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   Z á p i s n i c a 

 z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva (MsZ) v S l i a č i  konaného dňa 26. mája 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, Marek Moravčík, Ing. Robert Urbanec 

                                

P r o g r a m : 

  1. Otvorenie, prezentácia prítomných poslancov 

  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

  3. Voľba návrhovej komisie 

  4. Schválenie programu MsZ 

  5. Správa o plnení uznesení MsZ 

  6. Vzdanie sa mandátu poslanca 

  7. ÚPN Mesta Sliač – zmeny a doplnky č. 10 – zadávacie podmienky 

  8. Zámena pozemkov – Kúpele Sliač a.s. 

  9. Zámena pozemkov – COOP Jednota 

10. Zámer mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

11. VZN č. 1/2021 o ochrannom pásme pohrebísk mesta Sliač 

12. Nájom pozemkov pod bývalým roľníckym družstvom 

13. Podpis zmluvy s víťazom VO „Športový areál a ihrisko Pod Kozákom“ 

14. Odklad vyhlásenia Voľby rady školy 

15. Výzva „IROP-PO4-SC431-2021-65“, „Integrovaný regionálny operačný program“ –  

      schválenie zapojenia mesta do projektu a spoluúčasti financovania 

16. Prenájom priestorov v požiarnej zbrojnici – neplnenie zmluvných povinností nájomníkmi 

17. Protest prokurátora proti uzneseniu Mestského zastupiteľstva v Sliači č. 405/2020,  

      zo dňa 14.12.2020 

18. Komisie pri MsZ – zmeny 

19. Rozpočtové opatrenia a stanovisko hlavnej kontrolórky 

20. Správa z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky  

21. Správa o činnosti Mestskej polície Sliač za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020 

22. Informácie primátorky /vrátane informácií o R2/ 

23. Rôzne 

24. Slovo pre verejnosť 

25. Interpelácie poslancov 

26. Odpovede na interpelácie z predchádzajúceho MsZ 

27. Záver 

 

1.  Otvorenie  

 Rokovanie 23. 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 
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zaslanou poslancom, mailom aj pozvánkou zverejnenou na webovej stránke mesta. Pani primátorka 

skonštatovala, že MsZ je uznášania schopné, zo všetkých 11 poslancov je prítomných 8 poslancov, 

ospravedlnili sa p. Lukáč, p. Moravčík a p. Urbanec.  

 

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

zamestnankyňu MsÚ Sliač, za overovateľov zápisnice určila p. poslanca Dávida Slavkovského a p. 

poslanca Petra Kocúra.    

 

3.  Voľba návrhovej komisie  

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

poslankyňu Sášu Butášovú Bidleňovú. 

 

Uznesenie číslo 458/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

 

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

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           8 

Za:                                     6 – pp. Láskavý, Slavkovský, Belička, Sujová, Kocúr, Mikušková 

Proti:  

Zdržali sa:                         2 – pp. Butášová Bidleňová, Hancko 

Nehlasovali: 
 

4.  Schválenie programu MsZ 

 Pani primátorka uviedla, že program dnešného MsZ bol zverejnený na úradnej tabuli mesta 

aj zaslaný poslancom spolu s materiálmi.  

 

Uznesenie číslo 459/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači  

s ch v a ľ u j e 

 

program 23. 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. Vzdanie sa mandátu poslanca  

7. ÚPN Mesta Sliač – zmeny a doplnky č.10 – zadávacie podmienky 

8. Zámena pozemkov – Kúpele Sliač a. s. 

9. Zámena pozemkov – COOP Jednota 
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10. Zámer mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

11. VZN č.1/2021 o ochrannom pásme pohrebísk mesta Sliač 

12. Nájom pozemkov pod bývalým roľníckym družstvom 

13. Podpis zmluvy s víťazom VO „Športový areál a ihrisko Pod Kozákom“ 

14. Odklad vyhlásenia Voľby rady školy  

15. Výzva „IROP-PO4-SC431-2021-65“, „Integrovaný regionálny operačný program“ – schválenie 

zapojenia mesta do projektu a spoluúčasti financovania 

16. Prenájom priestorov v požiarnej zbrojnici – neplnenie zmluvných povinností nájomníkmi 

17. Protest prokurátora proti uzneseniu Mestského zastupiteľstva v Sliači č. 405/2020, zo dňa 

14.12.2020 

18. Komisie pri MsZ - zmeny 

19. Rozpočtové opatrenia a stanovisko HK  

20. Správa z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 

21. Správa o činnosti Mestskej polície Sliač za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020 

22. Informácie primátorky /vrátane informácií o R2/ 

23. Rôzne 

24. Slovo pre verejnosť 

25. Interpelácie poslancov  

26. Odpovede na interpelácie z predchádzajúceho MsZ 

27. Záver 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           8 

Za:                                     8 – pp. Láskavý, Slavkovský, Belička, Sujová, Butášová Bidleňová,  

                                                      Kocúr, Mikušková, Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

 Pani primátorka podala návrh na výmenu bodov programu, ide o výmenu bodov č. 8 

(Zámena pozemkov – Kúpele Sliač a.s.) a č. 9 (Zámena pozemkov – COOP Jednota) za body č. 19 

(Rozpočtové opatrenia a stanovisko HK) a č. 20 (Správa z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky).  

 Pán poslanec Laskavý navrhol rozdeliť bod č. 22 (Informácie primátorky /vrátane informácií 

o R2/), aby bola R2 samostatným bodom a zaradená medzi prvými bodmi programu. Navrhol 

poskytnúť OZ dotáciu na fungovanie a na činnosť. Pani primátorka uviedla, že to je možné, len 

musí byť na mesto doručená žiadosť o poskytnutie dotácie. Navrhla bod č. 10 (Zámer mesta – 

prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa) vymeniť s bodom č. 22 (Informácie 

primátorky /vrátane informácií o R2/). Pán poslanec Laskavý požiadal, aby už na budúcom 

zasadnutí MsZ bola informácia o R2 samostatným bodom programu. 

 Pán poslanec Slavkovský navrhol vypustiť bod č. 13 (Podpis zmluvy s víťazom VO 

„Športový areál a ihrisko Pod Kozákom“) z dôvodu, že akcia je už zrealizovaná aj zafinancovaná. 

 Pani primátorka uviedla, že v rámci novelizácie zákonov je primátor povinný informovať 

poslancov o zmluvách, ktoré boli podpísané. Poslanci v tomto prípade neschvaľujú podpis zmluvy. 

Berú na vedomie, že bola zmluva podpísaná.  
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Uznesenie číslo 460/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači  

s ch v a ľ u j e 

zmenu programu 23. 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. Vzdanie sa mandátu poslanca  

7. ÚPN Mesta Sliač – zmeny a doplnky č.10 – zadávacie podmienky 

8. Rozpočtové opatrenia a stanovisko HK  

9. Správa z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 

10. Informácie primátorky /vrátane informácií o R2/ 

11. VZN č.1/2021 o ochrannom pásme pohrebísk mesta Sliač 

12. Nájom pozemkov pod bývalým roľníckym družstvom 

13. Podpis zmluvy s víťazom VO „Športový areál a ihrisko Pod Kozákom“ 

14. Odklad vyhlásenia Voľby rady školy  

15. Výzva „IROP-PO4-SC431-2021-65“, „Integrovaný regionálny operačný program“ – schválenie 

zapojenia mesta do projektu a spoluúčasti financovania 

16. Prenájom priestorov v požiarnej zbrojnici – neplnenie zmluvných povinností nájomníkmi 

17. Protest prokurátora proti uzneseniu Mestského zastupiteľstva v Sliači č. 405/2020, zo dňa 

14.12.2020 

18. Komisie pri MsZ - zmeny 

19. Zámena pozemkov – Kúpele Sliač a. s. 

20. Zámena pozemkov – COOP Jednota 

21. Správa o činnosti Mestskej polície Sliač za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020 

22. Zámer mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

23. Rôzne 

24. Slovo pre verejnosť 

25. Interpelácie poslancov  

26. Odpovede na interpelácie z predchádzajúceho MsZ 

27. Záver 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           8   

Za:                                    8 – pp. Láskavý, Slavkovský, Belička, Sujová, Butášová Bidleňová,  

                           Kocúr, Mikušková, Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 
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5. Správa o plnení uznesení  

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

k zápisnici.  

  

Uznesenie číslo 461/2021 

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:                           8  

Za:                                     8 – pp. Láskavý, Slavkovský, Belička, Sujová, Butášová Bidleňová, 

                                                       Kocúr, Mikušková, Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

6. Vzdanie sa mandátu poslanca 

 Pani primátorka informovala, že 29. apríla 2021 bola na mesto doručená žiadosť p. Lukáča, 

kde sa vzdáva postu poslanca MsZ ku dňu 31.5.2021. S účinnosťou od 1.6.2021 na jeho miesto 

nastúpi ďalší poslanec v poradí.  

 

Uznesenie číslo 462/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

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

 

že Ing. František Lukáč sa dňa 29.04.2021 písomne vzdal postu poslanca Mestského zastupiteľstva 

mesta Sliač. Jeho mandát končí dňom 31.05.2021. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           8  

Za:                                     8 – pp. Láskavý, Slavkovský, Belička, Sujová, Butášová Bidleňová, 

           Kocúr, Mikušková, Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

7. ÚPN Mesta Sliač – zmeny a doplnky č. 10 – zadávacie podmienky 

 Dôvodovú správu k bodu predložila architektka mesta p. Švantner Troppová, tvorí prílohu 

č. 2 k zápisnici.  

 Pani primátorka uviedla, že Doplnok č. 10 požiadal zrealizovať investor, budú sa riešiť 

nielen pozemky, ktoré sú v majetku investora, ale aj pozemky vo vlastníctve mesta. Celkové 

náklady na spracovanie tohto Doplnku č. 10 bude znášať investor. Jeho spracovaniu predchádzalo 

niekoľko stretnutí s poslancami, boli zapracované požiadavky. Investor bol oboznámený 

s podmienkou, že tam nebude zakreslená R2.  
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 Pán poslanec Laskavý uviedol, že poslanci sú rozhodnutí podporiť tento doplnok, ale pod 

podmienkou, že v širších vzťahoch ÚPN Mesta Sliač nebude zakreslená R2.  

 Pani poslankyňa Butášová Bidleňová uviedla, že je dôležité si ujasniť to, či investor bude 

riešiť chodníky aj osvetlenie, bolo povedané, že áno. Uviedla, že aj toto bol dôvod, prečo s týmto 

návrhom doplnku poslanci súhlasili.  

 Pán Palečka uviedol, že keď bol poslancom, tak sa občania Hájnik sťažovali na hluk 

z lietadiel, že im emisie z lietadiel ničia úrodu. Výstavbou rodinných domov pribudnú aj ďalší 

občania, ktorí sa budú na tieto skutočnosti sťažovať. Ďalej uviedol, že v minulosti bola prijatá 

zásada, že ten, kto bude túto lokalitu budovať, bude financovať aj vybudovanie kruhového objazdu. 

Opýtal sa, či je s týmto uzrozumený aj investor.  

 Pani primátorka uviedla, že minulý rok VÚC schválila prostriedky na projekt tohto 

kruhového objazdu a zároveň to dala VUC aj do investičného plánu. Financovanie kruhového 

objazdu bude riešiť VÚC spolu s investorom.  

 

Uznesenie číslo 463/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

 

Zadávacie podmienky pre spracovanie zmien a doplnkov č. 10 k platnému ÚPN M Sliač, 

schválenému uznesením MsZ č. 71/2005 v znení neskorších zmien a doplnkov, podľa prílohy č. 1 k 

uzneseniu č. 463/2021. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           8  

Za:                                    8 – pp. Láskavý, Slavkovský, Belička, Sujová, Butášová Bidleňová, 

              Kocúr, Mikušková Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

8. Rozpočtové opatrenia a stanovisko hlavnej kontrolórky  

 Dôvodovú správu k bodu predložila p. Škarčáková, ktorá tvorí prílohu č. 3 k zápisnici. Ide 

o interné rozpočtové opatrenia Základnej školy a Základnej umeleckej školy. Uviedla, že všetky 

rozpočtové opatrenia nemajú vplyv na prebytok rozpočtu, ale v príjmovej aj vo výdavkovej časti ho 

navyšujú o 488 359,62 €.  

 Pán poslanec Laskavý sa opýtal na sumu 50 000 € na projektovú dokumentáciu. 

 Pani Škarčáková odpovedala, že ide o projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu domu 

služieb.  

 Pani primátorka uviedla, že projekt na dom služieb je z roku 2012. Z uvedeného projektu sa 

zrekonštruovala jedine kotolňa. Projekt bol robený účelovo, týka sa len výmeny okien na budove 

a opláštenia. V súčasnej dobe je tento projekt nepoužiteľný. Jedným z dôvodov je jeho neaktuálnosť 

a zastaranosť Ďalej uviedla, že sme najhoršie pripravené mesto čo sa týka projektov. Dokonca aj 

malé obce majú projekty, na základe ktorých môžu robiť investičné akcie. Okrem kanalizácie 

Mlynskej, Továrenskej a Novej sa nemôže dať nič do rozvojových programov.  

 Pani poslankyňa Butášová Bidleňová uviedla, že je toho názoru, že investovať treba. Nie je 

proti rekonštrukciu domu služieb, ale ak je na to vypracovaný projekt, tak by bolo dobré si ho 

pozrieť a preštudovať. Na čo pani primátorka povedala, že to nie je vhodné poslancami, nakoľko 
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nie sú projektanti. 

 Pani primátorka uviedla, že to bolo zistenie pani kontrolórky, ktorá povedala, že mesto nemá 

projekty nikde zosumarizované. Nemá vedomosť, aké projekty sa v minulosti robili. Nové projekty 

už mesto eviduje. Tento projekt sa našiel na základe podnetu pána poslanca na minulom zasadnutí 

MsZ. Projekt zhodnotila aj pani Zlatníková, aj nový zamestnanec stavebného úseku MsÚ 

s dlhoročnou praxou, s tým že je účelový a v súčasnosti už nevyužiteľný,. V centrálnej mestskej 

zóne, budova, na základe tohto projektu byť nemôže. Robí sa audit na vnútro budovy, pretože je 

tam korózia, je potrebné vymeniť vnútorné stropy, existujúci projekt toto nerieši. Budova už má 

svoju životnosť, nájomníci sa už začínajú sťažovať, že prenajaté priestory sú nevyhovujúce.  

 Pán poslanec Slavkovský uviedol, že projekty sú dôležité pre mesto, ale teraz sa nevie 

vyjadriť, či je existujúci projekt nevyužiteľný, je potrebné ho preštudovať. Navrhol ho dať na 

prerokovanie do stavebnej komisii a v júni by sa potom rozhodlo.  

 Pani poslankyňa Sujová navrhla, aby bola najprv projektová dokumentácia vyradená z 

majetku ako zmarená investícia a až potom by sa mala robiť nová projektová dokumentácia. Podľa 

jej názoru by sa týmto mala zaoberať príslušná komisia, aby zhodnotila či je projekt pre mesto 

nevyužiteľný.  

 Pani kontrolórka uviedla, že projekt by mal byť zaradený v účtovníctve ako ešte nezaradený 

majetok mesta.  

 Pán poslanec Laskavý uviedol, že nepodporí vyčlenenie 50 000 € na projekt domu služieb, 

vyčlenil by ich na projekt na ul. Rybárskej.  

 Pani primátorka odôvodnila potrebu rekonštrukcie domu služieb tým, že budova sa 

nachádza na námestí, je neskutočne energeticky náročná, nájomníkov, keby aj mesto chcelo 

vysťahovať z domu služieb, nemá im ponúknuť náhradné priestory a tak by v meste skončili. Keď 

mesto nebude mať pripravené projekty, tak sa nebudú môcť robiť v meste investičné akcie.  

 Pani poslankyňa Butášová Bidleňová odporučila dať projekt do stavebnej komisie, ktorá by 

k tomu zaujala stanovisko.  

 Pán poslanec Kocúr uviedol, že súhlasí s názorom pána Laskavého. Uviedol, že načo ako 

poslanci spisovali priority, ktoré investície sa v meste urobia, táto budova určite nebola medzi 

prioritami. Opýtal sa, na základe čoho sa rozhodlo, že sa ide rekonštruovať budova domu služieb. 

Ďalej poukázal na to, že na komisii kultúry a športu bolo prezentované, že existuje aj projekt na 

ZUŠ ohľadom vybudovania ďalšieho podlažia.  

 Pani primátorka odpovedala, že dôvodom na rekonštrukciu budovy domu služieb sú 

nájomníci, za ktorých je mesto zodpovedné, nakoľko mesto tieto priestory prenajíma. Hrozí, že 

mesto bude musieť vypovedať zmluvy nájomníkom na prízemí, lebo stropy sú v havarijnom stave.  

