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  Z á p i s n i c a 

 z 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva (MsZ) v S l i a č i  konaného dňa 18. marca 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 :     Ing. František Lukáč 

                                               

 

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. Zámeny pozemkov 

      6.1 Kúpele Sliač a.s. 

      6.2 COOP Jednota  

  7. Sklady KLM 

  8. Podpis zmluvy s víťazom VO na „ihrisko“ 

  9. Rozpočtové opatrenia 

10. Správa hlavnej kontrolórky mesta Sliač 

11. Plán činnosti hlavnej kontrolórky mesta na 1. polrok 2021 

12. Správa o vyhodnotení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených plánova- 

      nými kontrolami hlavnej kontrolórky mesta Sliač za rok 2019 – 2020 

13. Informácie primátorky /vrátane informácií o R2/ 

14. Rôzne 

15. Slovo pre verejnosť 

16. Interpelácie poslancov 

17. Odpovede na interpelácie z predchádzajúceho MsZ 

18. Záver 

 

1.  Otvorenie  

 Rokovanie 21. zasadnutia mestského zastupiteľstva otvorila a viedla primátorka mesta Ľubica 

Balgová, ktorá privítala všetkých prítomných. Skonštatovala, že MsZ bolo zvolané v zmysle zákona 

č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. Bolo zvolané pozvánkou zaslanou poslancom, 

mailom aj pozvánkou zverejnenou na webovej stránke mesta. Pani primátorka skonštatovala, že MsZ je 

uznášania schopné, zo všetkých 11 poslancov je prítomných 10 poslancov. Ospravedlnil sa pán 

poslanec Lukáč.  

 

2.  Určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice 
 Primátorka mesta určila za zapisovateľku zápisnice p. Michaelu Mašurovú – zamestnankyňu 

MsÚ Sliač, za overovateľov zápisnice určila p. poslankyňu Michaelu Mikuškovú a p. poslanca 

Mareka Moravčíka.    
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3.  Voľba návrhovej komisie  

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

Roberta Urbanca. 

 

Uznesenie číslo 444/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

Mgr. art. Petra Kocúra a Ing. Róberta Urbanca za členov návrhovej komisie. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                          10  

Za:                                     9 - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička, doc. Ing. Andrea Sujová, PhD., Ing. Robert Urbanec, Marek 

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

Proti:  

Zdržali sa:                          1- Mgr. art. Peter Kocúr 

Nehlasovali: 

 

4.  Schválenie programu MsZ 

 Pani primátorka uviedla, že program dnešného MsZ má 18 bodov a následne ho prečítala. 

 Pán poslanec Laskavý sa opýtal, ako bude prebiehať bod Slovo pre verejnosť. Pani primátorka 

uviedla, že dnešné zastupiteľstvo je síce verejné,  ale vzhľadom na nariadenie Regionálneho úradu 

verejného zdravotníctva, že verejnosť sa zasadnutia nemôže zúčastniť z dôvodu, že sa nachádzame 

v čiernom okrese, zároveň je zákaz vychádzania, verejnosť sa môže zapojiť do diskusie prostredníctvom 

mailov alebo telefonicky.  

 Pán poslanec Moravčík podal návrh na stiahnutie bodu č.8, nakoľko nie je dostatočne 

pripravený, chýba vizualizácia, nie je jeho súčasťou zmluva, ktorá je predmetom rokovania tohto bodu. 

K bodu č. 6 uviedol, že dňa 12.3.2021 mali byť poslané k bodu dokumenty. Minimálne 6 dní pred 

zasadnutím MsZ majú byť k bodom doručené materiály. K bodu č. 12 dostal materiály včera.  

 Pani primátorka v zmysle Rokovacieho poriadku článku 6 uviedla, že materiály k bodom sa 

doručujú spravidla súbežne s pozvánkou. Zasadnutie zvoláva primátor mesta spravidla 6 dní pozvánkou 

pred termínom konania zasadnutia. Všetky body, ktoré boli spracované, boli aj zaslané. K bodu č. 6 

nedošli materiály načas z toho dôvodu, že geometrický plán bol doručený na mesto len v pondelok, 

kedy bol aj poslancom zaslaný. K návrhu stiahnutia bodu č. 8 pani primátorka uviedla, že mesto Sliač 

postupuje v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, obstaranie ihriska a akékoľvek práce sa riadia 

štyrmi zásadami. Prvá je zákazka malého rozsahu, potom je to zákazka s nízkou hodnotou, ďalej 

podlimitná a limitná zákazka. V čase pandémie je možné využiť aj priame rokovacie konanie. Keďže 

išlo o obstarávaciu cenu cca 64 000 €, bola použitá zákazka s nízkou hodnotou. Mesto oslovilo troch 

uchádzačov, ktorí boli aj zverejnení na webovej stránke mesta. Prebehlo verejné obstarávanie, bolo 

ukončené v utorok, kedy chodí do práce pani Zlatníková, so sumou 51 000 €. V rámci zmluvy má byť 

skatepark, ihrisko a priestor na cvičenie. Dala do pozornosti zásady hospodárenia, a to kompetencie pre 

nakladanie s majetkom mesta a kompetencie MsZ. MsZ schválilo použitie finančných prostriedkov na 

realizáciu detského ihriska. MsZ schvaľuje nadobudnutie hnuteľného majetku nad hodnotu 17 000 € 

v jednotlivom prípade, ani jedna vec nie je nad hodnotu 17 000 €. Ďalej uviedla, že má povinnosť 

oznámiť, aká zmluva sa ide podpísať, že mesto vysúťažilo nižšiu sumu, že firma, ktorá to ide robiť je 

slovenská. Na základe zásad hospodárenia sa nemusí zmluva schvaľovať v MsZ.  

 Pán poslanec Slavkovský uviedol, že nemá problém s verejným obstarávaním, pozitívne 

ohodnotil zníženú vysúťaženú sumu, ale ide sa schvaľovať podpis zmluvy, ktorú nevidel a neprečítal.  
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 Pán prednosta Hruška uviedol, že keď dostali poslanci materiál k tomu bodu, nebolo dokončené 

ešte verejné obstarávanie. Uviedol, že poslanci neschvaľujú zmluvu ako takú, schvaľuje sa podpis 

zmluvy, ktorá je aj zverejnená dlhšiu dobu, nakoľko sa jedná o verejné obstarávanie.   

 

Uznesenie číslo 445/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači  

s ch v a ľ u j e 

program 21. 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. Zámeny pozemkov  

6.1 Kúpele Sliač a.s. 

6.2 COOP Jednota 

7. Sklady KLM  

8. Podpis zmluvy s víťazom VO na „ihrisko“ 

9. Rozpočtové opatrenia   

10. Správa hlavnej kontrolórky mesta Sliač  

11. Plán činnosti hlavnej kontrolórky mesta na 1.polrok 2021 

12. Správa o vyhodnotení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených plánovanými 

kontrolami hlavnej kontrolórky mesta Sliač za rok 2019 – 2020 

13. Informácie primátorky /vrátane informácií o R2/ 

14. Rôzne 

15. Slovo pre verejnosť 

16. Interpelácie poslancov  

17. Odpovede na interpelácie z predchádzajúceho MsZ 

18. Záver 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                          10  

Za:                                     9  - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička, doc. Ing. Andrea Sujová, PhD., Ing. Robert Urbanec, Mgr. Sáša 

Butášová Bidleňová, Mgr. art. Peter Kocúr, Mgr. Michaela Mikušková, Ing. Dušan Hancko 

Proti:                                  1 – Marek Moravčík 
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Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

Pani primátorka dala hlasovať za pozmeňujúco návrh p. poslanca Moravčíka o stiahnutí bodu 

č.8.  

 

Uznesenie číslo 446/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači  

s ch v a ľ u j e 

zmenu programu 21. 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. Zámeny pozemkov  

6.1 Kúpele Sliač a.s. 

6.2 COOP Jednota 

7. Sklady KLM  

8. Rozpočtové opatrenia   

9. Správa hlavnej kontrolórky mesta Sliač  

10. Plán činnosti hlavnej kontrolórky mesta na 1.polrok 2021 

11. Správa o vyhodnotení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených plánovanými 

kontrolami hlavnej kontrolórky mesta Sliač za rok 2019 – 2020 

12. Informácie primátorky /vrátane informácií o R2/ 

13. Rôzne 

14. Slovo pre verejnosť 

15. Interpelácie poslancov  

16. Odpovede na interpelácie z predchádzajúceho MsZ 

17. Záver 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                          10  

Za:                                     8 - Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička, doc. Ing. Andrea Sujová, PhD., Ing. Robert Urbanec, Marek Moravčík, Mgr. Sáša 
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Butášová Bidleňová, Mgr. art. Peter Kocúr, Ing. Dušan Hancko                                   

Proti:  

Zdržali sa:                          2 - Ondrej Láskavý, Mgr. Michaela Mikušková 

Nehlasovali: 

 

5. Správa o plnení uznesení  

 Pán Hruška – prednosta MsÚ predložil správu o plnení uznesení (príloha č.1)  

 Pani Škorňová povedala pánovi prednostovi, že v rámci kontroly plnenia uznesení, oprava 

uznesenia č. 436/2021 nie je splnené, malo sa tiež opraviť uznesenie č. 358/2020.  

 Pán poslanec Moravčík uviedol, že nebol na predchádzajúcom zasadnutí MsZ, ale poslanci sa 

dohodli, že v rámci uznesenia č. 433/2021 bude vypracovaný návrh splátkového kalendára do 

rezervného fondu na najbližšom zasadnutí MsZ. 

 Pani primátorka odpovedala, že splátkový kalendár vypracovaný nie je, pretože odvtedy 

nezasadala finančná komisia. Ďalej uviedla, že verejné obstarávanie na dodávku kotlov síce bolo 

ukončené, ale pri rekonštrukcii sa môžu vyskytnúť nepredvídané výdavky, ktoré neboli súčasťou 

verejného obstarávania. Z uvedeného dôvodu nebol splátkový kalendár spracovaný.  

 Pán poslanec Urbanec uviedol, že na ostatnej finančnej komisii (online) boli predbežne 

predložené dva návrhy splátkového kalendára, jeden na viac rokov a druhý na menej, komisia sa bude 

splátkovým kalendárom zaoberať na ďalšom zasadnutí.  

 

Uznesenie číslo 447/2021 

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:                          10  

Za:                                    10 - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička, doc. Ing. Andrea Sujová, PhD., Ing. Robert Urbanec, Marek 

Moravčík, Mgr. Sáša Butášová Bidleňová, Mgr. art. Peter Kocúr, Mgr. Michaela Mikušková, Ing. Dušan Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

6. Zámeny pozemkov 

6.1 Kúpele Sliač a.s. 

 Pani primátorka uviedla, že sa jedná o zámenu pozemkov medzi mestom Sliač a Kúpeľmi. Jedná 

sa o višňový sad nad cintorínom v Rybároch, ktorý je vo vlastníctve Kúpeľov Sliač, tiež ide o cestu 

a parkovisko pri cintoríne a o pozemok pod cintorínom pri bytovom dome, tieto pozemky sú tiež vo 

vlastníctve Kúpeľov. Mesto ponúka na výmenu cestu, ktorá vedie od parkoviska až po Partizán. 

S kúpeľmi má mesto predjednané to, že sa dajú vypracovať znalecké posudky, jedna aj druhá strane je 

ochotná doplatiť rozdiel, ktorý môže vzniknúť na základe znaleckých posudkov, nakoľko ide rôznu 

výmeru aj bonitu pozemkov.  

 Pani poslankyňu Sujová za stavebnú komisiu uviedla, že to bolo na nej prerokované dňa 

26.6.2019 s tým, že je potrebné vypracovať nový znalecký posudok a pokračovať ďalej v aktivitách, 

zámena je prospešná pre mesto Sliač, komisia ďalej odporučila dohodnúť s kúpeľmi zriadenie vecného 

bremena pre mesto Sliač na ceste, ktorá vedie až k Starému Partizánu.   
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Uznesenie číslo 448/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

1. Zámer mesta Sliač zameniť nehnuteľnosť v majetku mesta, časť parcely registra E KN č. 1803/2, 

ostatná plocha (novovytvorená parcela C KN č. 864/9 zastavaná plocha v k. ú. Rybáre o výmere 

2307 m2) a celú parcelu registra E KN č. 1803/4, ostatná plocha (novovytvorená parcela C KN č. 

865 zastavaná plocha v k. ú. Rybáre o výmere 2003 m2) za nehnuteľnosti v majetku spoločnosti 

Kúpele Sliač, a. s. časť parcely registra C KN č. 495 v k. ú. Rybáre (novovytvorená parcela C KN č. 

495/2 ostatná plocha v k. ú. Rybáre o výmere 3414 m2), časť parcely registra C KN č. 496/1 ostatná 

plocha v k. ú. Rybáre (novovytvorená parcela C KN č. 496/12 v k. ú. Rybáre o výmere 1614 m2) a 

časť parcely registra C KN č. 499/2 ostatná plocha v k. ú. Rybáre (novovytvorená parcela C KN č. 

499/4 v k. ú. Rybáre o výmere 78 m2) v hodnote určenej znaleckým posudkom. 

 

2. Dôvody hodné osobitného zreteľa, za ktoré mestské zastupiteľstvo uznáva to, že pozemky, ktoré 

mesto dáva do zámeny, sú priľahlým pozemkom k pozemkom v areáli kúpeľov, vo vlastníctve 

spoločnosti Kúpele Sliač a. s. a Mesto Sliač získa pozemky ktoré z časti tvorí prístupová 

komunikácia, parkovisko pri cintoríne Rybáre, časť pozemku potrebného na rozšírenie cintorína 

Rybáre a časť pozemku potrebného na vybudovanie parkoviska pri bytovom dome. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                          10  

Za:                                    10 - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička, doc. Ing. Andrea Sujová, PhD., Ing. Robert Urbanec, Marek 

Moravčík, Mgr. Sáša Butášová Bidleňová, Mgr. art. Peter Kocúr, Mgr. Michaela Mikušková, Ing. Dušan Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

6.2 COOP Jednota 

 Pani primátorka informovala, že sa jedná o výmenu pozemkov vo vlastníctve spoločnosti COOP 

Jednota, ktoré mesto potrebuje na vybudovanie kruhového objazdu a ochranného pásma. Predtým ako 

prebehne výmena, vypracujú sa znalecké posudky, geometrický plán spracovala COOP Jednota. 

Predpokladá sa, že cena parcely, ktorú vymieňa mesto bude drahšia, ako cena pozemku, ktoré ponúka 

na výmenu COOP Jednota.  

Pani poslankyňa Sujová doplnila, že zámer bol na stavebnej komisii prerokovaný v priebehu 

rokov 2019 a 2020 štyrikrát, naposledy v marci 2021, nakoľko sa prerábala projektová dokumentácia 

supermarketu, ktorý tam chcú vybudovať. Aby bolo možné schváliť takúto zámenu v rámci zákona, 

mala by byť z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý musí byť jasne zadefinovaný, z pohľadu 

COOP Jednoty je to vybudovanie supermarketu a z pohľadu  mesta je to vybudovanie obkružnej 

križovatky.    

 

Uznesenie číslo 449/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e  

 

1. Zámer mesta Sliač zameniť nehnuteľnosť v majetku mesta, časť parcely registra C KN  č. 414/1, 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 205 m2 z celkovej výmery 1331 m2, zapísanej na LV 503, 

k.ú. Hájniky, obec Sliač vo vlastníctve Mesta Sliač v podiele 1/1 za pozemok registra C KN, časť 

parcely č. 414/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 210 m2 z celkovej výmery 2 284 m2, vo 
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vlastníctve spoločnosti COOP Jednota Krupina spotrebné družstvo, Svätotrojičné námestie 22, 

Krupina, PSČ 963 01, SR, IČO: 169021, v podiele 1/1, zapísanej na liste vlastníctva č. 892, k. ú. 

Hájniky, obec Sliač, v hodnote určenej znaleckým posudkom. 

 

2.    Dôvody hodné osobitného zreteľa, za ktoré mestské zastupiteľstvo uznáva to, že pozemok, ktorý 

mesto dáva do zámeny, je priľahlým pozemkom k pozemku vo vlastníctve spoločnosti COOP 

Jednota Krupina s. d. a mesto získa pozemok potrebný na realizáciu výstavby okružnej križovatky 

ulíc SNP, ČSA a Letecká. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                          10  

Za:                                    10 - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička, doc. Ing. Andrea Sujová, PhD., Ing. Robert Urbanec, Marek 

Moravčík, Mgr. Sáša Butášová Bidleňová, Mgr. art. Peter Kocúr, Mgr. Michaela Mikušková, Ing. Dušan Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

7. Sklady KLM 

 Pani primátorka informovala, že investor, ktorý chcel budovať sklady pri vstupe do mesta po 

dohode a rokovaniach od tohto zámeru ustúpil, je ochotný na vlastné náklady zmeniť územný plán, 

pričom mesto nebude súhlasiť s trasovaním R2.  

 Pani poslankyňa Sujová uviedla, že Zmeny a Doplnky č. 10 súvisia s aktualizáciou územného 

plánu, momentálne od 1.3.2021 prebieha výzva na prieskum potreby aktualizácie územného plánu 

mesta Sliač a bude trvať do 31.5.2021. Prišla žiadosť od spoločnosti KLM na začatie obstarávania 

Zmien a Doplnkov č. 10, na zmenu funkčného využitia územia Hájniky Juh z priemyselnej výroby na 

občiansku vybavenosť, boli doložené aj súhlasy majiteľov pozemkov, nakoľko investor nie je 

v súčasnosti majiteľom. Ďalší podnet prišiel z mesta Sliač, kde susediaca parcela má byť využitá na 

občiansku vybavenosť zelene a športu. Aby sa mohol začať proces obstarávania Doplnkov a Zmien č. 

