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   Z á p i s n i c a 

 z 20. zasadnutia Mestského zastupiteľstva (MsZ) v S l i a č i  konaného dňa 25. 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. Rozpočtové opatrenia – použitie rezervného fondu 

  7. Oprava uznesení 

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

      fyzickej osoby - schválenie   

8.1 Kúpna zmluva o nadobudnutí pozemkových nehnuteľností do majetku mesta Sliač 

od fyzickej osoby - Fulop 

       8.2 Kúpna zmluva o nadobudnutí pozemkových nehnuteľností do majetku mesta Sliač 

       od fyzickej osoby - Koch 

       8.3 Kúpna zmluva o nadobudnutí pozemkových nehnuteľností do majetku mesta Sliač 

       od fyzickej osoby - Rellová  

       8.4 Kúpna zmluva o nadobudnutí pozemkových nehnuteľností do majetku mesta Sliač 

       od fyzickej osoby - Sokobová 

  9. Plán zasadnutí MsZ na rok 2021 

10. Podpora rozvoja Kúpeľov Sliač a.s. 

11. Informácie primátorky (vrátane informácie o R2) 

12. Rôzne 

13. Slovo pre verejnosť 

14. Interpelácie poslancov 

15. Odpovede na interpelácie z predchádzajúceho MsZ 

16. Záver 

 

1.  Otvorenie  

 Rokovanie 20. zasadnutia mestského zastupiteľstva otvorila a viedla primátorka mesta 

Ľubica Balgová. Informovala, že z dnešného online rokovania MsZ je robený zvukový aj obrazový 

záznam, zastupiteľstvo je vysielané na stránke mesta. 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 7 poslanci. Ospravedlnili sa poslanci – p. Urbanec, p. 
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Moravčík, p. Lukáč a p. Kocúr.  

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 Za zapisovateľa určila pani primátorka p. Mašurovú. Za overovateľov zápisnice určila p. 

poslanca Jána Beličku a p. poslanca Ondreja Laskavého.   

 

3. Voľba návrhovej komisie 

Do návrhovej komisie navrhla p. poslankyňu Michaelu Mikuškovú.  

 

Uznesenie číslo 428/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

Mgr. Michaelu M i k u š k o v ú  za člena návrhovej komisie. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           7  

Za:                                     7 - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička, doc. Ing. Andrea Sujová, PhD., Mgr. Sáša Butášová 

Bidleňová, Mgr. Michaela Mikušková, Ing. Dušan Hancko                                   

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

4. Schválenie programu MsZ 

 Pani primátorka prečítala program MsZ.  

 

Uznesenie číslo 429/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

program 20. zasadnutia, v súlade s § 12 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, predložený 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. Rozpočtové opatrenia – použitie rezervného fondu   

7. Oprava uznesení 
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8. 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 

9. Informácie primátorky /vrátane informácií o R2/ 

10. Rôzne 

11. Slovo pre verejnosť 

12. Interpelácie poslancov  

13. Odpovede na interpelácie z predchádzajúceho MsZ 

14. Záver 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           7  

Za:                                     7 - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička, doc. Ing. Andrea Sujová, PhD., Mgr. Sáša Butášová 

Bidleňová, Mgr. Michaela Mikušková, Ing. Dušan Hancko                                   

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

 Pani primátorka navrhla zmenu v programe, doplnenie dvoch bodov, a to bod č. 9 – Plán 

zasadnutí MsZ na rok 2021 a bod č.10 – Podpora rozvoja Kúpeľov Sliač a.s..    

 

Uznesenie číslo 430/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

zmenu programu 20. 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: 
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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. Rozpočtové opatrenia – použitie rezervného fondu   

7. Oprava uznesení 

8. 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 

9. Plán zasadnutí MsZ na rok 2021 

10. Podpora rozvoja Kúpeľov Sliač a.s. 

11. Informácie primátorky /vrátane informácií R2/ 

12. Rôzne 

13. Slovo pre verejnosť 

14. Interpelácie poslancov  

15. Odpovede na interpelácie z predchádzajúceho MsZ 

16. Záver 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           7  

Za:                                     7 - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička, doc. Ing. Andrea Sujová, PhD., Mgr. Sáša Butášová 

Bidleňová, Mgr. Michaela Mikušková, Ing. Dušan Hancko                                   

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 



Č.j.     324-796/2021                     Mesto Sliač.      Zápisnica z 20. rokovania MsZ dňa 25.02.2021 

 

 

 

5 
 

 

5. Správa o plnení uznesení 

 Dôvodovú právu k bodu predložil p. Hruška- prednosta MsÚ, správa o plnení uznesení zo 

zastupiteľstva konaného dňa 14.12.2020 tvorí prílohu č. 1 k zápisnici.   