 Pán poslanec Belička uviedol, že podľa neho je projektová dokumentácia nepoužiteľná, 

nakoľko je až z roku 2012, zmenili sa technológie, materiály. Projektovú dokumentáciu je potrebné 

po určitej lehote aktualizovať. K prioritám investičných akcií uviedol, že pokiaľ príde havarijný 

stav, je potrebné to riešiť prioritne.    

 Pani poslankyňa Butášová Bidleňová uviedla, že je za to, aby sa budova domu služieb 

zrekonštruovala, ale je potrebné dodržať všetky kroky. Poukázala na potrebu rekonštrukcie ul. 

Rybárskej, o ktorej sa hovorí už dlhšiu dobu, že je medzi prioritami investičných akcií. Ďalej 

uviedla, že by bolo dobré sa pozrieť už na jestvujúce projektové dokumentácie ako napr. na ul. Na 

Brázdach, aby boli z časového hľadiska realizovateľnosti v poriadku.   

 Pani Škorňová, hlavná kontrolórka mesta predložila stanovisko k rozpočtovému opatreniu, 

ktoré tvorí prílohu č. 4 k zápisnici.    

 Pán Žabka sa k projektu domu služieb vyjadril nasledovne. Projekt bol vypracovaný 

z dôvodu, že bola vypísaná výzva na energetickú náročnosť, neboli to zbytočne vynaložené peniaze. 

Mesto sa do tejto výzvy zapojilo, ale nebolo úspešné. Súhlasí s tým, že už teraz by budova mohla 
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mať iný vzhľad, aj s tým, že by sa tam mohol presťahovať MsÚ.  

 Pani primátorka uviedla, že sa na meste nenašiel podklad, že bol podaný projekt. Ďalej 

uviedla, že v tých 50 000 € na projektovú dokumentáciu môže byť zahrnutá aj ul. Rybárska, a keď 

nebudú finančné prostriedky postačujúce, tak sa to potom dofinancuje.  

 Pán poslanec Kocúr sa opýtal na položku týkajúcu sa odmien zo skríningového testovania. 

Nemá problém s tým, aby zamestnancom, ktorí sa zúčastňovali testovania, boli vyplatené odmeny, 

ide o dosť vysokú sumu 20 000 €, nevie sa koľkým zamestnancom budú odmeny vyplatené, aká 

bude najväčšia odmena pre jednotlivca. Uviedol, že sa chce vyhnúť, alebo vyvrátiť nepodložené 

dohady, ktoré sa ku nemu dostali, o odmenách pre pána prednostu a podobné záležitosti.  

 Pani primátorka uviedla, že výška odmeny pre zamestnanca je v kompetencii vedúceho 

zamestnanca úradu, nikdy to neriešili poslanci, pretože nevedia ohodnotiť ich prácu a ani to nie je 

v ich kompetencii. Jedná sa o všetkých zamestnancov, ktorí sa zúčastňovali testovania, približne 

80% zamestnancov MsÚ spolu so zamestnancami z technických služieb.  

 Pán poslanec Kocúr uviedol, že je to kompetencia vedenia mesta, ale poslanci schvaľujú 

finančné prostriedky. Súhlasí s tým, že zamestnanci si peniaze zaslúžia, ale keď ide o sumu 20 000 

€, tak by bolo dobré vedieť podrobnejšie k tomu.  

 Pani primátorka uviedla, že keby mesto netestovalo, tak by tieto finančné prostriedky mesto 

nezarobilo. Tieto finančné prostriedky je možné použiť len na to, čo s testovaním súvisí. 

Zamestnancom nemohli byť urobené dohody o dobrovoľníckej činnosti, všetko čo robili, budú mať 

preplatené v rámci tejto odmeny. Nevie teraz povedať, aká bude výška odmeny pre jednotlivých 

zamestnancov, pretože nemá pri sebe podklady, ktorý zamestnanec sa koľkokrát zúčastnil 

testovania. Suma 20 000 € je vyčlenená spolu s odvodmi. Pani primátorka uviedla, že ide o finančné 

prostriedky, ktoré sa zabezpečili z testovania a budú použité na to, na čo boli získané. Za každého 

otestovaného mesto dostalo 5 €, za tieto finančné prostriedky sa zakúpila dezinfekcia, testery, 

zaplatili sa administratívni pracovníci, zamestnanci mesta to v plate ešte zohľadnené nemali.  

 Pán poslanec Kocúr uviedol, že súhlasí s vyplatením odmien, len sa chce vyhnúť tomu, aby 

niektorí zamestnanci neboli uprednostnení.  

 Pani primátorka uviedla, že plat vedúceho zamestnanca je vždy zverejnený. Pokiaľ ide o plat 

radového zamestnanca, ten zverejnený nie je, nakoľko nejde o verejnú informáciu, a neprináleží to 

ani poslancom. Uviedla, že pán prednosta sa zúčastnil testovania každý víkend, piatok, sobota, 

nedeľa, od začiatku až do konca, keby sa stanovila hodinová sadzba 10 €, tak potom by to jemu 

vyšlo najviac. Výška odmeny pre zamestnancov ešte nie je určená.  

 Pani poslankyňa Butášová Bidleňová uviedla, že otázky v rámci tohto rozpočtového 

opatrenia sú legitímne, nakoľko sa poslanci zúčastnili finančnej komisii, kde pani primátorka 

povedala návrh ako by mal byť odmenený pán prednosta, pri prepočte išlo o dosť vysoké sumy. 

Ďalej uviedla, že na poslednom zasadnutí MsZ sa schvaľovalo auto na využitie v rámci pandémie 

covid, navrhla tieto finančné prostriedky teraz vrátiť späť do rozpočtu z týchto 20 000 €.  

 Pani primátorka uviedla, že mesto ešte neminulo všetky peniaze, to neznamená, že keď sa 

zapájajú do príjmov a do výdavkov, že ich mesto míňa. Ešte sa presne nevie, koľko finančných 

prostriedkov sa môže minúť.     

 Pani Škorňová uviedla, že tieto finančné prostriedky musia byť zaradené do rozpočtu. Môže 

sa rozhodnúť, na čo budú použité, či už na mzdové alebo prevádzkové výdavky. Zatiaľ mesto 

minulo cca 68 000 € do štvrtého mesiaca. Informovala poslancov, že nemôžu pani primátorku 

ovplyvniť až do takého dôsledku, komu a v akej výške vyplatí odmenu. Môžu ju upozorniť v rámci 

uznesenia, aby tie peniaze použila zákonne, efektívne, účelne.  

 Pani poslankyňa Butášová Bidleňová požiadala pani primátorku, aby boli finančné 

prostriedky využité hospodárne pre všetkých zamestnancov, ktorí si tieto odmeny zaslúžia. Peniaze 

za kúpu auta navrhla vrátiť do rezervného fondu, ak je to možné. 
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 Pani primátorka uviedla, že 8 000 € na kúpu auta bolo naplánované v rozpočte. Uviedla, že 

rozpočet na rok 2021 bude upravený až po schválení záverečného účtu a po vyhodnotení prvého ½ 

roka 2021. Ak sa nájde rezerva, bude 2 800 €, ktoré boli použité na kúpu auta vrátené do 

rezervného fondu.  

 Pani poslankyňa Sujová uviedla, že teraz z rezervného fondu sa zaraďuje cca 28 600 € na 

nákup kompostérov, aj keď sa rozprávalo, že 30 000 € sa vyčlení z rezervného fondu na riešenie 

krízových situácií v školských zariadeniach, ako napríklad sú tečúce strechy v obidvoch materských 

školách. 

 Pani Škarčáková uviedla, že pri úprave rozpočtu je v pláne necelých 50 000 €, ktoré sú 

narozpočtované z rezervného fondu na rezerve školstva uvoľniť na bežné výdavky, a rezervu 

školstva ponechať, tak ako býva tvorená z bežných príjmov.      

  

Uznesenie číslo 464/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

 

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

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

opatrenie ZŠ A. Sládkoviča č. 2/2021 v predloženom rozsahu v Prílohe č.1 k Uzneseniu č.464/2021. 

  

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           8  

Za:                                    8 – pp.  Láskavý, Slavkovský, Belička, Sujová,  Butášová Bidleňová,  

              Kocúr, Mikušková, Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

Uznesenie číslo 465/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

 

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

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

opatrenie ZUŠ č. 2/2021 v rozsahu predloženej Prílohy č.1 k Uzneseniu č.465/2021. 

  

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           8  

Za:                                    8 – pp. Láskavý, Slavkovský, Belička, Sujová, Butášová Bidleňová, 

             Kocúr, Mikušková, Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

 

Uznesenie číslo 466/2021 
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Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

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

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

finančných prostriedkov z fondu na majetkové investície vo výške 100 000,00€ na vysporiadanie 

a nákup pozemkov. 

  

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           8  

Za:                                    8 – pp. Láskavý, Slavkovský, Belička, Sujová, Butášová Bidleňová,  

             Kocúr, Mikušková, Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

Uznesenie číslo 467/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

 

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

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

finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta v celkovej výške 178 556,96€ na nasledovné 

investičné akcie a spoluúčasti: 

a/ financovanie spoluúčasti k projektu na cyklocestu Sliač-Sielnica-Kováčová  27 000,00€ 

b/ financovanie spoluúčasti k projektu rekonštrukcie MŠ J. Cikkera  12 500,00€ 

c/ financovanie spoluúčasti k projektu výstavby Centra sociálnych služieb 72 500,00€ 

d/ rekonštrukcia križovatky na Dolinke (+ parkovacie plochy)   35 000,00€ 

e/ vybudovanie parkovacích plôch v časti Pod Kozákom      3 200,00€ 

f/ nákup kompostérov                          28 356,96€. 

  

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           8  

Za:                                    7 – pp. Slavkovský, Belička, Sujová, Butášová Bidleňová, Kocúr, 

                       Mikušková, Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                          1 – pp. Láskavý   

Nehlasovali: 

 

Uznesenie číslo 468/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

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

 

podpísanie zmluvy so spoločnosťou MEVA-SK s.r.o. - výhercom verejného obstarávania s názvom 

„Kompostéry“ v celkovej hodnote 28 356,96 €. 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 
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Prítomní:                           8  

Za:                                    8 – pp. Láskavý, Slavkovský, Belička, Sujová, Butášová Bidleňová,  

                Kocúr, Mikušková, Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

Uznesenie číslo 469/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

 

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

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

opatrenie č. 3/2021 v predloženom rozsahu v Prílohe č.1 k Uzneseniu č.469/2021. 

  

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           8  

Za:                                    7 – pp. Láskavý, Slavkovský, Belička, Sujová, Butášová Bidleňová,  

             Mikušková, Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                          1 – pp. Kocúr    

Nehlasovali: 

 

Uznesenie číslo 470/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

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

 

Stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtovému opatreniu č. 3. 

  

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           8  

Za:                                    8 – pp. Láskavý, Slavkovský, Belička, Sujová, Butášová Bidleňová,  

             Kocúr, Mikušková, Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

9. Správa z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky  

 Dôvodovú správu k bodu predložila p. Škorňová – hlavná kontrolórka mesta, ktorá tvorí 

prílohu č. 5 k zápisnici. 

 Pani primátorka reagovala na správu hlavnej kontrolórky ohľadom kroniky mesta. Uviedla, 

že ona aj spolu s pánom Šimončíkom na každom zasadnutí MsZ upozorňovali na to, že nie sú 

schválené zápisy v kronike. Mrzí ju, že sa to už vtedy nezačalo riešiť, ale len teraz. Už v roku 2019 

sa argumentovalo, že chýbajú tieto zápisy a to pri príležitosti spracovania knihy 50 rokov mesta. 

Mesto začalo robiť kroniku za rok 2019, do konca mája by mali byť doručené pripomienky. Sama 
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podala jednu zásadnú pripomienku, na ktorej trvá, aby boli všetky zápisy v kronike spracované 

rovnakým spôsobom.  

 

Uznesenie číslo 471/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

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

 

Správu z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky. 

  

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                          8  

Za:                                   8 – pp. Láskavý, Slavkovský, Belička, Sujová, Butášová Bidleňová,  

            Kocúr, Mikušková, Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

10. Informácie primátorky /vrátane informácií o R2/ 

 Pani primátorka informovala, že dňa 13.5.2021 sa zúčastnila stretnutia na Ministerstve 

dopravy za prítomnosti primátorky Zvolena, primátora Krupiny, primátora Šiah a starostu Dobrej 

Nivy, kde sa riešila R3 a R2. Vláda SR na svojom zasadnutí 12.5.2021 schválila plán výstavby 

diaľnic a rýchlostných ciest. Obchvat Šiah skončil na 16.  mieste, Krupina na 96. mieste. Na 

stretnutí sa pani primátorka Zvolena opýtala, prečo sa robí nová EIA. Minister aj predstavitelia 

NDS povedali, že EIA platná nie je, musí sa urobiť úplne nová EIA. Očakáva sa, že z nej vyplynie 

aj vodná EIA. Momentálne prebieha obstarávanie na jej dodávateľa, potom bude nasledovať 

normálna EIA, ďalej vodná EIA a približne v roku 2031 by sa malo rozhodnúť, kadiaľ úsek pôjde. 

Diskusia sa viedla v odbornom duchu. Pani primátorka na stretnutí apelovala na to, že R2 na Sliači 

nechceme. Dostala otázku, v čom mestu R2 škodí, na ktorú odpovedala, že môže zničiť minerálne 

pramene na Sliači, a ak ide Ministerstvo hospodárstva investovať do kúpeľov, tak to nemá zmysel. 

Na stretnutí sa dohodli, že ani jedno mesto nebude vyvíjať žiadnu aktivitu ohľadom R2 až do 

momentu, kým nepríde minister. Minister prisľúbil, že v dohľadnej dobe príde, pôjde sa pozrieť na 

miesta a porozpráva sa s každou jednou samosprávou. Na stretnutí sa riešil aj kruhový objazd pri 

MsÚ. Zástupcovia z ministerstva sa už aj zastavili na meste, pretože ministerstvu ostali ešte 

finančné prostriedky z projektov na cesty I. triedy, mesto im odovzdalo štúdiu, všetky podklady.  

 Pani primátorka informovala, že mesto má v prenájme asfaltovú plochu pri železničnej 

stanici, kde budú parkovať dodávky. V prvom kroku sa na ul. Rybárskej ide robiť obytná zóna. 

V nedeľu 30. mája sa ide otvárať detské ihrisko na ul. Gorkého.  

 Pán Kujan za OZ Obyvatelia pre Sliač uviedol, že stretnutie, ktoré sa uskutočnilo na 

Ministerstve dopravy malo podľa neho len informačný charakter, zo stretnutia sa nerobil žiadny 

zápis. Bude veľmi rád, keď príde minister, ale o tom, že sa bude robiť nová EIA v rozsahu 

hodnotenia, nie je ani zmienka. Ak by sa robila nová EIA, tak potom minister životného prostredia, 

ktorý vydal rozhodnutie a zamietol ich pripomienky ako mestá a OZ, by musel toto rozhodnutie 

zrušiť. Dňa 28.9.2020 vydal p. Budaj rozhodnutie, proti ktorému bolo potrebné napísať odvolanie. 

Toto odvolanie zo strany mesta nebolo vykonané. OZ združilo materiály, postúpilo ich advokátskej 

kancelárii a čaká sa, čo sa s tým dá ešte robiť a ako sa má ďalej postupovať. Podľa neho, ak bude 

mesto čakať, a minister príde až o rok alebo o dva, môže prísť písomné rozhodnutie, že rozsah 

hodnotenia už beží, bude C3 prioritou, pretože boli na ňu vynaložené veľké finančné prostriedky.  
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 Pani primátorka opätovne uviedla, že sa robí verejné obstarávanie na dodávateľa novej EII. 

Do konca mája sa počká, potom sa ozve pánovi ministrovi, kedy príde. R2 je pre mesto prioritou. 

Mesto schválilo Dodatok č. 10, kde sme jasne povedali, že ho neschvália poslanci, keď tam bude 

zakreslená R2. V zozname diaľnic nie je uvedená R2 z dôvodu, že ešte nie je presná trasa a tiež 

preto, že ešte nie je prepočítaná hodnota za peniaze. Uviedla, že ak OZ našlo právnu kanceláriu, 

ktorá sa bude touto problematikou zaoberať, tak je to len prospešné.  

 Pán Kujan uviedol, že ak má OZ zabezpečovať túto úlohu, tak na to potrebuje finančné 

prostriedky.  

 Pani primátorka uviedla, že musí prísť od OZ požiadavka, žiadosť, aby mohla byť 

poskytnutá dotácia.    