10 je potrebné MsZ schváliť začatie tohto procesu obstarávania, čo bolo prerokované aj na komisii 

výstavby a územného rozvoja dňa 9.3.2021. Komisia prijala uznesenie s tým, že súhlasí so zmenou 

funkčného využitia lokality Hájniky Juh a odporúča to MsZ schváliť s podmienkou, že do projektovej 

dokumentácie nebude zakreslené trasovanie R2 cez kataster mesta Sliač.     

 

Uznesenie číslo 450/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

Mestské zastupiteľstvo 

s ch v a ľ u j e  

začatie obstarávania zmien a doplnkov č. 10 k platnému ÚPN M Sliač, schválenému uznesením MsZ č. 

71/2005 v znení neskorších zmien a doplnkov, 

1. v rozsahu: 

- zmeny územia výroby a výrobných služieb v lokalite  Hájniky – juh na obytné územie zástavby 

HBV, IBV  a občianskej vybavenosti, s výmerou cca 8,72 ha, podľa predloženého materiálu,  

- zmeny územia výroby a výrobných služieb a športovej plochy v lokalite  Hájniky – juh na obytné 

územie zástavby HBV, sociálnych služieb a športu, s výmerou cca 0,99 ha, podľa predloženého 

materiálu; 

 
2.  za podmienok, že ÚPN M Sliač zmeny a doplnky 10 bude obstaraný a spracovaný na náklady 

investora, zadávacie podmienky pre spracovanie zmien a doplnkov č. 10 ÚPN M Sliač budú 
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predložené na prerokovanie a schválenie MsZ v Sliači, investor zastaví proces EIA na sklady KLM, 

o čom predloží mestu písomný doklad a v projektovej dokumentácii sa nebude nachádzať žiadna 

informácia ani nákres trasovania R2, cez kataster mesta Sliač. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                          10  

Za:                                    10 - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička, doc. Ing. Andrea Sujová, PhD., Ing. Robert Urbanec, Marek 

Moravčík, Mgr. Sáša Butášová Bidleňová, Mgr. art. Peter Kocúr, Mgr. Michaela Mikušková, Ing. Dušan Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

8. Rozpočtové opatrenia 

 Dôvodovú správu k bodu Rozpočtové opatrenie č.2/2021 predložila p. Škarčáková (príloha č.2).  

 Pán poslanec Moravčík sa opýtal na sumu 12 000 € na nákup vozidla pre MsÚ. Myslí si, že na 

meste je dosť áut, a nesúhlasí s použitím finančných prostriedkov z rezervného fondu na kúpu vozidla. 

Ďalej sa opýtal, čo sa týmto autom plánuje voziť, keď je v dôvodovej správe napísané, že na sociálne 

účely. Mesto má auto, ktoré zakúpilo z dotácie od štátu, ktoré je práve určené na sociálne účely. Môže 

sa kúpiť auto, ale nie z rezervného fondu, využiť by sa mali projekty, alebo dotácie. Uviedol, že nie je 

správne v tejto pandemickej kríze kupovať auto. Navrhol, že by sa mohlo využívať na tento účel auto 

Škoda Octavia, opýtal sa, prečo sa menila štátna poznávacia značka na tomto aute. 

 Pani primátorka odpovedala, že štátna poznávacia značka sa menila z dôvodu namontovania 

ťažného zariadenia na aute. Toto auto má najazdené cca 311 000 km, auto využívajú technické služby. 

Mesto získalo dotáciu v roku 2017 na auto vo výške 9 000 €, v zmluve je jasne definované, že auto bude 

využívané len na sociálne účely, konkrétne na terénnu sociálnu službu. Uviedla, že zajtra vydá 

nariadenie, že toto auto, ktoré bolo zakúpené z dotácie, sa nemôže využiť na žiadne ďalšie použitie, tak 

bude musieť každý zamestnanec používať svoje súkromné auto, mesto bude vyplácať cestovné príkazy, 

čím mestu vzniknú vyššie náklady. Pani primátorka uviedla, že mesto nemôže využívať auto MsP, ani 

auto určené na sociálne účely, tretie auto používa ona. Mesto potrebuje auto pre ostatných referentov 

MsÚ, ktorí chodia aj do terénu. Neplánuje sa kúpa komfortného, luxusného auta, ale kúpa ojazdeného 

auta Citroen Berlingo po dohode s predajcom za sumu cca 10 800 €, je to auto, ktoré sa dá kedykoľvek 

využiť na prevoz materiálov. Mesto ešte stále zásobuje občanov pitnou vodou, nakupuje barely s vodou 

a nemá ich v čom dovážať. Ak by mesto zobralo auto technickým službám, potom vznikne zase potreba 

kúpy auta pre technické služby. Ďalej uviedla, že Škoda Octavia bola zakúpená v roku 2012 a je 

v dezolátnom stave, pretože bývalý primátor ho zdehonestoval. Mesto auto potrebuje na plnenie 

povinností, ktoré nám vyplývajú ako mestu.  

 Pán poslanec Moravčík uviedol, že nikde nie je napísané, že sa nemôže využívať auto MsP na 

iné účely. Ďalej uviedol, že predtým ako nastúpila ako primátorka, bolo do Octavie použitých 7 000 €, 

aby bolo v poriadku. Nevidí opodstatnenie kupovať ďalšie auto.   

 Pani primátorka uviedla, že auto MsP nemôžu používať radoví zamestnanci.  

 Pani poslankyňa Butášová Bidleňová uviedla, že zvažovať kúpu motorového vozidla by bolo 

najlepšie po spracovaní záverečného účtu mesta. Odôvodnenie kúpy motorového vozidla v dôvodovej 

správe nie je postačujúce.  

 Pán poslanec Urbanec uviedol, že na zasadnutiach finančnej komisii bol nákup motorového 

vozidla už prerokovaný, na poslednom zasadnutí bola požiadavka, v akom stave sa nachádza vozový 

park MsÚ, pani poslankyňa Sujová požiadala o konkrétne využitie novo zakúpeného motorového 

vozidla, finančná komisia hľadala v rozpočte finančné prostriedky. Navrhol, že je potrebné lepšie 

zdôvodniť kúpu nového auta.  

 Pán prednosta Hruška uviedol, že už pred rokom vznikol problém, lebo nebolo auto, ktoré by 
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zabezpečovalo nákup pre seniorov, pre pozitívnych občanov, občanov v karanténe. Vtedy mesto malo 

zapožičané auto na tri mesiace, ktoré bolo využívané na tieto účely. Minulý rok na jeseň sa na finančnej 

komisii rokovalo o zakúpení motorového vozidla, kde sa dohodlo, že by sa zakúpila nová Dácia Logan, 

ale auto sa nekúpilo. Mesto zásobuje občanov pitnou vodou, nakupuje barely vody, ktoré nemá ako 

dovážať. Pán prednosta uviedol, že v dôvodovej správe vôbec nie je spomenutý rozvoz stravy, mesto 

má auto na rozvoz stravy, ktorú dováža do domova pre seniorov. Potreba kúpy ďalšieho motorového 

vozidla vznikla na základe nových pandemických opatrení, pozitívni občania si nemôžu robiť nákupy, 

toto má zabezpečiť mesto alebo obec. Ďalej poukázal na to, že zamestnanci stavebného úseku pracujú aj 

v teréne, potrebujú pre tento výkon auto. Na zasadnutí finančnej komisii požiadal o vyčlenenie 4 000 €, 

8 000 € je už narozpočtovaných, aby sa mohlo kúpiť auto do 12 000 €. Na tejto komisii mu bolo 

povedané, že mesto nemá 8 000 €, že je potrebné vyčleniť 12 000 €, preto je aj v rozpočtovom opatrení 

vyčlenených 12 000 €. Je možné kúpiť ojazdené auto od predajcu, od ktorého sa už kupovali autá pre 

MsÚ za dobrú cenu, ide o Citroen Berlingo, dodávku, keď sa sklopia sedačky, je možné prevážať aj 

materiál, cena auta je cca 10 800 €, rok výroby je 2018. On, ako prednosta auto nepotrebuje, 95 % práce 

vykonáva na úrade. Ďalej informoval o autách na MsÚ a ich využití, ani jedno z uvedených áut nie je 

možné využiť na nákupy pre pozitívnych občanov, na nákup barelov vody pre občanov, na dovoz 

certifikátov potrebných na testovanie. Už bolo schválených 8 000 € na nákup auta, ešte je potrebné 

schváliť 2 800 €.  

 Pán poslanec Moravčík uviedol, že keď sa jednalo o kúpe Dácie Logan na neverejnom zasadnutí 

povedal pánovi prednosti, že na dovoz stravy je určené auto, ktoré mesto má z dotácie na tieto sociálne 

účely, je možné ním voziť stravu pre pozitívne covidových občanov.  

 Pani Škorňová uviedla, že prešla celé rozpočtové opatrenie, a zaujala k tomu stanovisko 

(príloha č. 3).  Ďalej uviedla, že reálne krytie na kúpu motorového vozidla vidí v rezervnom fonde. 

 Pani primátorka uviedla, že suma 8 000 € sa presúvala z dôvodu, pretože je z podielových daní 

a nie z rezervného fondu. Minulý rok bolo v rozpočte vyčlenených 50 000 € na pandémiu, z tejto 

položky nebolo nič čerpané, celá táto suma sa vracia do rezervného fondu, všetky náklady sa podarilo 

refundovať z Okresného úradu, príjem z testovania má mesto cca 38 000 €. Keďže ešte nie je 

usmernenie, ako môže mesto s týmito finančnými prostriedkami naložiť, nie sú začlenené do rozpočtu. 

Citroen Berlingo je auto, ktoré mesto získalo z grantu a v rámci zmluvy je možné ho používať len na 

terénnu opatrovateľskú službu, nie na iný účel. 

 Pani poslankyňa Sujová uviedla, že situácia, ktorá súvisí s pandémiou umožňuje si vyžiadať 

výnimku aj v rámci zmluvy, aby toto auto mohlo byť použité na nákupy pre pozitívnych občanov mesta, 

pretože ide o mimoriadnu situáciu a platí viacero výnimiek. Pani Sujová uviedla, že nejde o navýšenie 

o 2 800 €, ide o plných 12 000 €. Výstup z rokovania finančnej komisie bol taký, že sa zvážia všetky 

možnosti, aj kúpa ojazdeného auta. Predložené informácie pánom prednostom boli, že má ponuku na 

nové auto Dáciu Logan, nebola informácia o ojazdenom aute.  

 Pani primátorka uviedla, že na finančnej komisii sa preberala kúpa nového aj ojazdeného 

motorového vozidla podľa toho, aký bude cenový rozdiel a zváži sa, čo je pre mesto výhodnejšie. 

Najlepšia by bola kúpa úžitkového auta, pretože ho mesto potrebuje na využite, za menej ako 10 800 € 

auto nekúpime, ide o trojročné auto Citroen Berlingo. Ďalej uviedla, že auto z dotácie nie je možné 

využívať na účely vyplývajúce z pandemickej situácie, pretože tak je postavená zmluva. Pani 

primátorka uviedla, že je vyčlenených v rozpočte 8 000 € na kúpu auta, zvyšných 2 800 € by stačilo 

vykryť z rezervného fondu, ale potom by bolo auto kúpené z dvoch zdrojov. Preto je jednoduchšie 

z ekonomického hľadiska kúpiť auto z jedného zdroja. Aj tých ušetrených 50 000 € čo sa neminuli na 

covid sa presunú do rezervného fondu.  

 Pani poslankyňa Sujová uviedla, že na finančnej komisii počula o cenovej ponuke na kúpu novej 

Dácie Logan za 10 990 €, cenová ponuka na ojazdené auto nebola ponúknutá. Na komisii boli 

predložené ďalšie žiadosti, napr. z materskej školy na odstránenie havarijného stavu, je tiež havarijný 

stav kanalizácie na základnej škole, je potrebné tiež urobiť elektrické rozvody v základnej škole, je 

potrebné stanoviť si priority, ktoré opravy pôjdu z rezervného fondu. Na decembrovom zasadnutí MsZ 
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sa dohodlo, že sa určia veci, ktoré budú financované z rezervného fondu.  

 Pán poslanec Urbanec uviedol, že finančná komisia určí, či mesto má finančné prostriedky, rieši 

nutnosť a účel. Ďalej poukázal na to, že je dobré, že vznikla táto rozprava, prečo nemôže byť auto 

určené výlučne len na sociálne účely používané na iný účel a že je potreba kúpy ďalšieho auta.  

 Pán poslanec Moravčík uviedol, že 8 000 € je naplánovaných na vlečku na traktor na technické 

služba. Opýtal sa, či je ešte iných 8 000 € vyčlenených na auto.  

 Pani primátorka uviedla, že 8 000 € je vyčlenených v rozpočte na nákup vozového parku 

z podielových daní. Tieto finančné prostriedky boli len presunuté z dôvodu, aby nebolo auto kupované z 

dvoch zdrojov. Je potrebné schváliť už iba 2 800 €, aby sa mohlo auto kúpiť.  

 Pani primátorka navrhla znížiť 8 000 € z výdavkov, vrátiť naspäť do rozpočtu a dať ako výdavok 

10 800 € na kúpu auta.                  

 

Uznesenie číslo 451/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

v y h l a s u j e  

havarijný stav v Základnej škole A. Sládkoviča  Sliač (kanalizácia) 

a 

s ch v a ľ u j e 

použitie rezervného fondu vo výške 12.800,00 €, z čoho je 10.000,00 € na odstránenie havarijného stavu 

Základnej školy A. Sládkoviča Sliač a 2.800,00 € na nákup osobného motorového vozidla. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                          10  

Za:                                     9 - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička, doc. Ing. Andrea Sujová, PhD., Ing. Robert Urbanec, Mgr. Sáša 

Butášová Bidleňová, Mgr. art. Peter Kocúr, Mgr. Michaela Mikušková, Ing. Dušan Hancko 

Proti:                                  1 - Marek Moravčík 

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

Uznesenie číslo 452/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

v súlade s § 14 zákona č. 583/2014 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) rozpočtové opatrenie 

č. 2/2021 podľa prílohy č. 1 k uzneseniu č. 452/2021.  

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                          10  

Za:                                     9 - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička, doc. Ing. Andrea Sujová, PhD., Ing. Robert Urbanec, Mgr. Sáša 

Butášová Bidleňová, Mgr. art. Peter Kocúr, Mgr. Michaela Mikušková, Ing. Dušan Hancko 

Proti:                                  1 - Marek Moravčík 

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

Rozpočtové opatrenie č.10/2020 

Pani primátorka informovala, že pri tvorbe posledného rozpočtového opatrenia využila § 36 

odst. 2 zákona č. 67/2020. Týmto posledným rozpočtovým opatrením sa rozpočet vyrovnáva na reálne 
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čerpanie v príjmovej aj vo výdavkovej časti a do rozpočtu sa zapájajú príjmy a výdavky na prenesený 

výkon štátnej správy.  Taktiež uviedla, že vzhľadom k tomu, že posledné rozpočtové opatrenia za 

posledných 8 rokov boli robené touto formou a hlavná kontrolórka formu a vecnosť nenamietala, nemali 

prečo na ekonomickom úseku pochybovať o ich správnosti a použili práve tieto záverečné rozpočtové 

opatrenia ako vzor pre vypracovanie RO 10/2020. 

Pani Škarčáková uviedla, že tomuto opatreniu predchádzalo rozpočtové opatrenie č. 9/2020 

prijaté na MsZ dňa 14.12.2020. Všetky zmeny rozpočtu od daného rozpočtového opatrenia do 

31.12.2020 sú zahrnuté v dôvodovej správe k RO č.10/2020 (príloha č. 4).   

Pani primátorka upriamila na jeden výdavok upravený RO č.10/2020, ktorý bol prerokovaný aj 

na finančnej komisii. Jedná sa o rekonštrukciu chodníka, ktorý bol súčasťou projektu, v rámci ktorého 

bolo najprv potrebnú investíciu zrealizovať, prefinancovať a až následne bude zmluva v ITMS a prídu 

finančné prostriedky. Pani primátorka informovala, že k 31.12.2020 bolo v rezervnom fonde 697 000 €. 

Pani Škorňová upozornila na výšku rozpočtovaných príjmov, je potrebné na základe tohto 

rozpočtového opatrenia opraviť rozpočet na rok 2021. Odporučila príjmy v priebehu roka priebežne 

zahŕňať do rozpočtu.   

  

Uznesenie číslo 453/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

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

zmenu rozpočtu na r. 2020 – rozpočtové opatrenie č.10/2020, ktoré upravuje stav čerpania rozpočtu za 

rok 2020 na skutočný stav čerpania. 

Obsahom rozpočtového opatrenia č.10/2020 je úprava jednotlivých položiek podľa čerpania 

k 31.12.2020 na skutočný stav a jeho súčasťou sú aj zmeny rozpočtov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Sliač.   

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                          10  

Za:                                     9 - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička, Ing. Robert Urbanec, Marek Moravčík,  Mgr. Sáša Butášová 

Bidleňová, Mgr. art. Peter Kocúr, Mgr. Michaela Mikušková, Ing. Dušan Hancko 

Proti:                                    

Zdržali sa:                           1 - doc. Ing. Andrea Sujová, PhD. 

