenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva 

bude každú hodina prestávka, aby sa miestnosť vyvetrala, zasadnutie je vysielané online, občanom 

bola ponúknutá možnosť mailom alebo telefonicky, aby sa mohli do rozpravy k bodom prihlásiť, 

zatiaľ sa sms neprihlásil nikto. Pán poslanec Laskavý uviedol, že dostal mail od ľudí na 

zodpovedanie niektorých otázok.    

 

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 Jána Beličku a p. poslanca Ondreja 

Laskavého.    
 

3.  Voľba návrhovej komisie  

 Do návrhovej komisie navrhla primátorka mesta p. poslanca Petra Kocúra a p. poslanca 

Dávida Slavkovského. 

 

Uznesenie číslo 395/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

Mgr. art. Petra Kocúra a Mgr. Dávida Slavkovského za členov návrhovej komisie. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           6  

Za:                                     5- Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička, doc. Ing. 

Andrea Sujová, PhD., Ing. Dušan Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                           1- Mgr. art. Peter Kocúr 

Nehlasovali: 

 

Pani primátorka k zvoleniu pána poslanca Beličku uviedla, že na základe zákona č. 180/2014 už 

nemusí poslanec skladať sľub na zasadnutí MsZ, ale do 15 dní od uvoľnenia miesta, primátor 

oznámi danú skutočnosť a vymenuje ho na základe zloženia sľubu nového poslanca. Z uvedeného 

dôvodu je p. Belička právoplatný poslanec, čo mu umožňuje na dnešnom zasadnutí hlasovať.  
  

4.  Schválenie programu MsZ 

 Pani primátorka uviedla, že program dnešného MsZ má 29 bodov.  

 

Uznesenie číslo 396/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači  

s ch v a ľ u j e 

program 18. 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 
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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. Vymenovanie nového poslanca MsZ 

7. Správa o činnosti a Rozbor hospodárenia Mestského kultúrneho strediska za rok 2019. 

8. VZN 06/2020 O nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom 

9. VZN 09/2020 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

10. VZN 03/2020 O poskytovaní dotácií a fin. príspevkov z rozpočtu mesta Sliač  

11. VZN 05/2020 Prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Sliač 

12. Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia s majetkom mesta Sliač  

13. Vyhlásenie prieskumu potreby aktualizácie územného plánu mesta Sliač 

14. Rokovací poriadok komisií 

15. VZN 10/2019  Dodatok č. 1 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka/dieťa od 

1.1.2021 

16. Zvýšenie nájmu Topoľová 

17. Rozpočtové opatrenia  

18. Prevod správy majetku mesta (ŠH, Infocentrum) 

19. Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Sliač a členov komisií pri 

Mestskom zastupiteľstve mesta Sliač  

20. Schválenie loga DHZM 

21. Vstup mesta Sliač do UMR – „Spolupráca na príprave Integrovanej územnej stratégie 

udržateľného mestského rozvoja Zvolen“ 

22. Schválenie dotácie z EF na kanalizáciu a vodovod Mlynská a Továrenská a zametacieho 

stroja 

23. Rozpočet 2021 a výhľady na roky 2022, 2023 

24. Informácie primátorky /vrátane informácie o R2/ 

25. Rôzne 

26. Slovo pre verejnosť 

27. Interpelácie poslancov  

28. Odpovede na interpelácie z predchádzajúceho MsZ 

29. Záver 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           6 

Za:                                     6 - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička, doc. Ing. 

Andrea Sujová, PhD., Mgr. art. Peter Kocúr, Ing. Dušan Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

 Pani primátorka navrhla upraviť program nasledovne, doplniť bod č.24 – Žiadosť o 

preplatenie dovolenky, bod č. 25 – Stanovenie poplatku za odber vody v Sampore za rok 2021 a do 

bodu Rôzne navrhla doplniť podbod - Odvolanie člena OOCR z dozornej rady. Pani primátorka 
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dala hlasovať o doplnení bodov jednotlivo. Za predložené návrhy hlasovali všetci poslanci.  

   

Uznesenie číslo 397/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači  

s ch v a ľ u j e 

zmenu programu 18. 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. Vymenovanie nového poslanca MsZ 

7. Správa o činnosti a Rozbor hospodárenia Mestského kultúrneho strediska za rok 2019. 

8. VZN 06/2020 O nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom 

9. VZN 09/2020 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

10. VZN 03/2020 O poskytovaní dotácií a fin. príspevkov z rozpočtu mesta Sliač  

11. VZN 05/2020 Prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Sliač 

12. Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia s majetkom mesta Sliač  

13. Vyhlásenie prieskumu potreby aktualizácie územného plánu mesta Sliač 

14. Rokovací poriadok komisií 

15. VZN 10/2019  Dodatok č. 1 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

žiaka/dieťa od 1.1.2021 

16. Zvýšenie nájmu Topoľová 

17. Rozpočtové opatrenia  

18. Prevod správy majetku mesta (ŠH, Infocentrum) 

19. Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Sliač a členov komisií 

pri Mestskom zastupiteľstve mesta Sliač  

20. Schválenie loga DHZM 

21. Vstup mesta Sliač do UMR – „Spolupráca na príprave Integrovanej územnej stratégie 

udržateľného mestského rozvoja Zvolen“ 

22. Schválenie dotácie z EF na kanalizáciu a vodovod Mlynská a Továrenská 

a zametacieho stroja 

23. Rozpočet 2021 a výhľady na roky 2022, 2023 

24. Preplatenie dovolenky 

25. Stanovenie poplatku za odber vody v Sampore na rok 2021 

26. Informácie primátorky /vrátane informácie o R2/ 

      27. Rôzne 

      27.1 Rôzne - Odvolanie člena OOCR z dozornej rady 

      28. Slovo pre verejnosť 

      29. Interpelácie poslancov  

      30. Odpovede na interpelácie z predchádzajúceho MsZ 

      31.Záver 
 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 
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Prítomní:                           6 

Za:                                     6 - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička, doc. Ing. 

Andrea Sujová, PhD., Mgr. art. Peter Kocúr, Ing. Dušan Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

5. Správa o plnení uznesení  

 Pán Hruška – prednosta MsÚ predložil správu o plnení uznesení vypracovanú v tabuľke, 

ktorá bola poslancom zaslaná v dôvodovej správe. Súčasťou sú obligatórne uznesenia, ktoré sa 

nevyhodnocujú, rozpočtové uznesenia boli zapracované a splnené, majetkové uznesenia – vklady 

boli povolené a kúpnopredajné zmluvy spracované, ostatné prijaté uznesenia boli splnené.   

 

Uznesenie číslo 398/2020 

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:                           6 

Za:                                     6 - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička, doc. Ing. 

Andrea Sujová, PhD., Mgr. art. Peter Kocúr, Ing. Dušan Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

6. Vymenovanie nového poslanca MsZ 

 Pani primátorka uviedla, že na základe zákona č. 180/2014 § 192, ak zanikne mandát 

poslanca MsZ, nastupuje ako ďalší náhradník a to kandidát, ktorý získal najväčší počet platných 

hlasov vo volebnom obvode, v ktorom mandát zanikol. Nastúpenie náhradníka ohlási primátor obce 

do 15 dní po tom, čo zanikol mandát na úradnej tabuli obce, odovzdá mu osvedčenie o tom, že sa 

stal poslancom obecného zastupiteľstva. Náhradník vo volebnom obvode č. 1 s najväčším počtom 

hlasov bol Ing. Ján Belička.  