 Pani poslankyňa Sujová uviedla, že má informácie zo zasadnutia komisie výstavby 

a územného rozvoja, kde sa táto problematika rieši dosť intenzívne už od októbra minulého roka, 

odkedy minister vydal rozhodnutie o posudzovanie vplyvov na životné prostredie zmenenej trasy 

R2, konkrétne variantu C3 a to na základe iniciatívy pána Kujana, ktorý žiadal pani primátorku 

o viacero informácií, o realizovaní krokov korešpondencii mesta s Ministerstvom životného 

prostredia. Bol podaný návrh zo strany pani primátorky, že sa môže pomôcť OZ Obyvateľom pre 

Sliač spôsobom finančnej podpory, poskytnutím dotácie na úhradu výdavkov spojených s právnymi 

službami s tým, že mesto nepôjde do súdneho sporu a nebude veci riešiť žalobou. Rieši sa aj 

problematika R2 v súvislosti s územným plánom a so zmenami a doplnkami k územnému plánu, 

pretože nám tam robí problém výkres širších vzťahov VÚC, ktorý obsahuje zakreslenie všetkých 

možných variant trasovania R2, výkres je v rozpore so zákonom. Bol poslaný podnet aj na 

prokuratúru. Uznesenie, ktoré bolo prijaté na komisii v apríli 2021 sa týkalo opätovného podania 

podnetu na prokuratúru. 

 Pani primátorka uviedla, že plán rýchlostných ciest a diaľnic schválený vládou je nadradená 

dokumentácia nad VÚC. Ak pri Doplnku č. 10 príde požiadavka na zapracovanie R2, mesto sa bude 

odvolávať a namietať to tým, že je schválený tento dokument.  

 

Uznesenie číslo 472/2021 

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:                           8  

Za:                                    8 – pp. Láskavý, Slavkovský, Belička, Sujová, Butášová Bidleňová,  

             Kocúr, Mikušková, Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

11. VZN č. 1/2021 o ochrannom pásme pohrebísk mesta Sliač 

 Dôvodovú správu k bodu predložil p. Petroch – právnik mesta. Uviedol, že pre každé 

pohrebisko zvlášť je spracované geodetickou kanceláriou ochranné pásmo, bude to ako príloha 

k VZN. 

 Pani primátorka navrhla vo VZN nasledovné zmeny. V článku 2 – Určenie šírky ochranného 

pásma, bod č. 1 – V súlade s platným územným plánom mesto určuje týmto nariadením ochranné 
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pásmo pohrebísk uvedených v článku 1 nariadenia v šírke do 50 m od hranice pozemku pohrebiska, 

bod č.2 – Určené ochranné pásmo sa vzťahuje aj na územnú rezervu pohrebísk v zmysle platného 

územného plánu, bod č. 3 – Popis ohraničenia ochranného pásma pohrebiska Hájniky podľa prílohy 

č.1, bod č. 4 – Popis ohraničenia ochranného pásma pohrebiska Rybáre podľa prílohy č. 2, bod č. 5 

– Popis ohraničenia ochranného pásma pohrebiska Sampor podľa prílohy č.3.    

 

Uznesenie číslo 473/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2021, ktorým sa určuje šírka a režim ochranného pásma 

pohrebísk spravovaných mestom Sliač.  

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           8  

Za:                                    8 – pp. Láskavý, Slavkovský, Belička, Sujová, Butášová Bidleňová,  

             Kocúr, Mikušková, Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

12. Nájom pozemkov pod bývalým roľníckym družstvom 

 Dôvodovú správu k bodu predložil p. Petroch – právnik mesta. Podľa Zásad hospodárenia 

s majetkom mesta rozhoduje o nájomných zmluvách na dobu neurčitú Mestské zastupiteľstvo.  

 Pani poslankyňa Butášová Bidleňová uviedla, že jej v dôvodovej správe chýba doba nájmu, 

či ide o dobu určitú alebo neurčitú, v priloženej zmluve bola uvedená doba určitá aj neurčitá, čo je 

z jej pohľadu zmätočné.   

 Pán Petroch uviedol, že to bolo prerokované na zasadnutí finančnej komisii. Pán Herman 

omylom na prednej strane zmluvy ponechal na dobu určitú, ale v článku č. 4 je uvedené na dobu 

neurčitú, táto chyba bude opravená.  

 Pani primátorka uviedla, že sa to rieši z dôvodu, že podpisom zmluvy ide o navýšenie 

finančných prostriedkov, ktoré nie sú kryté v rozpočte, mesto bude musieť nájsť peniaze, aby sa 

zaplatil nájom týchto pozemkov. Ďalším dôvodom je aj to, že pán Herman by chcel zmluvu od 

1.5.2021, čo ona ako primátorka nemôže spätne podpísať.  

 Pán Petroch informoval, že pán Herman mal vypovedať zmluvy s existujúcimi nájomníkmi 

na spevnené plochy do konca apríla 2021.  

 Pani primátorka uviedla, že pán Herman vypovedal zmluvy, už boli na mesto doručené dve 

žiadosti o prenájom.  

 Pán Krčik sa prihlásil do diskusie, že jemu ako nájomníkovi ešte nevypovedal p. Herman 

zmluvu.  

 Pani primátorka navrhla podpísať nájomnú zmluvu s účinnosťou od 1.6.2021. Mesto bude 

čakať, kedy sa ozvú aj ďalší nájomníci.  

 

Uznesenie číslo 474/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 
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predložený návrh na uzavretie zmlúv o nájme pozemkov s Jánom Hermanom a Ing. Mojmírom 

Hermanom, ktoré sú v trvalom zábere nehnuteľností a spevnených plôch vo vlastníctve mesta Sliač 

za podmienok v nich uvedených.   

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           8  

Za:                                    8 – pp. Láskavý, Slavkovský, Belička, Sujová, Butášová Bidleňová, 

             Kocúr, Mikušková, Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

13. Podpis zmluvy s víťazom VO „Športový areál a ihrisko Pod Kozákom“ 

 Pani primátorka uviedla, že ide len o informáciu o podpise zmluvy s víťazom verejného 

obstarávania. Ihrisko je dokončené, slávnostne bude otvorené v nedeľu 30. mája 2021.     

 

Uznesenie číslo 475/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

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

 

podpis zmluvy o dielo s víťazným uchádzačom verejného obstarávania na zákazku „Športový areál 

a ihrisko Pod Kozákom“. 

  

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           8  

Za:                                    7 – pp. Láskavý, Belička, Sujová, Butášová Bidleňová, Kocúr,  

                                                     Mikušková, Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                          1 -  pp. Slavkovský  

Nehlasovali: 

 

14. Odklad vyhlásenia Voľby rady školy 

 Pani primátorka uviedla, že núdzový stav skončil, ale mimoriadna situácia ešte trvá, neboli 

doteraz zvolené Rady školy v MŠ ul. Cikkera ani v ZUŠ. Z uvedeného dôvodu je potrebné prijať 

takéto uznesenie, že sa berie na vedomie, že sa Voľba rady školy posúva.   

 

Uznesenie číslo 476/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

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

 

informáciu o predĺžení funkčného obdobia samosprávnych orgánov Materskej školy              

J.Cikkera a Základnej umeleckej školy v súlade s ustanovením § 38b zák. č. 93/2020 Z. z., ktorým 

sa mení a dopĺňa zák. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 
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Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           8  

Za:                                    8 – pp. Láskavý, Slavkovský, Belička, Sujová, Butášová Bidleňová,  

             Kocúr, Mikušková, Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:             

Nehlasovali: 

 

15. Výzva „IROP-PO4-SC431-2021-65“, „Integrovaný regionálny operačný program“ – 

schválenie zapojenia mesta do projektu a spoluúčasti financovania 

 Pani primátorka informovala o výzve na vnútrobloky. Mesto chcelo riešiť aj časť Na 

Slatinkách, ale je problém s umiestnením bytoviek, pretože nevzniká vnútroblok, tiež je tam 

kopcovitý terén. V rámci rozpočtu, ktorý sa urobil, museli byť do neho vsunuté viaceré aktivity. Ide 

o stavebné práce, niektorý materiál sa bude musieť skládkovať, ďalej ide o projektovú 

dokumentáciu a stavebný dozor. Spoluúčasť mesta na projekte je 11 703 €. Aby mohlo ísť mesto do 

projektu, je potrebné prijať toto uznesenie.  

 

Uznesenie číslo 477/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

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

 

informáciu o zámere mesta na predkladanie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku so zameraním na podporu vo výzve „IROP-PO4-SC431-2021-65“. 

  

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:      11 

Prítomní:                              8 

Za:                                         8 – pp. Láskavý, Slavkovský, Belička, Sujová, Butášová Bidleňová, 

        Kocúr, Mikušková, Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

Uznesenie číslo 478/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e  

 

1. predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Revitalizácia vnútrobloku na ulici J. Cikkera, 

Sliač“, realizovaného v rámci výzvy „IROP-PO4-SC431-2021-65“, ktorého ciele korešpondujú s 

platným územným plánom mesta a platným Programom rozvoja mesta; 

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami pomoci; 

3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu max. vo 

výške 11.800,00 € s DPH; 

4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta Sliač. 

  

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           8 
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Za:                                     8 – pp. Láskavý, Slavkovský, Belička, Sujová, Butášová Bidleňová,  

           Kocúr, Mikušková, Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

16. Prenájom priestorov v požiarnej zbrojnici – neplnenie zmluvných povinností nájomníkmi 

 Pán Petroch – právnik mesta uviedol, že tento problém je možné vyriešiť len zákonnou 

súdnou cestou. Vypratať nájomníkov je možné len na základe právoplatného súdneho rozhodnutia.  

 Pani poslankyňa Butášová Bidleňová sa opýtala, prečo je potrebný súhlas poslancov, prečo 

to mesto nerieši samé.  

 Pán Petroch uviedol, že pán poslanec Laskavý apeloval na zasadnutiach MsZ, aby mesto 

riešilo túto otázku, že je potrebné vysporiadať požiarnu zbrojnicu. Mesto sa rozhodlo, že to predloží 

na rokovanie do MsZ, ide o vážny zásah súvisiaci s vyprataním.  

 Pani poslankyňa Sujová predložila pozmeňujúci návrh, MsZ by to malo  zobrať na vedomie, 

a nie schvaľovať podanie žaloby. Je to z toho dôvodu, že v nájomných vzťahoch má mesto 

postavenie právnickej osoby zastúpenej primátorom mesta ako štatutárnym orgánom, primátor 

rozhoduje o vzniku a zániku nájomných vzťahov väčšinou na základe odporúčania komisie ako 

poradného orgánu. Keďže MsZ ani neschválilo vznik takého nájomného vzťahu, nie je dôvod ani na 

schválenie jeho ukončenia. Vo viacerých rozsudkoch súdu o deložovaní je uvedené, že sa to berie 

na vedomie.  

 Pani primátorka uviedla, že nejde o ukončenie nájomného vzťahu, pretože tam nájomníci 

bývajú bez platnej nájomnej zmluvy. Bývalé vedenie tam nasťahovalo občanov a preto vznikol 

tento problém. Podľa nej je tu potrebné kolektívne rozhodnutie, nakoľko vzhľadom na informácie 

tam boli nasťahovaní so súhlasom poslancov. Dôvodom na vypratanie je, že sú neplatiči a nemajú 

uzatvorenú nájomnú zmluvu. Keby nešlo o marginalizovanú skupinu už by boli dávno vyprataní. 

Pani primátorka uviedla, že návrh na súd podpíše ona ako štatutár, ale to nie je problém štatutára, 

ale je to problém celého mesta. Uviedla, že poslanci schválili presťahovanie občanov do požiarnej 

zbrojnice, preto je potrebné schváliť poslancami ich vysťahovanie.  

 Pani poslankyňa Butášová Bidleňová uviedla, že je to v kompetencii štatutára ako 

prenajímateľa riešiť túto situáciu, aj keď je zmluva vypovedaná. 

 Pani primátorka uviedla, že nájomnú zmluvu nemajú. Mesto ich niekoľkokrát vyzvalo, aby 

sa vysťahovali, dokonca mesto našlo jednej rodine náhradné ubytovanie, ale oni na to 

nereflektovali. Mesto robilo všetky úkony, ktoré malo robiť. Momentálne potrebuje podporu od 

poslancov, že sa idú z požiarnej zbrojnice vysťahovať, že ide mesto podať žalobu na súd.  

 Pán poslanec Belička uviedol, že v uznesení je uvedené, že sa ide podať žaloba, nie, že sa 

idú z požiarnej zbrojnice vysťahovať, o tom bude rozhodovať súd.  

 Pán prednosta Hruška uviedol, že ak sa podanie žaloby vezme na vedomie, potom nepôjde 

o uznesenie, ktoré má vykonávať MsÚ, takéto uznesenie sa nevyhodnocuje. Uviedol, že ide o 

kolektívnu zodpovednosť, MsZ je kolektívny orgán.  

 Pani primátorka dala hlasovať za pozmeňujúci návrh pani poslankyne Sujovej. Za 

pozmeňujúci návrh hlasovali 5 poslanci (Laskavý, Slavkovský, Sujová, Butášová Bidleňová, 

Kocúr) a 3 poslanci sa zdržali hlasovania (Hancko, Belička, Mikušková). 

 

Uznesenie číslo 479/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

b e r i e  n a  v e d o m i e  
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podanie žaloby na vypratanie bytov užívaných Janou Berkyovou a Evou Jarábekovou na ulici 

Továrenská 25 ( Požiarna zbrojnica) od 01.07.2020 bez právneho dôvodu. 

  

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           8  

Za:                                    7 – pp. Láskavý, Slavkovský, Belička, Sujová, Butášová Bidleňová,  

             Kocúr, Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                          1 – pp. Mikušková   

Nehlasovali: 

 

Pani primátorka dala v zmysle Rokovacieho poriadku hlasovať za predĺženie zasadnutia 

MsZ o jednu hodinu. Za predložený návrh hlasovali všetci prítomní poslanci.  

 

17. Protest prokurátora proti uzneseniu Mestského zastupiteľstva v Sliači č. 405/2020, zo dňa 

14.12.2020 

 Pán Petroch uviedol, že protest je jasne napísaný, dôvodová správa prešla legislatívnou 

komisiou, uznesenie je predložené alternatívne.  

 Pani primátorka uviedla, že bol podaný protest prokurátora. Obrátila sa na prokuratúru 

s tým, že nám neladia Zásady hospodárenia s VZN, ale aj z dôvodu, ako má mesto postupovať pri 

účtovaní nájmov. Prokurátor uviedol, že došlo k pochybeniu, navrhol zrušiť uznesenie, ktorým bol 

prijatý Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia s majetkom mesta. Mesto navrhuje protest prijať a na 

ďalšie zasadnutie MsZ pripraviť nové Zásady hospodárenia alebo nové VZN.  

 

Uznesenie číslo 480/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

 

a) p r i j í m a 

protest prokurátora č. Pd 35/21/6611- 7 zo dňa 26. marca 2021. 

 

b) r u š í  

uznesenie č. 405/2020 zo dňa 14.12.2020, ktorým schválilo dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia 

s majetkom mesta Sliač. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           8  

Za:                                     8 – pp. Láskavý, Slavkovský, Belička, Sujová, Butášová Bidleňová,  

           Kocúr, Mikušková, Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

18. Komisie pri MsZ – zmeny 

 Dôvodovú správu k bodu predložil pán poslanec Laskavý. Uviedol, že došlo k viacerým 

zmenám v komisiách. Pán poslanec Urbanec sa vzdal predsedníctva v Komisii finančnej, správy 

mestského majetku a rozvojových projektov, on sám sa tiež vzdal predsedníctva v Komisii dopravy, 
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odpadového hospodárstva a životného prostredia. Sú zmeny aj v tajomníkoch komisií, pán Magna 

ukončil pracovný pomer na meste, pán Karniš požiadal o ukončenie členstva v Komisii obchodu, 

služieb podnikania, cestovného ruchu, regionálnej a zahraničnej spolupráce. Pani poslankyňa 

Mikušková sa vzdala členstva v  Komisii obchodu, služieb podnikania, cestovného ruchu, 

regionálnej a zahraničnej spolupráce. Navrhuje sa zrušenie Komisie dopravy, územného plánu, 

životného prostredia a odpadového hospodárstva a Komisie výstavby a územného rozvoja. 

Navrhuje sa zriadenie novej komisie a to Komisie výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného 

prostredia a odpadového hospodárstva. Predsedom ostáva pani poslankyňa Sujová, členovia sa 

navrhujú – p. Laskavý, p. Slavkovský, p. Zemko, p. Lipták, p. Kujan, p. Danko, p. Tvarožek a nový 

člen p. Tomala. Tajomníkom tejto komisie sa navrhuje p. Lechová, zamestnankyňa mesta.  

 Pani primátorka uviedla, že tajomník sa nebude voliť, je to výlučne v kompetencii MsÚ.  

 Pani poslankyňa Sujová uviedla, že v marci sa volili tajomníci na zastupiteľstve. 

 Pani primátorka uviedla, že áno, ale podklady išli z mesta.  