Nehlasovali: 

 

 Pani primátorka dala v zmysle Rokovacieho poriadku hlasovať za predĺženie zasadnutia MsZ 

o hodinu. Za predložený návrh hlasovali všetci prítomní 10 poslanci. 

 

9. Správa hlavnej kontrolórky mesta Sliač 

 Dôvodovú správu k bodu predložila p. Škorňová – hlavná kontrolórka mesta (príloha č.5).  Pani 

Škorňová ďalej informovala o kontrolných zisteniach ku dňu konania tohto zastupiteľstva, nakoľko jej 

materiál bol na serveri pripravený ku dňu 10.3.2021, ale poslancom odoslaný nebol. Uvedené kontroly 

sa týkali kontroly zverejnených dokumentov (VZN č.10/2019 o určení dotácie na prevádzku a na mzdy 

žiaka ZUŠ, dieťaťa v materskej škole a dieťaťa školského zariadenia a súvisiacich prijatých uznesení). 

Konštatovala, že zoznam odstránených nedostatkov jej mal byť doručený 28.2.2021. Druhá kontrola 

bola vykonaná za účelom kontroly dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti použitia 

verejných zdrojov v podmienkach rozpočtovej organizácie ZUŠ (príloha č.6). 

 

 

 

 



Č.j. 379-1058 /2021                     Mesto Sliač.      Zápisnica z 21. rokovania MsZ dňa 18.03.2021 

  

12 

 

Uznesenie číslo 454/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

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

správu hlavnej kontrolórky mesta Sliač.  

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                          10  

Za:                                    10 - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička, doc. Ing. Andrea Sujová, PhD., Ing. Robert Urbanec, Marek 

Moravčík, Mgr. Sáša Butášová Bidleňová, Mgr. art. Peter Kocúr, Mgr. Michaela Mikušková, Ing. Dušan Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

10. Plán činnosti hlavnej kontrolórky mesta na 1. polrok 2021 

 Dôvodovú správu k bodu predložila p. Škorňová – hlavná kontrolórka mesta (príloha č. 7). 

  

Uznesenie číslo 455/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Sliač na 1. polrok 2021.  

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                          10  

Za:                                    10 - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička, doc. Ing. Andrea Sujová, PhD., Ing. Robert Urbanec, Marek 

Moravčík, Mgr. Sáša Butášová Bidleňová, Mgr. art. Peter Kocúr, Mgr. Michaela Mikušková, Ing. Dušan Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

11. Správa o vyhodnotení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených plánovanými 

kontrolami hlavnej kontrolórky mesta Sliač za rok 2019 – 2020 

 Dôvodovú správu k bodu predložil p. Hruška – prednosta MsÚ. Uviedol, že predkladaný bod 

predkladá na základe žiadosti p. Sujovej. Uviedol, že vychádzal z toho, čo ako prednosta môže 

kontrolovať, ide o kontrolu plnenia uznesení. Kontrolór môže vykonávať kontroly viacerými spôsobmi, 

zameral sa na to, čo skontrolovať ako prednosta môže. Kontrolór predkladá MsZ raz za šesť mesiacov 

návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť 15 dní pred zasadnutím MsZ zverejnený, ďalej môže 

vykonať kontrolu na základe vlastných zistení, alebo môže vykonať kontrolu na základe podnetu 

poslancov alebo primátora. Keď sa jedná o roky 2019 a 2020, tak na 1. polrok 2019 a na 2. polrok 2019 

boli schválené kontroly uvedené v dôvodovej správe. Pri zisťovaní výsledkov z kontrol bolo zistené, že 

v 1. polroku nebola vykonaná ani jedna z plánovaných kontrol, v 2. polroku boli niektoré kontroly 

vykonané. Pán prednosta uviedol, že v 1. polroku 2020 boli vykonané kontroly, ktoré neboli 

zrealizované v roku 2019, ale ani tie všetky zrealizované  neboli. Na 2. polrok 2020 plán kontrolnej 

činnosti nebol predložený, bol priamo porušený zákon. Za obdobie rokov 2019 a 2020 bolo navrhnutých 

a uzneseniami MsZ schválených celkovo 15 kontrol (z toho 5 duplicitných), niektoré vykonané neboli, 

následne boli presunuté. Zo štyroch kontrol plánovaných v 1. polroku 2019 nebola v plánovacom 

období vykonaná ani jedna kontrola. Z troch kontrol plánovaných v 2. polroku 2019 boli spracované 
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dve kontroly aj s návrhom opatrení. Z 8 plánovaných kontrol v 1. polroku 2020 boli ukončené tri 

kontroly s návrhom opatrení. Z plánovaných desiatich kontrol za hodnotené obdobie 2019 a 2020 

vykonaných a ukončených bolo päť kontrol, návrh opatrení bolo pri štyroch kontrolách. Uviedol, že 

takto, ako sa to urobilo, nie je ideálny stav, o výsledkoch z kontrol nemá vedomosti, nakoľko kontrolór 

mu nie je podriadený, potom je problematické, aby to vyhodnocoval. Navrhol, aby pani kontrolórka 

spracovala smernicu, kde bude presne stanovený postup, ale o to musia požiadať poslanci MsZ.  

 Pani primátorka uviedla, že by uvítala, aby bol vypracovaný interný predpis, ako sa majú 

korešpondenčne posúvať a evidovať kontroly v rámci MsÚ, aby bol prehľad o vykonaných kontrolách.  

 Pani Škorňová uviedla, že každá kontrola má svoje interné číslo, odovzdá ju na sekretariát, ešte 

predtým ide s kontrolou za pani primátorkou a odkonzultuje každú kontrolu.  

 Pán prednosta poukázal na plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021, ktorý predkladala pani 

Škorňová, mal byť predložený MsZ na schválenie do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka. Pani 

Škorňová uviedla, že ju mala vypracovanú, ale nekonalo sa MsZ, preto ju nemohla predložiť, správu 

vypracovanú mala. Chcela správu zaradiť do zasadnutia MsZ, ktoré sa uskutočnilo online, ale pani 

primátorka povedala, že nebude do online rokovania zaradená. Ďalej uviedla, že čo sa týka plánu 

kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020 plán vypracovaný bol, poslala ho elektronicky p. Sujovej, tiež na 

sekretariát pani primátorke, že ho žiada zverejniť. Informatik ho zverejnil, má aj scan obrazovky, ale 

zrazu bol zmazaný. Povedala, že to bola jej chyba, mala sa ozvať.  

 Pani primátorka uviedla, že v tom čase bol problém s internetovou stránkou, bolo 

zverejňovaných viacero vecí, ktoré nakoniec zverejnené neboli. Ďalej uviedla, že na žiadnom zasadnutí 

MsZ nebola predložená správa o návrhu plánu kontrol.  

 Pán poslanec Moravčík sa opýtal pána prednostu na kontroly, ktoré zadala ešte pani Sujová, či sa 

budú ešte robiť alebo nie. Poukázal na to, že materiál k tomu bodu bol zaslaný len včera. Uviedol, že 

takýto prístup si poslanci nezaslúžia, ani občania mesta.  

 Pán prednosta ku kontrolám uviedol, že neboli v správe zahrnuté z dôvodu, že neboli schválené 

ako polročné.  

 Pani Sujová sa vyjadrila, že podnet na kontrolu dala ona na MsZ dňa 4.6.2020, pretože občania 

mesta chceli vedieť, aké opatrenia boli prijaté z kontroly funkčných platov za predchádzajúce obdobie 

bývalého primátora, zástupcu primátora a hlavnej kontrolórky. Z uvedeného dôvodu požadovala 

zoznam vykonaných opatrení z vykonaných kontrol, kde boli zistené nedostatky. Opatrenia mesta majú 

vychádzať zo správy vykonaných kontrol, nie z plánu kontrolnej činnosti. Pani Sujová uviedla, že plán 

kontrolnej činnosti sa dopĺňa na zastupiteľstvách, v marci 2019 na MsZ bolo doplnených niekoľko 

kontrol, tým pádom, čo pôvodne pani kontrolórka mala naplánované, sa presunulo do ďalšieho plánu, 

boli uprednostnené doplnené kontroly na základe uznesenia. Stále nie je známe, či opatrenia navrhnuté 

pani kontrolórkou, ale aj komisiami boli aj vykonané.  

 Pán prednosta uviedol, ak bol doplnený plán kontrol, tak je to v rozpore so zákonom, zákon 

hovorí jasne, na základe čoho sa kontroly vykonávajú. Ak požadujú poslanci, aby pani kontrolórka 

urobila ďalšiu kontrolu, je možné ju urobiť, ale nie doplnením do plánu.   

 Pani primátorka uviedla, že pri hľadaní uvedených dvoch kontrol bolo zistené, že nie je žiadna 

evidencia vykonaných kontrol, na základe čoho vznikla požiadavka vypracovania interného predpisu. 

Uviedla, že kontroly budú konzultované s právnikom mesta a následne bude stanovisko ku kontrolám 

doručené aj poslancom. Požiadala pána Petrocha, aby sa k uvedeným kontrolám vyjadril. 

 Pán Petroch – právnik mesta uviedol, že opakovane sa výsledkami kontroly platov zaoberalo 

MsZ. Podnet na kontrolu vzišiel od verejnosti, ktorá sa zúčastnila zasadnutia MsZ. Všetci traja boli 

vyzvaní, tak ako pani kontrolórka zistila porušenie vyplácania odmien, aby ten rozdiel, ktorý bol 

vyplatený, vrátili. Jeden bol bez odozvy, druhý dal svoje stanovisko, pani kontrolórka tiež dala svoje 

stanovisko. Problém vznikol tým, keď sa určovali platy v roku 2016, bral sa počet obyvateľov 

k 31.12.2015, ktorý sa mal násobiť priemerným platom v hospodárstve, na základe toho vznikol 

koeficient. Mesto Sliač k 31.12.2015 malo 4997 obyvateľov, ale platové pomery bývalého vedenia boli 

riešené koeficientom, ktorý prislúchal počtu obyvateľov nad 5 000, čím vznikol rozdiel na vyplatených 
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platoch cca 8 500 €. K právnemu stavu uviedol, že nakoľko to bolo robené v roku 2016 a rozdiel, ktorý 

bol vyplatený, právo definuje ako bezdôvodné obohatenie, kde sú stanovené lehoty. Ak ide o služby 

architekta, uviedol nasledovné. Mesto uzatváralo s architektom zmluvy, ktoré on z hľadiska konfliktu 

záujmov nemal vôbec uzatvárať, či už z pohľadu etického kódexu komory architektov, nakoľko robil 

pre mesto aj štúdie. Primárne sa malo riešiť to, kto bol zodpovedný za hospodárenie s prostriedkami 

mesta, kto podpísal takéto zmluvy. Zmluva s architektom mesta bola ukončená 3. decembra 2019 so 

záverečnou klauzulou, že obidve strany prehlasujú, že voči sebe neevidujú žiadne záväzky.  

 Pani Škorňová uviedla, že si je vedomá, že je s kontrolami v sklze, jednoducho keď niečo zistí, 

tak jej to nedá. Uviedla, že keď jej chce pomôcť pán prednosta, tak ako jej to povedal, tak nech sleduje 

webovú stránku, že nie sú správne zverejnené uznesenia, pani primátorka nech nerobí chyby v štátnom 

výkazníctve a ona sa bude venovať týmto kontrolám.  

 Pani primátorka uviedla, že ako primátorka pozerá rozpočet z pohľadu financií, celkových 

príjmov a výdavkov. Ku kontrole platov uviedla, že  mesto prijalo opatrenia, mesto si vždy už vyžiada 

údaj zo štatistiky o počte obyvateľov mesta k 31.12., aby bol správne stanovený koeficient.        

 Pani poslankyňa Sujová k správe z kontrolnej činnosti uviedla, že bola pripravená, bola zaradená 

aj do programu 18. zasadnutia MsZ, ktoré sa však neuskutočnilo, lebo nebolo uznášania schopné, ďalšie 

zastupiteľstvo bolo online, kde sama poukázala na to, že mali byť do tohto zastupiteľstva zaradené 

body, ktoré neznesú odklad, a k týmto patrila aj správa pani kontrolórky. 

 Pani primátorka uviedla, že bod do programu zaradený nebol, ale aj na začiatku zasadnutia MsZ 

sa mohlo o zaradenie bodu požiadať.  

    

Uznesenie číslo 456/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

b e r i e  n a  v e d o m i e 
správu o vyhodnotení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených plánovanými kontrolami 

hlavnej kontrolórky mesta Sliač za rok 2019 – 2020.  

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                          10  

Za:                                    10 - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička, doc. Ing. Andrea Sujová, PhD., Ing. Robert Urbanec, Marek 

Moravčík, Mgr. Sáša Butášová Bidleňová, Mgr. art. Peter Kocúr, Mgr. Michaela Mikušková, Ing. Dušan Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

12. Informácie primátorky /vrátane informácií o R2/ 

 Pani primátorka ohľadom R2 informovala, že túto problematiku rieši spoločne aj so starostom 

Kováčovej, aj s ministerstvom životného prostredia, s ministerstvom dopravy. Ďalej uviedla, že by 

chcela zamedziť šíreniu nepravdivých informácií, osočovania a podnecovania občanov k nenávisti, 

konkrétne sa jedná o pridelenie bytu zamestnancovi mesta. Prečítala poslancom stanovisko (príloha 

č.8). 

 Pani primátorka uviedla, že každý byt, ktorý bol pridelený počas jej funkčného obdobia, bol 

pridelený v súlade s rozhodnutím sociálnej komisie. Každý, kto žiada o byt, je zaradený do 

poradovníka, a zamestnanci mesta, v prípade, že ich bude mesto potrebovať, budú vždy uprednostnení, 

je na to zo zákona nárok. V tomto prípade len využila možnosť, ktorú jej zákon umožňuje.  

 Pani primátorka informovala, že jej bolo doručené menovanie do komisie, ktorá bude 

pripravovať zákon pre tvorbu návrhu legislatívneho zákona o rozvoji, kde podnetom na menovanie do 

tejto komisie je aj skutočnosť, ako sa za posledné dva roky zmenilo mesto Sliač.  
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 Pán poslanec Moravčík sa ako predseda sociálnej komisie vyjadril k pridelenému bytu. Ďalej 

uviedol, že pani primátorka mala právo prideliť byt takýmto spôsobom, ale transparentnejšie by bolo, 

keby boli o tejto skutočnosti informovaní členovia sociálnej komisie. Ďalej poukázal na to, že keď 

mesto teraz umožnilo nájomcovi zaplatiť zábezpeku v mesačných splátkach, aby o to nežiadali aj ďalší 

záujemcovia o byt.  

 Pani primátorka uviedla, že v tomto prípade ide o zrážky zo mzdy, nakoľko ide o zamestnanca 

mesta. Ďalej uviedla, že byt bol pridelený na poslednú chvíľu a to dňa 26.02.2021 a od 1. marca sa mal 

nájomca sťahovať, bolo to v čase pandémie, keď viacero poslancov bolo PN, uviedla, že išlo o ojedinelý 

prípad, bola to hektická situácia.     

 

Uznesenie číslo 457/2021 

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:                           9  

Za:                                     9 - Ondrej Láskavý, Ing. Ján Belička, doc. Ing. Andrea Sujová, PhD., Ing. Robert Urbanec, Marek Moravčík, Mgr. Sáša Butášová 

Bidleňová, Mgr. art. Peter Kocúr, Mgr. Michaela Mikušková, Ing. Dušan Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

13. Rôzne 

 Pán poslanec Laskavý sa opýtal na situáciu ohľadom cyklotrasy Sliač – Kováčová – Sielnica, na 

digitalizáciu rokovacej miestnosti. Uviedol, že intenzívne spolupracuje s občanmi na ul. Kollárovej 

ohľadom umiestnenia polopodzemných kontajnerov, požiadal o ďalšie kroky zo strany mesta. Pani 

primátorka uviedla, že stavenisko si firma, ktorá vyhrala verejné obstarávanie prebrala, momentálne sa 

rieši zmena projektu, aby mohla byť spevnená celá cesta, a aby chodníky mohli byť na obidvoch 

stranách. Je naplánované, že do konca júna musí byť cesta hotová. Ďalej informovala, že pán Mozoľa 

odstránil zábrany na ceste smerom do Kováčovej, cesta je už prejazdná. Ponuka na digitalizáciu 

rokovacej miestnosti je spracovaná, suma je cca 9 500 €, momentálne nie sú na to finančné prostriedky. 

Umiestnenie polopodzemných kontajnerov bude mesto riešiť s občanmi.  

 Pani Šichtová uviedla, že s prácou zamestnanca, ktorému bol pridelený byt, je spokojná. Pre ňu 

je výnimočný v tom, že dňa 23.12.2020 prišiel pomôcť do zariadenia pre seniorov v čase, kedy bola 

veľmi kritická pandemická situácia, chýbal personál – opatrovateľky, robil aj niekoľko dní nepretržite. 

Zatiaľ je prijatý na pracovnú zmluvu so skúšobnou dobou a byt má pridelený na pol roka.     

 Pán poslanec Moravčík požiadal o doriešenie situácie ohľadom cesty na ul. Družstevnej. Ďalej 

sa opýtal na pozemok vo vlastníctve Technickej univerzity na ul. Hronskej. Pani primátorka 

odpovedala, že bola dohodnutá zámena pozemkov, ale nakoniec sa rozhodli pozemok predať za cenu 

pre mesto neúmernú vzhľadom na využitie pozemku. Mesto sa ani nemohlo zapojiť, pretože do verejnej 

súťaže sa mohli prihlásiť len fyzické a právnické osoby.  

