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   Z á p i s n i c a 

 z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva (MsZ) v S l i a č i  konaného dňa 28. júna 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 :     Mgr. Michaela Mikušková, Marek Moravčík, Mg. art. Peter  

                                               Kocúr, Mgr. Dávid Slavkovský 

                                

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 

      5.1 Správa o plnení uznesení č. 361/2020 (výkup pozemkov na ulici Nová), č. 362/2020 

      (výkup pozemkov ul. Na Brázdach) a č. 363/2020 (výkup pozemkov Hájniky-Horné zeme) 

  6. Vymenovanie nového poslanca MsZ 

  7. Záverečný účet mesta Sliač za rok 2020 a stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému 

      účtu za rok 2020 

  8. Prolongácia kontokorentného úveru 

      8.1 Stanovisko hlavnej kontrolórky k prijatiu návratných zdrojov financovania – prolon- 

      gácia kontokorentného úveru  

  9. Správa hlavnej kontrolórky z kontrolnej činnosti  

10. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu 06/2020 o nakladaní s komunálnym od- 

      padom a drobným stavebným odpadom 

11. Prevod majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

12. Dodatok č. 1 k Všeobecnému nariadeniu č. 40/2015 o podmienkach predaja výrobkov a  

      poskytovania služieb na trhových miestach 

13. Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2021 o podmienkach prenájmu nehnuteľného majet- 

      ku mesta Sliač 

14. Všeobecne záväzné nariadenie 03/2019 o určení výšky príspevkov pre školy a školské za- 

      riadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sliač – Dodatok č. 1 

15. Informácie primátorky 

      15.1 Informácie o R2 

16. Rôzne 

      16.1 Informácie o určenom tajomníkovi komisie výstavby, dopravy a životného prostredia 

17. Slovo pre verejnosť 

18. Interpelácie poslancov 

19. Odpovede na interpelácie z predchádzajúceho MsZ 

20. Záver 
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1.  Otvorenie  

 Rokovanie 24. zasadnutia mestského zastupiteľstva otvorila a viedla primátorka mesta 

Ľubica Balgová, ktorá privítala všetkých prítomných. Skonštatovala, že MsZ bolo zvolané 

v zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. Bolo zvolané pozvánkou 

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

skonštatovala, že MsZ je uznášania schopné, zo všetkých 11 poslancov je prítomných 7 poslancov, 

ospravedlnili sa p. Kocúr, p. Mikušková, p. Moravčík a p. Slavkovský.  

 

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

zamestnankyňu MsÚ Sliač, za overovateľov zápisnice určila p. poslanca Jána Beličku a                 

p. poslanca Ondreja Laskavého.    

 

3.  Voľba návrhovej komisie  

 Do návrhovej komisie navrhla primátorka mesta p. poslankyňu Andreu Sujovú a                 

p. poslanca Roberta Urbanca. 

 

Uznesenie číslo 489/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

doc. Ing. Andreu Sujovú, PhD. a Ing. Róberta Urbanca za členov návrhovej komisie. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           7 

Za:                                     7- Ondrej Láskavý, Ing. Ján Belička, doc. Ing. Andrea Sujová, PhD., Ing. 

Robert Urbanec, Mgr. Sáša Butášová Bidleňová, Mgr. art. Róbert Meluš, Ing. Dušan Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                             

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 490/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači  

s ch v a ľ u j e 

program 24. 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 
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5. Správa o plnení uznesení 

5.1 Správa o plnení uznesení č. 361/2020 (výkup pozemkov na ulici Nová), č. 362/2020 

(výkup   pozemkov ulica Na Brázdach) a č. 363/2020 (výkup pozemkov Hájniky-Horné 

zeme) 