 Pán poslanec Laskavý ďalej informoval, že z Komisie finančnej, správy mestského majetku 

a rozvojových projektov sa odvoláva člen p.Valach a navrhuje sa p. Urbanec a p. Sáša Butášová 

Bidleňová. Z Komisie pre posudzovanie majetkových priznaní sa odvoláva člen p. Lukáč 

a navrhuje sa p. Urbanec.  

 Pani primátorka uviedla, že ešte pred zastupiteľstvom upozorňovala, že materiál je potrebné 

prerobiť, že nie je v súlade s rokovacím poriadkom komisií. Voľba tajomníka a jeho navrhnutie je 

v kompetencii MsÚ, konkrétne prednostu, z mesta prišiel iný návrh. Od 1. júna nastupuje na 

stavebný odbor nový zamestnanec, vedúci stavebného úseku, ktorý bude tajomníkom komisie, 

o tejto skutočnosti aj informovala.  

 Pani poslankyňa Sujová uviedla, že keďže od januára stavebný úsek nemá vedúceho 

zamestnanca, opýtala sa pani Lechovej, že chce ísť za pani primátorkou s návrhom, že by bola 

tajomníčkou komisie. Ďalej uviedla, že keď sa pripravovali podklady k tomuto bodu nebola 

informácia, že na stavebný úsek príde nový zamestnanec od 1.6.2021, preto išiel takýto návrh.  

 Pani primátorka uviedla, že keď bolo stretnutie poslancov v Mestskom kultúrnom stredisku 

mala voči tomu výhrady, a aj informovala, že príde nový zamestnanec, ktorý bude tajomníkom 

komisie.  

 Pani poslankyňa Butášová Bidleňová uviedla, že v roku 2018, keď sa určovali komisie, tak 

na stretnutiach nebol prednosta a k žiadnym tajomníkom sa nevyjadroval. Preto nikto z poslancov 

netušil, že je to v kompetencii prednostu MsÚ.  

 Pán prednosta Hruška uviedol, že je to zakotvené v Rokovacom poriadku komisií, ktorý je 

platný od 1.1.2021 a schvaľovali ho súčasní poslanci. Uviedol, že tajomník je určený z radov 

zamestnancov MsÚ, tajomník nie je volený. MsZ volí iba členov komisií. Tajomník sa určuje. 

 Pani poslankyňa Sujová navrhla zmeniť názov komisie a to na Komisiu výstavby, dopravy 

a životného prostredia. Pani primátorka dala hlasovať za pozmeňujúci návrh. Za predložený návrh 

hlasovali všetci prítomní poslanci.  

    

Uznesenie číslo 481/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

r u š í 

 

v súlade s § 10 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v z. n. p. k 31.05.2021 stále 

komisie: 

Komisiu dopravy, územného plánu, životného prostredia a odpadového hospodárstva. 

Komisiu výstavby a územného rozvoja. 
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Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           8  

Za:                                    7 – pp. Láskavý, Slavkovský, Sujová, Butášová Bidleňová, Kocúr,  

                       Mikušková, Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                          1 – pp. Belička   

Nehlasovali: 

 

Uznesenie číslo 482/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

z r i a ď u j e 

 

v súlade s § 10 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. obecnom zriadení v z. n. p. stálu Komisiu výstavby, 

dopravy a životného prostredia s účinnosťou od 01.06.2021. 

  

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                          7  

Za:                                   6 – pp. Láskavý, Slavkovský, Sujová, Kocúr, Mikušková, Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                        1 – pp. Belička   

Nehlasovali: 

 

Uznesenie číslo 483/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

v o l í  

  

predsedu a členov Komisie výstavby, dopravy a životného prostredia s účinnosťou od 01.06.2021 v 

nasledovnom zložení:  

Predseda: Andrea Sujová 

Členovia: Ondrej Láskavý, David Slavkovský, Dušan Zemko, Pavel Lipták, Ján Kujan, Dušan 

Danko ml., Rastislav Tvarožek, Vladimír Tomala 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           7  

Za:                                    7 – pp. Láskavý, Slavkovský, Belička, Sujová, Kocúr, Mikušková, 

                       Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

Uznesenie číslo 484/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

o d v o l á v a  
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 Róberta Urbanca z pozície predsedu Komisie finančnej, správy mestského majetku 

a rozvojových projektov k 31.05.2021 

 Lukáša Valacha z pozície člena Komisie finančnej, správy mestského majetku 

a rozvojových projektov k 31.05.2021 

 Róberta Karniša z pozície člena Komisie obchodu, služieb, podnikania, cestovného ruchu, 

regionálnej a zahraničnej spolupráce k 31.05.2021 

 Michaelu Mikuškovú z pozície člena Komisie obchodu, služieb, podnikania, cestovného 

ruchu, regionálnej a zahraničnej spolupráce k 31.05.2021 

 Františka Lukáča z pozície člena Komisie pre posudzovanie majetkových priznaní 

k 31.05.2021 

 

a  v o l í 

  

 Jána Beličku za predsedu Komisie finančnej, správy mestského majetku a rozvojových 

projektov s účinnosťou od 01.06.2021 

 Sášu Butášovú Bidleňovú za členku Komisie finančnej, správy mestského majetku 

a rozvojových projektov s účinnosťou od 01.06.2021 

 Róberta Urbanca za člena Komisie finančnej, správy mestského majetku a rozvojových 

projektov s účinnosťou od 01.06.2021 

 Róberta Urbanca za člena Komisie pre posudzovanie majetkových priznaní s účinnosťou od 

01.06.2021 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:       11 

Prítomní:                            7  

Za:                                     6 – pp. Láskavý, Slavkovský, Sujová, Kocúr, Mikušková, Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                          1 – pp. Belička   

Nehlasovali: 

 

19. Zámena pozemkov – Kúpele Sliač a.s. 

 Pani primátorka informovala, že mesto dalo vypracovať znalecké posudky na pozemky, 

ktoré sa vymenia s kúpeľmi. Ide o pozemky, ktoré kúpele nevyužívajú a mesto ich reálne súrne 

potrebuje na cintorín. Ide o časť višňového hája, ktorý sa nachádza nad cintorínom v Rybároch, 

potom ide o časť cesty a parkoviská a o pozemok pri bytovom dome, kde sa idú robiť parkovacie 

miesta. Znaleckými posudkami boli ocenené tieto parcely, a vychádza to v prospech mesta. V rámci 

zámennej zmluvy bude urobený doplatok, ktorý kúpele zaplatia mestu, ide o cca 16 800 €. Kúpele 

požiadali mesto, aby túto sumu mohli zaplatiť v splátkach.  

 

Uznesenie číslo 485/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

 

1. Na základe § 9a ods. 8písm. e) zákona 138/1991  Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov ako dôvody hodné osobitného zreteľa , že pozemky, ktoré mesto dáva do zámeny sú 

priľahlým pozemkami k pozemkom vo vlastníctve spoločnosti Kúpele Sliač a.s., predstavujú hlavnú 

prístupovú komunikáciu v areáli kúpeľov a mesto získa pozemky priľahlé k cintorínu Rybáre, časť 

prístupovej cesty k cintorínu a parkovisko pri cintoríne a zastavané plochy. 
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2. Prevod majetku mesta Sliač zámenou nehnuteľností v majetku mesta - pozemky registra „C“ KN, 

parcela č. 864/9, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 2 307 m2, ktorá vznikla odčlenením 

z pôvodnej parcely registra „E“ KN č. 1803/2, ostatná plocha o výmere 8 920 m2 v podiele 1/1, 

zapísanej na liste vlastníctva č. 1246, k. ú. Rybáre, obec Sliač a parcela č. 865, zastavaná plocha 

a nádvorie, o výmere 2 003 m2, ktorá vznikla z pôvodnej parcely registra „E“ KN č. 1803/4, ostatná 

plocha o výmere 2 003 m2 v podiele 1/1, zapísanej na liste vlastníctva č. 1246, k. ú. Rybáre, obec 

Sliač, geometrickým plánom č. 31644341-051/2012 zo dňa 14.3.2012, vyhotoveným spoločnosťou 

Geodet spol. s. r. o., Za Hronským mostom 3, 960 01 Zvolen, úradne overeným OÚ Zvolen, 

katastrálnym odborom dňa 15.03.2012 pod č. 104/12, v celkovej výmere 4 310 m2, vo všeobecnej 

hodnote určenej znaleckým posudkom Ing. Rafaja, č. 89/2021, vo výške 34 800 eur; 

za pozemky registra „C“ KN vo vlastníctve spoločnosti Kúpele Sliač a.s., PSČ 962 31, Sliač, SR, 

IČO 31642438: 

- parcela č. 495/2, ostatná plocha v k.ú. Rybáre o výmere 3 414 m2, ktorá vznikla odčlenením 

z pôvodnej parcely registra C KN č. 495, ostatná plocha o výmere 9 719 m2 v podiele 1/1, zapísanej 

na liste vlastníctva č. 612, k. ú. Rybáre, obec Sliač, geometrickým plánom  č. 31644341-88/2012 zo 

dňa 25.4.2012, vyhotoveným spoločnosťou Geodet spol. s. r. o., Za Hronským mostom 3, 960 01 

Zvolen, úradne overeným OÚ Zvolen, katastrálnym odborom dňa 26.04.2012 pod č. 153/12, 

- parcela č. 496/12, ostatná plocha v k.ú. Rybáre o výmere 1 614 m2, ktorá vznikla odčlenením 

z pôvodnej parcely registra C KN č. 496/1, ostatná plocha o výmere 17 019  m2 v podiele 1/1, 

zapísanej na liste vlastníctva č. 612, k. ú. Rybáre, obec Sliač, geometrickým plánom č. 164/2011 zo 

dňa 01.06.2011, vyhotoveným spoločnosťou Geodet spol. s. r. o., Za Hronským mostom 3, 960 01 

Zvolen, úradne overeným OÚ Zvolen, katastrálnym odborom dňa 02.06.2011 pod č. 278/11, 

- parcela č. 499/4, ostatná plocha v k.ú. Rybáre o výmere 78 m2, ktorá vznikla odčlenením 

z pôvodnej parcely registra C KN č. 499/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 561  m2 v podiele 

1/1, zapísanej na liste vlastníctva č. 612, k. ú. Rybáre, obec Sliač, geometrickým plánom  č. 

31644341-031/2021 zo dňa 9.3.2021, vyhotoveným spoločnosťou Geodet spol. s. r. o., T. G. 

Masaryka 3413, 960 01 Zvolen, úradne overeným OÚ Zvolen, katastrálnym odborom dňa 

12.03.2021 pod č. G1-119/2021, 

v celkovej výmere 5 106 m2 vo všeobecnej hodnote určenej znaleckým posudkom Ing. Rafaja, č. 

88/2021, vo výške 18 000 eur. 

3. Uzatvorenie zámennej zmluvy v zmysle horeuvedených podmienok uznesenia, súčasťou ktorej 

bude splátkový kalendár. 

4. Finančné vysporiadanie zámeny pozemkov s doplatkom rozdielu v cene zamieňaných pozemkov, 

tak ako je stanovený v znaleckom posudku, v sume 16 800 € v prospech mesta Sliač. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           7  

Za:                                    7 – pp. Láskavý, Slavkovský, Belička, Sujová, Kocúr, Mikušková,  

                       Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 
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20. Zámena pozemkov – COOP Jednota 

 Pani primátorka uviedla, že geometrický plán dala vypracovať COOP Jednota, kde nám 

vymenia pozemok pod kruhový objazd, a mesto im vymení pozemok, kde budú mať koniec 

budovy. Znaleckým posudok bola určená hodnota pozemkov. Vysporiadanie  v zámennej zmluve 

bude 10 660 €. COOP Jednota prehlasuje, že rozdiel v cene by nemal byť, nakoľko sa jedná o tú 

istú parcelu. Mesto s tým nemôže súhlasiť a to z dôvodu, že pozemok je síce jeden, obidva 

pozemky vznikli odčleneným z iných pozemkov, ale je tam iná bonita a hodnota pozemkov, pretože 

obidva pozemky budú mať iné využitie.   

 

Uznesenie číslo 486/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

1. Na základe § 9a ods. 8písm. e) zákona 138/1991  Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov ako dôvody hodné osobitného zreteľa, že pozemok, ktorý mesto dáva do zámeny je 

priľahlým pozemkom k pozemku vo vlastníctve spoločnosti COOP Jednota Krupina, s.d., na 

ktorom má spoločnosť zámer výstavby supermarketu a mesto získa pozemok priľahlý k cestnej 

komunikácii vo vlastníctve Slovenskej republiky, kde je plánovaná výstavba okružnej križovatky. 

 

2. Prevod majetku mesta Sliač zámenou nehnuteľností v majetku mesta - pozemok registra „C“ 

KN, parcela č. 414/4, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 210 m2 v hodnote určenej znaleckým 

posudkom Ing. Rafaja, č. 99/2021, vo výške 13 800,00 €, ktorá vznikla odčlenením z pôvodnej 

parcely registra „C“ KN č. 414/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 331 m2 v podiele 1/1, 

zapísanej na liste vlastníctva č. 503, k. ú. Hájniky, obec Sliač geometrickým plánom  č. 36639231-

26/21 zo dňa 10.3.2021 vyhotoveným spoločnosťou G.P.S. spol. s. r. o., V.P.Tótha 17, 960 01 

Zvolen, úradne overeným OÚ Zvolen, katastrálnym odborom dňa 17.03.2021 pod č. G1-131/2021  

za pozemok registra „C“ KN, parcela č. 414/5, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 210 m2, 

v hodnote určenej znaleckým posudkom Ing. Rafaja, č. 98/2021, vo výške 3 140,00 €, vo 

vlastníctve spoločnosti COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo, Svätotrojičné námestie 22, 

Krupina, PSČ 963 01, SR, IČO: 169021, ktorá vznikla odčlenením z pôvodnej parcely registra C 

KN č. 414/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 331 m2 v podiele 1/1, zapísanej na liste 

vlastníctva č. 503, k. ú. Hájniky, obec Sliač geometrickým plánom  č. 36639231-26/21 zo dňa 

10.3.2021 vyhotoveným spoločnosťou G.P.S. spol. s. r. o., V.P.Tótha 17, 960 01 Zvolen, úradne 

overeným OÚ Zvolen, katastrálnym odborom dňa 17.03.2021 pod č. G1-131/2021. 

3. Uzatvorenie zámennej zmluvy v zmysle horeuvedených podmienok uznesenia.  

4. Finančné vysporiadanie zámeny pozemkov s doplatkom rozdielu v cene zamieňaných 

pozemkov, tak ako je stanovený v znaleckom posudku, v sume 10 660 € v prospech mesta Sliač. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                          7  

Za:                                   7 – pp. Láskavý, Slavkovský, Belička, Sujová, Kocúr, Mikušková,  

            Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 
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21. Správa o činnosti Mestskej polície Sliač za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020 

 Dôvodovú správu k bodu predložil p. Prošek – náčelník MsP Sliač. Uviedol, že MsP na 

Sliači pôsobí od 1.7.1991. Činnosť MsP primerane k počtu jej členov (2 príslušníci MsP) v roku 

2020 smerovala k ochrane života a zdravia, majetku obyvateľov, ako aj k ochrane verejného 

poriadku a životného prostredia v meste Sliač. MsP sa zapájala do programu prevencie kriminality, 

reagovala na rôzne druhy trestnej činnosti v meste. Od októbra 2020 riešila kamerový systém 

zabezpečený z príspevku zo štátu, celkový počet kamier je 12. Výsledkom práce MsP je to, že 

čistota a hygiena v uliciach mesta je na dobrej úrovni, ulice boli vyčistené od vrakov motorových 

vozidiel. Stav parkovania motorových vozidiel na plochách verejnej zelene sa výrazne zlepšil. 

Prioritou pre ďalšie obdobie je posilňovanie dôvery občanov k práci MsP. Pán Prošek 

prostredníctvom fotodokumentácie informoval o reálnej činnosti MsP – riešenie dodržiavanie 

povinnosti držateľov psov, dodržiavanie verejného poriadku, skládky odpadov. Poukázal na 

problematické parkovanie na ul. Rybárskej a J. Cikkera, na problematické správanie sa mládeže od 

13 – 18 rokov. Boli zaznamenané aktivity ako stretávanie sa viac ako 6 osôb v skupinách počas 

pandemických opatrení, konzumácia alkoholu, pravidelné fajčenie detí vo veku 12 – 13 rokov, 

záškoláctvo, znečisťovanie miest, kde sa stretávali. Preto je potrebné vytvoriť pre mládež v meste 

rôzne aktivity. Na ihrisku na ul. Rybárskej bola prichytená mládež vo veku 12 – 18 rokov v počte  

12 osôb počas zákazu stretávania sa, mládež požívala alkohol, zanechali po sebe neporiadok, na 

základe čoho boli predvolaní aj spolu s rodičmi. Za súhlasu rodičov bola zorganizovaná brigáda, 

kde vyzbierali 11 vriec odpadu. Ďalej poukázal na zastaralosť výzbroje, kde pištole, ktorá MsP 

používa sú staré 30 rokov a technicky už nie sú v najlepšom stave. Bude potrebné ich vymeniť za 

nové zodpovedajúce novým požiadavkám a trendom. Alkotester, ktorý sa používa má už 15 rokov 

a je potrebná jeho obnova. Pán Prošek informoval o zavedení nového spôsobu prejednávania 

priestupkov, ktorou je objektívna zodpovednosť vo vzťahoch k porušovaniu dopravných predpisov 

ako je zákaz zastavenia a zákaz státia v meste.          