 Pán poslanec Moravčík sa opýtal na kontajnerové miesta na Infocentrum, mala byť schválená 

dotácia. Pani primátorka odpovedala, že dotácia je schválená, valné zhromaždenie ju aj potvrdilo, je 

problém s miestom, lebo tam, kde sa to plánovalo osadiť, stavebný úrad vo Zvolene to nechce povoliť 

ani dočasne. Ešte sa našlo jedno miesto, pri začiatku cyklotrasy pri altánku. 

 Pán poslanec Slavkovský sa opýtal na umiestnenie stavby pri fontáne, či to mesto povoľovalo. 

Pani primátorka odpovedala, že mesto stavbu nepovolilo. Požiadala majiteľa pozemku, Jednotu 

Krupina, že nech to odstránia. Spoločnosť ALZA prisľúbila, že stavbu odstránia. Zároveň sa dohodli, že 

buď stavbu premiestnia k bočnej strane jednoty, alebo ju osadia dozadu vedľa múrika, termín je do 
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31.3.2021. Ďalej pán poslanec Slavkovský poukázal na častú poruchovosť vodovodného potrubia za 

traťou, či sa tento problém nedá odstrániť. Pani primátorka uviedla, že posledné dva týždne unikala 

voda z rezervoára, poruchu našli na troch miestach. Ako problém označila starý rozvod vody. 

Pravidelne kontaktuje vodárenskú spoločnosť v Banskej Bystrici, aby to opravili. Spoločnosť tvrdí, že 

je to síce veľká oprava, ale nejde o rekonštrukciu. Odporučili, aby sa mesto obrátilo na vodárenskú 

spoločnosť vo Zvolene, ktorá zase tvrdí, že ide o investíciu, nemôžu to z pohľadu svojich predpisov 

opravovať. Pani primátorka uviedla, že investícia bude zaradená do plánu investícií na Sliač.  

 Pani poslankyňa Butášová Bidleňová navrhla do áut MsÚ, aj do nového zriadiť knihu jázd, alebo 

elektronické GPS.  

   

14. Interpelácie poslancov 

 Pán poslanec Laskavý sa opýtal na nájomníkov z požiarnej zbrojnice, či zaplatili dlh, ktorý mali 

na nájomnom, či využívajú priestory požiarnej zbrojnice a či zložili kauciu, požiadal o písomnú 

odpoveď. Pani primátorka odpovedala, že kauciu nezložili, každý druhý deň s  nimi mesto komunikuje, 

že musia opustiť požiarnu zbrojnicu. Ak nezaplatia nedoplatok, ktorý majú na energiách, tak budú 

odpojení.  

 Pán poslanec Slavkovský požiadal o písomnú odpoveď na interpeláciu, kedy bude vyhotovená 

projektová dokumentácia na parkoviská v časti za traťou a na ul. Rybárskej, kedy sa asi začne 

s realizáciou. Pani primátorka odpovedala, že nové parkovacie miesta budú za traťou pri materskej 

škole (od MŠ po ul. B. Nemcovej), potom budú parkovacie miesta popri Avione a pri bytovkách pod 

kozákom 

 

15. Odpovede na interpelácie z predchádzajúceho MsZ  

   

16. Slovo pre verejnosť  
 Pani primátorka uviedla, že nikto z občanov sa o slovo neprihlásil ani mailom, ani na mobilný 

telefón.  

 Pán poslanec Laskavý citoval nasledovnú doručenú otázku – prečo nie je zverejnená zápisnica 

z finančnej komisie, aby sa ukázalo, kto má pravdu.  

 Pán poslanec Urbanec sa vyjadril, že tajomníčka finančnej komisie p. Škarčáková mu zaslala 

v pondelok zápisnicu z poslednej komisie, následne v utorok ju zaslal ďalším členom komisie, 

pripomienkovala ju iba p. Sujová. Pán Urbanec uviedol, že tieto pripomienky neboli opätovne zaslané 

pani Škarčákovej, preto nebola zverejnená zápisnica, uviedol, že aj dnes môže byť zápisnica zverejnená. 

Za vzniknutú situáciu sa ospravedlnil. K tomu pani primátorka uviedla, že ak do 10 dní nepríde 

schválená zápisnica, tak sa v posledný desiaty deň zverejní, tak ako bude napísaná tajomníkom komisie, 

a ak budú nejaké pripomienky od členov komisie, budú zapracované v ďalšom dokumente.  

 Pani poslankyňa Sujová k finančnej komisii uviedla, že po diskusii dal predseda záver, ku 

ktorému sa už nikto nevyjadroval, že sa zvážia všetky možnosti aj v rámci kúpy ojazdených áut, pomer 

ceny, kvality, zváži sa ja kúpa nového motorového vozidla. Výstupom z komisie bola aj požiadavka, 

aby boli do zasadnutia MsZ predložené zdôvodnené potreby mesta aj aktuálna cenová ponuka.  

 Pán poslanec Slavkovský tlmočil požiadavku p. Kujana  k vyjadreniam ohľadom R2. Bolo mu 

povedané, že po zasadnutí komisie sa na to pani Zlatníková pozrie. Na komisii sa prejednalo, že 

požiadal o stanovisko, ktorému mesto vyhovie.    

 Pani primátorka uviedla, že zaslala pánovi Kujanovi stanovisko, za ktorým si stojí a stanovisko 

zaslala všetkým poslancom. V deň stavebnej komisie s pánom Kujanom spolu telefonovali, vysvetlila 

mu, že postupy, ktoré on uvádza, nie sú správne. Ako OZ tak postupovať môže, ale mesto tak 

postupovať nemôže. Potom citovala zaslané stanovisko. Pani primátorka informovala, že s pánom 

Kujanom boli minulý rok na Ministerstve životného prostredia, pretože mesto dalo rozklad voči 

rozhodnutiu ministra životného prostredia, mesto na základe podkladov OZ namietalo, že EIA nie je 

platná. Ministerstvo náš rozklad zamietlo, vyhlásilo novú EIU. Keby bol náš rozklad prijalo, tak už sa 
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nerieši to, že NDS musí dať nové varianty trasovania. Mesto riešilo túto situáciu v spolupráci s právnym 

zástupcom, ktorý nedoporučil, aby mesto išlo do sporu s ministerstvom životného prostredia. Bola na 

rokovaní so starostom z Kováčovej, ktorý nedal pripomienky k EII z dôvodu, že sa spracováva nová 

EIA s novými pripomienkami a novými variantami, ktoré bude možné pripomienkovať. Treba upriamiť 

pozornosť na tieto nové skutočnosti, a nie vracať sa do minulosti. Pani primátorka uviedla, že vyvíja 

všetky aktivity na to, aby sa zamedzilo výstavbe R2 cez kataster mesta Sliač. Ďalej uviedla, že sa 

ospravedlňuje, ale z dôvodu pracovnej vyťaženosti ešte neodpovedala pánovi Kujanovi, prisľúbila, že 

tak urobí budúci týždeň.  

 Pán poslanec Laskavý požiadal pani primátorku, aby odpovedala ešte raz aj pánovi Henešovi. 

Pani primátorka uviedla, že aj jemu bude zaslaná odpoveď budúci týždeň. 

 Pani poslankyňa Sujová uviedla, že sa komunikovalo na komisii s pánom Kujanom, ktorý 

požiadal o písomné stanovisko týkajúce sa dátumov korešpondencie mesta a ministerstva životného 

prostredia. Navrhla, aby bola korešpondencia ohľadom R2 bola zverejňovaná na webovej stránke mesta 

v záložke R2.   

       

17. Záver 

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

účasť na zasadnutí.  

  

 

 

 

 

 

        Ing., Mgr. et Mgr. Ľubica Balgová 

          primátorka mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Michaela Mašurová, zapisovateľka 

 

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

        

 

Overovatelia zápisnice : 

 

 

Marek Moravčík, overovateľ                          ................................................. 

 

Mgr. Michaela Mikušková, overovateľ             ................................................. 
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Príloha č. 1 (k bodu č. 5 – Správa o plnení uznesení)  

 
Číslo Číslo Obsah uznesenia Vyhodnotenie plnenia Poznámka k 

uzn. bodu   vyhodnoteniu 
     

     

  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO konané dňa 25. februára 2021  
     

428. 3. Voľba návrhovej komisie Nevyhodnocuje sa 10.3.2021 
     

429. 4. Schválenie programu zasadnutia MsZ Nevyhodnocuje sa 10.3.2021 
     

430. 4. Schválenie programu zasadnutia MsZ Nevyhodnocuje sa 10.3.2021 
     

431. 5. Správa o plnení uznesení Nevyhodnocuje sa 10.3.2021 
     

432. 6. Rozpočtové opatrenia – použitie RF (polopodzemné Vyhlásené VO 10.3.2021 

  kontajnery)   
     

433. 6. Rozpočtové opatrenia použitie RF (plynové kotle) Ukončené VO, 10.3.2021 

   podpísaná zmluva  
     

434. 6. Rozpočtové opatrenia – použitie RF (skatepark a detské Vyhlásené VO 10.3.2021 

  ihriská)   
     

435. 6. Rozpočtové opatrenia – použite RF (RO č.1) Splnené RF 10.3.2021 

   zapojené do  

   rozpočtu  
     

436. 7. Oprava uznesení Uznesenia opravené 10.3.2021 
     

437. 8. Kúpna zmluva o nadobudnutí pozemkových nehnuteľností V procese plnenia 10.3.2021 

  do majetku mesta Sliač od fyzickej osoby – Fulop   
     

438. 8. Kúpna zmluva o nadobudnutí pozemkových nehnuteľností V procese plnenia 10.3.2021 

  do majetku mesta Sliač od fyzickej osoby – Koch   
     

439. 8. Kúpna zmluva o nadobudnutí pozemkových nehnuteľností V procese plnenia 10.3.2021 

  do majetku mesta Sliač od fyzickej osoby – Rellová   
     

440. 8. Kúpna zmluva o nadobudnutí pozemkových nehnuteľností V procese plnenia 10.3.2021 

  do majetku mesta Sliač od fyzickej osoby – Sokobová   
     

441. 9. Plán zasadnutí MsZ na rok 2021 Nevyhodnocuje sa 10.3.2021 
     

442. 10. Podpora rozvoja Kúpeľov Sliač a.s. Doručené Kúpeľom 10.3.2021 

   Sliač a.s. 26.2.2021  
     

443. 11. Informácie primátorky Nevyhodnocuje sa 10.3.2021 
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Príloha č.2 (k bodu č. 8 – Rozpočtové opatrenia) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis č.           283/2021

Záznam č.     1052/2021

Zdroj EK Pred zmenou Zmena Po zmene

72c 453 0,00 200,00 200,00

131K 453 0,00 837,75 837,75

72g 453 0,00 554,89 554,89

72g 453 0,00 507,00 507,00

72c 453 0,00 2 125,00 2 125,00

72f 453 0,00 15 380,05 15 380,05

131K 453 0,00 37 850,26 37 850,26

41 133 315 040,00 -1 170,00 313 870,00

111 311 108 280,00 -107 280,00 1 000,00

111 312 1 253 411,00 107 280,00 1 360 691,00

131K 453 0,00 8 464,00 8 464,00

131K 453 0,00 28 404,00 28 404,00

46 454 206 000,00 12 800,00 218 800,00

1 882 731,00 105 952,95 1 988 683,95

4 862 562,00 105 952,95 4 968 514,95

0,00

4 968 514,95 €      

Program Názov KZ FK EK Pred zmenou Zmena Po zmene

7.1.2. MŠ SNP 72c 09111
výdavok na 

položke RO
0,00  200,00  200,00  

7.1.3. MŠ SNP 131K 09111
výdavok na 

položke RO
0,00  837,75  837,75  

7.1.2. MŠ SNP 72g 0911
výdavok na 

položke RO
0,00  554,89  554,89  

7.2.2. MŠ J.C. 72g 09111
výdavok na 

položke RO
0,00  507,00  507,00  

7.3.1. ZŠ 72c 09211
výdavok na 

položke RO
0,00  2 125,00  2 125,00  

7.3.2. Školská jedáleň-prevádzka 72f 09602
výdavok na 

položke RO
0,00  15 380,05  15 380,05  

7.3.1. ZŠ 131K 09212
výdavok na 

položke RO
0,00  37 850,26  37 850,26  

3.11. Technické služby 41 0111 610 130 000,00  -1 170,00  128 830,00  

11.2.
Jednorázová soc. výpomoc pre 

rodiny a deti
131K 1070 630 0,00  28 404,00  28 404,00  

1.3.1. Správa MSÚ 131K 0111 630 1 000,00  3 710,00  4 710,00  

1.3.1. Správa MSÚ 131K 0111 620 81 712,00  1 212,60  82 924,60  

1.3.2. Správa MSÚ 131K 0111 630 389,00  389,00  778,00  

3.7. Informačné technológie 131K 0111 630 5 000,00  3 152,40  8 152,40  

7.3.1. prevádzka zś 46 9121 630 0,00  10 000,00  10 000,00  

3.8. autopark 46 0660 710 0,00  2 800,00  2 800,00  

218 101,00 105 952,95 324 053,95 

rozpočet 2021 rozdiel medzi príjmami a výdavkami spolu : 4 862 562,00 105 952,95 4 968 514,95 

0,00

4 968 514,95 €

Vyhotovil : Ing. Ivana Škarčáková  

V Sliači, dňa 18.03.2021

____________________________________

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

Mesto Sliač

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 2/2021

Schválené v zmysle § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uznesením č..452//2021 na 

základe  hlasovania poslancov MSZ dňa 18.03.2021

Príjmová časť :

Názov Komentár

Príjmové finančné operácie nevyčerpaný grant MŠ SNP z r. 2020 (bude vyňatý z prebytku mesta)

Príjmové finančné operácie
nevyčerpané prenesené kompetencie na predškolákov z r.2020 (bude vyňatý z prebytku 

mesta)

Príjmové finančné operácie
zostatok vlastných príjmov MŠ SNP z r. 2020- platby od rodičov z r. 2020 (bude vyňatý z 

prebytku mesta)

Príjmové finančné operácie zostatok VP MŠ J.C. - platby rodičov (VZN 3/2019) (bude vyňatý z prebytku mesta)

Príjmové finančné operácie
nevyčerpané granty ZŠ (Nadácia Pontis 700,- + ORANGE 1 425,-) (bude vyňaté z 

prebytku mesta)

Príjmové finančné operácie zostatok vlastných príjmov ŠJ z r.2020 -cudzí stravníci (bude vyňaté z prebytku mesta)

Príjmové finančné operácie
nevyčerpané PK z r. 2020 (normatív 36 380,25€, vzdel.poukazy 306,56€, covid 363,45€, 

učebnice 800,-€) (bude vyňatý z prebytku mesta)

dane a poplatky za špecifické služby
vyňatie poplatku za rozvoj z príjmov (nesprávne zaradenie KZ, nenarozpočtované výdavky- 

návrh opatrenií HKM)

tuzemské bežné granty
úprava  nesprávneho zaradenia príjmov za stravu zadarmo do EK v schválenom rozpočte 

2021 (návrh opatrenií HKM)

tuzemské bežné transféry
úprava  nesprávneho za stravu zadarmo do EK v schválenom rozpočte 2021 (návrh 

opatrenií HKM)

tuzemské bežné transfery  z r. 2020 dotácia zo ŠR z r. 2020 na SODB 2021

tuzemské bežné transfery  z r. 2020 nevyčerpaná dotácia na stravu - UPSVR z r. 2020 (bude vyňaté z prebytku mesta)

nedočerpaný grant z r. 2020

rezervný fond
zapojenie prostriedkov z RF na nákup vozidla pre MSÚ (2 800,-€) a havarijný stav ZŠ (10 

000,-€)

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

navýšenie výdavkov  o časť dotácie na SODB 2021 - kupa IT

nevyčerpané PK z r. 2020 na predškolákov

zapojenie zostatku vlastných príjmov MŠ SNP do výdavkovej časti rozpočtu (platba 

rodičov, VZN 3/2019)

zapojenie platieb rodičov za ŠKD  z r. 2020  na rok 2021 do výdavkovej časti rozpočtu

nevyčerpané granty z r. 2020 pre ZŠ

zostatok vlastných príjmov ŠJ z r.2020 -cudzí stravníci 

nevyčerpané PK z r. 2020 (normatív 36 380,25€, vzdel.poukazy 306,56€, covid 363,45€, 

učebnice 800,-€)

zníženie výdavku s KZ 41 na mzdách TS

navýšenie výdavkov na vratku nevyčerpanej dotácie na stravu z r. 2020 (UPSVR)

navýšenie výdavkov na dohody - dotácia na SODB 2021

navýšenie výdavkov na odvody z dohôd (3 710,-€) - dotácia na SODB 2022

navýšenie výdavkov na služby so zabezpečením SODB -dotácia na SODB 2021

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

rozpočtu mesta  

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

havarijný stav ZŠ - kanalizácia

navýšenie výdavkov o prostriedky  z RF na kúpu vozidla pre MSÚ

sumár výdavkov za schválený rozpočet 2021  pred zmenou sumár výdavkov za schválený rozpočet 2021  po zmene 
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Príloha č. 3 (k bodu č. 8 – Rozpočtové opatrenia)  

                                                                                                                                                          

Stanovisko k rozpočtovému opatreniu č. 2/2021:  

 

Príjmové finančné operácie = zapojenie nevyčerpaných prostriedkov z roku 2020 (ide o položky, 

ktoré budú vyňaté z prebytku (pri schvaľovaní záverečného účtu za rok 2020) 

 

Opravili sme prvú príjmovú položku – zdroj 72c – ekonomická klasifikácia bola pôvodne 311, 

nahradili sme správnou 453 – suma 200 € 

 

Príjmové finančné operácie sú v celkovej hodnote 94 322,95 € - zapojenie prostriedkov z roku 

2020, ktoré bude potrebné vybrať z prebytku.  