 

Uznesenie číslo 431/2021 

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:                           7  

Za:                                     7 - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička, doc. Ing. Andrea Sujová, PhD., Mgr. Sáša Butášová 

Bidleňová, Mgr. Michaela Mikušková, Ing. Dušan Hancko                                   

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

6. Rozpočtové opatrenia – použitie rezervného fondu 

 Dôvodovú správu k bodu predložila pani primátorka. Informovala, že ide o tri veci, ktoré je 

potrebné použiť z rezervného fondu. Ide o použitie rezervného fondu na nákup polopodzemných 

kontajnerov, na realizáciu detského ihriska a použitie rezervného fondu na nákup kotlov 

v nájomných bytoch na ul. Topoľovej. Uznesenia sú vypracované tak, aby sa za každé použitie 

z rezervného fondu hlasovalo zvlášť. K nákupu polopodzemných kontajnerov (45 000 €) pani 

primátorka uviedla, že sa bude ďalej pokračovať v intervenciách, ktoré sa už urobili. Polopodzemné 

kontajnery sú už na ul. Rybárskej, Topoľovej a jedno stojisko je na ul. Gorkého. Bude sa 

pokračovať ul. Kollárovou, Cikkerovou, B. Nemcovou, Na Slatinkách a Kúpeľnou. K detskému 

ihrisku a ku skateparku uviedla, že sú spracované návrhy, celková cena na ihriská na ul. Gorkého 

a na ul. Rybárskej je cca 65 000 €. Ďalších 40 000 € z rezervného fondu sa plánuje na rekonštrukciu 

kotolní na ul. Topoľovej, do najbližšieho zasadnutia fyzickou formou MsZ bude spracovaný 

splátkový kalendár z fondu opráv a údržby, ktorý si budú obyvatelia nájomných bytov splácať.  

 Pán poslanec Slavkovský sa opýtal, ako dlho bude trvať splácanie nového kotla a v akej 

výške to bude. Pani primátorka odpovedala, že jedna bytovka to vie splatiť cca za 1,5 roka a druhá 

cca 3 roky. Je možné to splatiť aj skôr, ale by sa minuli všetky finančné prostriedky z fondu údržby.  

 Pani poslankyňa Sujová uviedla, že v dôvodovej správe je uvedená len suma na detské 

ihriská a polopodzemné kontajnery, chýbajú podklady ku kotlom. Keď prepočítavala finančné 

prostriedky na kotol v bytovom dome, ktorý je lacnejší, tak splátky vychádzali do konca roka 2022, 

až v roku 2023 by sa mohli finančné prostriedky vrátiť do rezervného fondu. Je potrebné dohodnúť 

splátkové kalendáre. Pani primátorka uviedla, že len včera sa vyhodnocovala verejná súťaž na 

základe podkladov, najskôr boli finančné prostriedky navrhované v sume 60 000 €, len teraz prišli 

cenové ponuky, kotol do bytového domu č. 1135 je v sume cca 19 500 €, kotol do bytového domu 

č. 1136 je v sume cca 26 500 €. Je potrebné to schváliť na tomto zasadnutí MsZ, pretože ide 

o havarijný stav, do konca februára 2021 musia byť urobené revízie kotlov, ak sa nepodpíše zmluva 

s dodávateľom, ktorý to má vyriešiť, bude mesto musieť znovu požiadať o revízie, ktoré by stáli 
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viac ako 2 000 € z fondu opráv. Následne na finančnej komisii by bol spracovaný splátkový 

kalendár, ktorý by bol schválený na nasledujúcom MsZ.  

 Pán poslanec Laskavý sa opýtal, ktorá firma vyhrala súťaž na výmenu kotlov a kedy sa 

začne s ich výmenou. Pani primátorka odpovedala, že súťaž vyhrala firma Remonta, ktorá dala 

mestu  najnižšiu ponuku, reálne nastúpia do 3 dní od podpísania zmluvy. V rámci zmluvy budú 

zaviazaní urobiť aj revízie v cene obstarania kotlov.  

 Pani poslankyňa Butášová Bidleňová sa vrátila k fondu opráv, ktorý sa navyšoval na 

minulom zasadnutí MsZ, opýtala sa, či navýšená suma bola adekvátna k stavom, v akom sa 

nachádzajú bytové domy. Pani primátorka odpovedala, že adekvátne to nie je, nevie sa presne 

povedať, či obnos finančných prostriedkov, ktorý išiel do fondu opráv na jednotlivé bytové domy 

bol rozložený správne. Berie sa stav, aký je, každý rok sa tvorí fond opráv, ktorý je súčasťou 

nájomného. Vzhľadom k tomu, že na ul. Topoľovej boli obstarávacie ceny nízke, tak sú nízke aj 

fondy opráv. Mesto nemôže zo zákona zvýšiť vyššie nájomné, už teraz bolo navýšené na maximum, 

ktoré odsúhlasila sociálna komisia.  

  

 

Uznesenie číslo 432/2021 

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“) použitie 

rezervného fondu vo výške 45 000,00€ na vybudovanie stojísk pre polopodzemné kontajnery. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           7  

Za:                                     7 - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička, doc. Ing. Andrea Sujová, PhD., Mgr. Sáša Butášová 

Bidleňová, Mgr. Michaela Mikušková, Ing. Dušan Hancko                                   

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

  

Uznesenie číslo 433/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

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“) použitie 

rezervného fondu vo výške 65 000,00€ na vybudovanie skateparku a detských ihrísk. 

 

 

 



Č.j.     324-796/2021                     Mesto Sliač.      Zápisnica z 20. rokovania MsZ dňa 25.02.2021 

 

 

 

7 
 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           7  

Za:                                     7 - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička, doc. Ing. Andrea Sujová, PhD., Mgr. Sáša Butášová 

Bidleňová, Mgr. Michaela Mikušková, Ing. Dušan Hancko                                   

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

Uznesenie číslo 434/2021 

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“) použitie 

rezervného fondu vo výške 46 000,00€ na rekonštrukciu plynových kotolní v bytových domoch na 

ul. Topoľovej, v Sliači ( 26 500,00 € na BD 1136 a 19 500,00€ na BD 1135 ) ako návratnú pôžičku, 

následne hradenú z fondu opráv a podpísanie zmluvy s výhercom vyhláseného verejného 

obstarávania s názvom „Rekonštrukcia plynových kotolní v BD na ul. Topoľovej v Sliači “  

a 

ž i a d a  

primátorku mesta Sliač, Ing., Mgr. et Mgr. Ľubicu Balgovú, aby na najbližšom MsZ, konanom 

v zasadacej miestnosti mesta Sliač, predložila návrh splátkových kalendárov z fondu opráv 

jednotlivých bytových domov. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           7  