 

Uznesenie číslo 487/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

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

 

Správu o činnosti Mestskej polície Sliač za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           7  

Za:                                    7 – pp. Láskavý, Slavkovský, Belička, Sujová, Kocúr, Mikušková,  

                       Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

22. Zámer mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 Pani primátorka dala hlasovať za predĺženie zasadnutia MsZ o pol hodinu. Za predložený  

návrh hlasovali všetci prítomní poslanci.  

 Dôvodovú správu predložila p. Sujová, uviedla, že ide o žiadosť o odkúpenie pozemku 

mesta o výmere 55 m2. Žiadatelia si potrebujú oplotiť svoj pozemok. Ako dôvod hodný osobitného 

zreteľa uviedla, že podľa platného územného plánu mesto neplánuje využiť časť pozemku pre svoje 

rozvojové aktivity a časť parcely vo vlastníctve mesta je priľahlým pozemkom k ich nehnuteľnosti.   
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Uznesenie číslo 488/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e  

 

1. zámer mesta Sliač predať zo svojho majetku pánovi Ing. arch. Miroslavovi Sopkovi a Ing. Silvii 

Sopkovej, rod. Capákovej, ul. Mirka Nešpora 613/2, 962 31 Sliač, časti parcely E KN 1465/1 

zapísanej na liste vlastníctva č. 1246, k. ú. Rybáre, obec Sliač vo vlastníctve mesta Sliač v podiele 

1/1, o výmere 55,129 m2, ktorá bude vytvorená vytvorená geometrickým plánom spracovaným na 

náklady žiadateľov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8, písm. e) zák. č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zmluvným prevodom na základe kúpnej 

zmluvy za cenu 48 € za m2, stanovenú v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom mesta Sliač. 

2. ako dôvod hodný osobitného zreteľa mestské zastupiteľstvo uznáva to, že časť parcely E KN 

1465/1, o odkúpenie ktorej p. Sopko s manželkou žiadajú, je priľahlým pozemkom k nehnuteľností 

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

využitie predávanej časti pozemku na rozvojové aktivity. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           7  

Za:                                     7 – pp. Láskavý, Slavkovský, Belička, Sujová, Kocúr, Mikušková,  

           Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

23. Rôzne 

 Pán poslanec Laskavý tlmočil pripomienku od občana mesta ohľadom kompostérov, že ako 

bude mesto postupovať, keď občan odmietne kompostér od mesta. 

 Pani primátorka uviedla, že bude musieť kompostér od mesta prevziať, tak ako to bolo pri 

preberaní iných nádob. Môže aj naďalej kompostovať vo svojom, ale ak občania neprevezmú 

kompostéry, tak mestu neodpadá povinnosť to chodiť kontrolovať, kompostéry budú dodávané do 

každej domácnosti.  

 Pán poslanec Laskavý sa opýtal na digitalizáciu rokovacej miestnosti. Požiadal o pozretie sa 

ponuky, ktorá bola doručená na mesto.  

 Pani primátorka uviedla, že sa dala vypracovať ponuka na hlasovacie zariadenia, podľa 

možností od septembra by to mohlo byť funkčné. Ako problém uviedla, že zariadenie bude 

namontované na pevno, stoly už nebude možné presúvať, a už sa nebude dať miestnosť prenajímať.  

 Pán poslanec Slavkovský informoval, že asi všetkým poslancom bol doručený mail od 

občianky pani Borodovčákovej, ktorý prečítal nasledovne.  

„Vážení poslanci,  

nakoľko sa z pracovných dôvodov nemôžem osobne zúčastniť na 23.MsZ, ktoré je plánované v 

termíne 26.05.2021, chcem vás týmto požiadať, aby ste obsah tohoto e-mailu predniesli v mojom 

mene v plnom znení.  

 Dňa 18.05.2021 som požiadala všetkých zástupcov volebného obvodu č.2 o vyjadrenie k 

Stanovisku RUVZ_17.05.2021. Uvedené stanovisko bolo zverejnené na oficiálnej webovej stránke 

mesta Sliač v sekcii Úradná tabuľa ako príloha k pozvánke na 22.MsZ. Na základe predmetného 

stanoviska nebola prítomnosť verejnosti na zasadnutí mestského zastupiteľstva povolená bez 

špecifikovania dôvodu, preto som požiadala o vznesenie námietky zo strany vedenia mesta Sliač.  
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 Z dole uvedenej komunikácie vyplýva, že poslanci a vedenie mesta Sliač disponovali a 

disponujú bližšími informáciami zdôvodňujúcimi rozhodnutie riaditeľa RUVZ k 22.MsZ a verím, 

že dostanú priestor sa k nemu osobne vyjadriť. Rovnako pevne verím, že všetky tvrdenia budú 

podložené materiálmi z oficiálnych zdrojov a zaevidované v zápisnici k 23.MsZ.  

 Chcem vyjadriť svoju nespokojnosť s postojom vedenia mesta Sliač, ktoré svojou 

nedbanlivosťou a neprofesionálnym prístupom spôsobilo, že na oficiálnej stránke mesta Sliač boli 

zverejnené zmätočné informácie a tým prispelo k vytvoreniu domnienky, že účasť verejnosti nie je 

na 22.MsZ povolená.  

 Toto svoje tvrdenie dokladám oficiálnym zdrojom z elektronickej úradnej tabule mesta Sliač 

zverejneným na webovom sídle mesta a v aktuálnom znení zo dňa 20.05.2021, v čase 15:14, viď 

nižšie: 
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 Predpokladám, že oficiálne a úradné materiály mesta Sliač sú zverejňované a aktualizované 

na Úradnej tabuli mesta v stanovenej lehote.   

Aktualizované stanovisko RUVZ k účasti na 22.MsZ bolo zverejnené v stanovenej lehote, nie však 

na oficiálnej 'Úradnej tabuli' pri pozvánke, ale v sekcii 'Primátorka informuje' 

(https://www.sliac.sk/ak-ste-si-mysleli-ze-korona-sposobuje-len-zdravotne-problemy-mylili-ste-sa--

oznam/mid/410001/.html#m_410001).  

 Sekciu 'Primátorka informuje' považujem skôr za informatívnu, nie za oficiálne úradnú a 

článok s názvom 'ak-ste-si-mysleli-ze-korona-sposobuje-len-zdravotne-problemy-mylili-ste-

sa' rozhodne nepovažujem za zdrojové úložisko, v ktorom by som hľadala oficiálny aktualizovaný 

dokument a už vôbec nie v prípade, že dokument Stanovisko RUZV_17.05.2021 bol stále 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sliac.sk%2Fak-ste-si-mysleli-ze-korona-sposobuje-len-zdravotne-problemy-mylili-ste-sa--oznam%2Fmid%2F410001%2F.html%23m_410001&data=04%7C01%7CMarcela.Borodovcakova%40ucb.com%7C410dbf2c91504f1d65af08d91eb16d2a%7C237582ad3eab4d44868806ca9f2e613b%7C0%7C0%7C637574569658779418%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=lxVok44ELjpNXUpCgGD6G8nAYPpoogiDqXvfoGheTEU%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sliac.sk%2Fak-ste-si-mysleli-ze-korona-sposobuje-len-zdravotne-problemy-mylili-ste-sa--oznam%2Fmid%2F410001%2F.html%23m_410001&data=04%7C01%7CMarcela.Borodovcakova%40ucb.com%7C410dbf2c91504f1d65af08d91eb16d2a%7C237582ad3eab4d44868806ca9f2e613b%7C0%7C0%7C637574569658779418%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=lxVok44ELjpNXUpCgGD6G8nAYPpoogiDqXvfoGheTEU%3D&reserved=0
https://www.sliac.sk/ak-ste-si-mysleli-ze-korona-sposobuje-len-zdravotne-problemy-mylili-ste-sa--oznam/mid/410001/.html#m_410001)
https://www.sliac.sk/ak-ste-si-mysleli-ze-korona-sposobuje-len-zdravotne-problemy-mylili-ste-sa--oznam/mid/410001/.html#m_410001)
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zverejnený ako aktuálny na Úradnej tabuli v deň konania 22.MsZ ešte pár minút pred začiatkom 

zastupiteľstva.   

 Týmto chcem požiadať vedenie mesta Sliač o jasné a zrozumiteľné zdôvodnenie, ako a 

prečo k uvedenej situácii došlo. Prečo nebol dokument Stanovisko RUZV zo dňa 17.05.2021 

osobou, ktorá ho zverejnila, odstránený a nahradený aktualizovaným v momente, keď bolo vydané 

nové oficiálne stanovisko RUVZ povoľujúce účasť verejnosti na MsZ za podmienok dodržania 

platných protipandemických opatrení?  

 V snahe zabrániť vzniku podobného nedorozumenia vyplývajúceho z poskytovania 

zmätočných informácií zo strany mesta žiadam, aby záznam o tom bol súčasťou oficiálnej zápisnice 

z 23. MsZ.  

Ing. Marcela Borodovčáková“ 

 Pani primátorka požiadala, aby nabudúce bola takáto pripomienka uvedená v bode Slovo pre 

verejnosť. Uviedla, že deň pred konaním zasadnutia MsZ bola zaslaná mailom informácia, že bude 

zorganizované jednorazové podujatie a aké opatrenia sa majú dodržiavať. Zverejnené informácie sú 

aj v sekcii „Korona kríza“. Mesto tiež posiela informácie prostredníctvom mailu na mailové adresy 

občanom, ktorí o to požiadajú. Dnes prišlo stanovisko z Regionálnu úradu verejného zdravotníctva, 

ktoré je aj zverejnené na webovom sídle mesta na úradnej tabuli pod pozvánkou. Uviedla, že pokiaľ 

bude pretrvávať núdzový stav, vždy sa bude pýtať na podmienky, za ktorých sa môže uskutočniť 

zasadnutie MsZ. Pani Borodovčákovej odporučila, aby požiadala o zasielanie mailov 

o informáciách týkajúcich sa mesta.  

 Pán poslanec Slavkovský tlmočil otázku pani poslankyne Butášovej Bidleňovej ohľadom 

kúpy motorového vozidla Citroen Berlingo. Bola podaná ponuka od viceprimátorky Sujovej na 

kúpu Dacie Logan za 6 500 € najazdených 52 000 km, ďalšia Dácia Logan za 9 290 € najazdených 

4 600 km a nakoniec sa kúpilo Citroen Berlingo za 10 800 € a najazdených 84 000 km. Prečo mesto 

pristúpilo práve ku kúpe auta Citroen Berlingo.  

 Pán prednosta Hruška odpovedal, že vždy sa dá kúpiť aj lacnejšie, len je si potrebné 

stanoviť, čo potrebujeme a chceme kúpiť. Na minulom zasadnutí MsZ prezentoval vozový park 

mesta, sú to také typy áut, ktoré mesto presne potrebuje pri svojej činnosti. Auto, ktoré sa zakúpilo, 

mesto potrebovalo na svoje využitie. Kúpa auta bola odprezentovaná s cieľom jeho využitia.  

 Pani primátorka uviedla, že úžitkové auto je pre mesto lepšie ako tie dve ponuky  na Daciu 

Logan. Zakúpené auto je pre mesto využiteľnejšie.   

         

24. Slovo pre verejnosť 

 Pán Palečka poukázal na dlžobu vo výške 12 000 € ohľadom požiarnej zbrojnice, kde mesto 

ešte navyše zaplatilo náklady, ktoré sú spojené s jej fungovaním, čím prišlo o finančné prostriedky, 

ktoré boli určené na jej zveľadenie, a to kvôli ľuďom, ktorí tam nemajú čo robiť. Ďalej uviedol, že 

bol projekt na cyklocestu, a nič sa v tejto veci nepohlo ďalej. V predchádzajúcom volebnom období 

sa presadzovala myšlienka, aby sa z kotolní vybudovalo centrum sociálnych služieb na ul. Na 

Brázdach, kde by sa na určitý čas mohli ubytovať aj občania z požiarnej zbrojnice. Opýtal sa, 

v akom štádiu riešenia je táto investícia.  

 K požiarnej zbrojnici sa vyjadril pán poslanec Laskavý. Na otázku, prečo sú tam nájomníci 

uviedol nasledovné. K zápisnici doložil výpis z listu vlastníctva mesta, kde je jednoznačne uvedené, 

že ide o nebytovú budovu, tak nevie doteraz, prečo tam boli umiestnení. 

 Pani primátorka uviedla, že ak bol nevyhovujúci stav rodinného domu na ul. Hájnickej, tak 

sa mala nájomná zmluva nájomníkom vypovedať. Zásadná chyba sa stala vtedy, keď boli nájomníci 

presťahovaní do požiarnej zbrojnice. Teraz je problém ich z tohto objektu vysťahovať. Dlhy na 

nájomnom vznikali postupne. Poukázala na havarijný stav kotla. Mesto už nie je ochotné investovať 

do budovy, aby mesto niekomu vytváralo podmienky na bývanie. Keby oni neplatili za elektrinu 
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a vodu, už by boli dávno odpojení. Mesto malo schválenú dotáciu na rekonštrukciu požiarnej 

zbrojnice, ale z dôvodu, že sú tam nájomníci, mesto o dotáciu prišlo. Mesto je nútené riešiť túto 

situáciu súdnou cestou, podaním žaloby na súd. K centru sociálnych služieb pani primátorka 

uviedla, že inštitúcie, ktoré v danej veci konajú majú svoje lehoty, preto sa mesto nevie posunúť 

ďalej. Momentálne prebieha verejné obstarávanie, sťahovalo sa verejné obstarávanie na škôlku aj 

na centrum sociálnych služieb, pretože každý deň chodí niekoľko dopytov na verejné obstarávanie. 

Ako ďalší problém uviedla zvyšovanie cien. Pochybuje, že sa vysúťaží niekto, kto by zrealizoval 

stavbu centra sociálnych služieb za sumu, ktorá bola navrhnutá. Verejné obstarávanie cez vestník 

mesto nemôže ovplyvniť. K cykloceste uviedla, že projekt je schválený, je vysúťažený aj 

dodávateľ, ale momentálne sa rieši zmena projektu, pretože v ňom boli uvedené zavádzajúce 

informácie.  

 Pán Dunčko sa vyjadril k rozpočtovému opatreniu, že pri spoluúčasti pri realizácii 

cyklocesty je nesprávne uvedená spoluúčasť. Uviedol, že projektanta zabezpečoval p. Konárik. 

Opýtal sa za vecné bremená, ktoré sa robili v súvislosti s optickými sieťami, či sa robili už zmluvy, 

či prišli do rozpočtu mesta finančné prostriedky. Pani primátorka uviedla, že do sumy za vecné 

bremená boli započítané aj pozemky, ktoré neboli vo vlastníctve mesta. Vec sa rieši, zatiaľ ešte 

neprišli žiadne peniaze. Pán Dunčko sa ďalej vyjadril k bodom programu, že by mali byť v takom 

znení, aby to pochopili aj občania, nielen poslanci. Poukázal na to, že zatiaľ mesto nerieši veci 

z eurofondov, ako to bolo prezentované pred voľbami. Pani primátorka reagovala, že v rámci 

Miestnych akčných skupín (MAS) sú projekty financované z eurofondov, od apríla mesto rieši 

ďalšie projekty z eurofondov. Pán Dunčko uviedol, že v rámci projektu na dom služieb mali byť 

zadávacie podmienky.  

 Pán Danko uviedol, že niektorým ľuďom zlyháva pamäť. Poukázal na p. Palečku, ktorý sa 

pýtal na problematiku nájomníkov v požiarnej zbrojnici, aj keď on bol vtedy poslancom, keď táto 

situácia nastala, to isté poukázal aj na riešenie cyklocesty. Uviedol, že možno niektoré riešenia pani 

primátorky nie sú šťastné z jeho pohľadu, ale možno by mala o dvoch ľudí z opozícii menej. Čo sa 

týka súčasných poslancov, 70% z nich by tu nemalo čo robiť, pretože veci neriešia. Ďalej poukázal 

na veci, ktoré sa tu riešia, že sú to veci z minulých období. Požiadal poslancov, aby sa zamysleli 

nad sebou, aby začali fungovať ozaj ako poslanci, poukázal na konflikty záujmov.  