 

V tejto súvislosti upozorňujem na významnú sumu zostatku dotácie na rekonštrukciu kina Hron cca 

v hodnote 273 000 €, ktorú tiež bude potrebné zapojiť do rozpočtu.  

 

A vybrať z prebytku v celkovej zostatkovej sume nevyčerpanej dotácie.  

 

Rozpočtové zmeny vykonané v návrhu opatrení z mojej kontroly považujem za správne. Ide o dve 

zmeny:  

 

1) Presun sumy 107 280 EUR  - strava zadarmo – z položky 311 na položku 312 

2) Vyňatie poplatku za rozvoj z príjmovej časti rozpočtu, nakoľko sú k týmto príjmom 

narozpočtované bežné výdavky. Toto však platilo iba do konca roku 2020, ako výnimka 

v dôsledku pandémie. V zmysle § 11 zákona č. 447/2015 o miestnom poplatku za rozvoj 

musia byť z príjmov z poplatku za rozvoj hradené kapitálové výdavky.  

Suma 1 170 €. Toto je potrebné oproti pôvodnému návrhu rozpočtového opatrenia opraviť.  

 

Bilančná suma bude o 100 € nižšia.  

Zmena rozpočtu = 105 152,95 € 

Rozpočet po zmenách: 4 967 714,95 

  

    Príjmy Výdavky 

Schválený rozpočet  4 706 562,00 4 706 562,00 

RO 1 - 25.2.2021 156 000,00 156 000,00 

RO 1 - 18.3.2021 105 152,95 105 152,95 

 Spolu prepočítaná bilančná suma 

bilančná suma 4 967 714,95 4 967 714,95 

 

Výdavky sú rozpočtované v rovnakej výške ako zapojené príjmy.  

 

Suma 8 000 € - podľa môjho názoru je potrebné najprv prehodnotiť celkový rozpočet na rok 2021 

a upraviť ho na skutočné čerpanie roku 2020, tak ako bolo uložené uznesením zastupiteľstva.  

 

Navrhujem túto sumu v rámci splnenia uznesenia vylúčiť z rozpočtu ako prvú.  

 

Ponížiť položku 220 – 8 000 € (kód zdroja 41) – poplatky a platby 

Ponížiť podprogram 3.8  funkčná klasifikácia 0660 ekonomická klasifikácia 710 = suma 8 000 
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Príloha č.4 (k bodu č. 8 – Rozpočtové opatrenia) 

 

MsZ sa predkladá Rozpočtové opatrenie č. 10/2020 (ďalej len „RO č. 10/2020“) a to v súlade so 

zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) z dôvodu potreby úpravy 

rozpočtu mesta Sliač na skutočné čerpanie za obdobie 15.12.-31.12.2020 v nasledovnom rozsahu: 

 

Príjmová časť 

a) Bežné príjmy sa RO 10/2020 zvyšujú o 18 679,34 € na celkovú sumu 4 843 432,65€, - celkové 

navýšenie oproti schválenému rozpočtu je 124 337,65€ 

b) Príjmy kapitálového rozpočtu sa RO 10/2020 zvyšujú o 10 919,48 € na celkovú sumu 

310 919,48€, oproti schválenému rozpočtu sa znížili o 87 704,11€. 

c) Príjmové finančné operácie sa RO 10/2020 znižujú o 158 188,27€, pričom na základe 

tohtoročných schválených rozpočtových opatrení sa celková suma finančných príjmových operácií 

kumulatívne navýšila o 179 484,60€ oproti schválenému rozpočtu. 

d/Celkové príjmy sa v príjmovej časti sa RO 10/2020 znižujú o 128 589,45€. 

V porovnaní so schváleným rozpočtom sa celkové príjmy zvýšili o 216 118,14€. 

 

Výdavková časť 

a) Bežné výdavky sa RO 10/2020 znižujú o 322 287,74 € na celkovú sumu 4 625 086,35€,  Oproti 

schválenému rozpočtu sa bežné výdavky za r. 2020 zvýšili o 75 333,35 €.  

b) Výdavky kapitálového rozpočtu sa RO 10/2020 sa znižujú o 293 631,50 na celkovú sumu 

310 919,48€, oproti schválenému rozpočtu sa znížili o 437 343,09 €. 

c) Výdavkové finančné operácie sa RO 10/2020 znižujú o 2 890,35 na sumu 

188 835,39€, pričom na základe tohtoročných schválených rozpočtových opatrení sa celková suma 

finančných príjmových operácií kumulatívne navýšila o 19 493,39 € oproti schválenému rozpočtu. 

d/ Celkové výdavky sa vo výdavkovej časti sa RO 10/2020 znižujú o 618 809,96€. 

V porovnaní so schváleným rozpočtom sa celkové výdavky znížili o 342 516,35€. 

 

Týmto rozpočtovým opatrením sa zvýšil prebytok rozpočtu bežných príjmov a výdavkov 

mesta Sliač o 49 004,30€. 

 

ÚPRAVY ROZPOČTU V RO 10/2021 – PRÍJMOVÁ ČASŤ 

 

A/Príjmy – úprava schváleného rozpočtu o prijaté príjmy nezaradené do rozpočtu na r. 2020 

111 výnos dane poukázanej samospráve  + 21 555,54 

121 DZN – pozemky, stavby, byty FO  + 5 439,16 

133 Za zber a zneškodnenie KO   + 8 272,09 

221 ostatné správne poplatky   + 1 410,00 

221 poplatky za hroby    + 1 100,00 

223 energie Topoľová 1136    + 1 747,82 

223 Rybárska  1048 -energie  + 1 210,14 

223 Rybárska  1582 - energie  + 5 229,46 

223 Stravné     + 1 909,00 

292 z odvodov hazardných hier   + 8 101,52 

221 poplatky- stav. úrad    + 1 410,00 

231 príjem z predaja kapitálových aktív  + 1 895,48 (predaj áut, poplatky SSVHS) 

233 príjem z predaja majetku   + 9 024,00 (predaj pozemkov) 
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B/Príjmy – úprava schváleného rozpočtu o nezaplatené príjmy nezaradené do rozpočtu na r. 

2020 

121 DZN – pozemky, stavby, byty PO  - 5 403,16 

133 Daň za ubytovanie    - 56 170,70 

212 príjmy z prenájmu    - 2 970,22 

212 Topoľová 1135 - nájomné  - 7 598,92 

212 Rybárska  1048 - nájomné  - 6 933,00 

212 príjmy z prenájmu budov   - 1 957,32 

212 Rybárska  1582 - nájomné  - 2 258,14 

212 príjmy- SB     - 1 608,52 

223 opatrovateľská služba    - 4 376,50 

223 ostatné príjmy     - 46 879,52 

223 príjmy  z propagácie a reklamy  - 2 108,00 

223 príjmy  za služby v DSS   - 22 302,47 

 

 

C/ Príjmy – transfery v r.2020 zaradené RO 10/2020 do rozpočtu (KZ 111) 

Dotácia na zabezpečenie výdavkov v súvislosti s COVID 19 
1. MV SR – náhrada FP CO 312001 33 111  17 772,89 

Čerpanie 630 11.21. 111  17 772,89 

Text FNC_1FNC_2FNC_3FNC_4POL_1POL_2POL_3POL_4 S1 S2S3ZDROJ
Nazov_uctu

Schvaleny 

rozpocet

RO 10-

2020
Cerpanie

11.21 02 2 0 6 3 3 002 111 Výpoètová technika - COVID-19 0,00 7,99 7,99

11.21 02 2 0 6 3 3 004 111 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie0,00 760,90 760,90

11.21 02 2 0 6 3 3 006 111 Všeobecný materiál - COVID-19 0,00 9 341,19 9 341,19

11.21 02 2 0 6 3 3 010 111 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 0,00 1 086,88 1 086,88

11.21 02 2 0 6 3 3 016 111 Reprezentaèné 0,00 1 087,13 1 087,13

11.21 02 2 0 6 3 3 www wwwwwwwwwwwSúèet za POL_3 0,00 12 284,09 12 284,09

11.21 02 2 0 6 3 6 002 111 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia0,00 230,00 230,00

11.21 02 2 0 6 3 7 004 111 Všeobecné služby - COVID-19 0,00 358,80 358,80

11.21 02 2 0 6 3 7 026 111 Odmeny a príspevky 0,00 4 900,00 4 900,00

11.21 02 2 0 6 3 w www wwwwwwwwwwwSúèet za POL_2 0,00 17 772,89 17 772,89  
2. MPSVaR – mimoriadne odmeny pre DSS (Covid)  

Príjem 312001 32    111    14 475,00 

 Vratka  - nevyčerpané finančné prostriedky                  - 893,61   

 Zapojenie dotácie do príjmov rozpočtu (RO 10/2021)  312 001 111 13 581,39  
     -   

Čerpanie (mzdy za 11/2020) 15.1. 111 630,620   6 365,04 

Čerpanie (mzdy za 12/2020) 15.1. 111 630,620   8 059,96 (v rozpočte 2021) 

 

Dotácia zo ŠR na SODB 2021         312 012 111  8 464,00 

Zapojenie dotácie do príjmov rozpočtu (RO 10/2021)  312 012 111             8 464,00 

Čerpanie v r. 2021., bude vyňatá z prebytku mesta v ZUM 2020 

 

Dotácia zo ŠR pre DSS    312 012 111  + 4 368,00 

Zapojenie navýšenej dotácie pre DSS do príjmov rozpočtu (RO 10/2021) , čerpanie zúčtované vo 

výdavkovej časti na programe 15.1. s kódom zdroja 111 

 

Dotácia zo ŠR – UPSVR-vitamíny pre DSS 312 012 111  + 940,00 
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Zapojenie prijatej dotácie na vitamíny pre DSS, vo výdavkovej časti je upravený rozpočet 

v programe 15.2. (EK 630, KZ 111)  

 

Dotácia zo ŠR – UPSVR-strava zadarmo  312 012 111  + 70 135,20 

Zapojenie dotácie na stravu zadarmo do príjmov rozpočtu (RO 10/2021) , čerpanie na položkách 

škôl. 

Prenesené kompetencie (EK 312012, KZ 111) -prenesený výkon štátnej správy, normatívne 

a nenormatívne prostriedky pre rozpočtové organizácie sa v rozpočte upravujú na skutočné čerpanie 

na konci roku k 31.12.), t.j. sú predmetom RO 10/2021 – vo výdavkovej časti sú na položkách 

rozpočtových organizácií. 

 

ÚPRAVY ROZPOČTU V RO 10/2021 – VÝDAVKOVÁ ČASŤ 

 

Programový rozpočet 1.1. – výkon funkcie primátora 

Celkové zníženie schválených výdavkov v rozpočte  na skutočné čerpanie o 23 413,17€, 

najvýraznejšia úprava na položke: 

610 mzdy a osobný príplatok                                                                 -18 106,00 

620 odvody                                                                     -5 175,53 

 

Programový rozpočet 1.2. – zasadnutia orgánov mesta 

Celkové zníženie schválených výdavkov v rozpočte  na skutočné čerpanie o 5 532,00€, 

najvýraznejšia úprava na položke: 

630 Odmeny zástupcom, poslanci                                                     -3 865,60 

 

Programový rozpočet 1.3.1. – správa MSÚ, mzdy a odvody 

Celkové zníženie schválených výdavkov v rozpočte  na skutočné čerpanie o 6 351,59€, 

najvýraznejšia úprava na položke: 

610 Mzdy MSÚ    -8 365,32 

610 Osobný príplatok              + 4774,62 

610 MSÚ-odmeny                -5 416,80 

V rámci RO 10/2021 sa v danom programe upravil schválený rozpočet na KZ 111 - dotácie na 

prenesený výkon štátnej správy- matrika 10 890,00, REGOP 1 645,00, ŽP 470,00, Doprava 220,00, 

Stavebný poriadok 5673,00, Register adries 102,00. 

 

Programový rozpočet 1.3.2. – správa MSÚ-tovary a služby 

Celkové navýšenie schválených výdavkov v rozpočte  na skutočné čerpanie o 12 695,08€, 

najvýraznejšia úprava na položke: 

630 Interiérové vybavenie   -10 000,00 

630 Všeobecný materiál     - 3 636,09 

630 Všeobecné služby MSU   + 1661,79 

630 Odmeny poslanci    + 2829,60  

630 Dohody mimo prac. pomeru  + 22 987,28  

 

Programový rozpočet 1.4. – kontrolná činnosť samosprávy 

Celkové zníženie schválených výdavkov v rozpočte  na skutočné čerpanie o 6 355,54€, 

najvýraznejšia úprava na položke: 

610 Mzdy     -4 401,24 

 



Č.j. 379-1058 /2021                     Mesto Sliač.      Zápisnica z 21. rokovania MsZ dňa 18.03.2021 

 

 

 

24 
 

 

Programový rozpočet 1.5. – členstvo v združeniach 

Celkové navýšenie schválených výdavkov v rozpočte  na skutočné čerpanie o 432,92€, 

najvýraznejšia úprava na položke: 

640 Členské príspevky   + 500,12 

 

Programový rozpočet 1.7. – voľby, referendá 

transfér – príjem zo ŠR 6 295,88, RO 10/2021 uopravený rozpočet nasledovne: 

610 724,80 

620 242,13 

630 5328,95  

 
01 07 01 6 0 6 1 4 1 111 Vo¾by odmeny vyplat. zamest. Msú 0 724,8 724,8 724,8

01 07 01 6 0 6 2 w www wwwwwwwwwwwSúèet za POL_2 0 242,13 242,13 242,13

01 07 01 6 0 6 3 1 001 1 111 Vo¾by cestovné náhrady 0 174 174

01 07 01 6 0 6 3 2 003 1 111 Vo¾by poštovné 0 604,75 604,75

01 07 01 6 0 6 3 2 005 1 111 Vo¾by - telekomunikaèné služby 0 35 35

01 07 01 6 0 6 3 3 006 1 111 Vo¾by všeobecný materiál 0 345,5 345,5

01 07 01 6 0 6 3 3 016 1 111 Vo¾by obèerstvenie 0 749,2 749,2

01 07 01 6 0 6 3 7 007 1 111 Cestovné,stravné náhrady iným  0 124 124

01 07 01 6 0 6 3 7 026 1 111 Vo¾by odmeny èlenom komisie 0 3296,5 3296,5 5328,95

wwwwwwwwwww w w w w w www wwwwwwwwwwwCelkový súèet 0 6295,88 6295,88 6295,88  
   

Programový rozpočet 2.1. – web stránka 

Celkové zníženie schválených výdavkov v rozpočte  na skutočné čerpanie o 1954,24€, nakoľko sa 

nerealizovala nová web stránka mesta 

 

Programový rozpočet 2.2. – kronika mesta 

Celkové zníženie schválených výdavkov v rozpočte  na skutočné čerpanie o 4 070€ - nebola 

vyplatená plánovaná odmena za vyhotovenie kroniky 

 

 Programový rozpočet 2.4. – konkurzy a súťaže 

Celkové zníženie schválených výdavkov v rozpočte  na skutočné čerpanie o 1 379,53€ 

 

Programový rozpočet 3 –interné služby 

Celkové zníženie schválených výdavkov v rozpočte  na skutočné čerpanie o 158 498,33€, 

najvýraznejšia úprava na položke: 

3.1. 630 špeciálne služby  -1 168,69  

3.3.1. 630 energie    +1 543,79 

3.3.2. 630 MSÚ-internet   -1 652,12 

3.3.2. 630 inter. vybavenie  -6 935,50 

3.3.2. 630 všeob. služby MSÚ  -3 324,83 

3.3.2. 630 všeob. služby (RF, KZ 46) -50 000,00 

3.3.2. 630 prídel do SF   + 2 517,24 

3.3.2. 630 pokuty a penále  - 1 500,00 

3.4. 630 DHM    - 8 666,27 

3.5. 630 inter. vybavenie MSÚ - 6 000,00 

3.5. 630 nájmy za prenajaté pozemky + 1 698,45 

3.5. 630 špeciálne služby  + 9 139,00 

3.5. 630 štúdie, expertízy, ZP  - 1 200,00 

3.5. 630 poistné    - 7 000,00 

3.5. 630 všeob.materiál   - 8 019,79 
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3.5. 630 údržba prístrojov, náradia - 6 998,50 

3.5. 630 všeob.služby    - 6 707,26 

3.5. 630 údržba športových objektov  - 11 073,01 

3.5. 710 údržba prístrojov...(RF, KZ 46) - 7 124,82 

3.6. 630 školenia, porady   - 3 580,00 

3.7. 630 zaradenie IT z dotácie SODB2021 + 3152,40 

3.7. 630 telekom.technika   - 1 059,77 

3.7. 630 licencie, údržba softweru  - 2 530,00 

3.8. 630 servis a údržba áut   + 5 117,31 

3.8. 630 poistenie áut (ZP, HP)  - 3 105,00 

3.9.1. 630  popl. a odvody   + 3 902,84 

3.9.2. 630 úroky z úverov   -  7 588,83 

3.11. 610 mzdy tech.služby   - 24 783,87 

3.11. 610 príplatok TS    + 6 317,99 

3.11. 610 odmeny TS    - 2 963,25 

3.11. 630 TS – prevádz.stroje, náradie  - 8 705,91 

3.11. 630 TS- všeob.materiál   - 7 346,38 

3.11. 710 TS- komín na RD   + 2 746,60 

 

