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   Z á p i s n i c a 

 z 19. zasadnutia Mestského zastupiteľstva (MsZ) v S l i a č i  konaného dňa 18. februára 2021 

Miesto    : Zasadacia miestnosť MsÚ 

Primátor   : Ing. Mgr. et Mgr. Ľubica Balgová 

Zást. primátora  mesta: doc. Ing. Andrea Sujová, PhD. 

Prednosta úradu  : Ing. Dušan Hruška 

Poslanci MsZ   : podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení poslanci :      

 

P r o g r a m : 

  1. Otvorenie, prezentácia prítomných poslancov 

  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

  3. Voľba návrhovej komisie 

  4. Schválenie programu MsZ 

  5. Správa o plnení uznesení 

  6. Plán zasadnutí MsZ na rok 2021 

  7. Vyhlásenie voľby Rady školy ZUŠ 

  8. Rozpočtové opatrenie – Rezervný fond na detské ihriská a polopodzemné kontajnery 

  9. Rozpočtové opatrenia 

10. Kúpna zmluva o nadobudnutí pozemkových nehnuteľností do majetku mesta Sliač od  

      fyzickej osoby - schválenie   

10.1 Kúpna zmluva o nadobudnutí pozemkových nehnuteľností do majetku mesta Sliač 

od fyzickej osoby - Fulop 

       10.2 Kúpna zmluva o nadobudnutí pozemkových nehnuteľností do majetku mesta Sliač 

       od fyzickej osoby - Koch 

       10.3 Kúpna zmluva o nadobudnutí pozemkových nehnuteľností do majetku mesta Sliač 

       od fyzickej osoby - Rellová  

       10.4 Kúpna zmluva o nadobudnutí pozemkových nehnuteľností do majetku mesta Sliač 

       od fyzickej osoby - Sokobová 

11. ÚPN M Sliač – zmeny a doplnky č. 10 – súhlas s obstaraním 

12. Správa hlavnej kontrolórky mesta Sliač 

13. Plán činnosti hlavnej kontrolórky mesta na rok 2021 

14. Vyhodnotenie opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených plánovanými 

       kontrolami hlavnej kontrolórky mesta Sliač za rok 2019 - 2020 

15. Informácie primátorky (vrátane informácie o R2) 

16. Rôzne 

17. Slovo pre verejnosť 

18. Interpelácie poslancov 

19. Odpovede na interpelácie z predchádzajúceho MsZ 

20. Záver 
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1.  Otvorenie  

 Rokovanie 19. 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 z 11 poslancov sú prítomní 3 poslanci. Ospravedlnili sa poslanci – p. Mikušková, 

p. Sujová, p. Bidleňová Butášová, p. Urbanec, p. Moravčík, p. Lukáč, p. Kocúr a p. Slavkovský. 

Ďalej skonštatovala, že zastupiteľstvo nie je uznášania schopné. V zmysle Rokovacieho poriadku 

článku č.7 a bodu č. 4 sa presunul začiatok MsZ na 16:00 hod.. Pani primátorka uviedla, že ak ani 

v tomto prípade nebude prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, rokovanie MsZ sa neotvorí, 

zvolá sa nové zasadnutie tak, aby sa konalo do 14 dní od dnešného dňa.  

 Pani primátorka uviedla, že vzhľadom k tomu, že ani po 60 minútach od oficiálneho 

začiatku zasadnutia MsZ nie je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, neotvára sa rokovanie 

MsZ v zmysle Rokovacieho poriadku článku č. 7 a bodu č. 4. Zvolá sa nové zasadnutie MsZ, aby sa 

konalo do 14 dní od dnešného dňa.  

 Poslancom a zamestnancom MsÚ Sliač poďakovala za účasť na zasadnutí.    

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

        Ing., Mgr. et Mgr. Ľubica Balgová 

          primátorka mesta 

 

 

 

Mgr. Michaela Mašurová, zapisovateľka 

 

 

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

        