 

Uznesenie číslo 399/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

vymenovanie nového poslanca – Ing. Ján Belička. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           6 

Za:                                     6 - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, doc. Ing. Andrea Sujová, 

PhD., Mgr. art. Peter Kocúr, Ing. Dušan Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                           1 - Ing. Ján Belička 

Nehlasovali: 
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7. Správa o činnosti a Rozbor hospodárenia Mestského kultúrneho strediska za rok 2019 

 Dôvodovú správu k bodu predložila p. Šeniglová – riaditeľka MsKS Sliač, ktorá bola 

zaslaná všetkým poslancom. Sú v nej zahrnuté všetky podujatia, ktoré sa uskutočnili v roku 2019, 

bolo uskutočnených 95 podujatí, boli vyhodnotené plusy a mínusy, aký bol prínos pre spoločenský 

život v meste. Ako negatívum označila nedoriešené priestorové využite spoločenských akcií, 

nakoľko Dom kultúry je v nevyhovujúcom stave. Pani Šeniglová uviedla, že sa jej podarilo získať 

dotáciu z VÚC, na základe ktorej sa každý rok organizuje denný detský tábor. MsKS sa zapojilo do 

celoslovenského projektu ako pomôcť druhým ľuďom s názvom „Koľko lásky sa zmestí do krabice 

od topánok“ a „Darujme sladké vianoce“. Pred rokom dalo mesto do správy MsKS vývesné plochy, 

ktoré podliehajú spoplatneniu, príjem za rok 2019 bol cca 200 eur.  

 Pán poslanec Slavkovský sa opýtal, ako MsKS využíva čas v tejto ťažkej pandemickej 

situácii. Pani Šeniglová uviedla, že nebola prerušená činnosť MsKS, počas prvej vlny pandémie 

bola urobená hĺbková revízia knižnice, keď sa opatrenia trochu uvoľnili boli robené niektoré 

podujatia, uskutočnilo sa letné kino, pripravovalo sa podujatie Jesenné chuťovky, kde malo byť 150 

účinkujúcich. A však kvôli pandémii sa podujatie neuskutočnilo. 

  

Uznesenie číslo 400/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

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

Správu o činnosti Mestského kultúrneho strediska Sliač za rok 2019 a Rozbor hospodárenia 

Mestského kultúrneho strediska Sliač za rok 2019.   

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                            6 

Za:                                      6 - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička, doc. Ing. 

Andrea Sujová, PhD., Mgr. art. Peter Kocúr, Ing. Dušan Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

8. VZN 06/2020 O nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom 

 Dôvodovú správu k bodu predložila p. Lechová – zamestnankyňa stavebného úseku. Ako 

dôvod prijatia predmetného VZN uviedla novelu zákona a niektorých jeho ustanovení, ktoré 

upravujú podmienky ako nakladať s odpadom na území mesta. VZN je rozdelené do štyroch častí. 

Prvá časť sa týka základných ustanovení a vymedzenia základných pojmov. Druhá časť sa týka 

spoločných ustanovení, kedy je za nakladanie s odpadom zodpovedné mesto a kedy pôvodca. Tretia 

časť sa týka celkového systému nakladania s komunálnym odpadom a jeho jednotlivými zložkami 

na území mesta a biologicky rozložiteľným odpadom. Od 1.1.2021 je povinnosťou mesta 

zabezpečiť nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom. Štvrtú časť VZN tvoria 

záverečné ustanovenia.   

  

Uznesenie číslo 401/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sliač č.06/2020 O nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobným stavebným odpadom. 
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Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           6 

Za:                                     6 - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička, doc. Ing. 

Andrea Sujová, PhD., Mgr. art. Peter Kocúr, Ing. Dušan Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

9. VZN 09/2020 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 Dôvodovú správu k bodu predložila p. Výbohová – zamestnankyňa ekonomického úseku. 

Uviedla, že pri stanovení poplatku mesto vychádzalo len zo súčasných nákladov mesta pri likvidácii 

a nakladaní s komunálnym odpadom, ktoré sa zvýšili a toto zvýšenie sa premietlo aj do výšky 

poplatku. K predkladanému VZN boli doručené dve pripomienky, jednu pripomienku vzniesla ona 

týkajúcu sa poplatku pre chatárov, druhú pripomienku mal občan p. Heneš, na ktorú mu odpovedala 

pani primátorka. Týkala sa dodania nádob na separovaný odpad do rodinných domov, prečo sú ešte 

1100 L nádoby pri rodinných domoch. Pani primátorka uviedla, že sú z toho dôvodu, že tento zber 

sa začne až od 1.1.2021. Pani Výbohová uviedla, že vo VZN sú zapracované legislatívne zmeny. Je 

zapracovaná aj úľava pre zahraničných študentov z pôvodných 100% na 80% úľavy. K zvyšovaniu 

poplatku došlo z dvoch dôvodov. Od roku 2019 sa zvyšoval poplatok za uskladnenie na skládku, 

ktorý sa odvíja od úrovne triedenia odpadu v meste, preto separácia odpadu je veľmi dôležitá. 

Druhým dôvodom zvyšovania poplatku je aj skutočnosť, že spoločnosť Marius Pedersen 

k 31.1.2020 vypovedala mestu zmluvu, mesto urobilo nové obstarávanie na novú zberovú 

spoločnosť, najlepšiu ponuku ponúkla opäť Marius Pedersen, ale ceny už boli vyššie oproti 

minulému roku, cca 50 eur za tonu vyššie. Pani Výbohová uviedla, že v poplatku nie sú ešte 

zahrnuté náklady za likvidáciu kuchynského odpadu.  

 Pani primátorka uviedla, že mesto darmo udržiava úroveň triedenia, keď cena za tonu 

uloženia odpadu na skládke stále stúpa. Ďalej uviedla, že dodaním plastových nádob do rodinných 

domov sa očakáva nárast triedenia odpadu. Občania rodinných domov majú možnosť si zakúpiť aj 

ďalšie nádoby, alebo väčšie nádoby na triedený odpad, spoločnosť Marius Pedersen to vyvezie.     

  

Uznesenie číslo 402/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sliač č.09/2020 O miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           6 

Za:                                     6 - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička, doc. Ing. 

Andrea Sujová, PhD., Mgr. art. Peter Kocúr, Ing. Dušan Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 
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10. VZN 03/2020 O poskytovaní dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu mesta 

 Pani primátorka uviedla, že predmetné VZN bolo potrebné novelizovať, pretože VZN č.26 

je v niektorých bodoch neaktuálne a dochádza k porušovaniu zákona, ide o spôsob a dobu potrebnú 

na vyúčtovanie dotácií. Doba na vyúčtovanie dotácie musí prebehnúť v aktuálnom kalendárnom 

roku. Zároveň nebola presne stanovená suma na poskytnutie dotácií. Je potrebné definovať 

maximálny objem poskytnutých dotácií a finančných príspevkov na 1,5 % z prognózy príjmu mesta 

podielových daní pre rozpočtový rok maximálne 35 000 €. Súčasťou predmetného VZN sú aj nové 

formuláre a prílohy.  

 Pani Škarčáková uviedla, že v predmetnom VZN je stanovená nová výška dotácie 

a príspevku, o ktorom môže rozhodnúť primátor mesta. Žiadosti boli už podávané na nových 

tlačivách, dotácie, ktoré dostali občianske združenia na rok 2020, budú musieť zúčtovať ešte 

v tomto roku.  

 Pani primátorka uviedla, že prijatím tohto VZN nie je dotknuté právo poslancov stanoviť 

výšku celkovej dotácie pre všetky subjekty a jednotlivé subjekty.  