6. Vymenovanie nového poslanca MsZ 

7. Záverečný účet mesta Sliač za rok 2020 a stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému 

účtu za rok 2020  

8. Prolongácia kontokorentného úveru 

8.1 Stanovisko hlavnej kontrolórky k prijatiu návratných zdrojov financovania – 

prolongácia  kontokorentného úveru  

9. Správa hlavnej kontrolórky z kontrolnej činnosti 

10. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.06/2020 o nakladaní s komunálnym 

odpadom a drobným stavebným odpadom  

11. Prevod majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

12. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.40/2015 o podmienkach predaja 

výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 

13. Všeobecne záväzné nariadenie č.02/2021 o podmienkach prenájmu nehnuteľného majetku 

mesta Sliač  

14. Všeobecne záväzné nariadenie č.03/2019 o určení výšky príspevkov pre školy a školské 

zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Sliač – dodatok č. 1 

15. Informácie primátorky  

15.1 Informácie o R2 

16. Rôzne 

16.1 Informácie o určenom tajomníkovi komisie výstavby dopravy a životného prostredia 

17. Slovo pre verejnosť 

18. Interpelácie poslancov  

19. Odpovede na interpelácie z predchádzajúceho MsZ 

20. Záver 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           7  

Za:                                  7- Ondrej Láskavý, Ing. Ján Belička, doc. Ing. Andrea Sujová, PhD., Ing. 

Robert Urbanec, Mgr. Sáša Butášová Bidleňová, Mgr. art. Róbert Meluš, Ing. Dušan Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 
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5. Správa o plnení uznesení  

 Dôvodovú správu k bodu predložila pani primátorka, správa tvorí prílohu č. 1 k zápisnici.  

  

Uznesenie číslo 491/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

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

správu o plnení uznesení.  

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           7  

Za:                                  7- Ondrej Láskavý, Ing. Ján Belička, doc. Ing. Andrea Sujová, PhD., Ing. 

Robert Urbanec, Mgr. Sáša Butášová Bidleňová, Mgr. art. Róbert Meluš, Ing. Dušan Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

5.1 Správa o plnení uznesení č. 361/2020 (výkup pozemkov na ulici Nová), č. 362/202 (výkup 

pozemkov ul. Na Brázdach) a č. 363/2020 (výkup pozemkov Hájniky-Horné zeme) 

 Dôvodovú správu k bodu predložil p. Petroch - právnik mesta, správa tvorí prílohu č. 2 k 

zápisnici. 

 Informoval, že sa komplikuje situácia v Hájnikoch, problém je so samotným výkupom aj 

s vyvlastnením. Okresný úrad v Banskej Bystrici pozastavil vyvlastňovacie konanie, mesto sa 

odvolalo. K výkupu pozemkov na ulici Na Brázdach uviedol, že bolo vyvlastňovacie konanie 

doplnené, mesto bolo vyzvané k pokusu o zmier účastníkmi, ktorí nesúhlasili, uskutočnilo sa aj 

stretnutie, ale nedošlo k dohode. K ulici Novej uviedol, že sa vyvlastňujú iba tie parcely, ktoré 

neboli vysporiadané v dedičskom konaní po zomrelých vlastníkov.  

  

Uznesenie číslo 492/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

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

informáciu o priebežnom plnení uznesení č. 361/2020, 362/2020 a 363/2020 zo dňa 12.08.2020.  

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           7  

Za:                                 7- Ondrej Láskavý, Ing. Ján Belička, doc. Ing. Andrea Sujová, PhD., Ing. 

Robert Urbanec, Mgr. Sáša Butášová Bidleňová, Mgr. art. Róbert Meluš, Ing. Dušan Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

6. Vymenovanie nového poslanca 

 Pani primátorka informovala, že pán poslanec František Lukáč sa vzdal poslaneckého 

mandátu ku dňu 31.5.2021 zo zdravotných dôvodov. Náhradníkom vo volebnom obvode č. 4 je      

p. Róbert Meluš, ktorý už zložil poslanecký sľub aj mu boli odovzdané všetky dokumenty. Od 

dnešného dňa je právoplatným členom MsZ.  
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Uznesenie číslo 493/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

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

vymenovanie nového poslanca – Mgr. art Róbert Meluš.  

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           7  

Za:                              6-Ondrej Láskavý, Ing. Ján Belička, doc. Ing. Andrea Sujová, PhD., Ing. 

Robert Urbanec, Mgr. Sáša Butášová Bidleňová, Ing. Dušan Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                          1-Mgr.art.Róbert Meluš  

Nehlasovali: 

 

7. Záverečný účet mesta Sliač za rok 2020 a stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému 

účtu za rok 20207. ÚPN Mesta Sliač – zmeny a doplnky č. 10 – zadávacie podmienky 

 Stanovisko k záverečnému účtu predložila p. Škorňová – hlavná kontrolórka mesta. 