 

25. Interpelácie poslancov 

 Pán poslanec Slavkovský požiadal o zoznam projektových dokumentácií, ktoré neboli 

zrealizované a tých, ktoré sú pripravené.  

 

26. Odpovede na interpelácie z predchádzajúceho MsZ 

 Pani primátorka na interpeláciu pána poslanca Slavkovského z predchádzajúceho MsZ 

uviedla, že odpoveď bola zaslaná všetkým poslancom mailom. Je vypracovaný projekt na 

parkovanie na ul. Cikkerovej, ul. Pod Kozákom, projekt na odstránenie bariér  na ul. B. Nemcovej. 

Na ul. Rybárskej je pripravená štúdia na parkovisko pri nájomnom bytovom dome.  

 Pani primátorka ohľadom parkovania informovala, že aj keď nie je menovaná skupina na 

parkovaciu politiku, tak niečo vypracuje mesto, aby bol aspoň náčrt toho, čo je za súčasnej situácie 

možné zrealizovať bez veľkých finančných nákladov a tak, aby to neobmedzilo občanov s trvalým 

pobytom na Sliači.      

            

27. Záver 

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

účasť na zasadnutí.  

  



Č.j.  485-2946/2021                     Mesto Sliač.      Zápisnica z 23. rokovania MsZ dňa 26.05.2021 

 

 

 

30 
 

 

 

 

 

 

        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  

Dôvodovú správu spracoval: Ing. Dušan Hruška, prednosta MsÚ 

Materiál predkladá na MsZ: Ing. Dušan Hruška, prednosta MsÚ 

Dôvodová správa 

SPRÁVA O PLNENÍ UZNESENÍ MSZ SLIAČ  

 

Číslo Číslo Obsah uznesenia Vyhodnotenie plnenia Poznámka k 

uzn. bodu   vyhodnoteniu 
     

     

  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO konané dňa 18. marca 2021  
     

     

444. 3. Voľba návrhovej komisie Nevyhodnocuje sa 
 

445. 4. Schválenie programu zasadnutia MsZ Nevyhodnocuje sa  

446. 4. Schválenie programu zasadnutia MsZ Nevyhodnocuje sa 
 

447. 5. Správa o plnení uznesení Nevyhodnocuje sa  

448.  6. Zámer zámeny pozemkov – Kúpele Sliač a.s. 

Prevod predložený na 

schválenie 22.MsZ 
 

449. 6. Zámer zámeny pozemkov – COOP Jednota 

Prevod predložený na 

schválenie 22.MsZ  

450. 7. Začatie obstarávania Zmien a doplnkov č.10 k ÚPN M Sliač 

Predložené na 

schválenie na 22.MsZ 
 

451.  8. Rozpočtové opatrenia – havarijný stav v Základnej škole 

Havarijný stav 

odstránený  

452. 8. Rozpočtové opatrenia – RO č.2/2021 

Finančné prostriedky 

zapojené do rozpočtu  

453. 8. 

Rozpočtové opatrenia – zmena rozpočtu r.2020 – RO 

č.10/2020 Nevyhodnocuje sa 
 

454. 9. Správa hlavnej kontrolórky mesta Sliač Nevyhodnocuje sa  

455. 10. Plán činnosti hlavnej kontrolórky mesta na 1. Polrok 2021 

Plnenie vyhodnotí 

HK  

456. 11. 

Správa o vyhodnotení opatrení prijatých na odstránenie 

nedostatkov zistených plánovanými kontrolami hlavnej 

kontrolórky mesta Sliač za rok 2019-2020 Nevyhodnocuje sa 
 

457. 12. Informácie primátorky/vrátane informácie o R2/ Nevyhodnocuje sa  
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Príloha č. 2 

K bodu č. 7: ÚPN Mesta Sliač – zmeny a doplnky č. 10 – zadávacie podmienky 

Dôvodovú správu spracoval: Ing. arch. Stanislava Švantner Troppová 

Materiál predkladá na MsZ : Ing. arch. Stanislava Švantner Troppová 

Dôvodová správa 

MsZ Sliač na 21. zasadnutí dňa 18.03.2021 uznesením č. 450/2021 schválilo začatie obstarávania 

zmien a doplnkov č. 10 k platnému ÚPN M Sliač, schválenému uznesením MsZ č. 71/2005 v znení 

neskorších zmien a doplnkov. Súčasťou uznesenia č.450/2021 MsZ Sliač je podmienka 

prerokovania a následného schválenia zadávacích podmienok pre spracovanie ZaD č. 10 v MsZ 

Sliač. Zadávacie podmienky pre spracovanie ZaD č. 10 ÚPN M Sliač budú tvoriť súčasť zmluvy 

o obstaraní a spracovaní Zmien a doplnkov č. 10 a sú prílohou tejto dôvodovej správy. 
 

Návrh na uznesenie bol prerokovaný:  
Komisia výstavby a územného rozvoja na zasadnutí dňa 28. apríla 2021 prerokovala Návrh 

zadávacích podmienok na spracovanie zmien a doplnkov č. 10 k ÚPN M Sliač a prijala uznesenie 

13/2021 v znení: 

Komisia súhlasí s predloženým návrhom zadávacích podmienok pre obstaranie ZaD č. 10 k ÚPM 

Sliač spracovaným architektkou mesta Sliač a žiada architektku mesta, aby prekonzultovala a 

zosúladila jej spracovaný návrh predložený komisii s návrhom zaslaným zo strany investora. 

 

Stanovisko spracovateľa:  

1. Zadávacie podmienky k spracovaniu ZaD č. 10 ÚPN Sliač sa týkajú zmeny funkcie v území 

Hájniky – juh z funkčnej plochy nezávadnej výroby a výrobných služieb na zmiešanú funkciu 

bývania a občianskej vybavenosti (obchod, služby, šport) a plôch zelene, pričom ZaD určia 

vzájomný pomer funkčných zložiek (bývanie bude prevládajúcou funkčnou zložkou)  

2. ÚPN M Sliač ZaD č. 10 budú obsahovať návrh funkčnej a priestorovej regulácie s určením 

limitov využitia riešeného územia a iné v zmysle § 11 stavebného zákona a § 12 vyhlášky č. 

55/2001 Z. z.  

3. Navrhované funkčné plochy budú zosúladené s trasovaním južného obchvatu mesta, 

premostením rieky Hron a prepojením na ul. Na Dolinke  

4. ÚPN M Sliač ZaD č.10 rieši v súlade so § 11 stavebného zákona najmä funkčno-priestorovú 

reguláciu plôch sídla, čo určuje spôsob a mieru spracovania a regulácie plôch (nie pozemkov a 

stavieb  na pozemkoch)  

5. Návrh zadávacích podmienok bol prerokovaný na pracovných stretnutiach so  spracovateľom 

a obstarávateľom UPN M Sliač ZaD č.10 a zadávacie podmienky boli zosúladené 

s požiadavkami mesta Sliač. 

Záver: 

Mesto Sliač ako orgán územného plánovania v zmysle §16 stavebného zákona MsZ súhlasí 

s návrhom zadávacích podmienok. Mesto Sliač bude v zmysle zmluvy troch strán objednávateľom 

Zmien a doplnkov č.10 ÚPN M Sliač a zadávacie podmienky budú súčasťou zmluvy. V zmysle §19 

stavebného zákona mesto Sliač ako orgán územného plánovania požaduje úplnú úhradu nákladov za 

obstaranie územnoplánovacej dokumentácie od právnických osôb, ktorých výhradná potreba 

vyvolala obstaranie územnoplánovacej dokumentácie. Stavebné oddelenie so zadávacími 

podmienkami ZaD č. 10 súhlasí, keďže nie sú rozpore so zadaním ÚPN M Sliač schváleným v roku 

2001, dňa 29.11.2001 uznesením MsZ č.41/2001 v znení jeho neskorších zmien a doplnkov.  
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Príloha č. 3 

K bodu č. 19:  Rozpočtové opatrenia  (IRO ZŠ 2/2021, IRO ZUŠ 2/2021, RO mesta  č.3/2021 - RF+ 

zaradenie do rozpočtu FP na kúpu pozemkov a na PD DS 

Dôvodovú správu spracoval: Ing. Ivana Škarčáková 

Materiál predkladá na MsZ:  Ing., Mgr. et Mgr. Ľubica Balgová, primátorka 

Ing. Ivana Škarčáková, ekonomický úsek 

____________________________________________________________________________ 

Dôvodová správa 

 

Na schválenie 23. zasadnutiu mestského zastupiteľstva predkladáme interné rozpočtové opatrenie 

ZŠ A. Sládkoviča č. 2/2021, interné rozpočtové opatrenie ZUŠ č. 2/2021 a rozpočtové opatrenie 

mesta č. 3/2021. 

 
1. ZŠ A. Sládkoviča- IRO č. 2/2021  

V IRO č. 2/2021 zapája základná škola do príjmovej časti rozpočtu príjmy v celkovej výške 

125 535,68 € v nasledovnom členení: 

a/ na rozpočtovej položke 453: 

- prostriedky zo zahraničných grantov a spoluúčasti na grantoch z predchádzajúceho roku  

v celkovej výške 104 579,00€ (KZ 13O5, 13O6, 3AC1, 3AC2) 

- finančné prostriedky školskej jedálne z predchádzajúceho roku vo výške 13 734,68€ (KZ 

72f) 

b/ na rozpočtovej položke 292 (ostatné príjmy, prostriedky z ESF, program diverzita KZ 13O5) vo 

výške 2 022,00€ 

c/ na rozpočtovej položke 311(tuzemské granty a transfery, KZ 13O5) finančné prostriedky 

z projektu Erazmus na špeciálnych asistentov a psychológov v celkovej výške 5 200,00€. 

 

Vo výdavkovej časti boli o finančné prostriedky vo výške 125 535,68€ navýšené výdavkové 

položky :  

a/ na prevádzku ZŠ – druhý stupeň (FK 09211): 

- mzdy a odvody (EK 610+620) vo výške 13 862,42€ 

- služby, tovary, energie (EK 630) vo výške 97 938,58€ 

b/ školská jedáleň-potravinový účet ( FK 09602) vo výške 13734,68 €. 

 

Zmena v príjmovej časti rozpočtu ZŠ na základe  IRO 2/2021:   +125 535,68€ 

Zmena vo výdavkovej časti rozpočtu ZŠ na základe  IRO 2/2021:  +125 535,68€ 

 

2. ZUŠ A. Sládkoviča- IRO č. 2/2021  

V IRO č. 2/2021 zapája ZUŠ do príjmovej časti rozpočtu príjmy z tuzemských grantov 

a transferov v celkovej výške 51.833,11 € (EK 312 001, KZ 111). 

Vo výdavkovej časti sumu 51 833,11 € zapája do rozpočtu na krytie výdavkov na tarifný plat ( EK 

610, FK 0950) 

Zmena v príjmovej časti rozpočtu ZUŠ na základe  IRO 2/2021:   + 51 833,11€ 

Zmena vo výdavkovej časti rozpočtu ZUŠ na základe  IRO 2/2021:   + 51 833,11€ 

 

3. Rozpočtové opatrenie č. 3/2021 – mesto  
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Príjmová časť: 

1/ príjmové finančné operácie, zdroj 72g, EK 453    +256,06€ 

- vrátenie vlastných príjmov ZŠ – poplatky  od rodičov v r. 2020 za ŠKD na rok 2021. 

K 312.12.2020 boli finančné prostriedky odvedené na účet mesta. Z prebytku mesta za r. 2020 

bude suma 256,06 € vyňatá. 

2/  tuzemské bežné transfery z r. 2020, zdroj 131K, EK 453   -3 541,40€   V RO 

2/2021 bola do príjmov i do výdavkov rozpočtu na r. 2021 zapojená dotácia z r. 2020 na ščítanie 

obyvateľov, domov a bytov vo výške 8 464,- €. V r. 2020 bola už ale prečerpaná suma 3 541,40€ 

a do roku 2021 sa presúva len čiastka 4 922,60€. O sumu 3 541,40€  je potrebné upraviť 

rozpočtové položky v príjmovej i výdavkovej časti. 

3/ rezervný fond a peňažné fondy, zdroj 46, EK 454          + 328 556,96€ 

Na rozpočtovej položke 454 sa do príjmov zapájajú finančné prostriedky : 

a/ z fondu na majetkové investície suma 100 000,00€ na nákup pozemkov 

b/ z fondu na projektovú dokumentáciu suma 50 000,00€ na projektovú dokumentáciu na dom 

služieb 

c/ z rezervného fondu mesta suma 178 556,96€ na plánované investičné akcie, spoluúčasti 

k projektom a nákup kompostérov (špecifikácia je uvedená vo výdavkovej časti) 

4/ tuzemské bežné transfery, zdroj 111, EK 312            + 119 765,00€ 

Prijatá dotácia zo štátneho rozpočtu na refundáciu nákladov na zabezpečenie skríningového 

testovania na COVID-19 v r. 2021 

5/ tuzemské bežné transfery, zdroj 41, EK 312        + 41 823,00€ 

Prijaté finančné prostriedky od obcí za zabezpečenie skríningového testovania na COVID-19 v r. 

2021 

6/ transfer zo ŠR– prenesené kompetencie, zdroj 111, EK 312    + 1 500,00€ 

Prijaté finančné prostriedky z rozvojového projektu „Múdre hranie“ pre materské školy: MŠ SNP 

500,00€, MŠ J. Cikkera 1 500,00€. Vo výdavkovej časti budú zapojené v rozpočtoch škôl. 

 

V sumárnom vyjadrení sa príjmová časť rozpočtu týmto rozpočtovým opatrením zvyšuje o 488 

359,62€. 

 

Výdavková časť: 

1/ podprogram 7.3.1., KZ 72g, FK 0950, výdavok na položke RO         +256,06€ 

vrátená platby rodičov za ŠKD, zaplatená v r. 2020 na rok 2021. ZŠ si uvedenú čiastku zapojí do 

výdavkovej časti rozpočtu  

 

2/ podprogram 1.3.1., KZ 131K, FK 0111, EK 630         -1770,70€ 

zníženie výdavkov rozpočtovaných s KZ 131K – fin. prostriedky z predchádzajúceho roku o sumu 

1 770,70€ (celková poskytnutá dotácia na SODB v r. 2020 – 8 464,00€, v r. 2020 prečerpaná suma 

3 541,40€. ) V rozpočtovom opatrení č. 2/2021 bola zapojená do príjmov i výdavkov rozpočtu na 

r. 2021 celá dotácia namiesto nedočerpaného zostatku 4 922,60€. 

 

3/ podprogram 3.7, KZ 131K, FK 0111, EK 630         -1 770,70€ 

zníženie výdavkov rozpočtovaných s KZ 131K – fin. prostriedky z predchádzajúceho roku o sumu 

1 770,70€ (celková poskytnutá dotácia na SODB v r. 2020 – 8 464,00€, v r. 2020 prečerpaná suma 

3 541,40€. ) V rozpočtovom opatrení č. 2/2021 bola zapojená do príjmov i výdavkov rozpočtu na 

r. 2021 celá dotácia namiesto nedočerpaného zostatku 4 922,60€. 

 

4/ program 13.2., KZ 46, FK 0660, EK 710                 + 50 000,00€ 



Č.j.  485-2946/2021                     Mesto Sliač.      Zápisnica z 23. rokovania MsZ dňa 26.05.2021 

 

 

 

35 
 

 

použitie finančných prostriedkov z fondu na projektové dokumentácie na krytie výdavkov 

spojených s projektovou dokumentáciou na rekonštrukciu domu služieb. 

 

5/ program 13.5., KZ 46, FK 0443, EK 710                           + 100 000,00€ 

použitie finančných prostriedkov z fondu na majetkové investície na krytie výdavkov spojených 

s nákupom pozemkov : 

- vysporiadanie pozemkov pod komunikáciami v časti Na Brázdach,  ul. Nová, Hájniky-

Trebuľa, 

- vysporiadanie pozemkov v časti Hájniky pri cintoríne so zámerom rozšírenia plochy na 

cintorín. 

6/ použitie prostriedkov z rezervného fondu mesta v úhrnnej výške 178 556,96€: 

a/ podprogram 13.8.1., KZ 46, FK 0443, EK 710         + 27 000,00€ 

použitie prostriedkov z RF na spoluúčasť na projekte cyklocesty Sliač-Sielnica-Kováčová. 

b/ podprogram 13.8.2., KZ 46, FK 0443, EK 710         + 12 500,00€ 

použitie prostriedkov z RF na spoluúčasť na projekte rekonštrukcie MŠ J. Cikkera. 

c/ podprogram 13.8.2., KZ 46, FK 0620, EK 710         + 72 500,00€ 

použitie prostriedkov z RF na spoluúčasť na projekte výstavby Centra sociálnych služieb. 

d/ podprogram 13.12., KZ 46, FK 0451, EK 710         + 35 000,00€ 

použitie prostriedkov z RF na rekonštrukciu križovatky na Dolinke (+ parkovacie plochy). 

e/ podprogram 13.6., KZ 46, FK 0443, EK 710         +  3 200,00€ 

použitie prostriedkov z RF na vybudovanie parkovacích plôch v časti Pod Kozákom. 

f/ podprogram 5.3., KZ 46, FK 0510, EK 630         + 28 356,96€ 

použitie prostriedkov z RF na nákup kompostérov. 