Za:                                     7 - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička, doc. Ing. Andrea Sujová, PhD., Mgr. Sáša Butášová 

Bidleňová, Mgr. Michaela Mikušková, Ing. Dušan Hancko                                   

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

Uznesenie číslo 435/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

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“) rozpočtové 

opatrenie č. 1/2021 v rozsahu : 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           7  

Za:                                     7 - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička, doc. Ing. Andrea Sujová, PhD., Mgr. Sáša Butášová 

Bidleňová, Mgr. Michaela Mikušková, Ing. Dušan Hancko                                   

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

7. Oprava uznesení 

 Dôvodovú správu k bodu predložil p. Petroch – právnik mesta. Uviedol, že zo zistení 

hlavnej kontrolórky vyplynulo, že uznesenie č. 408 sme opakovane schválili pod tým istým číslom, 

ale iný dodatok. Navrhuje sa opravným uznesením len zmena týkajúca sa prečíslovania, a súčasne 

oprava titulnej stránky VZN. Tým, že VZN bolo dňa 17.12.2020 riadne zverejnené na úradnej tabuli 

mesta, bola splnená zákonná podmienka jeho účinnosti od 1.1.2021. Jedná sa len o opravu VZN, 

jeho formálnych nedostatkov, ktoré tam boli. Pani primátorka ku chybe uviedla, že boli zavedené 

opatrenia, aby už ku nej v budúcnosti nedošlo.  

 Pani poslankyňa Butášová Bidleňová uviedla, že tento dodatok nebol prerokovaný na 

komisii kultúry, mládeže, vzdelávania a športu, ktorej sa toto VZN týka. Do budúcna požiadala, aby 

takéto dodatky, týkajúce sa školstva boli prerokované aj v tejto komisii. Z dôvodovej správy jej nie 

je dosť jasné, či tento Dodatok č. 2 nahrádza Dodatok č. 1. Pani primátorka uviedla, že tieto veci 

boli vždy riešené len na komisii finančnej, pretože išlo výlučne iba o finančné veci. V roku 2020 

bol prijatý Dodatok č.1, ktorým sa znižuje platba na 80%, školské zariadenia sú povinné túto 

dotáciu zúčtovať mestu a vrátiť finančné prostriedky o obnos finančných prostriedkov, ktoré im 

Zdroj EK Pred zmenou Zmena Po zmene

46 454001 0,00 110 000,00 110 000,00

0,00 110 000,00 110 000,00

4 706 562,00 110 000,00 4 816 562,00

0,00

4 816 562,00 €      

Progra

m
Názov KZ FK EK Pred zmenou Zmena Po zmene

13.7.2. plochy pre kontajnery v obytných zónach 46 0443 717001 0,00  45 000,00  45 000,00  

13.7.3. detské ihriská 46 0443 717001 0,00  65 000,00  65 000,00  

0,00 110 000,00 110 000,00 

rozpočet 2021 rozdiel medzi príjmami a výdavkami spolu : 4 706 562,00 110 000,00 4 816 562,00 

0,00

4 816 562,00 €konečný zostatok výdavkovej časti celkového rozpočtu mesta  na r. 2021 po schválených úpravách 

výstavba skateparku a dobudovanie detských ihrísk

sumár výdavkov za schválený rozpočet 2021  pred zmenou sumár výdavkov za schválený rozpočet 2021  po zmene 

započítanie zmien v interných rozpočtoch RO do celkového stavu výdavkovej časti celkového rozpočtu mesta  

dobudovanie stojísk pre polopodzemné kontajnery

Rezervný fond zapojenie finančných prostriedkov z RF na dobudovanie stojísk pre 

spolu : 

sumár príjmov za schválený rozpočet 2021  pred zmenou sumár príjmov za schválený rozpočet 2021  po zmene 

započítanie zmien v interných rozpočtoch RO do celkového stavu príjmovej časti celkového rozpočtu mesta - 

konečný zostatok príjmovej časti celkového rozpočtu mesta na r. 2021 po schválených úpravách 

Výdavková časť :

Komentár

Príjmová časť :

Názov Komentár



Č.j.     324-796/2021                     Mesto Sliač.      Zápisnica z 20. rokovania MsZ dňa 25.02.2021 

 

 

 

9 
 

 

poskytne štát. Tento Dodatok č.1 stále platí. Dodatok č. 2 od 1.1.2021 stanovuje výšku normatívu 

pre školy a školské zariadenia. Obidva dodatky k VZN sú platné.  

   

Uznesenie číslo 436/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

1. Opravu uznesenia č. 408 zo dňa 14.12.2020 tak, že Dodatok k Všeobecne záväznému nariadeniu 

č. 10/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka ZUŠ, dieťaťa v materskej škole 

a dieťaťa školského zariadenia má poradové číslo 2 a je jeho neoddeliteľnou súčasťou. 