V zmysle § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení predložila odborné 

stanovisko k návrhu záverečného účtu mesta Sliač za rok 2020. Uviedla, že návrh záverečného účtu 

bol predložený na rokovanie MsZ v zákonom stanovenej lehote, t. j. do 30 júna rozpočtového roka. 

Návrh bol zverejnený dňa 11.6.2021 na internetovej stránke mesta, čím bola splnená zákonná 

povinnosť zverejniť záverečný účet v zákonom stanovenej lehote. Návrh záverečného účtu bol 

spracovaný v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Mesto si splnilo 

svoju povinnosť dať overiť účtovnú závierku audítorom, postupovalo podľa § 16 ods. 1 zákona 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje 

o rozpočtovom hospodárení súhrne spracovalo do záverečného účtu mesta. Mesto v súlade s § 16 

ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy finančne usporiadalo svoje 

hospodárenie vrátane finančných vzťahov k subjektom, ktorým poskytlo prostriedky zo svojho 

rozpočtu. Predložený návrh záverečného účtu obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5 

zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy: 

- údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 tohto zákona v súlade s rozpočtovou 

klasifikáciou, 

- bilanciou aktív a pasív, 

- prehľad o stave a vývoji dlhu, 

- údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti, 

- prehľad o poskytnutých dotáciách, 

- hodnotenie plnenia programov.  

Pani Škorňová ďalej skonštatovala, že údaje uvedené v jednotlivých častiach záverečného 

účtu sú v súlade s čerpaním rozpočtu za rok 2020 (výkaz FIN 1-12 za mesto a za štyri rozpočtové 

organizácie), s výkazmi účtovnej závierky (súvaha a výkaz ziskov a strát za rok 2020). Prebytok 

mesta za rok 2020 v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy ako aj 

hotovostný prebytok mesta za rok 2020, je podľa jej názoru vypočítaný v správnej výške. 

 

Prebytok mesta Sliač za rok 2020 v zmysle §  10 ods. 3 písm. a) a b) (t. 

j. prebytok bez finančných operácií) tak ako je definovaný v zákone 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy predstavuje sumu:  

402 968,23 € 

Hotovostný prebytok mesta za rok 2020 (skutočný prírastok 

finančných prostriedkov mesta za obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020) 

629 725,96 € 
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– ten, ktorý je predmetom usporiadania finančných vzťahov 

k 31.12.2020 ako aj určenia sumy, ktorá bude prevedená do peňažných 

fondov mesta za rok 2020 

Z tohto prebytku v zmysle § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy vylučujeme účelové prostriedky (tie 

ktoré nemôžu byť odvedené do rezervného fondu) – napr. nevyčerpaná 

dotácia na kino Hron, nevyčerpané dotácie školských zariadení, tvorba 

fondu opráv k nájomným bytom za rok 2020 a podobne 

395 009,95 € 

Upravený hotovostných prebytok, t. j. suma, ktorá bude odvedená do 

rezervného fondu a ostatných peňažných fondov na základe 

rozhodnutia mestského zastupiteľstva:  

629 725,96 – 395 009,95 = 234 716,01 € 

O rozdelení tejto sumy rozhodne mestské zastupiteľstvo 

234 716,01 € 

 

V tejto súvislosti upozornila mesto, aby postupovalo v zmysle uznesenia mestského 

zastupiteľstva o rozdelení prebytku, ktoré bude prijaté v rámci schvaľovania záverečného účtu za 

rok 2020 a zabezpečilo, aby všetky prostriedky boli poctivo odvedené na bankové účty peňažných 

fondov. Nakoľko v minulom roku boli tieto prevody v plnej výške uskutočnené až po verejných 

upozorneniach hlavnej kontrolórky a zástupkyne primátorky. 

Nakoľko na správne vyčíslenie prebytku a odvodu do rezervného fondu a peňažných fondov 

neexistuje presný algoritmus výpočtu a každá samospráva si ho na svoje podmienky musí vytvoriť 

sama, v tejto súvislosti uvieddla aby zostavovateľ návrhu záverečného účtu premyslel 

a rozanalyzoval skutočnosť ako sa pri výpočte prebytku správa sociálny fond, nakoľko ho pri 

výpočte hotovostného prebytku mesta z výpočtu zatiaľ nevylučujeme.  