 

Uznesenie číslo 403/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sliač č.03/2020 O poskytovaní dotácií a finančných 

príspevkov z rozpočtu mesta Sliač. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           6 

Za:                                     6 - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička, doc. Ing. 

Andrea Sujová, PhD., Mgr. art. Peter Kocúr, Ing. Dušan Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

11. VZN 05/2020 Prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Sliač 

 Dôvodovú správu k bodu predložil p. Petroch – právnik mesta. VZN o prevádzkovom 

poriadku je platné od roku 2019, menila sa aj sadzba poplatku. Nakoľko sa zmenil zákon, je 

potrebné ho aktualizovať. Legislatívna komisia sa zaoberala tým, či sa bude len aktualizovať alebo 

sa príjme nové VZN. Nakoľko ide o veľa zmien, navrhol prijať nové VZN. Navrhované VZN 

obsahuje celkovo 25 príloh. K vyvesenému VZN neprišla žiadna pripomienka. Mesto 

komunikovalo s jednou pohrebnou spoločnosťou, ktorá pripomienkovala tie ustanovenia, ktoré 

ukladajú pohrebnej službe pri výkope hrobu povinnosť fotografickej dokumentácie 

a predchádzajúci súhlas nájomcov okolitých hrobov s dočasným uložením zeminy, táto 

pripomienka bola zahrnutá do VZN.   

 

Uznesenie číslo 404/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sliač č.05/2020 Prevádzkový poriadok pohrebísk na území 

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

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           6 

Za:                                     6 - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička, doc. Ing. 

Andrea Sujová, PhD., Mgr. art. Peter Kocúr, Ing. Dušan Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

12. Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia s majetkom mesta Sliač 

 Dôvodovú správu k bodu predložila p. Sujová – viceprimátorka mesta. Uviedla, že tento 

dodatok rieši sadzby prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta. Vzhľadom k tomu, že 

boli aktualizované Zásady hospodárenia s majetkom mesta Sliač účinné od januára 2020 a v týchto 

zásadách už boli zakomponované aj ustanovenia týkajúce sa podmienok prenechávania majetku  

mesta do dočasného užívania, tak samotné sadzby za prenájom je možné riešiť ako prílohu 

k Zásadám hospodárenia s majetkom mesta. Mesto má zároveň platné aj VZN č. 12/2016 

o prenájme hnuteľného majetku, ktoré rieši sadzby za prenájom, ktoré už neboli aktuálne a boli 

v rozpore so zákonom. Na rokovaní finančnej komisii bola prerokovaná aktualizácia sadzieb 

nájomného za jednotlivé druhy majetku vo vlastníctve mesta. K uvedenému dodatku neprišli žiadne 

pripomienky.  

 Pani primátorka uviedla, že má k dodatku pripomienky, nakoľko pri prepočte rentability 

športovej haly sa došlo k záveru, že 20 € za prenájom haly je veľa, lebo náklady nie sú až také 

enormné, ako ich deklarovala škola. V letnej sezóne sa navrhuje hodinový prenájom za 10 € 

a v zimnej sezóne 12 €.  

 Pán poslanec Laskavý navrhol jednotnú hodinovú sadzbu za prenájom športovej haly 12 

€/hod.  

 Pani primátorka dala hlasovať za pozmeňujúci návrh 10 € za prenájom športovej haly 

v letnej sezóne a 12 € v zimnej sezóne. Proti hlasovali všetci prítomní 6 poslanci.  

 Pani primátorka dala hlasovať za pozmeňujúci návrh – jednotná sadzba za prenájom 

športovej haly 12 €/hodinu. Za predložený návrh hlasovali všetci prítomní 6 poslanci. 

     

Uznesenie číslo 405/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

v zmysle § 11 ods. 4 pís. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a § 9 zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Dodatok č. 1 k 

Zásadám hospodárenia s majetkom mesta Sliač upravené v súlade s návrhom poslancov mesta 

Sliač. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           6 

Za:                                     6 - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička, doc. Ing. 

Andrea Sujová, PhD., Mgr. art. Peter Kocúr, Ing. Dušan Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali 
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13. Vyhlásenie prieskumu potreby aktualizácie územného plánu mesta Sliač 

 Dôvodovú správu k bodu predložila p. Sujová – viceprimátorka mesta. Uviedla, že prieskum 

potreby aktualizácie územného plánu vyplýva mestu zo zákona o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku, minimálne raz za štyri roky od poslednej zmeny je potrebné preskúmať, či je potrebné 

aktualizovať územný plán. Posledná aktualizácia boli Zmeny a doplnky č. 8 a VZN č. 25/2017. 

Z uvedeného vyplýva, že potreba prieskumu potreby aktualizácie územného plánu je potrebné 

uskutočniť v roku 2021. Uviedla, že táto záležitosť bola prerokovaná na zasadnutí komisie výstavby 

a územného rozvoja dňa 9.9.2020 za účasti odborníkov na územné plánovanie. Informovala, že sa 

šíria nepravdivé informácie medzi občanmi aj na sociálnych sieťach, že tento rok má mesto 

povinnosť aktualizovať územný plán, čo nie je pravda.    

 

Uznesenie číslo 406/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

v súlade s §30, ods.2 Zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku č. 50/1976 v znení 

neskorších predpisov, vyhlásenie prieskumu potreby aktualizácie územného plánu mesta Sliač 

vyvesením oficiálnej výzvy na úradnej tabuli mesta v období od 1.3.2021 do 31.5.2021. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           6 

Za:                                     6 - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička, doc. Ing. 

Andrea Sujová, PhD., Mgr. art. Peter Kocúr, Ing. Dušan Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

14. Rokovací poriadok komisií 

 Dôvodovú správu k bodu predložila p. Sujová – viceprimátorka mesta. Rokovací poriadok 

bol prístupný na webovom  sídle mesta a slúžil ako návrh na to, aby bol v komisiách prerokovaný, 

pripomienkovaný, následne boli pripomienky zapracované. Od 1.1.2020 je platný aktualizovaný 

Rokovací poriadok MsZ v Sliači, v tejto novelizovanej verzii boli vypustené ustanovenia článku 

týkajúce sa zasadnutia komisií. Bolo potrebné upraviť pravidlá rokovania komisií osobitným 

rokovacím poriadkom. Pripomienky boli zapracované legislatívnou komisiou dňa 12.11.2020.  

 

Uznesenie číslo 407/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

Rokovací poriadok komisií zriadených pri Mestskom zastupiteľstve mesta Sliač. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                            6 

Za:                                      6 - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička, doc. Ing. 

Andrea Sujová, PhD., Mgr. art. Peter Kocúr, Ing. Dušan Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 
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15. VZN 10/2019 Dodatok č. 14 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka/dieťa 

od 01.01.2021 

 Pani primátorka uviedla, že návrh VZN visel na úradnej tabuli, následne boli sumy dotácie 

prepočítané na základe podkladov pani kontrolórky, následne boli jednotlivé normatívy upravené. 

Pani Škarčáková uviedla, že oproti minulému roku sa mení normatív pre obidve materské školy 

z pôvodných 2 500 € na 2 750 € na žiaka, v ZUŠ v individuálnej výučbe z 1 200 € na 1 350 € na 

žiaka, v súkromnej škôlke HAPPY TOWN z 2 220 € na 2 420 € na dieťa, v pôvodnej výške boli 

ponechané dotácie pre školskú jedáleň, na školský klub detí a na žiaka v skupinovej výučbe ZUŠ. 