2. Opravu titulnej strany a čl. 6, bodu 2) Dodatku č. 2 k VZN č. 10/2019 podľa predloženého 

návrhu. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           7  

Za:                                     7 - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička, doc. Ing. Andrea Sujová, PhD., Mgr. Sáša Butášová 

Bidleňová, Mgr. Michaela Mikušková, Ing. Dušan Hancko                                   

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

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

fyzickej osoby - schválenie   

8.1 Kúpna zmluva o nadobudnutí pozemkových nehnuteľností do majetku mesta Sliač od 

fyzickej osoby – Fulop 

 Dôvodovú správu k bodu predložil p. Petroch – právnik mesta. Už na pracovnom stretnutí 

s poslancami na MsÚ podrobne vysvetlil túto problematiku. Mesto sa môže stať minimálne v 1/8 

podielu podielnikom spoločnej nehnuteľnosti pri cintoríne v Hájnikoch. Požiadal poslancov 

o odsúhlasenie minimálne dvoch vecí, týkajúce sa p. Kócha a p. Rellovej. Pani primátorka 

informovala, že sa jedná o pozemky v oblasti cintorína v Hájnikoch, ktorý je potrebné rozšíriť. Dal 

sa vypracovať znalecký posudok, na základe toho stanovil znalec sumu za 1 m2 7,84 €.  

 Pani poslankyňa Butášová Bidleňová uviedla, že na neformálnom stretnutí poslancov pani 

poslankyňa Sujová povedala, že podklady k tejto problematike neboli správne, opýtala sa, či sú už 

tieto podklady správne.  

 Pani poslankyňa Sujová uviedla, že posielala aj návrh na úpravu uznesení, ide o to, že časť 

A, kde sa berie na vedomie plnenia uznesenia sa vzťahuje len v prípadoch, keď mesto predáva 

majetok, a že táto informácia bola zverejnená na úradnej tabuli. Keďže ide o kúpu pozemkov, 

zámer nie je potrebné zverejňovať na úradnej tabuli. V bode B, kde sa schvaľuje kúpa podielov, je 

v poriadku. Opýtala sa, či bude prijaté aj ďalšie uznesenie, kde sa bude schvaľovať uzatvorenie 

kúpnej zmluvy, nakoľko už v minulosti bol problém, že uzavretie kúpnej zmluvy nebolo schválené 

MsZ. Pani primátorka navrhla vylúčiť písmeno A z uznesenia, navrhla doplniť do uznesenia, že 

kúpa podielu bude schválená na základe kúpnej zmluvy.  
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 Pani Škorňová – hlavná kontrolórka uviedla, že je potrebné schváliť uzavretie kúpnej 

zmluvy.  

   

Uznesenie číslo 437/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

A)    s ch v a ľ u j e 

kúpu podielu 1/12 k celku, o výmere 936,16 m2, na pozemkovej nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 

2136, druh pozemku orná pôda o výmere 11 234 m2, parcela registra E KN č. 601/1, k. ú. Hájniky, 

od vlastníka Milana Fülőpa, rod. Fülőp, nar. 26.02.1965, bytom Lučenská 438/6, 990 01 Veľký 

Krtíš, za jednotkovú cenu určenú znaleckým posudkom znalca Ing. Branislava Hegera, č.52/2020, 

vo výške 7,84 €/m2, spolu za kupovaný podiel  1/12 k celku 7 339,50 €. 

B)   s ch v a ľ u j e 

uzatvorenie kúpnej zmluvy s Milanom Fülőpom, na kúpu podielu 1/12 parcely registra E  

KN č. 601/1, k. ú. Hájniky za sumu 7 339,50 € .  

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           7  

Za:                                     7 - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička, doc. Ing. Andrea Sujová, PhD., Mgr. Sáša Butášová 

Bidleňová, Mgr. Michaela Mikušková, Ing. Dušan Hancko                                   

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

Uznesenie číslo 438/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

A)    s ch v a ľ u j e 

kúpu podielu 1/8 k celku, o výmere 1404,25 m2, na pozemkovej nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 

2136, druh pozemku orná pôda o výmere 11 234 m2, parcela registra E KN č. 601/1, k. ú. Hájniky, 

od vlastníka Pavla Kócha, rod. Kóch, nar. 06.05.1984, bytom ČSA 38/72, Sliač 962 31, za 

jednotkovú cenu určenú znaleckým posudkom znalca Ing. Branislava Hegera, č.52/2020, vo výške 

7,84 €/m2, spolu za kupovaný podiel 1/8 k celku 11 009,32 €. 

B)    s ch v a ľ u j e 

uzatvorenie kúpnej zmluvy s Pavlom Kóchom, na kúpu podielu 1/8 parcely registra E  

KN č. 601/1, k. ú. Hájniky za sumu 11 009,32 € . 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           7  
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Za:                                     7 - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička, doc. Ing. Andrea Sujová, PhD., Mgr. Sáša Butášová 

Bidleňová, Mgr. Michaela Mikušková, Ing. Dušan Hancko                                   

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

   

Uznesenie číslo 439/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

A)    s ch v a ľ u j e 

kúpu podielu 1/8 k celku, o výmere 1404,25 m2, na pozemkovej nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 

2136, druh pozemku orná pôda o výmere 11 234 m2, parcela registra E KN č. 601/1, k. ú. Hájniky, 

od vlastníka Anny Rellovej, rod. Tureková, trvale bytom Poľnohospodárska 1, Banská Štiavnica 

969 01, za jednotkovú cenu určenú znaleckým posudkom znalca Ing. Branislava Hegera, č.52/2020, 

vo výške 7,84 €/m2, spolu za kupovaný podiel 1/8 k celku 11 009,32 €. 

B)    s ch v a ľ u j e 

uzatvorenie kúpnej zmluvy s Annou Rellovou, na kúpu podielu 1/8 parcely registra E  

KN č. 601/1, k. ú. Hájniky za sumu 11 009,32 € . 