7/ program 7.6., KZ 46, FK 0950, výdavok na položke RO                             - 3 259,87€ 

vyčlenenie finančných prostriedkov z rezervy školstva na prefinancovanie spoluúčasti ZŠ na 

projektoch.  

8/ podprogram 7.3.1., KZ 46, FK 09211, EK 640                                  + 3 259,87€ 

použitie finančných prostriedkov z rezervy školstva na prefinancovanie spoluúčasti na projektoch 

ZŠ (1 654,87€ + 1 605,00€). 

9/ podprogram 1.3.1., KZ 111, FK 0220, EK 610                                + 14 800,00€ 

navýšenie rozpočtu na mzdy zamestnancov MSÚ – odmeny z prostriedkov získaných zo ŠR za 

skríningové testovanie 

9/ podprogram 1.3.1., KZ 111, FK 0220, EK 620                                 +  5 200,00€ 

navýšenie rozpočtu na odvody k odmenám pre zamestnancov MSÚ z prostriedkov získaných zo 

ŠR za skríningové testovanie 

10/ podprogram 11.21., KZ 111,FK 0220, EK 640                               + 99 765,00€ 

navýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti na krytie bežných výdavkov súvisiacich so zabezpečením 

skríningového testovania na COVID 19 z príjmov za testovanie refundovaných zo ŠR.   

11/ podprogram 11.21., KZ 41,FK 0220, EK 640                                 + 41 823,00€ 

navýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti na krytie bežných výdavkov súvisiacich so zabezpečením 

skríningového testovania na COVID 19 z príjmov od obcí, ktorým mesto Sliač zabezpečilo 

testovanie. 

12/ podprogram 7.2.2., KZ 111, FK 09111, výdavok na položke RO        +1 000,00€ 

zapojenie prostriedkov z rozvojového projektu "Múdre hranie" do rozpočtu  MŠ J. Cikkera  

13/ podprogram 7.1.2., KZ 111, FK 09111, výdavok na položke RO          + 500,00€ 

zapojenie prostriedkov z rozvojového projektu "Múdre hranie" do rozpočtu  MŠ SNP 
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V sumárnom vyjadrení sa výdavková časť rozpočtu týmto rozpočtovým opatrením zvyšuje o 488 

359,62€, z toho: 

- výdavky v rozpočte mesta  483 343,69€ 

- výdavky v rozpočtoch RO      5 015,93€ 

 

Uvedené rozpočtové zmeny nemajú vplyv na schodok rozpočtu mesta na r. 2021: 

 

Celkové príjmy spolu po zmenách v rozpočte na základe  RO 3/2021:  5 456 874,57€ 

Zmeny v príjmoch IRO MŠ SNP, MŠ J.C., ZŠ A. Sládkoviča  + 177 368,79€ 

Konečný zostatok príjmov v celkovom rozpočte po schválených úpravách:   

                       5 634 513,36€ 

 

Celkové výdavky spolu po zmenách v rozpočte na základe  RO 3/2021:  5 456 874,57€ 

Zmeny v príjmoch IRO MŠ SNP, MŠ J.C., ZŠ A. Sládkoviča  + 177 368,79€ 

Konečný zostatok výdavkov v celkovom rozpočte po schválených úpravách:   

                                5 634 513,36€ 
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Príloha č. 4 

K bodu č.19  :Stanovisko hlavnej kontrolórky k Rozpočtovému opatreniu č.3 

Dôvodovú správu spracoval: Ing. Miroslava Škorňová, hlavná kontrolórka 

Materiál predkladá na MsZ: Ing. Miroslava Škorňová, hlavná kontrolórka 
                                                                                                                                                            

 

V zmysle plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021 predkladám stanovisko k návrhu 

rozpočtového opatrenia č. 3.  

 

Hlavné body rozpočtového opatrenia č. 3:  

 

1) Zapojenie prostriedkov rezervného fondu a peňažných fondov do rozpočtu mesta 

 

2) Zapojenie prostriedkov získaných z testovania na ochorenie COVID 19 do rozpočtu mesta 

 

1) Zapojenie prostriedkov rezervného fondu a peňažných fondov do rozpočtu mesta 

 

Zapojenie prostriedkov rezervného fondu a peňažných fondov je metodicky správne. Návrh 

rozpočtového opatrenia č.3 obsahuje aj vyčlenenie prostriedkov rezervného fondu na bežné 

výdavky. Ide o výdavky, ktoré by mali byť použité na nákup kompostérov za účelom 

zabezpečenia likvidácie kuchynského odpadu. Tento postup je možný ešte do konca roka 

2021.  

 

V zmysle § 36 ods. 2 zákona 67/2020 o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti 

v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 môže: 

 

Obec a vyšší územný celok môže počas obdobia pandémie až do 31. decembra 2021 na základe 

rozhodnutia zastupiteľstva použiť na úhradu bežných výdavkov prostriedky rezervného fondu, 
kapitálové príjmy a návratné zdroje financovania, pričom tento postup sa nepovažuje za porušenie 

osobitného predpisu. 

 

V tejto súvislosti by som chcela poukázať na skutočnosť, že predmetom rozpočtového opatrenia 

č. 3 je aj presun prostriedkov z rezervy školstva na prevádzku základnej školy za účelom 

prefinancovania spoluúčasti na projektoch ZŠ.  

Ide o prostriedky, ktoré sa uvoľňujú z rezervy školstva, ktorej výška je 50 000 € a ide o balík 

finančných prostriedkov, ktoré sú vyčlenené ako „BALÍK“ NA ÚHRADU BEŽNÝCH 

VÝDAVKOV Z REZERVNÉHO FONDU, ktorý bol schválený pri schvaľovaní rozpočtu na rok 

2021.  

Týmto dávam do pozornosti uznesenie č. 421/2020, ktorým mestské zastupiteľstvo požiadalo 

primátorku mesta, aby na najbližšom mestskom zastupiteľstve konanom v zasadacej miestnosti 

Mesta Sliač, predložila rozpočtové opatrenie zohľadňujúce skutočné čerpanie za rok 2020. 

Takéto úpravy rozpočtové opatrenie č. 3 neobsahuje a mesto začína čerpať prostriedky 

rezervného fondu na úhradu bežných výdavkov.  

  

Podľa môjho názoru, značný finančný vankúš vytvorili prostriedky z testovania, ktorých 

použitie na iné účely ako na zabezpečenie testovania a na zmiernenie dopadu pandémie, zatiaľ 

nemá mesto potvrdené. 

Z uvedeného dôvodu opätovne odporúčam mestu rozpočet na rok 2021 prehodnotiť podľa 
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skutočného čerpania za rok 2020, nakoľko budúci rok už táto zákonná možnosť platiť nebude 

a mesto si nebude môcť dovoliť „zabezpečovať“ likviditu mesta a hradiť bežné výdavky 

z rezervného fondu.   

 

V nasledujúcich tabuľke uvádzam prehľad o vyčlenených a použitých  prostriedkoch 

z rezervného fondu (vrátane RO3) 

V návrhu rozpočtového opatrenia mesto navrhuje vyčleniť prostriedky na úhradu 

nasledovných výdavkov z rezervného fondu 

Spoluúčasť cyklocesta 27 000,00 

115 

200,0

0 
Kapitálové výdavky 

spoluúčasť rekonštrukcia 

MŠ Cikkera 12 500,00 

spoluúčasť Centrum 

sociálnych služieb 72 500,00 

Rekonštrukcia križovatky 

na Dolinky 35 000,00 

Parkovacie miesta pod 

Kozákom 3 200,00 

Kompostéry 31 000,00 

31 

000,0

0 
Bežné výdavky 

 

181200,00 

   

 

   
    Doteraz boli z rezervného fondu vyčlenené 

nasledovné výdavky 

 

  

Čerpa

nie 

(uhra

dené) 

 Stojiská pre polopodzemné 

kontrajnery 45 000,00 0,00 

 
Skatepark, detské ihrisko 65 000,00 0,00 

 

Osobný automobil 2 800,00 

2 

800,0

0 

 Rekonštrukcia kotolne č. 1 19 500,00 0,00 

 
Rekonštrukcia kotolne č. 2 26 500,00 0,00 

 Financovanie bežných 

výdavkov 50 000,00 0,00 
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Havarijný stav ZŠ – kanalizácia 
– bežný  

10 000,00 0,00 

Havarijný stav odstránený a ZŠ to zaplatila.  
Cena = 12 628,42 €. Dátum poslednej 

úhrady 22.4.2021 (ZŠ uhradila práce v 3 
splátkach 31.3.2021, 3.4.2021 a 22.4.2021). 
Z rezervného fondu mesta ku dňu spísania 
stanoviska finančné prostriedky základnej 
škole prevedené neboli. Uvádzam plnenie 

0 €, pretože peniaze z účtu rezervného 
fondu mesta neodišli.  

  218 800,00   
  

 

 

   Po tejto zmene bude z RF 

vyčlenené 400 000,00 

  Stav na bankovom účte k 

31.3.2021 (dátum konania 

posledného zastupiteľstva 

18.3.2021) 500 228,67 

   

Následne mesto navrhuje vyčleniť z ďalších peňažných fondov mesta prostriedky na úhradu 

pozemkov („majetkový fond“ )  a prostriedky na úhradu projektových dokumentácií.  

 

Zapojenie prostriedkov majetkového fondu – 

na nákup pozemkov – odporúčam návrhovej 

komisii, pokiaľ je to možné v návrhu 

uznesenia určiť presnejšie použitie vo veci 

nákupu pozemkov 

100 000 € 

Zapojenie prostriedkov na projektové 

dokumentácie  - Projektová dokumentácia na 

rekonštrukciu domu služieb 

50 000,00€ 

 

3) Finančné prostriedky na skríningové testovanie na COVID 19: 

Podľa môjho názoru sú prostriedky, ktoré mesto prijalo od okresného úradu a iných obcí na 

skríningové testovanie zaradené do rozpočtu mesta metodicky správne. Ku dňu spísania tohto 

stanoviska neprišlo vyjadrenie MV SR ako konkrétne môžu byť použité prostriedky z testovania, 

o ktoré som požiadala a hovorila o tom na finančnej komisii. Mesto Sliač je špecifický prípad, 

nakoľko má zriadenú MOM a malo príjmy z testovania dvojaké:  

Do rozpočtu sú zahrnuté predpokladané odhadnuté sumy, ktoré mesto Sliač za testovanie obdrží, 

veľká časť týchto príjmov je ku dňu spísania stanoviska na bankovom účte mesta:  

 

 Stav podľa účtovníctva 

k 12.5.2021 

Návrh na zmenu 

rozpočtu 

Príjmy z Okresného úradu za každého 

otestovaného občana na území mesta 

Sliač – tieto príjmy sú mestom 

vykazované ako prenesená kompetencia 

112 570,00 119 765,00 

Príjmy od iných obcí, kde mesto Sliač 39 028,00 41 823,00 
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zabezpečovalo testovanie – tieto príjmy 

sú mestom vykazované ako vlastné 

príjmy mesta 

 

Odporúčam túto informáciu ku dňu zastupiteľstva aktualizovať, nakoľko ide o ešte nenaplnené 

príjmy, aj keď je takmer 100 % pravdepodobnosť, že mesto tieto príjmy dosiahne.  

 

Záver:  

 

1) Rozpočtové opatrenie č. 3 je zostavené metodicky správne 

2) Chcem však upozorniť ešte na jednu významnú sumu, ktorá mala byť do rozpočtového 

opatrenia zahrnutá ako sú preplatky na energiách za rok 2020 za mestské budovy ako aj 

nájomné byty. Ide o čiastku 42 073,32 €. Táto čiastka bude po vystavení vyúčtovaní za 

nájomné byty k 31.5.2021 čiastočne vrátená nájomníkom v mestských nájomných bytoch 

v závislosti od jednotlivých vyúčtovaní (nie každý musí mať preplatok). A týmto žiadam, 

táto položka bola predmetom rozpočtového opatrenia č. 4.  

3) Odporúčam zahrnúť do rozpočtového opatrenia č. 4 úlohy vyplývajúce z uznesenia č. 

421/2020, ktorým mestské zastupiteľstvo požiadalo primátorku mesta, aby na najbližšom 

mestskom zastupiteľstve konanom v zasadacej miestnosti Mesta Sliač, predložila 

rozpočtové opatrenie zohľadňujúce skutočné čerpanie za rok 2020. 

Je potrebné prehodnotiť príjmovú aj výdavkovú časť rozpočtu, napriek tomu, že prostriedky 

prijaté za testovanie výrazne zvyšujú platobnú schopnosť mesta, sú v rozpočte určené na 

výdavky zaradené do podprogramu 11 – Opatrenia na zabezpečenie ochrany obyvateľstva 

(COVID 19). Na základe tohto rozpočtového opatrenia by nemali byť použité na iný účel.  

4) Zároveň opätovne žiadam, aby rozpočtové opatrenia boli zverejňované ak súčasť uznesení, 

nakoľko uznesenia o zmene rozpočtu bez číselného vyjadrenia majú nízku vypovedaciu 

schopnosť a nie je z nich zrejmé, čo bolo schválené.  
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Príloha č. 5 

K bodu č. 20: Správa z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 

Dôvodovú správu spracoval : Ing. Miroslava Škorňová, hlavná kontrolórka 

Materiál predkladá na MsZ  : Ing. Miroslava Škorňová, hlavná kontrolórka 
                                                                                                                                                            

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:  

 

Správa obsahuje:  

1) Správy z kontroly vykonania rozpisu schváleného rozpočtu mesta Sliač na rok 2021 

v informačnom systéme finančnej správy RIS SAM – štátne výkazníctvo (kontrola 

vykonaná z vlastného podnetu) 

2) Kontrola finančného okruhu za rok 2020  

3) Kontrola vedenia Kroniky mesta Sliač 

 

Kontrola č. 1 – Správa z kontroly vykonania rozpisu schváleného rozpočtu mesta Sliač na rok 2021 

v informačnom systéme finančnej správy RIS – SAM – štátne výkazníctvo (kontrola vykonaná 

z vlastného podnetu) 

Kontrolovaný subjekt  Mesto Sliač, Letecká 1, 962  31 Sliač 

Kontrolované obdobie Rok 2021 

 

 

 

Cieľ kontroly 

Cieľom kontroly bolo skontrolovať, či rozpočet mesta Sliač na rok 2021 bol 

v informačnom systéme štátneho výkazníctva RIS – SAM vykázaný (nahratý) 

podľa rozpočtových pravidiel územnej samosprávy (tj. či bol predložený 

Finančnému riaditeľstvu v znení, v akom bol schválený mestským 

zastupiteľstvom dňa 14.12.2020) 

Dôvod vykonania 

kontroly  

 

+ 

 

informácia 

o prijatých 

opatreniach 

z vykonanej 

kontroly 

V predchádzajúcom rozpočtovom roku 2020 som kontrolou rozpočtových 

opatrení pred zasadnutím mestského zastupiteľstva zistila nesúlad medzi 

schváleným rozpočtom na rok 2020 (tj. dokument schválený mestským 

zastupiteľstvom) a rozpisom tohto rozpočtu, ktorý bol predložený 

Finančnému riaditeľstvu. Na túto skutočnosť som upozornila listom č. 

6788/2020 zo dňa 18.6.2020.  

Kontrolou rozpisu rozpočtu na rok 2021 v systéme RIS – SAM boli opätovne 

zistené nedostatky, ktoré bolo potrebné odstrániť tak, aby Rozpočet mesta 

Sliač na rok 2021 bol v systéme RIS SAM vykázaný tak, ako bol schválený 

mestských zastupiteľstvom dňa 14.12.2020. Na základe týchto zistení bol 

vypracovaný návrh správy č. 132/2021 zo dňa 14.1.2021, mesto následne 

nedostatky odstránilo a predložilo hlavnej kontrolórke písomný zoznam 

splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie 

príčin ich vzniku.  

Výsledky kontroly a informácia o tom, ako bol nedostatok odstránený (podrobnejšie informácie 

ku kontrole) 

Nedostatok č. 1 

 

Nesúlad rozpisu rozpočtu 

Kontrola odstránenia nedostatku:  

 

V zmysle § 12 ods. 4 písm. a) zákona č. 583/2004 Z.z. 
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schváleného mestským 

zastupiteľstvom s rozpisom rozpočtu 

poskytnutým Ministerstvu financií 

v zmysle § 12 zákona č. 583/2004 

Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy v znení 

neskorších predpisov 

prostredníctvom rozpočtového 

systému RIS – SAM (štátne 

výkazníctvo). 