Pani Škarčáková ďalej uviedla, že v takto nastavených normatívoch budú výdavky na prevádzku 

školských zariadení pokryté. Z uvedeného dôvodu sa oproti minulému roku znižuje aj rezerva 

školstva.   

 

Uznesenie číslo 408/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

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

materskej škole a dieťaťa školského zariadenia na rok 2021. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                            6 

Za:                                      6 - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička, doc. Ing. 

Andrea Sujová, PhD., Mgr. art. Peter Kocúr, Ing. Dušan Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

16. Zvýšenie nájmu Topoľová 

 Pani primátorka uviedla, že zvýšenie nájmu bolo prerokované na sociálnej aj na finančnej 

komisii. Dôvodom zvýšenia nájmu na ulici Topoľovej je skutočnosť, že byty majú veľmi nízky 

fond opráv. V bytovom dome bolo potrebné kúpiť náhradné diely na kotol, tieto kotle už majú 17 

rokov, a neprechádzajú revíziami, je potrebné ich vymeniť. Mesto požiadalo všetkých nájomcov, 

aby nahlásili závady, ktoré sa rozdelia na závady, ktoré odstráni mesto a na závady, ktoré si 

odstránia sami. Fond opráv na odstránenie závad nepostačuje. Na sociálnej komisii boli predložené 

tri návrhy na zvýšenie nájmu, komisia odporučila 20 % zvýšenie, čo predstavuje cca 26 €/m2 na 

rok. Jediný negatívny dopad, ktorý to bude mať je, že nájomcovia budú musieť zaplatiť aj 

zábezpeku v danej výške. Vzhľadom k tomu, že k 1.1.2021 dôjde k predlžovaniu zmlúv so 16 

nájomníkmi, bude im doručená zmluva už so zvýšeným nájomným. Tým, ktorým sa má zmluva 

predĺžiť v priebehu roka, dostanú avízo, že od 1.1.2021 sa bude zvyšovať nájom, pol roka budú mať 

na to, aby doplatili zábezpeku.  
 

Uznesenie číslo 409/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

zvýšenie ročného nájmu v bytových domoch 1135 a 1136 na ulici Topoľovej na 4,98% 

z obstarávacej ceny bytového domu a alikvotné zvýšenie zábezpek. 
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Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                            6 

Za:                                      6 - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička, doc. Ing. 

Andrea Sujová, PhD., Mgr. art. Peter Kocúr, Ing. Dušan Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

17. Rozpočtové opatrenia 

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

tvorí prílohu č. 1 k zápisnici. Uviedla, že príjmy spolu po zmenách v rozpočte na základe 

rozpočtového opatrenia č.9 sú v celkovej výške 5 820 685,80 €, kde je potrebné prirátať zmeny 

v príjmoch základnej školy a materskej školy na základe ich interných opatrení 26 850 €, konečný 

celkový zostatok príjmov v rozpočte po schválení úpravách týmto rozpočtovým opatrením 

5 847 535,80 €. Výdavková časť po prirátaní zmeny v príjmoch základnej školy a materskej školy 

činí 5 747 511 83 €.  

 Pani primátorka uviedla, že podstatou tohto rozpočtového opatrenia je to, aby sme ešte pred 

koncom roka vrátili do rezervného fondu peniaze, o ktorých už teraz vieme, že ich nestihneme 

vyčerpať. Detské ihriská a polopodzemné kontajnery sa budú obstarávať v budúcom roku, budú sa 

realizovať ihriská na troch miestach, na ul. Gorkého, ul. Rybárskej a ul. Clementisovej. Pôžičku, 

ktoré mesto dostalo vo výške 117 000 € musíme minúť tento rok, nemôžeme ju presunúť do 

rezervného fondu, po komunikácii s hlavnou kontrolórkou sa zvolil spôsob, že sa zrefundujú tie 

výdavky, ktoré sú jednoduchšie refundovateľné, pričom sa nám vrátia peniaze do rezervného fondu 

a budeme ich môcť použiť budúci rok.     

 

Uznesenie číslo 410/2020 

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“) interné rozpočtové 

opatrenie ZŠ A. Sládkoviča č. 3/2020 v predloženom rozsahu podľa prílohy číslo 1 k uzneseniu 

410/2020. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           6 

Za:                                     6 - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička, doc. Ing. 

Andrea Sujová, PhD., Mgr. art. Peter Kocúr, Ing. Dušan Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali:  

 

Uznesenie číslo 411/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 
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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“) interné rozpočtové 

opatrenie MŠ J. Cikkera č. 3/2020 v predloženom rozsahu podľa prílohy číslo 1 k uzneseniu 

411/2020. 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           6 

Za:                                     6 - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička, doc. Ing. 

Andrea Sujová, PhD., Mgr. art. Peter Kocúr, Ing. Dušan Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

Uznesenie číslo 412/2020 

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“) vratku 

nevyčerpaných finančných prostriedkov do rezervného fondu vo výške 187 844,16 €. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           6 

Za:                                     6 - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička, doc. Ing. 

Andrea Sujová, PhD., Mgr. art. Peter Kocúr, Ing. Dušan Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

Uznesenie číslo 413/2020 

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“) rozpočtové 

opatrenie č. 9/2020 v rozsahu podľa prílohy číslo 1 k uzneseniu 413/2020. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           6 

Za:                                     6 - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička, doc. Ing. 

Andrea Sujová, PhD., Mgr. art. Peter Kocúr, Ing. Dušan Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 
    

18. Prevod správy majetku mesta (ŠH, Infocentrum) 

 Pani primátorka uviedla, že športová hala je momentálne v správe základnej školy, čo mestu 

aktuálne skomplikovalo situáciu, pretože kým mestá mohli športové haly prenajímať, školy 
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nemohli. Aj finančná komisia odporučila, že bude lepšie, keď bude hala v správe mesta, pretože sa 

bude dať lepšie využiť pre potreby občanov, klubov, ale zároveň aj školy. Škola bude platiť určitý 

paušál, ktorý sa bude musieť dohodnúť. Keď bude športová hala v správe mesta, bude možné ju 

efektívnejšie poskytnúť klubov, reprezentantom, tak, aby sa nezvyšovali výdavky školy. Prevodom 

pod mesto sa urobia nové elektromerače, nové merače plynu a vody.  

 Pán poslanec Laskavý uviedol, že navýšenie je dobré v tom zmysle, že bude potrebné v hale 

veľa vecí poopravovať.   

 

Uznesenie číslo 414/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

prevod športovej haly zo správy ZŠ A. Sládkoviča na Mesto Sliač. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           6 

Za:                                     6 - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička, doc. Ing. 

Andrea Sujová, PhD., Mgr. art. Peter Kocúr, Ing. Dušan Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

 Pani primátorka uviedla, že súčasťou bodu je aj prevod Infocentra do správy Mestského 

kultúrneho strediska. Uviedla, že o tejto skutočnosti sa už diskutovalo minulý rok, čakalo sa na to, 

kedy zamestnankyňa Infocentra, ktorá je na materskej dovolenke, oznámi mestu, že sa vracia späť 

do práce. Na zastupovanie bola prijatá pani Garguláková, jej pracovná zmluva bola na dobu určitú, 

do dňa vrátenia sa zamestnankyne z materskej dovolenky. Pani primátorka mala návrh, aby pani 

Garguláková mohla byť zamestnaná aspoň do konca roka, ale po konzultácii s právnikom mesta to 

nie je možné, pretože návratom pôvodnej zamestnankyni sa automaticky končí pracovný pomer 

zamestnankyni, ktorá bola na jej mieste aj v prípade, že zamestnankyňa, ktorá sa vracia si bude 

čerpať dovolenku. Pani primátorka uviedla, že nie je pravda, že mesto prepustilo zamestnankyňu 

bez oznámenia, zamestnankyňu, ktorá tam doteraz pracovala, mala podpísanú zmluvu na dobu 

určitú počas zastupovania na materskej dovolenke.  