Programový rozpočet 4 –bezpečnosť 

Celkové zníženie schválených výdavkov v rozpočte  na skutočné čerpanie o 6 399,60€, 

najvýraznejšia úprava na položke: 

4.1. 610 odmeny    - 1500,00 

4.2. 630 všeob. materiál   - 2 423,80 

 

Programový rozpočet 5 –odpadové hospodárstvo 

Celkové zníženie schválených výdavkov v rozpočte  na skutočné čerpanie o 9 889,66€, 

najvýraznejšia úprava na položke: 

5.2. 610 mzdy kompostáreň  - 7 848,42 

5.2. 610 odmeny kompostáreň  - 2 403,25 

5.2. 630 servis a údržba strojov + 2 108,06 

 

Programový rozpočet 6 –komunikácie 

Celkové navýšenie schválených výdavkov v rozpočte  na skutočné čerpanie o 37 506,95€, 

najvýraznejšia úprava na položke: 

6.1. 630 oprava mostíka   + 38 367,37 

6.2. 630 údržba chodníkov a ciest     - 3 574,36 

 

Programový rozpočet 7 –vzdelávanie 

Celkové zníženie schválených výdavkov v rozpočte  na skutočné čerpanie o 98 799,18€, zmeny sú 

v rozpočtoch škôl, najvýraznejšia úprava na položke v rozpočte mesta: 

7.6. 640 rezerva na školstvo  - 76 704,86 

 

Programový rozpočet 8 – šport 

Celkové zníženie schválených výdavkov v rozpočte  na skutočné čerpanie o 7 677,64€, 

najvýraznejšia úprava na položke: 

9.1. 630 vásadba verejných plôch  - 7 134,36 

9.1. 630 náhradné diely do kosačiek  + 1005,13 
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9.2. 630 mobiliár    - 1 827,40 

9.3. 630 VO- elektr.energia   + 1 519,87 

9.5. 710 rekonštr.SAMPOR (RF, KZ 46) - 3 774,78    

 

. Programový rozpočet 9 –prostredie pre život 

Celkové zníženie schválených výdavkov v rozpočte  na skutočné čerpanie o 7 677,64€, 

najvýraznejšia úprava na položke: 

9.1. 630 výsadba verejných plôch  - 7 134,36 

9.1. 630 náhradné diely do kosačiek  + 1005,13 

9.2. 630 mobiliár    - 1 827,40 

9.3. 630 VO- elektr.energia   + 1 519,87 

9.5. 710 rekonštr.SAMPOR (RF, KZ 46) - 3 774,78  

 

Programový rozpočet 10 – požiarna ochrana 

Celkové zníženie schválených výdavkov v rozpočte  na skutočné čerpanie o 69,80€. 

Programový rozpočet 11 – sociálne a spoločenské služby 

Celkové zníženie schválených výdavkov v rozpočte  na skutočné čerpanie o 21 945,91€, 

najvýraznejšia úprava na položke: 

11.1. 630 stravovanie dôchodcov   + 7 484,91 

11.3. 610 opatrovateľská služby    - 17 977,48 

11.3. 640 BT Seniorka     - 11 024,30 

11.5.1. 620,630  ZPOZ-odmeny a odvody z odmien - 2 137,40  

11.5.2. 640 Odmena jednotlivcovi   - 1 400,00 

11.11. 640 príspevok na dopravu    - 1 525,81 

11.21. 630 náklady zabezpečenie opatrení-COVID + 13 342,06 (dotácia zo ŠR) 

 

Programový rozpočet 12 – správa a údržba objektov mesta 

Celkové zníženie schválených výdavkov v rozpočte  na skutočné čerpanie o 42 408,38€, 

najvýraznejšia úprava na položke: 

12.1. 630 energie obj.mesta-zálohy, vyúčtovanie  - 16 528,28 

12.1. 630 všeob. služby      - 3 613,58 

12.1. 630 nebytové priestory- vyúčtovanie 2017  - 5 000,00 

12.2. 630 vodné, stočné – obj.mesta    - 5 353,50 

12.3. 630 plyn -zálohy, vyúčtovanie    - 8 875,28 

 

Programový rozpočet 13 – rozvojový program mesta 

Celkové zníženie schválených výdavkov v rozpočte  na skutočné čerpanie o 304 485,34€, 

najvýraznejšia úprava na položke: 

13.1. 630 služby architekta mesta     - 2 788,49 

 

13.2. – prípravná a projektová dokumentácia   +10 378,20€: 

DF 788/2020 240,00  vytýčenie pozemku EN-E, k.u. Hájniky 

DF 804/2020 1 797,00 GP , k.u. Hájniky, Na Brázdach, Nová 

DF 862/2020 300,00  ZP na pozemky, k.u. Hájniky 

DF 863/2020 700,00  ZP na ul Nová 

DF 864/2020 700,00  ZP na ul Na Brázdach  

DF 964/2020 350,00  ZP na parcelu KN-E 161/1 a 161/2, k.u. Rybáre 

DF 965/2020 350,00  ZP na parcelu KN-E 927/11 a 927/12, k.u. Rybáre 
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DF 1082/2020 700,00  ZP na parcelu KN-E 601/1 

DF 700/2020 350,00  vypracovanie znaleckého posudku 

DF 355/2020 34,00  vypracovanie vyjadrenia “Rekonštrukcia pripojenia MK – ul. Na  

    Dolinke 

DF 85/2020 400,00  vypracovanie rozpočtovej dokumentácie na parkovacie plochy 

DF 504/2020 2180,00 vypracovanie architektonickej štúdie – vnútrobloky Cikkerova 

DF 696/2020 360,00  výškopis, polohopis na územie pre ZŠ 

DF 705/2020 260,40  projektová dokumentácia 

DF 779/2020 312,00  úprava rozpočtu na stavbu  kanalizácia Mlynská , Továrenská 

DF 802/2020 540,00  hydrogeologický posudok na vsakovanie – parkovacie plochy 

DF 948/2020 250,80  revízia projektovej dokumentácie- zapracovanie pripomienok OÚ 

DF 1220/2020 240,00  vytýčenie záberu pozemku KN-E č. 414/2, k.u. Hájniky 

 

13.3.  810 1. Slov. úsporná-akcie    - 8 673,00 

13.3.  820 ŠFRB - istina     + 4 021,53 

13.5.  710 pozemky (RF, KZ 46)   - 25 427,50 

13.7.3.  710 realizácia nových stavieb   + 3 298,00 

13.7.12. 710 rekonštrukcie a modernizácie (RF, KZ 46) - 115 000,00 

13.8.2.  710 DK Hron     - 200 000,00 

 

13.8.2.  710 PaPD      + 27 914,00 

DF 640/2020 360,00  zhotovenie sond pre KD 

DF 730/2020 11 950,00 PD pre stavebné povolenie KD Hron 

DF 996/2020 14 950,00 PD na kultúrny dom Hron 

DF 1065/2020 247,00  vyhotovenie GP na kultúrny dom 

DF 1178/2020 200,00  úprava rozpočtu na kultúrny dom  

DF 1227/2020 207,00  GP „kino Hron“ 

 

Programový rozpočet 14 – správa bytov 

Celkové navýšenie schválených výdavkov v rozpočte  na skutočné čerpanie o 13 720,97€, 

najvýraznejšia úprava na položke: 

14.2. 630 Topoľová 1135-plyn  + 4885,65 

14.2. 630 Topoľová 1136-plyn  +9 078,56 

14.2. 630 Rybárska 1048-plyn  + 1 316,24 

14.2. 630 Rybárska 1582-plyn  +3 643,21 

14.2. 630 Rybárska 1690-plyn  + 3 256,04 

14.2. 630 Topoľová 1136- údržba - 1 800,00 

14.2. 630 Topoľová 1136- služby - 1 344,94 

14.2. 630 Topoľová 1136-vodné - 2 100,00 

Ostatné výdavky boli upravené na skutočné čerpanie sumou do 1 000,00€. 

 

Programový rozpočet 15 – domov pre seniorov 

Celkové navýšenie schválených výdavkov v rozpočte  na skutočné čerpanie o 8 046,91€: 

    KZ 111   KZ 41  KZ 71  

15.1. mzdy a odvody  + 14 981,04   - 6 119,49 + 333,00 (odmeny-

dobrovoľ.) 

15.2. tovary a služby  +       939,62 (vitamíny) - 2 887,26 + 800,00 (vrátené 

zábezpeky) 
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Príloha č.5 (k bodu č. 9 – Správa hlavnej kontrolórky) 

 

Podľa § 18f ods.1 písm. d) a písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) predkladám obecnému zastupiteľstvu správu o kontrolnej 

činnosti za rok 2020. 

Kontrola účelnosti, hospodárnosti a zákonnosti použitia 

finančných prostriedkov mesta na rozvojové aktivity (projektové 

dokumentácie a súvisiace výdavky -  zriadenie vecných bremien 

v roku 2017 

Kontrolou boli zistené nedostatky. 

Návrh správy z vykonanej kontroly 

zo dňa 15.6.2020.  

Prijaté opatrenia budú vyhodnotené 

po predložení zoznamu splnených 

opatrení v rámci kontroly odstránenia 

nedostatkov v roku 2021.  

Lehota na predloženie písomného 

zoznamu splnených opatrení bola do 

31.7.2020.  

Kontrola účelnosti, hospodárnosti a zákonnosti použitia 

finančných prostriedkov mesta na kúpu kĺbového nakladača 

Multione v roku 2018, zhotovenie spevnených plôch v roku 

2018 

Kontrolou neboli zistené nedostatky. 

Kontrola bola ukončená správou zo 

dňa 12.6.2020 

Kontrola zameraná na používanie služobných motorových 

vozidiel Mestského úradu Sliač, vedenie evidencie jázd 

a vyhodnotenie PHM za obdobie roka 2018 

Predmet kontroly bol rozšírený o kontrolu používania 

služobného motorového vozidla primátorom Ing. Danielom 

Dunčkom na súkromné účely za obdobie 2010-2018 z dôvodu 

podania trestného oznámenia vo veci prečinu zneužívania 

právomoci verejného činiteľa za účelom vyčíslenia vzniku škody 

 

Kontrolou boli zistené nedostatky. 

Návrh správy z vykonanej kontroly 

zo dňa 28.5.2020.  

Prijaté opatrenia budú vyhodnotené 

po predložení zoznamu splnených 

opatrení v rámci kontroly odstránenia 

nedostatkov v roku 2021.  

Lehota na predloženie písomného 

zoznamu splnených opatrení bola do 

17.6.2020.  

Kontrola vedenia kroniky 

 

Kontrolou boli zistené nedostatky. 

Bol spísaný Návrh správy č.j. 

9319/2020, ktorý bude predložený 

vedeniu mesta po predložení 

zoznamu splnených opatrení 

z kontrol za obdobie 2019 a 2020.  

Kontrola vybraných druhov pohľadávok vykázaných 

k 31.12.2018 

Táto kontrola ešte vykonaná nebola.  

Kontrola a dodržiavanie zmlúv o nájme mestského majetku 

(nájomné zmluvy, ktoré súvisia s využívaním mestských 

pozemkov a budov) 

Kontrola je rozpracovaná a z dôvodu 

zistených nedostatkov bude 

vypracovaný návrh správy.  

Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti vynakladania 

verejných prostriedkov na prevádzku a na mzdy na úseku 

služieb obyvateľstvu za rok 2018 

Táto kontrola ešte vykonaná nebola.  
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Kontrola hospodárenia mesta pri príprave územia IBV JUH 

(porovnanie príjmov z predaja pozemkov a výdavkov spojených 

s prípravou tohto územia).  

Kontrola rozpracovaná, nedostatky 

zatiaľ zistené neboli.  

Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti použitia 

verejných zdrojov v ZUŠ za obdobie od 1.1.2018 do 30.6.2020 

Kontrolou boli zistené nedostatky, ku 

kontrole bol vypracovaný návrh 

správy č. 9222/2020.   

Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti použitia 

verejných zdrojov v MŠ SNP za obdobie od 1.1.2018 do 

30.6.2020 

Kontrolou boli zistené nedostatky, 

bude spísaný návrh správy. Kontrola 

je rozpracovaná.  

Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti použitia 

verejných zdrojov v MŠ na ul. Cikkerovej za obdobie od 

1.1.2018 do 30.6.2020 

Nedostatky zistené neboli, kontrola 

bude ukončená správou z kontroly.  

Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti použitia 

verejných zdrojov v ZŠ (ŠKD a ŠJ) za obdobie od 1.1.2018 do 

30.6.2020 

Kontrola je rozpracovaná, nedostatky 

zatiaľ zistené neboli.  

 

Kontroly súvisiace s vypracovaním stanoviska k záverečnému účtu 

Inventarizácia finančných prostriedkov mesta a vykonanie kontroly finančného okruhu  za rok 2019 

v rámci konsolidovaného celku mesta Sliač - túto kontrolu každoročne vykonávam v rámci prípravy 

stanoviska k záverečnému účtu za účelom dosledovania prevodu prebytkov minulých rokov 

(neidentifikovaná suma cca 527 tis. EUR).  

Za rok 2020 konštatujem že z bežných účtov mesta bolo v priebehu troch rokov prevedených na 

fondové účty mesta (rezervný fond + iné fondy) 500 tis. EUR, ktoré môže mesto použiť na úhradu 

kapitálových výdavkov.  

 
Presun časti prebytkov minulých období (dotvorenie rezervného fondu) 

Záverečný účet za rok 2017 schválený v júni 2018 – prevedené na rezervný fond 

mesta 

300 000,00 € 

Presun časti prebytkov minulých období - Záverečný účet za rok 2018 schválený 

v júni 2019 – prevedené na peňažný fond určený na obstaranie projektov 

100 000,00 € 

Presun časti prebytkov minulých období - Záverečný účet za rok 2019 schválený 

v júni 2020 – prevedené na peňažný fond určený na obstaranie majetku mesta 

100 000,00 € 

Spolu prevedené na „úspory mesta“ 500 000,00 € 

 

Odborné stanoviská  

- Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2019 

- Stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2021 

- Stanovisko k prijatiu návratných zdrojov financovania (prolongácia kontokorentného úveru) 

- Stanovisko k prijatiu návratných zdrojov financovania (prijatie návratnej finančnej výpomoci od 

štátu na kompenzáciu výpadku podielových daní z dôvodu šírenia ochorenia COVID 19).  

Vypracovanie správy z kontrolnej činnosti za rok 2019 

Interné upozornenia vo veci nasledovných nedostatkov:  

1) v roku 2020 bol nesprávne nahratý rozpis schváleného rozpočtu na rok 2020 do systému RIS SAM,  tento 

  nedostatok bol odstránený až v októbri 2020 pri uzávierke za 3. štvrťrok a pritom upozornenie   som podala 

písomne 18.6.2020.  

2) zistila som rozdiely v bilančných sumách v rozpočtových opatreniach, ktorú sú predkladané   mestskému 
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zastupiteľstvu na schválenie a údaje zadané v systéme RIS SAM (systém štátneho výkazníctva). Na základe 

písomného upozornenia bol nedostatok odstránený.  

3) kontrolou rozpočtových opatrení pred zasadnutím mestského zastupiteľstva, bolo zistené, že do 

rozpočtových opatrení predkladaných mestskému   zastupiteľstvu nie sú zahrnuté všetky prečerpané položky, 

nakoľko právomoc primátorky upravovať rozpočet sa vzťahuje iba na posledné rozpočtové opatrenie v roku 

(za obdobie od posledného zastupiteľstva v mesiaci december do 31.12. rozpočtového roka). Na túto 

skutočnosť som rovnako písomne upozornila, mám za to, že je potrebné vykonávať kontrolu rozpočtových 

opatrení priebežne.  

4) pri priebežnej kontrole použitia prostriedkov uložených na fondových účtoch (rezervný fond + peňažný 

fond), kde si porovnávam skutočný stav finančných prostriedkov na bankovom účte a prepočítaný stav 

finančných prostriedkov bolo zistené, že ešte v októbri neboli prevedené všetky prostriedky do fondov tak, 

ako to schválilo mestské zastupiteľstvo v záverečnom účte mesta za rok 2019. Jednalo sa o sumu 100 000 €.   

5) z dôvodu poklesu podielových daní v roku 2020 som vypracovala návod, ako bude mesto   sledovať 

likviditu školských zariadení v priebehu roka 2020.  

6) Zároveň som v rámci zákonných kontrol (stanovisko k rozpočtu a stanovisko k záverečnému účtu)  

vykonávala prípravné výpočty (hlavne prebytku hospodárenia a rozpočtu dotácií na prevádzku a na mzdy pre 

školské zariadenia), nakoľko je bohužiaľ slabá pripravenosť dvoch základných finančných dokumentov 

mesta a to rozpočtu a záverečného účtu.   

 

Zároveň chcem upozorniť vedenie mesta, že v návrhoch správ pri zistení porušenia predpisov  

hlavný kontrolór ukladá mestu:  

1) Lehotu na podanie námietok k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam alebo 

opatreniam a k lehote na predloženie zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu 

zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku 

2) Lehotu na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených 

nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku 

Pokiaľ mesto nepodá písomné námietky podľa bodu 1, mám za to, že s navrhovanými opatreniami súhlasí. 