 
Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           7  

Za:                                     7 - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička, doc. Ing. Andrea Sujová, PhD., Mgr. Sáša Butášová 

Bidleňová, Mgr. Michaela Mikušková, Ing. Dušan Hancko                                   

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

Uznesenie číslo 440/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

A)    s ch v a ľ u j e 

kúpu podielu 1/12 k celku, o výmere 936,16 m2, na pozemkovej nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 

2136, druh pozemku orná pôda o výmere 11 234 m2, parcela registra E KN č. 601/1, k. ú. Hájniky, 

od Márii Sokobovej, rod. Burčová, nar. 19.08.1964, bytom Železničná 844/21, Veľký Krtíš 990 01, 

za jednotkovú cenu určenú znaleckým posudkom znalca Ing. Branislava Hegera, č.52/2020, vo 

výške 7,84 €/m2, spolu za kupovaný podiel  1/12 k celku 7 339,50 €. 

 

B)    s ch v a ľ u j e 

uzatvorenie kúpnej zmluvy s Máriou Sokobovou, na kúpu podielu 1/12 parcely registra E  

KN č. 601/1, k. ú. Hájniky za sumu 7 339,50 € . 
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Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           7  

Za:                                     7 - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička, doc. Ing. Andrea Sujová, PhD., Mgr. Sáša Butášová 

Bidleňová, Mgr. Michaela Mikušková, Ing. Dušan Hancko                                   

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

9. Plán zasadnutí MsZ na rok 2021 

 Dôvodovú správu k bodu predložila pani primátorka. Pred minulým zastupiteľstvom bol 

stanovený plán zasadnutí tak, aby sa zasadnutie MsZ konalo raz za tri mesiace. Vzhľadom k tomu, 

že 18.02.2021 MsZ nebolo uznášania schopné, bolo presunuté na 25.02.2021. Plán zasadnutí MsZ 

je rozložený tak, aby sa zasadnutie MsZ nekonalo v lete. Z mimoriadne dôležitých udalostí môže 

byť zasadnutie MsZ zvolané aj mimo uvedených stanovených termínov.  

 

- 19. Zasadnutie MsZ – 18.02.2021 

- 20. Zasadnutie MsZ – 25.02.2021 

- 21. zasadnutie MsZ – 18.03.2021 

- 22. zasadnutie MsZ – 17.06.2021 

- 23. zasadnutie MsZ – 16.09.2021 

- 24. zasadnutie MsZ – 11.11.2021 

- 25. zasadnutie MsZ – 09.12.2021 

 

Uznesenie číslo 441/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

plán zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2021: 

 

19. zasadnutie MsZ – 18.02. 2021 

20. zasadnutie MsZ  – 25.02.2021 – online 

21. zasadnutie MsZ  – 18.03.2021  

22. zasadnutie MsZ – 17.06. 2021 

23. zasadnutie MsZ – 16.09. 2021 

24. zasadnutie MsZ – 11.11. 2021 

25. zasadnutie MsZ – 09.12. 2021 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           7  
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Za:                                     7 - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička, doc. Ing. Andrea Sujová, PhD., Mgr. Sáša Butášová 

Bidleňová, Mgr. Michaela Mikušková, Ing. Dušan Hancko                                   

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

10. Podpora rozvoja Kúpeľov Sliač a. s. 

 Pani primátorka uviedla, že sa ospravedlňuje, že materiál k tomu bodu posielala až dnes, a to 

z dôvodu, že riaditeľ kúpeľov ju oslovil až dnes s touto požiadavkou, či by mesto mohlo podporiť 

rozvoj kúpeľov. Informoval, že prebieha urbanisticko-architektonická súťaž pre Obnovu a rozvoj 

Kúpeľov Sliač s cieľom pripraviť koncepciu rozvoja kúpeľov na najbližšie roky a zabezpečiť tým 

trvalý rozvoj kúpeľov aj samotného mesta Sliač.  

 Pani poslankyňa Sujová navrhla opraviť v uznesení berie na vedomie na formuláciu súhlasí.    

 

Uznesenie číslo 442/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ú h l a s í 

že Mesto Sliač vyjadruje podporné stanovisko rozvoju kúpeľov Sliač, podporuje snahu spoločnosti 

Kúpele Sliač a.s. vyhlásiť urbanisticko – architektonickú súťaž pre Obnovu a rozvoj Kúpeľov Sliač 

s cieľom pripraviť koncepciu rozvoja kúpeľov na najbližšie roky a zabezpečiť tým trvalý rozvoj 

kúpeľov aj samotného mesta Sliač.  

Mesto Sliač taktiež deklaruje podporu Kúpeľom Sliač a.s. vo všetkých procesoch súvisiacich 

s rozvojom v oblasti poskytovania kúpeľnej zdravotnej starostlivosti a kúpeľníctva.   