 Pán poslanec Slavkovský uviedol, že mesto mohlo komunikovať s pani Gargulákovou, 

rozumie zákonným podmienkam, ale z morálneho hľadiska sa jej mohlo dať skôr vedieť o tejto 

skutočnosti, prípadne skrátiť dovolenku pani, ktorá sa vracia. Poukázal na tak krátky čas, kedy sa to 

pani Garkulákovej oznámilo. Uviedol, že pani Garguláková vedela, že ju iba zastupuje.  

 Pán Petroch uviedol, že mesto vychádzalo z dátumu, kedy pani na materskej dovolenke 

oznámila, že sa vracia späť do práce, od tej doby začali mestu plynúť lehoty a rozhodnutia.  

 Pán poslanec Slavkovský sa opýtal, či nie je možné, aby pani Garguláková pracovala na 

dohodu, či pôjde Infocentrum hneď pod správu MsKS. 

 Pani primátorka uviedla, že pani Garguláková dostala ponuku, že môže ostať do konca roka 

na dohodu, ale povedala, že chce byť medzi sviatkami doma. Tým, že prechádza do správy druhého 

zamestnávateľa, presúvajú sa všetky práva a povinnosti. Nastala vhodná príležitosť, kedy je možné 

presunúť Infocentrum pod inú organizáciu, pretože sa končia pracovné pomery. Ďalej uviedla, že 

nie je reálne, aby Infocentrum v kúpeľnom meste fungovalo len do 16:00 hodiny. Mesto potrebuje, 

aby bolo otvorené do 18:00 hodiny, keď to mesto komunikovalo s pani Gargulákovou, tak 

povedala, že si to nemôže dovoliť. Mesto si nemôže dovoliť mať dvoch zamestnancov. Uviedla, že 
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ju to z ľudského hľadiska veľmi mrzí, ale po profesionálnej a právnej stránke mesto postupovalo 

správne.  

Pani primátorka uviedla, že sa nejedná o prevod správy majetku, MsKS sa nebude 

odovzdávať žiadny majetok, ale bude platiť nájom za priestory, v ktorých sa Infocentrum nachádza.   

 

Uznesenie číslo 415/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

prevod turisticko – informačného centra do správy MsKs Sliač. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           6 

Za:                                     6 - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička, doc. Ing. 

Andrea Sujová, PhD., Mgr. art. Peter Kocúr, Ing. Dušan Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

   

19. Zásady odmeňovania poslancov Mestského  zastupiteľstva mesta Sliač a členov komisií pri 

Mestskom zastupiteľstve mesta Sliač 

 Dôvodovú správu k bodu predložila p. Sujová – viceprimátorka mesta. Uviedla, že zásady 

odmeňovania poslancov a komisií upravuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, výšku 

a pravidlá poskytovania odmien stanovujú zásady odmeňovania. V súčasnosti sú platné zásady 

odmeňovania orgánov mesta Sliač  z roku 2008, ide o starý dokument a medzi tým bol zákon 

o obecnom zriadení aktualizovaný niekoľkokrát. Aktualizácia účinná od 1.4.2018 obsahuje aj novú 

úpravu odmeňovania poslancov obecných zastupiteľstiev. Návrh bol prerokovaný aj v komisiách 

pri MsZ, v komisii finančnej a v komisii škodovej, legislatívnej a ochrany verejného záujmu.  

 Pán poslanec Laskavý uviedol, že nie je za zvyšovanie odmien poslancov v tejto dobe, tento 

návrh nepodporí.  

 Pán poslanec Belička uviedol, že keď sa prechádzal na finančných komisiách rozpočet, 

nepamätá si, že by sa niekomu zo zamestnancov navyšoval plat. Myslí si, že nie je najvhodnejšia 

doba, aby sa tento bod riešil a navyšovali sa odmeny pre poslancov. Uviedol, že tento bod sa týka aj 

ostatných poslancov, ktorí by sa mali k tejto problematike vyjadriť, tento bod by sa mal prerokúvať, 

keď budú prítomní všetci poslanci.  

 Pani Sujová uviedla, že zásady boli rozposlané všetkým poslancom už v septembri, odkedy 

mali všetci poslanci možnosť sa k tomu vyjadriť a dať pripomienky, od poslancov, ktorí nie sú dnes 

prítomní, dostala súhlasné stanovisko. Čo sa týka výdavkov v rozpočte, rozpočet ostáva nezmenený. 

V rozpočte boli navýšené mzdy pre zamestnancov mestského úradu.  

 

Uznesenie číslo 416/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

v zmysle § 11 ods. 4 pís. k),  § 15 ods. 4 a § 25 ods. 5 a ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva 

mesta Sliač a členov komisií pri Mestskom zastupiteľstve mesta Sliač. 
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Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:   11 

Prítomní:                         6 

Za:                                   4 -  Mgr. Dávid Slavkovský, doc. Ing. Andrea Sujová, PhD., Mgr. art. 

Peter Kocúr, Ing. Dušan Hancko 

Proti:                                2 - Ing. Ján Belička, Ondrej Láskavý 

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

20. Schválenie loga DHZM 

 Pán poslanec Laskavý informoval, že mesto nemá schválený znak DHZM Sliač. Tento znak 

sa skladá z oficialít, ktoré sú dané zo zákona, vnútro znaku tvoria symboly mesta. Tento znak bude 

súčasťou uniforiem a hasičských áut.  

 Pani primátorka uviedla, že členovia DHZM boli veľmi nápomocní aj počas celoplošného 

testovania v meste, dostali aj poďakovanie od Okresného hasičského zboru za zásah vo Zvolenskej 

Slatine.   

 

Uznesenie číslo 417/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

logo DHZM podľa predloženého návrhu. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           6 

Za:                                     6 - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička, doc. Ing. 

Andrea Sujová, PhD., Mgr. art. Peter Kocúr, Ing. Dušan Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 
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21. Vstup mesta Sliač do UMR – „Spolupráca na príprave Integrovanej územnej stratégie 

udržateľného mestského rozvoja Zvolen“ 

 Pani primátorka informovala, že ide nové programové obdobie, ktoré má fungovať na úplne 

inom princípe ako fungovalo doteraz. Celá váha posudzovania projektov je posunutá práve na 

takéto zoskupenia. Najnižšie zoskupenie je udržateľný mestský rozvoj (UMR). Môže ho urobiť 

jadrové mesto a okolité mestá a obce, ktoré sú naň naviazané a sa ho dotýkajú. Zvolen sa obrátil na 

naše mesto, Budču, Lieskovec, Kováčovú, aby sme tvorili toto zoskupenie. Aby sme mohli ďalej 

pokračovať a žiadať ministerstvo o dotácie, musíme vytvoriť územie udržateľného mestského 

rozvoja, je potrebné schváliť memorandum, schváliť štatút a rokovací poriadok kooperačnej rady, 

a návrh členov kooperačnej rady, ktoré tvorí prílohu uznesenia. Mesto bude môcť žiadať o projekty 

len v minimálnej výške, aj to len vtedy, keď budeme mať marginalizované skupiny, alebo keď 

budeme žiadať o projekty, ktoré budú veda výskum atď.. Aby sme v budúcom projektovom období 

získali finančné prostriedky, musíme byť členom UMR.  