Z dôvodu dodržania procesu finančnej kontroly v zmysle § 21 a § 22  zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej 

kontrole a audite v znení neskorších predpisov však žiadam vedenie mesta, aby v prípade doručenia návrhu 

správy so zistenými nedostatkami dodržalo vo vzťahu k hlavnému kontrolórovi lehotu podľa bodu 2, aby 

mohla byť kontrola riadne ukončená.  

 

Žiadam týmto predložiť hlavnej kontrolórke písomne zoznam prijatých opatrení na odstránenie zistených 

nedostatkov z kontrol vykonaných v roku 2019 a 2020 za účelom vykonania kontroly odstránenia 

nedostatkov v termíne do 15.3.2021.  
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Príloha č.6 (k bodu 9 – Správa hlavnej kontrolórky) 

 

V zmysle § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. predkladám mestskému zastupiteľstvu nasledujúcu 

správu o výsledkoch z kontrolnej činnosti ku dňu konania zastupiteľstva:  

 

Kontrola č. 1 – kontrola zverejnených dokumentov (VZN č. 10/2019 o určení dotácie na prevádzku 

a na mzdy žiaka ZUŠ, dieťaťa v materskej škole a dieťaťa školského zariadenia a súvisiacich prijatých 

uznesení 

Kontrolovaný subjekt  Mesto Sliač, Letecká 1, 962  31 Sliač 

Kontrolované obdobie Roky:  2020, 2021 

 

 

 

Cieľ kontroly 

 

Overiť objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so 

všeobecne záväznými predpismi so zameraním na zverejnenie 

a platnosť Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky dotácie 

na prevádzku a mzdy žiaka ZUŠ, dieťaťa v materskej škole 

a dieťaťa školského zariadenia č. 10/2019.  

Dôvod vykonania kontroly Náhodne bola zistená skutočnosť, že dodatok ku VZN č. 10/2019 

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka ZUŠ, dieťaťa 

v materskej škole a dieťaťa školského zariadenia schválený dňa 

14.12.2020 nebol odo dňa svojej účinnosti 1.1.2021 do 31.1.2021 

v zmysle ustanovenia § 6 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. zverejnený 

na webovom sídle mesta Sliač.  

Toto VZN upravuje pravidlá financovania školských zariadení 

zriadených na území mesta Sliač. Mesto každoročne podľa § 6 ods. 

12 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve v znení neskorších predpisov určí pravidlá financovania 

školských zariadení na území mesta Sliač, ktoré sú financované 

z výnosu dane z príjmov fyzických osôb. Objem finančných 

prostriedkov, ktoré toto VZN „zastrešuje“ je cca 900 tis. EUR 

ročne. 

Dodatok k VZN č. 10/2019 schválený dňa 14.12.2020 bol 

zverejnený až od 1.2.2021 (je platný od 1.1.2021), zároveň už 

v mesiaci január boli v zmysle tohto dodatku vykonané úkony (tj. 

boli zasielané dotácie školským zariadeniam).  

Po zverejnení dodatku k VZN č. 10/2019 schváleného na zasadnutí 

MsZ dňa 14.12.2020 bola vykonaná kontrola tohto zverejneného 

dokumentu (a dokumentov súvisiacich – uznesenia), na základe 

ktorej boli zistené nedostatky. Zistené nedostatky je potrebné 

odstrániť tak, aby predmetné verejne dostupné dokumenty neboli 

zmätočné. Navrhované opravy sa týkajú uznesení mestského 

zastupiteľstva ako aj samotného dodatku k VZN č. 10/2019, ktorý 

bol schválený dňa 14.12.2021 na zasadnutí mestského 

zastupiteľstva.  

 

Výsledky kontroly 

 

Nedostatok č. 1 

 

Chyba v písaní pri formulácií 

uznesenia č. 358/2020 zo dňa 

12.8.2020 

 

Znenie uznesenia č. 358/2020 tak ako je zverejnené na webovom 

sídle mesta:  

„Mestské zastupiteľstvo v Sliači schvaľuje Dodatok č. 1 

k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Sliač č. 3/2019 o určení 

výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Sliač.“  
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V uznesení je uvedené úplne iné VZN mesta ako to, ktoré bolo 

predmetom rokovania mestského zastupiteľstva. VZN č. 3/2019 sa 

týka „poplatkov za školské zariadenia, ktoré platia zákonní 

zástupcovia, tj. vlastné príjmy školských zariadení“.  

Predmetom rokovania MsZ dňa 12.8.2020 bolo VZN č. 10/2019 

o určení dotácie na prevádzku a na mzdy na žiaka školského 

zariadenia, ktorým mesto v zmysle § 6 ods. 12 zákona č. 596/2003 

Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, ktorým 

mesto určuje pravidlá financovania školských zariadení zriadených 

na území mesta (3 materské školy – z toho jedna zriadená 

súkromným zriaďovateľom, ŠKD, ZUŠ, školská jedáleň). 

Predmetné VZN však v uznesení č. 358/2020 zo dňa 12.8.2020 

uvedené nie je.  

Mám za to, že ide o chybu v písaní, nakoľko zo zápisnice zo 

zasadnutia mestského zastupiteľstva je zrejmé, že predmetom 

rokovania bolo VZN o určení dotácie na prevádzku a na mzdy. 

Rovnako aj v programe zastupiteľstva bol schválený bod č. 10 

Dodatok č. 1 k VZN č. 10/2019 o určení dotácie na prevádzku a na 

mzdy žiaka ZUŠ, dieťaťa v MŠ a dieťaťa školského zariadenia.  

Spôsob odstránenia nedostatku (po dohode s vedením mesta):  

Opraviť uznesenie č. 358/2020 zo dňa 12.8.2020, zverejniť ho na 

webovom sídle mesta v správnom znení a vykonať o tom písomný 

záznam.  

 

Nedostatok č. 2:  

 

Duplicita Dodatku č. 1 k VZN 

č. 10/2019 o určení výšky 

dotácie na prevádzku a mzdy 

       žiaka ZUŠ, dieťaťa 

v materskej škole 

a dieťaťa školského 

zariadenia 

 

 

Výška dotácie na prevádzku a na mzdy na žiaka školského 

zariadenia na rok 2021 bola schválená uznesením č. 408/2020, ktoré 

znie:  

„Mestské zastupiteľstvo v Sliači schvaľuje Dodatok č. 1 k VZN 

10/2019 o určení dotácie na prevádzku a na mzdy žiaka ZUŠ, 

dieťaťa v materskej škole a dieťaťa školského zariadenia na rok 

2021“.  

Tento dodatok č. 1 bol schválený na zasadnutí MsZ dňa 14.12.2020 

a týkal sa výšky dotácie na žiaka školského zariadenia na rok 2021.  

Dodatok č. 1 k tomuto VZN však už schválený bol a to na zasadnutí 

Mestského zastupiteľstva dňa 12.8.2020 uznesením č. 358/2020 

a týkal sa zmeny pravidiel financovania školských zariadení 

v prípade, že školské zariadenie získa nenávratný finančný 

príspevok na úhradu bežných výdavkov.  

V tomto prípade však nejde iba o chybu v písaní pri formulácií 

uznesenia č. 408/2020. Predmetný dodatok takto prešiel celým 

schvaľovacím konaním a je takto aj zverejnený na webovom sídle 

mesta  

Predmetný dodatok bol na webovom sídle mesta zverejnený až dňa 

1.2.2021, v dôsledku čoho nebolo dodržané ustanovenie § 6 ods. 9 

zákona č. 369/1990 Zb. zákona o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov (podotýkam, že v priebehu januára 2021 už 

boli školám a školským zariadeniam preposlané mesačné dotácie na 

prevádzku a na mzdy, tj. boli v zmysle tohto nariadenia vykonané 

úkony a rovnako bola vykonaná základná finančná kontrola úhrad 

dotácií poskytovaných školským zariadeniam).  

Spôsob odstránenia nedostatku (po dohode s vedením mesta):  

Opraviť uznesenie č. 408/2020, ktorým bola schválená výška 

dotácie na prevádzku a na mzdy (originálne kompetencie) na rok 

2021 opravným uznesením mestského zastupiteľstva na najbližšom 
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rokovaní mestského zastupiteľstva a tak zabezpečiť prehľadnosť 

informácií, ktoré majú byť prostredníctvom týchto dokumentov 

verejne dostupné.  

 

 

Nedostatok č. 3 

 

Chyby v dokumente Dodatok 

č. 1 o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy žiaka 

       ZUŠ, dieťaťa v materskej 

škole a dieťaťa školského 

zariadenia zverejneného na 

       webovom sídle mesta Sliač 

 

Zoznam chýb v uvedenom dokumente:  

 

a) Úvodná strana 

- Slovo „NÁVRH“ (pod erbom mesta) – schválené 

nariadenie by už toto označenie nemalo obsahovať 

- „DODATOK č. 1“ – v skutočnosti sa jedná o dodatok č. 2 

(popísané v bode 7.2) 

- Účinnosť od 1.1.2020 – nesprávny dátum, účinnosť mala 

byť od 1.1.2021 (právny predpis účinnosť spätne 

nadobúdať nemôže) 

b) Strana č. 1 

- „DODATOK č. 1“ – v skutočnosti sa jedná o dodatok č. 2 

(popísané v bode 7.2) 

- Článok 6 ods. 2 je zmätočný  

Spôsob odstránenia nedostatku (po dohode s vedením mesta):  

 

Opraviť celú textovú časť predmetného dodatku, ktorá bude 

predložená mestskému zastupiteľstvu súčasne s návrhom na opravu 

uznesenia č. 408/2020 zo dňa 14.12.2020. 

 

 

Týmto upozorňujem vedenie mesta na dodržiavanie § 16 ods. 1-2  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení, ktoré upravujú organizačné a administratívne povinnosti mestského úradu.  

 

Lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov 

a na odstránenie príčin ich vzniku 

Termín: 28.2.2021 

 

 

Kontrola č. 2 – Kontrola dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti použitia verejných 

zdrojov v podmienkach rozpočtovej organizácie Základná umelecká škola 

Kontrolovaný subjekt  ZUŠ Sliač 

Kontrolované obdobie 1.1.2018 – 30.6.2020 

 

 

 

Cieľ kontroly 

Overiť objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so 

všeobecne záväznými predpismi so zameraním na dodržiavanie 

hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti použitia verejných zdrojov 

v podmienkach rozpočtovej organizácie Základná umelecká škola.  

Výsledky kontroly 

 

Mzdový okruh:  

v rámci kontroly boli skontrolované platové dekréty všetkých pedagogických a nepedagogických 

zamestnancov za obdobie od 1.1.2018 do 30.6.2020 so zameraním na správnosť určenia funkčných 

platov pedagogických a nepedagogických zamestnancov a ich súlad do všeobecnezáväznými právnymi 

predpismi (prepočet správnosti určenia funkčných platov je súčasťou kontrolného spisu a je uložený aj 

elektronicky).  
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Pedagogickí zamestnanci základnej umeleckej školy:  

- sú správne zaradení do platových a pracovných tried  

- majú správne priznané tarifné platy  

- majú správne priznané zvýšenie platovej tarify (priznaná prax) 

- majú správne priznané ostatné príplatky v súlade so zákonom č.  553/2003 Z.z. o výkone práce 

vo verejnom záujme, ktoré prináležia pedagogickým zamestnancom (činnosť triedneho učiteľa, 

činnosť uvádzajúceho pedagogického zamestnanca, príplatok za osobný rozvoj a osobný 

príplatok).  

Nepedagogickí zamestnanci základnej umeleckej školy:  

- správne zaradení do platových tried 

- majú správne priznané tarifné platy 

- majú správne priznané zvýšenie platovej tarify (priznaná prax) 

- majú správne priznané osobné príplatky – v súlade s rozpätím, ktoré je dané zákonom č. 

553/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme 

Všetky platové výmery boli vyhotovené v súlade s vyššie uvedenými právnymi predpismi. Mzdové 

výdavky vykázané v mzdových rekapituláciách zodpovedajú výdavkom vykázaným v rámci výkazu 

FIN 1 -12 za príslušné obdobia (tj boli správne vykázané v čerpaní rozpočtu).  

prevádzkové výdavky:   

Odkontrolované boli vybrané prevádzkové výdavky za rozpočtové roky 2018, 2019 a za 

obdobie od 1.1.2020 do 30.6.2020 (zoznam vybraných dokladov je súčasťou kontrolného spisu 

- Prevádzkové výdavky 1.1.2018 – 31.12.2018 

- Prevádzkové výdavky 1.1.2019 – 31.12.2019 

- Prevádzkové výdavky 1.1.2020 – 30.6.2020   

V rámci kontroly bola vykonaná kontrola dodržiavania pravidiel financovania školských zariadení, 

ktoré mesto určuje prostredníctvom VZN o určení dotácie na prevádzku a na mzdy na žiaka školského 

zariadenia na území mesta Sliač.  V rámci tejto časti kontroly bol zistený 1 nedostatok a to za obdobie 

roku 2018.  

Nedostatok č. 1 

 

V rámci kontroly bolo 

konštatované porušenie:  

Článok 4 ods. 1 VZN č. 30 

o určení výšky dotácie na 

prevádzku a na mzdy na žiaka 

ZUŠ, dieťaťa v materskej škole 

a dieťaťa školského zariadenia 

na rok 2018, ktorý hovorí, že 

„Objem mzdových prostriedkov 

 

Hranica stanovená VZN = 7% 

 

Skutočný podiel odmien na tarifných platoch v percentuálnom 

vyjadrení v roku 2018 = 9,23 % 

Suma odmien vyplatených v roku 2018 (13 817,09 €) však zahŕňa 

aj odmeny jubilejné vo výške 1817,09 €. Základná umelecká škola 

sa riadi Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa. Jubilejné odmeny 

boli vyplatené dvom zamestnancom pri príležitosti životného 

jubilea 50 rokov, čo je v súlade s § 20 ods. 1 písmeno c) zákona č. 

553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone 

práce vo verejnom záujme.  Po zohľadnení tejto skutočnosti 
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na odmeny zamestnancov 

v rozpočte škôl a školských 

zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta Sliač nesmie 

prekročiť 7 % súčtu tarifných 

miezd všetkých zamestnancov 

škôl a školských zariadení.  

V ostatných obdobiach 

prekročenie zistené nebolo 

(nakoľko zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi odmenu za 

pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 a 60 rokov veku až do sumy 

jeho funkčného platu) som v rámci kontroly prepočítala 

percentuálny podiel odmien (s vylúčením odmien jubilejných) na 

tarifných platoch. Aj po vylúčení jubilejných odmien konštatujem 

prekročenie limitu určeného VZN č. 30.  

 

Na základe zistených skutočností boli navrhnuté opatrenia na strane ZUŠ ako aj na strane mesta, 

nakoľko funkčný plat a odmeny riaditeľa určuje mesto. Z uvedeného dôvodu som navrhla dvojitú 

kontrolu dodržania článku 4 ods. 1 VZN o určení dotácie na prevádzku a na mzdy, ktorý hovorí, že 

Objem mzdových prostriedkov na odmeny zamestnancov v rozpočte škôl a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Sliač nesmie prekročiť 7 % súčtu tarifných miezd všetkých 

zamestnancov škôl a školských zariadení. 

A zároveň v nasledujúcom období potrebu prehodnotenia výšky tejto hranice, nakoľko podobný 

problém vzniká v školskej jedálni, kde sú zamestnaní iba nepedagogickí zamestnanci (pani kuchárky), 

ktorých tarifné mzdy sú nižšie a v prípade vyplatenia odmeny dochádza k prekročeniu tejto hranice 7%.  

A zároveň do budúcna, pri prehodnocovaní podmienok financovania školských zariadení navrhujem 

bližšie vyšpecifikovať účel použitia rezervy na školstvo upravenej v článku 4 ods. 2 predmetného 

VZN, nakoľko od roku 2018 je použitie tejto rezervy definované vo VZN všeobecne. V roku 2018 

a spätne malo mesto presne vymedzené, na čo bude rezerva školstva použitá tj. (energie, odchodné, 

odstupné, jubilejné odmeny, deti a žiaci v hmotnej núdzi v priebehu kalendárneho roka). Potom je 

nižšia pravdepodobnosť vzniku prekročenia hranice 7%. 

Základná umelecká škola predložila hlavnej kontrolórke zoznam prijatých opatrení v stanovenej lehote. 

Opatrenia v tomto prípade je však v tomto prípade potrebné prijať na strane zriaďovateľa a spresniť 

podmienky financovania školských zariadení.  
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Príloha č. 7 (k bodu č. 10 – Plán činnosti HKM na 1. polrok 2021) 

 

Tématické kontroly:  

Kontrola odstránenia nedostatkov z vykonaných kontrol za obdobie 2019-2020 

Cieľ kontroly:  

Kontrola prijatých opatrení z vykonaných kontrol v období 2019 a 2020 

Kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov.  

Cieľ kontroly:  

Kontrola vybraných odpovedí na žiadosti o sprístupnenie informácií v zmysle zákona 

o slobodnom prístupe k informáciám.  

Kontrola vykonávania povinného zverejňovania verejne prístupných dokumentov mesta  

v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám.  

Kontrolované obdobie: 2019 – 2021 

Kontrola čerpania rozpočtu na programe 1 so zameraním na kontrolu vyplácania odmien na 

základe dohôd o vykonaní práce a dohôd o pracovnej činnosti.  

Cieľ kontroly:  

- Kontrola použitia verejných zdrojov vykázaných v čerpaní rozpočtu mesta za rok  2020 na 

programe 1 z dôvodu zvýšenia odmien vyplácaných na základe dohôd o mimopracovnej 

činnosti za účelom vysvetlenia tohto nárastu.  