 

Mestské zastupiteľstvo schválilo pri 

schvaľovaní rozpočtu  osobitne 

uznesením č. 420/2020 zo dňa 

14.12.2020 použitie rezervného 

fondu vo výške 50 000 € na bežné 

výdavky. Tj. malo to byť takto 

nahraté aj v systéme štátneho 

výkazníctva.  

 

Mesto však tento balík peňazí 

nahralo nasledovne:  

 

42 000 € na bežné výdavky 

  8 000 € na kapitálové výdavky 

 

čo bolo  v rozpore s uznesením 

mestského zastupiteľstva o použití 

rezervného fondu.  

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 

neskorších predpisov je mesto povinné do rozpočtového 

informačného systému RIS SAM  - štátne výkazníctvo 

poskytnúť údaje v rozsahu a termínoch určených zákonom (tj. 

vložiť do systému RIS SAM rozpočet v takom znení ako bol 

schválený mestským zastupiteľstvom.  

 

Podrobný rozpočet schválený na rok 2021 bolo potrebné 

vložiť do 31.1.2021. Mesto si túto povinnosť splnilo, ku dňu 

spísania Návrhu správy dňa 14.1.2021 bol dokument prijatý 

Finančnou správou. Dokument však bol nahratý v rozpore 

s uznesením č. 420/2020 zo dňa 14.12.2020.  

 

Na základe záverov z kontroly mesto požiadalo Ministerstvo 

financií o otvorenie dokumentu Schválený rozpočet na rok 

2021 a dokument opravilo.  

 

Ekonomický úsek predložil hlavnej kontrolórke dňa 

25.3.2021 zostavu schváleného rozpočtu na rok 2021 

vygenerovanú zo systému RIS – SAM – štátne výkazníctvo.  

V rámci kontroly odstránenia nedostatkov bola opätovne 

vykonaná kontrola rozpisu už opraveného rozpočtu. Na 

základe vykonanej kontroly konštatujem, že v lehote do 

31.1.2021 bol tento zistený závažný nedostatok odstránený 

a rozpočet mesta Sliač na rok 2021 je v systéme štátneho 

výkazníctva nahratý tak ako bol schválený uznesením 

mestského zastupiteľstva č. 420/2020 zo dňa 14.12.2020.  

 

Nedostatok vo veci nesprávneho nahratia schváleného 

rozpočtu na rok 2021 do systému RIS SAM považujem za 

odstránený.  

 

 

 

Nedostatok č. 2:  

 

Rozpočtovanie 

poplatku za rozvoj 

v roku 2021 

 

 

V zmysle § 11 ods. 2 zákona č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj 

musia byť príjmy z poplatku za rozvoj použité na úhradu kapitálových 

výdavkov.  

V rozpise rozpočtu na rok 2021, ktorý bol predložený Finančnému riaditeľstvu 

bol príjem z poplatku za rozvoj narozpočtovaný vo výške 1 170 €.  

Za účelom zachovania správnej štruktúry rozpočtu bolo potrebné upraviť 

výdavkovú časť rozpočtu tak, aby k predmetným príjmom za poplatok za rozvoj 

boli v rovnakej výške narozpočtované kapitálové výdavky (účel použitia 

v súlade s § 11 ods. 2 zákona č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj).  

 

V roku 2020 existovala zákonná možnosť, že samosprávy mohli na základe 

rozhodnutia zastupiteľstva použiť príjmy z poplatku za rozvoj na úhradu 

bežných výdavkov. Vyplývalo to z uznesenia § 24n ods. 2 zákona č. 67/2020 

Z.z.. Takýto postup však bol platný iba do 31.12.2020. V roku 2021 už musí 

mesto použitie poplatku za rozvoj rozpočtovať v zmysle § 11 zákona č. 

447/2015 o miestnom poplatku za rozvoj a použiť tieto prostriedky výhradne na 
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úhradu kapitálových výdavkov.   

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 14.12.2020 boli v rámci 

schvaľovania rozpočtu mestským zastupiteľstvom navrhnuté a schválené zmeny 

na príjmovej časti rozpočtu popísané v bode 6.2.1  

a) Zapojenie rezervného fondu vo výške 50 000 € na úhradu bežných 

výdavkov 

b) Navýšenie daňových a nedaňových príjmov mesta o 57 000 € za účelom 

zachovania bilančnej sumy celkových navrhovaných výdavkov 

z dôvodu odstránenia skrytého schodku 107 000 €.  

V nasledujúcom texte sa budem venovať sume 57 000 € - navýšenie 

vlastných príjmov.  

Podľa návrhu mestského zastupiteľstva mala byť príjmová časť 

rozpočtu v časti daňové a nedaňové príjmy navýšená o 57 000 € pričom 

táto suma mala byť rozdelená a mali byť navýšené aj daňové aj 

nedaňové príjmy (položky 100 a 200). V rozpise rozpočtu predloženého 

Finančnému riaditeľstvu však boli navýšené iba nedaňové príjmy, čo na 

základe vyššie popísaných skutočností považujem za „menšie zlo“. 

Dôvod:  ak mesto navýši príjmy z poplatku za rozvoj podľa záverov zo 

zastupiteľstva ( položka 100 ), je potrebné k týmto príjmom na 

výdavkovej časti rozpočtu narozpočtovať kapitálové výdavky a účel 

použitia by malo určiť mestské zastupiteľstvo.  

Odstránenie nedostatku:  

Rozpočtovaný príjem z poplatku za rozvoj, ktorý bol v systéme RIS SAM 

nahratý v termíne do 31.1.2021 bol rozpočtovým opatrením č. 2 schváleným na 

zasadnutí MsZ dňa 18.3.2021 z rozpočtu na rok 2021 „vylúčený“, nakoľko 

k nemu nebolo na strane výdavkov rozpočtované „použitie na kapitálové 

výdavky, resp. kapitálový výdavok, tak ako to určuje § 11 ods. 2 zákona č. 

447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj.  

Príjem s poplatku za rozvoj bude do rozpočtu zaradený v prípade, že mesto 

takýto poplatok prijme a následne bude k tomuto príjmu rozpočtovaný 

kapitálový výdavok v súlade v ustanovením § 11 ods. 2 zákona č. 447/2015 Z.z. 

o miestnom poplatku za rozvoj.  

 

Nedostatok vo veci rozpočtovania poplatku za rozvoj považujem za odstránený.  

 

Nedostatok č. 3 

 

Nedostatok vo veci 

nesprávneho 

priradenia 

položky 

ekonomickej 

klasifikácie 300 vo 

väzbe na kód 

V podrobnejšom rozpise rozpočtu na rok 2021 predloženom Finančnej správe 

v systéme RIS SAM vykazovalo mesto Sliač na položkách ekonomickej 

klasifikácie 300 granty a transfery s kódom zdroja 41 predstavuje vlastné 

zdroje. Položka 300 nemôže byť vykazovaná s kódom zdroja 41 – „túto 

kombináciu nie je možné viazať a nie je správna“.  

Jednalo sa o sumu 1 000 €.  

 

Spôsob odstránenia nedostatku: 

Nedostatok bol odstránený ešte v lehote do 31.1.2021, ktorú ukladá § 12 ods. 4 

písm. a) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
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zdroja 41 samosprávy v znení neskorších predpisov.  

 

Nakoľko podľa vyjadrenia kontrolovaného subjektu išlo o granty, nesprávny 

kód zdroja bol nahradený kódom zdroja 72 c  - Od tuzemských subjektov (napr. 

formou dotácie alebo grantu).  

 

Nedostatok vo veci nesprávneho priradenia položky ekonomickej klasifikácie 

300 vo väzbe na kód zdroja 41 považujem za odstránený.  

 

Nedostatok č. 4 

 

Nedostatok vo veci 

rozpočtovania 

príjmov 

 

Tak ako sú príjmy 

schválené 

mestským 

zastupiteľstvom 

(rozpočet 

zverejnený) tak 

musia byť do 

systému štátneho 

výkazníctva 

nahraté 

Mestské zastupiteľstvo schválilo na príjmovej strane rozpočtu granty 

a transfery (položka 300) v nasledovnom členení 

EKO 

hlavná 

kategória 

Ekonomická 

klasifikácia 

RIS SAM 

podrobný 

rozpis 

Zverejnený 

schválený 

rozpočet mesta  

 

300 

 

311 – Tuzemské bežné 

granty 
1 000,00 108 280,00 

312 – Tuzemské bežné 

transfery – verejná 

správa (Prenesené 

kompetencie) 

1 360 691,00 1 253 411,00 

Spolu položka 300 1 361 691,00 1 361 691,00 

 

Suma vykázaná na položke 311 skutočne patrí na položku 312 (dotácia 

z ÚPSVaR na stravu „tzv. strava zadarmo). Je to však potrebné potvrdiť aj 

rozpočtovým opatrením mestského zastupiteľstva, nakoľko platí zásada, že 

na akej úrovni mestské zastupiteľstvo rozpočet schváli, na takej ho môže 

meniť. Aj túto opravu by malo mestské zastupiteľstvo schváliť.  

 

Spôsob odstránenia nedostatku:  

Na príjmovej strane rozpočtu bola rozpočtovým opatrením č. 2, ktoré bolo 

schválené uznesením mestského zastupiteľstva č. 452/2021 zo dňa 

18.3.2021 schválený zmena rozpočtu tak, aby rozpočtované granty (dotácia 

na stravu pre školské zariadenia z ÚPSVaR) boli vykázané na správnej 

položke ekonomickej klasifikácie.   

 

Nedostatok vo veci rozpočtovania príjmov považujem za odstránený.  

 

 

Kontrola č. 2 – Kontrola finančného okruhu za rok 2020 (kontrola vykonaná z vlastného 

podnetu) 

Kontrolovaný subjekt  Mesto Sliač, Letecká 1, 962  31 Sliač 

Kontrolované obdobie Rok 2020 

 

 

 

Cieľom kontroly bolo porovnať súvzťažnosti medzi údajmi vykázanými 

v čerpaní rozpočtu za rok 2020 (výkaz FIN 1-12 k 31.12.2020 za mesto Sliač) 

a pohybom finančných prostriedkov na bankových účtoch a v pokladni 
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Cieľ kontroly mesta. Zároveň identifikovať rozdiel medzi celkovými prijatými a vydanými 

finančnými prostriedkami mesta v roku 2020 a údajmi vykázanými v čerpaní 

rozpočtu za rok 2020.  

Výsledok 

kontroly a 

záver 

 

 

V rámci kontroly bol vykonaný rozbor účtovného denníka a identifikované príjmy 

a výdavky, ktorým nebola pridelená ekonomická klasifikácia.  

Na základe vykonanej kontroly potvrdzujem, že tieto položky mali byť v roku 

2020 zúčtované bez priradenia ekonomickej klasifikácie (transfery poskytnuté 

rozpočtovým organizáciám, prevody medzi bankovými účtami, odvod 

prostriedkov z pokladne na bankové účty, poskytnuté zálohy zamestnancom 

a podobne) alebo predstavovali príjem finančných prostriedkov, ktorým bola 

priradená výdavková položka (správa bytov), prípadne predstavovali také 

výdavkové operácie, ktorým bola priradená príjmová položka (napr. vrátené 

prenesené kompetencie). Ide o finančné operácie, ktoré sú popísané vo vyššie 

uvedenej tabuľke.  

Finančné operácie, ktoré boli zúčtované cez interné doklady (tj. nie cez banku 

alebo pokladňu, ale navyšujú obrat finančných prostriedkov za rok 2020) boli 

prehľadne spracované a tvoria podklad k interným dokladom, ktoré sú súčasťou 

účtovnej evidencie.  

Pri kontrole finančného okruhu neboli zistené rozdiely a nedostatky. Kontrola bola 

ukončená správou č. 1245/2021 dňa 6.4.2021.  

 

 

 

Kontrola č. 3 – kontrola vedenia kroniky mesta Sliač 

Kontrolovaný subjekt  Mestský úrad Sliač 

Kontrolované obdobie Rok 2003-2014 

 

 

 

Cieľ kontroly 

Cieľom kontroly bolo overiť stav vedenia Kroniky mesta Sliač a podať 

informáciu o stave spracovania a uloženia písomných záznamov Kroniky 

mesta. 

Z vykonanej kontroly bol spísaný návrh správy č.j. 9319/2020 zo dňa 14.4.2021 

 

Výsledky kontroly  

 

 

6)  Výsledky kontroly 

6.1 Východiská a kontrolné zistenia:  

a) Kronika mesta je v súčasnosti uložená v Mestskom kultúrnom stredisku a to nasledovne:  

Návrhy zápisov do kroniky mesta Sliač 2010 

Zápisy do kroniky mesta Sliač (schválené mestským zastupiteľstvom) 2003 – 2005 

Iné zápisy do kroniky za kontrolované obdobie 2003 – 2014 sa v mestskom kultúrnom stredisku 

nenachádzajú.  
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Navyše pri kontrole archivácie kroniky  bolo zistené, že fyzicky chýbajú zväzky kroník za obdobie 

1993 – 2002 (nenachádzajú sa ani v Mestskom kultúrnom stredisku, ani v archíve mestského úradu) 

b) V rámci výkonu kontroly som požiadala bývalého kronikára Mgr. Róberta Borbélyho o Odpisy 

z Kroniky mesta Sliač. Pán Borbély poskytol dňa 3.8.2020 za účelom výkonu kontroly vedenia kroniky 

odpisy z Kroniky Mesta Sliač za obdobie 2003-2014 (elektronicky v PDF formáte). Uvedené odpisy boli 

uložené na server mestského úradu a zároveň boli odovzdané súčasnej kronikárke mesta pani 

Šípkovej a aj v Mestskom kultúrnom stredisku.  

c) Pán Borbély poskytol vysvetlenie, že vedenie kroniky prevzal „ s trojročným sklzom“ a s trojročným 

sklzom v roku 2018 aj odovzdal. Nedokončené zápisy za 3 roky počas výkonu funkcie kronikára mesta 

spätne dopracoval.  

d) Ku dňu výkonu kontroly nie sú spracované zápisy do kroniky za päťročné obdobie (2015-2019).  

Kontrolou bolo preverené, či boli jednotlivé zápisy predložené na schválenie mestskému zastupiteľstvu 

s nasledovným výsledkom:  

2005 Uznesenie  č. 24/2007 

2006 Uznesenie č. 78/2008 

2007 Uznesenie č. 117/2009 

2008 Uznesenie č. 137/2010 

2009 Nebolo predložené MsZ na schválenie 

2010 Uznesenie č.278/2013 

2011 Uznesenie č.91/2015 

2012 Uznesenie č. 235/2016 

2013 Nebolo predložené MsZ na schválenie 

2014 Nebolo predložené MsZ na schválenie 
 

Porušenie a návrhy odporúčaní dané hlavnou kontrolórkou 

 

Porušenie ustanovení článku 4 všeobecného nariadenia č. 33 o kronike mesta Sliač. 

Zdôvodnenie:  

- Časový sklz spracovania zápisov do kroniky 5 rokov (2015-2019) - beriem na 

vedomie, že súčasná pani kronikárka zápisy do kroniky pripravuje 

- Zápisy do kroniky za obdobie 2009, 2013,2014 neprešli úplným schvaľovacím konaním 

určeným v článku 4 VZN č. 33 o kronike mesta Sliač 

- Neboli vytlačené a zviazané schválené návrhy zápisov a následne neboli archivované   

Návrhy odporúčaní na nápravu zistených nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku:  

- Dohľadať chýbajúce zväzky kroník za obdobie 1993 – 2002 a podať informáciu mestskému 

zastupiteľstvu 

- Vytlačiť a zviazať zápisy poskytnuté bývalým kronikárom mesta. 

- Predložiť neschválené návrhy zápisov do kroniky do príslušných komisií a na rokovanie mestského 

zastupiteľstva 
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- Navrhujem, aby sa počas krízovej situácie odstraňovaniu nedostatkov z tejto kontroly venovalo 

Mestské kultúrne stredisko.  

Na základe vykonanej kontroly bol spísaný návrh správy, ktorý bol vedeniu mesta doručený dňa 

22.4.2021. Hlavnou kontrolórkou boli stanovené nasledovné lehoty:  

 

1) Lehota na podanie námietok k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam alebo 
opatreniam 
Termín do 30.4.2021 – mesto v stanovenej lehote nepodalo námietky 

2) Lehota na podanie námietok k stanoveniu lehoty na predloženie zoznamu splnených opatrení 
prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku:  

     Termín do 30.4.2021 – mesto v stanovenej lehote nepodalo námietky 
3) Lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených 

nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku  
      Termín do 31.5.2021 -  mesto je v lehote 

 

 

 