 

Uznesenie číslo 418/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

a ) s ú h l a s í 

s vytvorením územia udržateľného mestského rozvoja Zvolen ( UMR ) . 

b) s ch v a ľ u j e 

Memorandum o spolupráci na príprave Integrovanej územnej stratégie udržateľného mestského 

rozvoja Zvolen (IÚS UMR), ktoré tvorí prílohu tohto uznesenia a p o v e r u j e primátorku mesta 

Ing., Mgr. et Mgr. Ľubicu B a l g o v ú  podpísaním Memoranda o spolupráci na príprave na IÚS 

UMR Zvolen. 

c) s ch v a ľ u j e 

Štatút a rokovací poriadok Kooperačnej rady UMR Zvolen, ktoré tvorí prílohu tohto uznesenia. 

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

návrh členov Kooperačnej rady UMR Zvolen, ktoré tvorí prílohu tohto uznesenia. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           6 

Za:                                     6 - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička, doc. Ing. 

Andrea Sujová, PhD., Mgr. art. Peter Kocúr, Ing. Dušan Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

22. Schválenie dotácie z EF na kanalizáciu a vodovod Mlynská a Továrenská a zametacieho 

stroja 

 Pani primátorka informovala, že mesto dnes podalo dve žiadosti na envirofond, na ochranu 

a využívanie vôd, rozšírenie a rekonštrukcia existujúceho vodovodu, robí sa projekt na vodu na ul. 

Mlynskej a Továrenskej. Celkový projekt sa rozpočítal na 225 750,43 €, dotáciu požadujeme na 

sumu 214 462 €. Ďalšia žiadosť sa týka oblasti ovzdušia – nákup vozidla na zametanie komunikácií. 

   
Uznesenie číslo 419/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e  

podanie žiadosti o podporu formou dotácie z Environmentálneho fondu  
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Oblasť B: Ochrana a využívanie vôd 

Činnosť BV3c Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu - Budovanie 

kanalizácií a čistiarní odpadových vôd/ Budovanie vodovodov (Mlynská a Továrenská)   

Oblasť A: Ochrana ovzdušia 

A3 - Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom adaptačných 

opatrení, najmä v oblasti riadenia kvality ovzdušia 

Nákup komunálneho vozidla na umývanie plôch a čistenie/umývanie komunikácií (ďalej len 

„komunálne vozidlo“), resp. obstaranie samostatných nadstavieb na vozidlo využiteľných pre 

umývanie a čistenie/umývanie plôch a komunikácií  

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           6 

Za:                                     6 - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička, doc. Ing. 

Andrea Sujová, PhD., Mgr. art. Peter Kocúr, Ing. Dušan Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

23. Rozpočet 2021 a výhľady ma roky 2022, 2023 

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

Predložila rozpočty za jednotlivé organizácie mesta – Mestského kultúrneho strediska, Základnej 

školy, Základnej umeleckej školy a materských škôl, celkový rozpočet mesta. K rozpočtu mesta 

uviedla, že ešte dnes boli zapracované posledné pripomienky pani kontrolórky a schválené dotácie. 

Bolo narozpočtované 98% toho, čo sa dohodlo na stretnutí s poslancami dňa 10.12.2020, žiadne 

položky neboli menené. Pani kontrolórka navrhla, že by bolo dobré z dôvodu opatrnosti navýšiť tie 

príjmy, ktoré mesto dostane zo štátu a alikvotne znížiť naše príjmy, ktoré sme prognózovali, že za 

rok zarobíme na našich aktivitách.  

 Pani Škorňová uviedla, že išla podľa skutočného čerpania za rok 2020, dopočítala 

očakávanú skutočnosť. Následne predložila stanovisko k rozpočtu, ktoré tvorí prílohu č. 3 

k zápisnici.    

  Pani primátorka uviedla, že na zasadnutí finančnej komisii sa pripomienkovali rozpočty 

škôl, neboli tu prítomné ekonómky, argumentovali sa chyby, že je ich potrebné opraviť. Bohužiaľ 

pri tých opravách sa 107 000 € podarilo opraviť na dvoch rôznych miestach, až pri poslednej 

kontrole bola táto duplicita zistená. Tak, ako teraz mesto ušetrilo 50 000 €, ktoré boli vyčlenené na 

covid, tak sa očakáva, že aj tento rok tieto finančné prostriedky ostanú.  

 Pán poslanec Slavkovský sa opýtal, či to nie je veľa dávať 50 000 € na covidové opatrenia. 

Zároveň sa opýtal, prečo mesto neprišlo na ten schodok v rozpočte skôr.  

 Pani primátorka uviedla, že ich vraciame, lebo sme ich neminuli. Uviedla, že z rezervného 

fondu sa nerozpočtuje nič. 

 Pani poslankyňa Sujová uviedla, že tento návrh 107 000 € zakomponovaných z rezervného 

fondu vidia poslanci dnes prvýkrát, aj stanovisko kontrolórky bolo prezentované len dnes na 

zasadnutí. Uviedla, že si netrúfa povedať aj za ostatných poslancov, nakoľko sú len šiesti.  

 Pani primátorka navrhla ponechať 107 000 € tak ako sú z rezervného fondu, v januári 2021 

sa prehodnotí rozpočet, na základe skutočne čerpaných výdavkov, budeme presne vedieť, kde 

nepotrebujeme mať toľko narozpočtovaných výdavkov, a vrátime to do rezervného fondu. Navrhla 

schváliť rozpočet a hneď na prvom zasadnutí MsZ prijať rozpočtové opatrenie, ktorým sa zreálnia 

vlastné príjmy a výdavky na základe roku 2020, reálne k tomu sa poníži rezervný fond. Pani 
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primátorka navrhla dať 50 000 € z covidu do rezervného fondu, 50 000 € si požičiavame na budúci 

rok do rozpočtu s tým, že hneď na prvom zasadnutí MsZ v januári už budeme vedieť presné príjmy 

a výdavky, ktoré sa presne narozpočtujú.  

 Pán poslanec Slavkovský navrhol prijať uznesenie o tom, že sa v januári prehodnotia príjmy 

a výdavky v rozpočte. 

  

Uznesenie číslo 420/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

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

správu hlavnej kontrolórky mesta Sliač k rozpočtu Mesta Sliač na rok 2021. 

B. s ch v a ľ u j e 

a) rozpočet MsKS na rok 2021 a výhľady na roky 2022, 2023 podľa prílohy číslo 1 k uzneseniu č. 

420/2020. 

b) rozpočet ZŠ A. Sládkoviča Sliač na rok 2021 a výhľady na roky 2022, 2023 podľa prílohy číslo 2 

k uzneseniu č. 420/2020. 

c) rozpočet ZUŠ Sliač na rok 2021 a výhľady na roky 2022, 2023 podľa prílohy číslo 3 k uzneseniu 

č. 420/2020. 

d) rozpočet MŠ SNP Sliač na rok 2021 a výhľady na roky 2022, 2023 podľa prílohy číslo 4 

k uzneseniu č. 420/2020. 

e) rozpočet MŠ Cikkera Sliač na rok 2021 a výhľady na roky 2022, 2023 podľa prílohy číslo 5 

k uzneseniu č. 420/2020. 

f) rozpočet Súkromnej MŠ Happy town na rok 2021 a výhľady na roky 2022, 2023 podľa prílohy 

číslo 6 k uzneseniu č. 420/2020. 

g) rozpočet Mesta Sliač na rok 2021 a výhľady na roky 2022, 2023 podľa prílohy číslo 7 

k uzneseniu č. 420/2020 ako vyrovnaný. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           6 

Za:                                     6 - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička, doc. Ing. 