Kontrolované obdobie: rok 2020 

 

Pravidelné kontroly:  

Kontrola vybraných finančných operácií vykonaných v roku 2020 (výsledky budú použité 

ako podklad pre vypracovanie Stanovísk k záverečným účtom za obdobia 2020 a 2021 ako 

aj k vypracovania stanoviska k rozpočtu mesta) 

Priebežná kontrola čerpania rozpočtu za rok 2021 vrátane kontroly vykonaných 

rozpočtových opatrení a kontroly vykonania zmien rozpočtu v systéme štátneho 

výkazníctva RIS SAM.  

Kontrola plnenia vybraných uznesení mestského zastupiteľstva.  

Kontrola navrhovaných rozpočtových opatrení pred ich schválením mestských 

zastupiteľstvom (výstup pre zastupiteľstvo = stanovisko hlavného kontrolóra 

k navrhovanému rozpočtovému opatreniu).  

Cieľ pravidelných kontrol:  

Kontroly sú zaradené do plánu kontrolnej činnosti, nakoľko potreba ich vykonávania 

vznikla už v predchádzajúcich rozpočtových rokoch.  
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Zákonné povinnosti 

Správa z kontrolnej činnosti za rok 2020 

Odborné stanovisko k návrhu záverečnému účtu za rok 2020 (bude zahŕňať aj čiastkové 

kontroly priebežnej prípravy Návrhu záverečného účtu – kontrola finančného okruhu, 

kontrola inventarizácie finančných prostriedkov školských zariadení, priebežná kontrola 

výpočtu prebytku za rok 2020 a prídel prostriedkov do fondových účtov).  

 

Ostatné kontroly 

Kontroly vykonávané na základe uznesení Mestského zastupiteľstva.  

Kontroly vykonávané na základe podnetu primátora mesta, ak vec neznesie odklad 

Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavná 

kontrolórka dozvedela pri výkone svojej činnosti 

 

Neukončené kontroly z minulých období:  

Kontrola vybraných druhov pohľadávok vykázaných 

k 31.12.2018 

Táto kontrola ešte 

vykonaná nebola.  

Kontrola a dodržiavanie zmlúv o nájme mestského majetku 

(nájomné zmluvy, ktoré súvisia s využívaním mestských 

pozemkov a budov) 

 

Kontrola je rozpracovaná 

a z dôvodu zistených 

nedostatkov bude 

vypracovaný návrh 

správy.  

Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti vynakladania 

verejných prostriedkov na prevádzku a na mzdy na úseku 

služieb obyvateľstvu za rok 2018 

Táto kontrola ešte 

vykonaná nebola.  

Kontrola hospodárenia mesta pri príprave územia IBV JUH 

(porovnanie príjmov z predaja pozemkov a výdavkov 

spojených s prípravou tohto územia).  

Kontrola rozpracovaná, 

nedostatky zatiaľ zistené 

neboli.  

Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti použitia 

verejných zdrojov v MŠ SNP za obdobie od 1.1.2018 do 

30.6.2020 

Kontrolou boli zistené 

nedostatky, bude spísaný 

návrh správy. Kontrola je 

rozpracovaná.  

Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti použitia 

verejných zdrojov v MŠ na ul. Cikkerovej za obdobie od 

1.1.2018 do 30.6.2020 

Nedostatky zistené 

neboli, kontrola bude 

ukončená správou 

z kontroly.  

Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti použitia 

verejných zdrojov v ZŠ (ŠKD a ŠJ) za obdobie od 1.1.2018 do 

30.6.2020 

Kontrola je 

rozpracovaná, nedostatky 

zatiaľ zistené neboli.  
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Príloha č. 8 (k bodu č. 12 – Informácie primátorky) 

 

Pridelenie nájomného bytu pánovi Č. z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa § 22 ods. 3 

písm. f) zák. č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní (v texte len 

zákon). 

 

Pán Č. požiadal o pridelenie nájomného bytu v januári 2021. Žiadosť bola riadne registrovaná dňa 

2021. Zmluva o nájme bytu č. 01 na Topoľovej ulici 24 bola dojednaná na dobu určitú od 1.3. do 

31.8.2021. Je zverejnená na webovom sídle mesta.  

 Podľa čl. 2 ods. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2018c O prenájme nájomných bytov 

v Meste Sliač, nájomný byt možno prideliť oprávnenej osobe, ktorá spĺňa podmienky § 22 zákona 

č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní.  

 Oprávnená osoba podľa ods. 2 tohto článku, ktorá má evidovanú žiadosť o nájomný byt na 

Mestskom úrade Sliač (MsÚ), okrem zákonných, musí v čase posudzovania žiadosti o nájom bytu 

spĺňať ďalšie nasledovné podmienky :  

 a) v čase podania žiadosti dovŕšila vek 18 rokov, alebo nadobudla spôsobilosť na právne 

úkony uzatvorením manželstva v zmysle osobitných právnych predpisov;  

 b) minimálny príjem (spodná hranica príjmu) na spoločne posudzované osoby, pričom 

priemerný mesačný príjem žiadateľa a osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú podľa 

osobitného predpisu (zákon č.601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov), 

dosahuje výšku súčtu 1,3 násobku životného minima. V prípade opakovaného nájmu bytu u 

nájomcu, ktorý počas predchádzajúceho nájomného vzťahu pravidelne platil nájomné, môže 

primátor mesta upustiť od dodržania spodnej hranice príjmu,  

 c) oprávnená osoba alebo manžel/ka, druh/družka nie sú nájomcami mestského, 

družstevného alebo služobného bytu, alebo výlučnými vlastníkmi bytu, rodinného domu alebo inej 

stavby určenej na trvalé bývanie, 

 d) oprávnená osoba má v čase posudzovania žiadosti vlastný pravidelný príjem z 

pracovného pomeru, podnikania, alebo má iný pravidelný príjem – zamestnanec Domova pre 

seniorov od 1.12.2020, 

 e) oprávnená osoba súhlasí so zaplatením finančnej zábezpeky, ktorá nepresiahne výšku 

šesťmesačného nájomného, pričom lehota na zloženie finančnej zábezpeky je najneskôr deň pred 

podpisom nájomnej zmluvy – pre nedostatok disponibilných zdrojov dohoda o postupnom vytvorení 

zábezpeky mesačnými zrážkami zo mzdy 

 f) ak oprávnená osoba, alebo osoby spoločne posudzované sú dlžníkmi Mesta Sliač, musia 

mať ku dňu posudzovania žiadosti oprávnenej osoby o nájom bytu podpísané uznanie dlhu a 

dohodu o splátkach dlžnej sumy, ktorú zároveň plnia – mesto neeviduje žiadny finančný záväzok 

žiadateľa voči rozpočtu mesta. 

 Podmienky definované v predchádzajúcich odsekoch sa zisťujú a vyhodnocujú pri 

prerokúvaní žiadosti a uzatváraní nájomnej zmluvy. Na ich zmeny počas trvania nájomnej zmluvy 

sa neprihliada.  

 Všetky zákonné i nariadením určené kritéria, ktoré žiadateľ musí splniť kumulatívne v čase 

rozhodovania o pridelení bytu žiadateľ pán Č. splnil s výnimkou zloženia finančnej zábezpeky, 

pretože nemal disponibilné zdroje. Bolo s ním dohodnuté, že zákonnú finančnú zábezpeku vytvorí 

postupne, pravidelnými mesačnými zrážkami, zo mzdy vyplácanej zamestnávateľom (Domov pre 

seniorov). Dohoda o zrážkach zo mzdy je podpísaná a je súčasťou jeho osobného spisu. Zmluva je 

riadne zverejnená na webovom sídle mesta. Nekompromisne trvať na zložení zábezpeky v plnej 

výške pri podpise zmluvy bolo v rozpore s aktuálnou príjmovou situáciou žiadateľa. A súčasne aj 
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s dočasnosťou nájomného vzťahu založeného zmluvou o nájme. Navyše ani platné všeobecne 

záväzné nariadenie mesta na takéto prípady nepamätá. 

  

 V procese rozhodovania o žiadosti pána Č. nebolo dodržané ustanovenie čl. III/ bod 2 

nariadenia, ktoré upravuje, že každú žiadosť prerokuje komisia bytová (ďalej len komisia) v súlade 

s podmienkami určenými týmto VZN a rozhodne, či zaradí žiadateľa do zoznamu uchádzačov o 

nájomný byt, resp. do zoznamu uchádzačov o bezbariérový byt. Z dikcie citovaného článku je 

nespochybniteľné, že komisia má nezastupiteľnú úlohu v procese prijímania žiadostí, ich 

vyhodnocovania či žiadateľ spĺňa podmienky, aby bol zapísaný do zoznamu uchádzačov 

o pridelenie bytu. Nemá rozhodovaciu právomoc, jej predseda nepodpisuje zmluvy o nájme. 

V ostatnom majú jej závery pre primátora mesta odporúčací charakter. 

 Takýto postup (neprerokovanie v bytovej komisii) bol zvolený výnimočne a s plným 

vedomím platnej právnej úpravy. Nájomný byt bol pridelený dočasne napriek tomu, že mesto 

nevyužilo pri tvorbe nariadenie č. 18/2018 možnosť, ktorú mu pre riešenie mimoriadnych situácii 

ponúka úprava § 22 ods. 3 písm. f) a ods.7 zákona. Podľa § 22 ods. 7 žiadateľ podľa § 7 písm. a) 

(mesto alebo obec) ustanoví vo svojom všeobecne záväznom nariadení okruh oprávnených 

fyzických osôb podľa odseku 3 písm. f) vrátane dôvodov hodných osobitného zreteľa. Fyzickým 

osobám podľa prvej vety môže žiadateľ prenajať najviac 20 % z počtu podporených nájomných 

bytov vo svojom vlastníctve. Za podporený nájomný byt sa považuje nájomný byt, na ktorého 

obstaranie bola poskytnutá dotácia podľa tohto zákona alebo podľa predpisov účinných do 31. 

decembra 2010.  

 To, že mesto v nariadení takúto úpravu nemá neznamená, že v prípade dôvodov hodných 

osobitného zreteľa, ak také sú, nemôže aj bez tejto úpravy vo VZN podporený nájomný byt 

prenajať. Takýto postup je zákonný a obhájiteľný. Prípad keď mesto, ako zriaďovateľ rieši problém 

v organizácií ním zriadenej by mal byť dôvodom hodným osobitného zreteľa. 

 V nariadení 18/2018 mesto nedefinovalo dôvody hodné osobitného zreteľa a ani okruh osôb, 

ktorým z týchto dôvodov je možné prideliť podporený nájomný byt. Len poznamenávame, že od 

decembra 2018 mesto prenajalo 2 nájomné byty v štandardnom procese podľa nariadenia, v súlade 

so zákonom, bez výnimiek, pri plnom rešpektovaní určených pravidiel, po predchádzajúcom 

prerokovaní v komisii.  

 Za dôvod hodný osobitného zreteľa považujeme to, že na prelome rokov 2020/2021 došlo ku 

kritickej situácii v dôsledku pandémie v zariadení Domova pre seniorov keď, okrem klientov, boli 

infikovaní všetci zamestnanci domova. Mali sme problém zostaviť a udržať harmonogram služieb 

personálu tak, aby bola zabezpečená neodkladná starostlivosť o infikovaných klientov domova. Od 

10. decembra 2020 sme nevyhnutné služby zabezpečovali krátkodobými dohodami s tretími 

osobami, vrátane žiadateľa. Žiadateľ prejavil ochotu, že pomôže v tejto situácii a nastúpil do 

domova. Navyše s vhodnou odbornou kvalifikáciou (masér). Pochádza z východného Slovenska 

a dočasne riešil ubytovanie v miestnom ubytovacom zariadení. Situáciu na prelome rokov 

(chýbajúci personál a jeho doplnenie), skomplikovanú ešte protiprávnym konaním jednej zo 

zamestnankýň, považujeme za dôvod hodný osobitného zreteľa tak ako to má na mysli ustanovenie § 

22 ods. 3 písm. f) zákona. 

 Okrem toho sme podporne sme brali do úvahy pri rozhodovaní o pridelení bytu aj to, že pán 

Č. pracuje v Domove pre seniorov, ktoré poskytuje služby vo verejnom záujme. Od svojho nástupu 

si príkladne plní pracovné povinnosti vyplývajúce mu z pracovného zaradenia. 

 Podľa § 22 ods. 3 písm. b), bod 3 zákona ak aspoň jedna z osôb žijúcich v byte (teda aj 

žiadateľ) zabezpečuje zdravotnú starostlivosť, sociálne a ďalšie služby vo verejnom záujme, 

vzdelávanie, kultúru alebo ochranu obyvateľov obce je oprávnenou fyzickou osobou podľa § 22 ods. 

1 zákona. 
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 Mesto, ako sme uviedli vyššie, prenajalo nájomný byt na dobu určitú, do 31.8. Byt je 

dočasne voľný pre ďalšie oprávnené osoby, pretože mesto neeviduje v aktuálnom zozname 

žiadateľom osobu so zdravotným postihnutím. Resp. osoba, ktorá by túto podmienku spĺňala 

ponuku na pridelenie tohto bytu odmietla. Tento prípad bol prerokovaný na zasadaní Komisie 

sociálno-zdravotnej a pre prideľovanie nájomných bytov pri MsZ v Sliači 29.03.2019, o čom svedčí 

zápisnica, ktorá túto skutočnosť popisuje. 

 Tomu, že mesto ako vlastník dotáciou alebo úverom zo ŠFRB podporeného bytu, určeného 

pre obyvateľov s ťažkým zdravotným postihnutím, môže v prípade nezáujmu tejto skupiny 

handicapovaných osôb o byt s bytom disponovať svedčí aj ustanovenie čl. 3/bod 8 a 9 všeobecne 

záväzného nariadenia 

 „V prípade neobsadenia bytov žiadateľmi spĺňajúcim podmienky podľa predchádzajúceho 

bodu (7), komisia posúdi kompletné žiadosti s doručenými dotazníkmi a prílohami, a odporučí 

prideliť nájomný byt tým žiadateľom, ktorí splnili podmienky na pridelenie bytu podľa čl. 2 tohto 

VZN a sú manželia bezdetní, občanom rozvedeným, alebo inak osamelým občanom mesta Sliač a 

tiež žiadateľom, ktorí neboli v čase podania žiadosti občanmi mesta Sliač“ 

 „ Ak sa uvoľní bezbariérový nájomný byt a v evidencii sa nenachádza žiadosť občana s 

ťažkým zdravotným postihnutím, komisia schváli prenájom bytu žiadateľovi bez zdravotného 

postihnutia. Nájomná zmluva na tento byt bude uzatvorená podľa zákona č.443/2010 Z. z. na dobu 

určitú, ktorá neprevýši jeden rok. Po zaradení žiadosti občana s ťažkým zdravotným postihnutím do 

evidencie, bude táto riešená prednostne a nájomca bez zdravotného postihnutia stráca nárok na 

predĺženie nájomnej zmluvy“. 

 Konanie mesta pri aplikácii zákona je výkonom na mesto prenesenej štátnej správy. Zákon 

pri výkone štátnej správy neupravuje procesný postup v akom samospráva rozhoduje o prideľovaní 

nájomných bytov. Určuje len podmienky, ktoré musí oprávnená osoba splniť, aby mohla byť 

zaradená do zoznamu žiadateľov. Štatutárnym orgánom je primátor mesta, ktorý podpisuje 

rozhodnutia a zaväzuje mesto voči tretím osobám. Komisie mestského zastupiteľstva sú poradné 

orgány. Pri rozhodovaní berie do úvahy odporúčania komisie. Ak primátor rozhodne a byt 

žiadateľovi pridelí bez predchádzajúceho prerokovania žiadosti v komisii nie je to v rozpore so 

zákonom. Z dôvodu verejnej kontroly a transparentnosti takéhoto procesu je síce žiadúce, aby 

verejnosť zastúpená komisiou z tohto procesu nebola vylúčená, ale nedostatok predchádzajúceho 

prerokovania nie je dôvodom neplatnosti takéhoto právneho úkonu štatutára mesta. Verejnosť má 

možnosť rozhodovací proces primátora mesta kontrolovať pretože zmluvy sú povinne zverejňované 

v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Paradoxne pod takouto 

kontrolou verejnosti nie je proces schvaľovania žiadostí do zoznamu uchádzačov v komisii. 

  

Záver : 

 

1. Zmluva o nájme bytu s pánom Č. bola uzavretá v súlade s čl. III, bod 8 a 9 všeobecne 

záväzného nariadenia mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa v súlade s § 22 ods. 3, 

písm. f) zákona č. 443/2010 Z. z.  

2. Je vo výlučnej právomoci primátora mesta, ako štatutára pri výkone štátnej správy, 

rozhodovať o pridelení nájomného bytu a podpisovať zmluvy. 

3. Nedostatok predchádzajúceho prerokovania v komisii nespôsobuje relatívnu ani absolútnu 

neplatnosť zmluvy o nájme. Takýto postup pri prideľovaní dotáciou alebo úverom 

podporených je však potrebné považovať za výnimočný a ojedinelý. 

4. Na základe zápisnice a tohto konkrétneho prípadu je potrebné novelizovať všeobecne 

záväzné nariadenie č. 18 z viacerých dôvodov tak, aby nad rámec zákona upravovalo 

spoločenské vzťahy, ktoré vznikli pri aplikácii zákona. 