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           7  

Za:                                     7 - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička, doc. Ing. Andrea Sujová, PhD., Mgr. Sáša Butášová 

Bidleňová, Mgr. Michaela Mikušková, Ing. Dušan Hancko                                   

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

11. Informácie primátorky (vrátane informácie o R2) 

 Pani primátorka informovala, že mesto opätovne podalo projekt na MŠ J. Cikkera na 

zateplenie fasády a strechy, do projektu sa zapracoval aj enviro-spektrálny aspekt a to vybudovanie 

zberných nádrží na vodu. Ďalej mesto podalo projekt vodu a kanál na ul. Mlynskej a Továrenskej, 

ďalej projekt z envirofondu na zametacie čistiace auto. Pani primátorka pozitívne ohodnotila 

prijatie uznesenia ohľadom rozvoja kúpeľov a tiež deklarovanie vzájomnej spolupráce s kúpeľmi, 

aby sa kúpele ďalej rozvíjali. V rámci celoplošného skríningového testovania informovala, že od 

1.4.2021 končí na Vojenskej poliklinike Sliač Mobilné odberové miesto (MOM), pretože tam bude 
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očkovacie centrum. Mesto Sliač bude robiť preto kroky, aby mohla byť na území mesta MOM, aby 

sa občania nemuseli chodiť testovať do iných miest. Informovala, že testovanie, ktoré mesto robí 

každý víkend štát prepláca, reálne mesto dostalo cca 13 900 €, plus mesto dostalo finančné 

prostriedky od obcí, ktoré zastrešovalo, ešte má prísť na mesto cca 27 000 € od Okresného úradu. 

Zatiaľ sa nerieši použitie týchto finančných prostriedkov, požiadala o usmernenie Úniu miest aj 

ZMOS ako ich správne účtovať a použiť. Občanom nad 60 rokov mesto rozdávalo respirátory, dala 

sa vypracovať aj cenová ponuka na vitamíny.  

 Pani primátorka ohľadom R2 informovala, že prebieha nová EIA, v januári mesto podalo 

k nej pripomienky, mesto oslovila aj NDS. Nová EIA, ktorú zverejnilo Ministerstvo životného 

prostredia, obsahuje aj bledomodrý variant, variant cez Sliač je len jedna z možností.  

 Pani primátorka uviedla, že po sociálnych sieťach sa šíria nepravdivé a zavádzajúce  

informácie ohľadne odpadov. Konkrétne ide o úľavu za poplatok za komunálny odpad v prípade, ak 

niekto vlastní kompostér. U nás takáto úľava možná nie je. Zákon o tejto možnosti hovorí, ale je 

potrebné to mať zapracované vo VZN a tiež, kedy je to možné zapracovať do VZN. V priebehu 

marca bude do každej domácnosti rodinného domu distribuovaný dotazník, či si občania zabezpečia 

vlastný kompostér, ale im ho zabezpečí mesto. Potom bude vo VZN jasne zadefinované, kto bude 

mať nárok na úľavu, bude ju mať ten, kto si zabezpečí vlastný kompostér. Ak kompostér dodá do 

domácnosti mesto, úľava bude možná len po jeho splatení. Sú to veci, ktoré sa len pripravujú, do 

30.6.2021 by mali byť komunitné kompostéry. Ďalej požiadala poslancov, aby vplývali na svoje 

okolie, pretože bordel, ktorý sa kopí pri kontajneroch, je neskutočný, nachádzajú sa tam krabice aj 

nábytok aj napriek tomu, že máme v meste kompostáreň. Potom občania nemôžu očakávať zníženie 

poplatku za komunálny odpad. K zvýšenej frekvencii separovaného odpadu uviedla, že za minulý 

rok sme mali určitú úroveň triedenia, na základe ktorej sa určí počet kontajnerov na separovaný 

odpad, nie je možné mať viac kontajnerov.  

 Pán poslanec Laskavý tlmočil požiadavky od občanov, že nádoby na separovaný odpad im 

nepostačujú na množstvo odpadu, ktorý vyseparujú, požadujú zvýšiť frekvenciu vývozu. Pani 

primátorka uviedla, že je možné mať aj viac nádob na separovaný odpad, spoločnosť im to vyvezie.  

 Pán poslanec Laskavý sa opýtal, prečo sa aspoň raz do mesiaca nevyváža spred rodinných 

domov elektroodpad, nie každý má možnosť odniesť ho do kompostárne. Pani primátorka 

odpovedala, že je to platená služba navyše. Spoločnosť odváža elektroodpad priamo z kompostárne 

a ešte mestu za túto službu zaplatí. Mesto sa týmto snaží znižovať poplatky za odpad. Ak budú 

občania ochotní platiť viac za komunálny odpad, tak potom sa táto služba môže zaviesť.  

 Pani poslankyňa Butášová Bidleňová navrhla hľadať riešenie zberu elektroodpadu, nie 

všetci obyvatelia majú možnosť ho zaniesť na kompostáreň, mesto vynakladá veľké finančné 

prostriedky na veľkoobjemové kontajnery a efekt sa zatiaľ nedostavil. Mesto by malo hľadať 

riešenia, ako vychádzať občanom v ústrety.  

 Pani primátorka uviedla, že sa mesto tým bude zaoberať, ale problém, ktorý mestu vzniká 

pri zbere akéhokoľvek odpadu technickými službami, alebo kýmkoľvek je ten, že ide o nebezpečný 

odpad, na ktorý je potrebné mať iné oprávnenia.  

 

Uznesenie číslo 443/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

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

 

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

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           7  

Za:                                     7 - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička, doc. Ing. Andrea Sujová, PhD., Mgr. Sáša Butášová 

Bidleňová, Mgr. Michaela Mikušková, Ing. Dušan Hancko                                   

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

12. Rôzne 

 Pán poslanec Laskavý informoval, že prišiel za ním obyvateľ mesta Sliač Hájniky 

s informáciou od BBSK, odboru investícií, že pri plánovanej rekonštrukcii križovatky ciest mu bude 

jeho pozemok pri rodinnom dome vyvlastnený alebo vypracovaná naň nájomná zmluva. BBSK to 

argumentuje tým, že daný pozemok potrebuje. Pani primátorka navrhla, aby sa občan s tou 

informáciou obrátil v utorok na MsÚ, konkrétne na pani Zlatníkovú.  