Andrea Sujová, PhD., Mgr. art. Peter Kocúr, Ing. Dušan Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

Uznesenie číslo 421/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

ž i a d a  

primátorku mesta Sliač Ing., Mgr. et Mgr. Ľubicu B a l g o v ú, aby na najbližšom mestskom 

zastupiteľstve konanom v zasadacej miestnosti Mesta Sliač, predložila rozpočtové opatrenie 

zohľadňujúce skutočné čerpanie za rok 2020. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           6 

Za:                             6 - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička, doc. Ing. 

Andrea Sujová, PhD., Mgr. art. Peter Kocúr, Ing. Dušan Hancko 

Proti:  
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Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

Uznesenie číslo 422/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

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

neskorších predpisov použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu v r. 2021 na vytvorenie 

rezervy na krytie bežných výdavkov v prípade poklesu príjmu podielových daní v dôsledku 

pandémie vo výške 50 000,00€. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           6 

Za:                                     6 - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička, doc. Ing. 

Andrea Sujová, PhD., Mgr. art. Peter Kocúr, Ing. Dušan Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

Uznesenie číslo 423/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Sliač č. 26/2017 o poskytovaní dotácií 

a finančných príspevkov z rozpočtu Mesta Sliač, dotácie a finančné príspevky pre : 

 

1. Tenisový klub Sliač        1 300,00 € 

2. Bedmintonový klub kúpele Sliač      1 500,00 € 

3. FK Slovan Kúpele Sliač                17 000,00 € 

4. MTB Racing Team        1 200,00 € 

5. Cirkevný zbor ECAV Hronsek         300,00 € 

6. Šachový klub Slovan Sliač          210,00 € 

7. Športový klub RTVŠ Rytmík Sliač         400,00 € 

8. Charita Sliač OZ Sliač          800,00 € 

9. Jednota dôchodcov na Slovensku     1 100,00 € 

10. Rodinné centrum Pod prameňmi      1 000,00 € 

11. "FISH“ (sumu prerozdelí žiadateľ)     1 800,00 € 

12.  ŠK Orlík Sliač           700,00 € 

13. OZ spolu pre všetkých o.z.       1 000,00 € 

14. Rodičovské združenie pri ZUŠ Sliač        700,00 € 

15. "Slovenský zväz zdravotne postihnutých ZO Sliač"      350,00 € 

16. Finančný príspevok - Garguláková         600,00 € 

17. „DOSŤ“ – dáme obyvateľom Sliača ticho       100,00 € 

18. Mimoriadne dotácie          300,00€ 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           6 
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Za:                                     6 - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička, doc. Ing. 

Andrea Sujová, PhD., Mgr. art. Peter Kocúr, Ing. Dušan Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

24. Preplatenie dovolenky 

 Dôvodovú správu k bodu predložila pani primátorka. Uviedla, že sa obrátila na finančnú 

komisiu so žiadosťou o preplatenie jej dovolenky, nakoľko v roku 2019 ju nedokázala vyčerpať 

z dôvodu, že bola funkcii primátorky nová. V roku 2020 už trikrát zrušila dovolenku na základe 

ochorenia covidu. Ide o dovolenku v počte 20 dní, ktorú už nedokáže v tomto roku vyčerpať. 

Požiadala mzdárku, aby urobila prepočet, preplatenie dovolenky by bolo vo výške jedného 

mesačného platu, rozpočet mesta tým nebude navýšený, pôjde to zo mzdových prostriedkov, ktoré 

sú už narozpočtované na plat primátora. 

 Pán poslanec Laskavý sa opýtal, kto môže nariadiť čerpať primátorke dovolenku. Občania 

môžu poukazovať na to, že si mala čerpať dovolenku, že si ju mala rozplánovať, keď aj ostatní 

zamestnanci vo všetkých sférach si ju musia rozplánovať.  

 Pani primátorka odpovedala, že dovolenku primátorovi nemôže nikto nariadiť. Mala v tomto 

roku naplánovanú trikrát dovolenku, minulý rok ju nebolo možné čerpať, nakoľko bola vo funkcii 

prvý rok, potrebovala sa zorientovať a tento rok v rámci ochorenia covid to nebolo tiež možné.  

 Pán poslanec Slavkovský požiadal pani primátorku, aby si do budúcna dávala pozor na 

čerpanie dovolenky, aby sa to neopakovalo každý rok.  

      

Uznesenie číslo 424/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e  

preplatenie nevyčerpanej alikvotnej časti dovolenky za rok 2019 primátorke mesta Sliač. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           6 

Za:                                     6 - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička, doc. Ing. 

Andrea Sujová, PhD., Mgr. art. Peter Kocúr, Ing. Dušan Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

25. Stanovenie poplatku za odber vody v Sampore na rok 2021 

 Pani primátorka informovala, že mesto urobilo všetko preto, aby mali obyvatelia Sampora 

pitnú vodu. Vodojem v Sampore stále nie je možné dať do správy vodárenskej spoločnosti, pretože 

ešte nie sú vysporiadané pozemky pod vodojemom. Na základe auditu aj kontrol je potrebné 

vodojem zaradiť do používania so všetkými technológiami, budeme mať k tomu odpisy, náklady, 

ale je k tomu potrebný aj príjem. Na základe prepočtov z minulého obdobia sa dospelo k záveru, že 

2 €/mesiac/osobu je suma, ktorú zámerne vyrubujeme na rok 2021. V prípade, že by sa zistili vo 

vode baktérie, uznesenie bude pozastavené.  
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Uznesenie číslo 425/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

s účinnosťou od 1.1.2021 poplatok za odber vody v Sampore na rok 2021 vo výške 2,- € 

/mesiac/osoba.  

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           6 

Za:                                     6 - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička, doc. Ing. 

Andrea Sujová, PhD., Mgr. art. Peter Kocúr, Ing. Dušan Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

26. Informácie primátorky (súčasťou je aj informácia o rýchlostnej ceste R2)  
 Pani primátorka k rýchlostnej ceste R2 uviedla, že mesto podalo rozklad voči rozhodnutiu 

Ministerstva životného prostredia, ktoré ministerstvo zamietlo. V rozklade sa uvádzalo, že OZ, 

ktoré rieši R2 tvrdí, že EIA bola neplatná. Začal nový proces posudzovania vplyv na životné 

prostredie. Pani primátorka uviedla, že OZ chcelo, aby mesto podalo na ministerstvo žalobu na súd, 

ale na základe rady právneho zástupcu, nakoľko sa robí nová EIA, nie je dôvod podávať žalobu na 

súd. 

 Pani primátorka informovala, že letisko Sliač od 1.1.2021 končí, či sa vráti späť civilné 

letisko, to teraz nevieme. Mesto robí všetko preto, aby civilné letisko fungovalo aj naďalej, nakoľko 

kúpele by mali byť prístupné aj pre zahraničných hostí EÚ. Kúpele Sliač budú od 18.12.2020 do 

18.01.2021 zatvorené,  

 Pani primátorka povedala, že jej bolo veľmi nepríjemné, že bolo na ňu podané trestné 

oznámenie, že nedodržuje právne predpisy ohľadom karantény. Dodržiavala pokyny Regionálneho 

úradu verejného zdravotníctva a ošetrujúceho lekára. Jej manžel bol v karanténe od 2.11.2020 a ona 

už vtedy bola ubytovaná v hoteli Kaskády.  