 Pán poslanec Slavkovský uviedol, že pán Heneš písal poslancom pripomienky k VZN 

o odpadoch a tiež ich doručil aj na mesto. Opýtal sa, prečo ich mesto nezhrnulo do tvorby VZN. 

Pani primátorka uviedla, že pán Heneš doručil pripomienky, ktoré mesto riešilo, niektorým jeho 

pripomienkam mesto vyhovelo, ale niektoré z nich boli nereálne. Pani Výbohová mu zodpovedne 

na každú jeho otázku odpovedala. Pani primátorka mu napísala list, že by uvítala, aby prišiel osobne 

na MsÚ. Na list p. Heneš odpovedal, že nepríde z dôvodu núdzového stavu. Keď núdzový stav 

skončí, s p. Henešom sa pani primátorka určite stretne, veci, ktoré sa vyhodnotia, že by bolo 

potrebné dať do komisie, kde sa rieši odpad, tak sa tam budú riešiť.  

 Pán poslanec Slavkovský sa opýtal ohľadom otvorenia škôl. Opýtal, že keď sme označení 

ako čierny okres, aké budú prísnejšie hygienické obmedzenia v prípade otvorenia škôl. Ďalej sa 

opýtal, koľko učiteľov je zaočkovaných. Pani primátorka uviedla, že otvorenie školy bolo 

konzultované s odborníkmi, s RÚVZ. Vzhľadom k tomu, že covid automat, manuály, ktoré máme 

sú nastavené tak, že je v nich napísané, že sa otváranie škôl neodporúča, ale nie je ani napísané, že 

je zakázané školy otvoriť. Napísala na RÚVZ, že mesto plánuje školu otvoriť, zároveň požiadala 

o usmernenia, ako máme ďalej postupovať, dodnes neprišlo z RÚVZ žiadne stanovisko. Ďalej pani 

primátorka uviedla, že pred prázdninami bola škola otvorená, v pondelok a v utorok boli niektoré 

deti pozitívne. Uviedla, že nie je reálne, aby sa tieto deti nakazili v škole, nakoľko inkubačná doba 

je 3-5 dní. Sú zvýšené bezpečnostné opatrenia, zvýšená je dezinfekcia, častejšie umývanie rúk, 

nosenie rúšok.  

 Pani poslankyňa Mikušková uviedla, že pánovi Henešovi zaslala aj zápisnicu z legislatívnej 

komisie, kde boli aj odpovede na jeho otázky. Tiež urgovala zaslanie odpovede z MsÚ, odpoveď 

bola relevantná, boli aj odpovede na jeho pripomienky k VZN. Nie všetky jeho pripomienky sa dali 

zapracovať. 

 Pani poslankyňa Sujová uviedla, že pánovi Henešovi zaslala odpovede na jeho otázky. Ďalej 

uviedla, že na decembrovom zasadnutí MsZ bolo prijaté uznesenie Vyhlásenie potreby aktualizácie 

územného plánu, od 1.3.2021 bude výzva visieť na úradnej tabuli, výzva bude otvorená do 

31.5.2021.  

 Pán poslanec Laskavý uviedol, že tiež pánovi Henešovi odpovedal rozsiahlym mailom. Pán 

Heneš ho požiadal ešte o ďalšie  odpovede na otázky, pán Laskavý uviedol, že v spolupráci s MsÚ 

mu bude na ne odpovedať.  
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 Pani poslankyňa Butášová Bidleňová sa opýtala, či sa už pracuje na revízii hmotného 

a nehmotného majetku mesta, týka sa to hlavne budov vo vlastníctve mesta Sliač. Pani primátorka 

odpovedala, že mesto dalo vypracovať cenovú ponuku od spoločnosti, ktorá robí revízie a opravy, 

tento rok by mala byť revízia hmotného a nehmotného majetku mesta vypracovaná.  

 Pani poslankyňa Butášová Bidleňová sa opýtala v akom stave je realizácia chladiacej 

komory pre dom smútku, či sa už začalo na tom pracovať. Pán prednosta Hruška odpovedal, že sa 

táto vec spomínala niekedy v novembri, kedy Okresný úrad zisťoval kapacitu márnic. Zvolen ako 

okresné mesto zvýšil túto kapacitu, a podľa informácii zo zasadnutia Krízového štábu je kapacita 

postačujúca.  

 Pani poslankyňa Butášová Bidleňová sa opýtala na postup ohľadom kúpy pozemkov pri 

cintoríne v Hájnikoch, či je lehota do 18.3.2021 dostatočná. Pani primátorka odpovedala, že sa 

vypracujú kúpnopredajné zmluvy, kým neprebehne zavkladovanie, mesto kupujúcich vyplácať 

nebude. Do najbližšieho zasadnutia MsZ bude predložené na schválenie uvoľnenie finančných 

prostriedkov.  

 Pani primátorka informovala, že je nutné dať urobiť projekt kúrenia sobášnej a rokovacej 

miestnosti.  

 

13. Slovo pre verejnosť    

 Pani primátorka uviedla, že sa nikto z verejnosti o slovo neprihlásil.   

 

14. Interpelácie poslancov 

 Pani poslankyňa Sujová sa vrátila k interpelácii z júna 2020. Uviedla, že z dnešného 

programu MsZ vypadol bod - Zoznam vykonaných opatrení na základe výsledkov z kontrol 

vykonaných hlavnou kontrolórkou mesta. Aby bolo možné v zmysle zákona riadne ukončiť 

kontroly je potrebné neodkladne predložiť tento zoznam hlavnej kontrolórke mesta. Pani primátorka 

odpovedala, že tento bod bude súčasťou programu zasadnutia najbližšieho fyzického MsZ.  