 Ďalej informovala, že nevie ako bude Mestský úrad fungovať medzi sviatkami, nakoľko je 

jeden zamestnanec MsÚ v karanténe. Na vojenskej poliklinike je zriadené mobilné odberové miesto 

(MOM), ktoré bude fungovať aj medzi sviatkami, každý pracovný deň od 10:00 hod. do 18:00 hod.. 

 Pani primátorka sa poďakovala poslancom za spoluprácu v roku 2020, prvé zasadnutie MsZ 

v novom roku by malo byť 21.01.2021.    

  

Uznesenie číslo 426/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

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

informácie primátorky mesta Sliač.  

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           6 

Za:                                     6 - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička, doc. Ing. 

Andrea Sujová, PhD., Mgr. art. Peter Kocúr, Ing. Dušan Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                             
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Nehlasovali: 

 

27. Rôzne 

27.1 Odvolanie člena OOCR z dozornej rady 

 Pani primátorka uviedla, že momentálne je členom dozornej rady OOCR Ing. Jozef Žabka, 

ktorý už nie je zamestnancom mesta, preto je potrebné ho odvolať. Za člena dozornej rady navrhla 

vymenovať p. Slavkovského. Zároveň sa p. Karniš vzdal členstva predstavenstva v OOCR, tak je 

potrebné ho uznesením odvolať. Na jeho miesto navrhla vymenovať primátora mesta Sliač.  

 

Uznesenie číslo 427/2020 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

A. o d v o l á v a  

Ing. Jozefa Žabku z funkcie člena dozornej rady v OOCR Stredné Slovensko.  

B. d e l e g u j e  

za člena dozornej rady v OOCR Stredné Slovensko Mgr. Dávida Slavkovského. 

C. o d v o l á v a 

Róberta Karniša z funkcie člena predstavenstva OOCR Stredné Slovensko. 

D. d e l e g u j e  

za člena predstavenstva OOCR Stredné Slovensko primátora mesta Sliač. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           6 

Za:                                     6 - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička, doc. Ing. 

Andrea Sujová, PhD., Mgr. art. Peter Kocúr, Ing. Dušan Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

          

28. Interpelácie poslancov 

 Na interpeláciu viceprimátorky ohľadom vytvorenia nového peňažného fondu, ktorý bol 

schválený, keď sa schvaľoval záverečný účet uviedla, že tento peňažný fond bol vytvorený aj boli 

presunuté finančné prostriedky.   

 

29. Odpovede na interpelácie z predchádzajúceho MsZ  

   

30. Slovo pre verejnosť  
 Pán poslanec Laskavý citoval mail od občana. „Vážení poslanci, vysvetlenie o skončení 

pracovného pomeru p. Gargulákovej je na 50%. Pani, čo je na materskej dovolenke sa do roboty 

nevráti. Pani primátorka to urobila s pani z MsKS tak, že si tam dá pracovať svoju dcéru. Potom 

neskôr oznámili p. Gargulákovej, že končí.  Nestačila si nájsť nové zamestnanie. Hlasujete, len tak 

fičí, a neviete ani o čom“.  

 Pán prednosta Hruška sa vyjadril, že komunikoval s p. Gargulákovou, ale jej pracovný 

úväzok končí dňom, kedy pani z materskej dovolenky nastupuje do práce. Potvrdil, že pani 

primátorka sa snažila urobiť to tak, aby mohla pracovať aspoň do konca roka. Hovoriť teraz o tom, 

kto tam bude pracovať je teraz predčasné. Úplne vylúčil, že by tam niekto pracoval po známosti. 

To, že pani Graguláková nemá nárok na podporu, nezavinilo mesto. Ak poslanci rozhodnú, že 

zriadia pracovné miesto, aby  mohla p. Garguláková pracovať, tak sa to môže urobiť, ale nie sú na 
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to v rozpočte vyčlenené finančné prostriedky. Pán Hruška uviedol, že občan osočuje poslancov, že 

hlasujú a nevedia ani o čom, ale o tom poslanci ani nehlasovali, nebolo to predmetom uznesenia.  

 Pán poslanec Laskavý ďalej citoval otázky občana. „Mňa zaujíma príbeh p. Hrušku. Čo tu 

robí na Sliači, lobista za sklady KLM a poslanec za mesto Zvolen, ktorý chce stavať diaľnicu poza 

kúpele a naše mesto“. 

 Pán prednosta Hruška reagoval, že pracuje ako prednosta MsÚ Sliač, do tejto funkcie bol 

riadne ustanovený. Čo sa týka skladov KLM, uviedol, že by sa dalo o tom rozprávať veľa, ale to 

nemá nič s ním spoločné, pretože nikdy netušil, keď sa tu predávali pozemky na výstavbu skladov, 

že tu nejaké sklady budú. Myslí si, že sa o tom hovorí veľa, kto tie pozemky predal, kto vtedy o tom 

rozhodoval a kto bol vtedy primátor a viceprimátor. Absolútne nemá žiadny podiel na tom, že došlo 

k zmene územného plánu. Uviedol, že možno práve v tejto veci Sliačania zažijú pozitívne 

prekvapenie. Nechápe prečo niektorí ľudia bez ohľadu na to, aby mali akýkoľvek dôvod, osočujú 

konkrétne jeho, za to, čo nemohol spôsobiť.  

 Pani primátorka uviedla, že ani poslanci, ani ona tu neboli v tom čase, keď sa tie pozemky 

predávali a menil sa územný plán. Každý z občanov mal právo sa pri pripomienkovaní územného 

plánu k tomu vyjadriť. To, že investor začal realizovať svoje aktivity teraz, mesto za to nemôže. 

Mesto rieši túto problematiku a hľadá východiská.  

 Pán poslanec Laskavý tlmočil otázku občana na pani primátorku. „Ako vyzerá výstavba 

kruhového objazdu pri bývalej krčme Rybárska a kruhového objazdu pri MsÚ“. 

 Pani primátorka odpovedala, že kruhový objazd pri Rybárskej je plánovaný až vtedy, keď sa 

postaví nový most cez rieku Hron poza potencionálne logistické stredisko. Kruhový objazd pri MsÚ 

– Slovenská správa ciest zamietla požiadavky mesta.  

 Pán poslanec Laskavý tlmočil otázku. „Máme sa vyjadriť k diaľnici, lebo p. Hruška je 

spoločníkom p. Snopka a p. Košíka“.  

 Pani primátorka ohľadom diaľnici odpovedala, že je nová EIA. Mesto sa k tomu vyjadrovalo 

minulý týždeň. Či sa k tomu vyjadrovali aj občania mesta, to nevie. Mesto urobilo všetko, čo mohlo 

urobiť, neboli použité žiadne invektívy, ani nejasné tvrdenia. K posudzovaniu vplyvov sa vyjadrili 

aj kúpele aj Inšpektorát žriedel SR. Toto posudzovanie bude trvať približne tri roky, kým sa dospeje 

k záverečnému rozhodnutiu.  

 Pán prednosta Hruška sa opýtal, kto z občanov položil túto otázku. Keďže sa pod to 

nepodpísal, tak je otázne, či sa k tomu aj vyjadrovať.  

 Pani primátorka uviedla, že žiadne dotazy od občanov na mail ani na mobilný telefón 

neprišli, tým ukončila slovo pre verejnosť.    

       

31. Záver 

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

účasť na zasadnutí.  

  

 

 

 

 

        Ing., Mgr. et Mgr. Ľubica Balgová 

          primátorka mesta 
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Mgr. Michaela Mašurová, zapisovateľka 

 

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

        

 

Overovatelia zápisnice : 

 

 

Ing. Ján Belička, overovateľ                          ................................................. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