 Pani poslankyňa Butášová Bidleňová požiadala, aby na najbližšom zasadnutí MsZ bola 

pripravená informácia o stavoch na účtoch mesta, rezervných fondoch mesta.  

 Pán poslanec Laskavý sa opýtal na situáciu ohľadom Požiarnej zbrojnice, aká je situácia 

s nájomníkmi, aký je ďalší postup.  

 

15. Odpovede na interpelácie z predchádzajúceho MsZ 

 Pani primátorka odpovedala na interpeláciu z minulého zasadnutia, peňažný fond bol 

vytvorený, boli naň presunuté všetky finančné prostriedky, ktoré boli naplánované.  

    

16. Záver 

 Pani primátorka ukončila online zasadnutie MsZ a poďakovala poslancom za účasť na 

zasadnutí.  

 

 

 

 

        Ing., Mgr. et Mgr. Ľubica Balgová 

          primátorka mesta 

 

 

Mgr. Michaela Mašurová, zapisovateľka 
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Ing. Dušan Hruška, prednosta MsÚ    ............................................... 

 

        

Overovatelia zápisnice : 

 

 

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

 

Ondrej Laskavý, overovateľ                ................................................. 
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Príloha č.1 

 

  MsZ dňa 14.12.2020   

395. 3 Voľba návrhovej komisie Nevyhodnocuje 

sa 

 

396. 4 Schválenie programu MsZ Nevyhodnocuje 

sa 

 

397. 4 Schválenie programu MsZ Nevyhodnocuje 

sa 

 

398. 5 Správa o plnení uznesení Nevyhodnocuje 

sa 

 

399. 6 Vymenovanie nového poslanca MsZ Nevyhodnocuje 

sa 

 

400. 7 Správa o činnosti a Rozbor hospodárenia Mestského kultúrneho 

strediska za rok 2019 

Nevyhodnocuje 

sa 

 

401. 8 VZN 06/2020 O nakladaní s komunálnym odpadom a drobným 

stavebným odpadom 

Vyvesené na 

úradnú tabuľu 

 

402. 9 VZN 09/2020 O miestnom poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady 

Vyvesené na 

úradnú tabuľu 

 

403. 10 VZN 03/2020 O poskytovaní dotácií a finančných príspevkov 

z rozpočtu mesta Sliač 

Vyvesené na 

úradnú tabuľu 

 

404. 11 VZN 05/2020 Prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta 

Sliač 

Vyvesené na 

úradnú tabuľu 

 

405. 12 Dodatok č.1 k Zásadám hospodárenia s majetkom mesta Sliač Vyvesené na 

úradnú tabuľu 

 

406. 13 Vyhlásenie prieskumu potreby aktualizácie územného plánu mesta 

Sliač 

Bude vyvesené 

po vypracovaní 

(1.3. – 31.5. 

2021) 

 

407. 14 Rokovací poriadok komisií Zverejnený na 

stránke mesta 

 

408. 15 VZN 10/2020 Dodatok č.1 O určení výšky dotácie na prevádzku a 

mzdy na žiaka/dieťa od 1.1.2021 

Vyvesené na 

úradnú tabuľu 

 

409. 16 Zvýšenie nájmu Topoľová Zvýšenie nájmu 

je zapracované 

 

410. 17 Rozpočtové opatrenia ZŠ A. Sládkoviča zapracované  

411. 17 Rozpočtové opatrenia MŠ J. Cikkera zapracované  

412. 17 Rozpočtové opatrenia vratka nevyčerpaných finančných 

prostriedkov do rezervného fondu 

zaúčtované  

413. 17 Rozpočtové opatrenia zaúčtované  

414. 18 Prevod správy majetku mesta športová hala Splnené, zmluvy 

podpísané 

 

415. 18 Prevod správy majetku mesta Infocentrum Splnené, zmluvy 

podpísané 

 

416. 19 Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Nevyhodnocuje  
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Sliač a členov komisií pri Mestskom zastupiteľstve mesta Sliač sa 

417. 20 Schválenie loga DHZM Nevyhodnocuje 

sa 

 

418. 21 Vstup mesta Sliač do UMR –„Spolupráca na príprave Integrovanej 

územnej stratégie udržateľného mestského rozvoja Zvolen“ 

Nevyhodnocuje 

sa 

 

419. 22 Schválenie dotácie z EF na kanalizáciu a vodovod Mlynská a 

Továrenská a zametacieho stroja 

Žiadosti podané  

420. 23 Rozpočet 2021 a výhľady na roky 2022, 2023 V plnení Stanovisko HK 

421. 23 Rozpočet 2021 a výhľady na roky 2022, 2023 V plnení Predloženie 

plnenia 

422. 23 Rozpočet 2021 a výhľady na roky 2022, 2023 V plnení korona 

423. 23 Rozpočet 2021 a výhľady na roky 2022, 2023 V plnení dotácie 

424. 24 Preplatenie dovolenky V plnení  

425. 25 Stanovenie poplatkov za odber vody v Sampore na rok 2021 V plnení  

426. 26 Informácie primátorky /vrátane informácie oR2/ Nevyhodnocuje 

sa 

 

427. 27.1 Rôzne -Odvolanie člena OOCR z dozornej rady Nevyhodnocuje 

sa 

 

 

 

 

 

 

 

 