V rámci návrhu záverečného účtu za rok 2020 v rámci usporiadania finančných vzťahov 

mesta k 31.12.2020 v časti návrh uznesení chýba okrem návrhu na vysporiadanie prebytku za rok 

2020 aj návrh na vysporiadanie prebytkov minulých rokov. Mesto v rámci záverečného účtu za rok 

2017 identifikovalo prostriedky minulých rokov vo výške cca 540 tis. €, ktoré boli 

postupne presunuté do rezervného fondu 

 

Záverečný účet 2017 300 000,00 

Záverečný účet 2018 100 000,00 

Záverečný účet 2019 100 000,00 

Zostatok – návrh záverečného účtu za rok 2020 – vyčíslenie v rámci 

inventúry finančných prostriedkov – je však potrebné previesť 

(aspoň časť tejto sumy) na základe uznesenia mestského 

zastupiteľstva na peňažné fondy mesta 

44 948,41 

 

Ďalej p. Škorňová pozitívne hodnotila skutočnosť, že záverečný účet za rok 2020 bol pred 

zverejnením pripravený bez významných chýb. Negatívne ohodnotila vykonávanie rozpočtových 

zmien počas roka, hlavne v prípade významných výdavkov, tak ako je to uvedené v časti stanoviska 

Prehľad čerpania výdavkov – program 6 (ospravedlnila sa za chybu v pôvodných materiáloch – ide 

o sumu 38 367,68 €, nie o sumu 50 159,05 € a týka sa to iba výdavku – oprava miestnych 

komunikácií na Cikkerovej ulici, nie oprava mostíka na ul. B. Němcovej, princíp nedostatku 

v hospodárení však zostáva nezmenený). Zmeny rozpočtu, ktoré spadajú do rozhodovacej 

pôsobnosti mestského zastupiteľstva  by mali byť vykonávané včas a predložené mestskému 

zastupiteľstvu na schválenie. Rovnako to platí aj v prípade zákonnej výnimky, ktorá bola prijatá 

z dôvodu šírenia pandémie - § 36 ods. 2 zákona 67/2020 o niektorých mimoriadnych opatreniach vo 
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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. Konkrétne v roku 2020 sa jedná výdavky použité z rezervného fondu na 

opravu chodníkov na Cikkerovej vo výške 38 367,67 €. Ďalej upozornila na dodržiavanie § 15 ods. 

2 druhá veta zákona č. 583/2004 Z. z. zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, 

ktorý hovorí, že o použití peňažných fondov rozhoduje obecné zastupiteľstvo a zastupiteľstvo 

vyššieho územného celku. Nie primátor, ani starosta.  

 Ďalej upozornila na dodržiavanie § 12 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy, ktorý v hovorí, že obec/vyšší územný celok sú povinní poskytovať 

ministerstvu financií potrebné údaje o svojom hospodárení – a to schválený rozpočet, úpravy 

rozpočtu ako aj skutočné plnenie. V rámci kontrolnej činnosti v priebehu roku 2020 bol zistený 

nesúlad medzi rozpočtom, ktorý schválilo mestské zastupiteľstvo a rozpočtom, ktorý bol nahratý 

v systéme štátneho výkazníctva RIS SAM (rozdiel 3000 € - prostriedky vyčlenené z rezervného 

fondu), na tento rozdiel som upozornila listom č. 6788/2020 zo dňa 18.6.2020. Nedostatok bol 

odstránený, ale v pri nahrávaní rozpočtu na rok 2021 sa táto chyba opäť zopakovala, preto považuje 

za potrebné vo svojom stanovisku zdôrazniť, že je zo strany mesta potrebné do systému štátneho 

výkazníctva nahrávať údaje v súlade s uzneseniami mestského zastupiteľstva. Nakoľko § 12 ods. 5 

hovorí: že ak obce alebo vyšší územný celok neplnia povinnosti vyplývajúce zo zákona 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ministerstvo financií môže až do ich splnenia 

pozastaviť poskytovanie finančných prostriedkov z dotácií zo štátneho rozpočtu.  

 Pán poslanec Laskavý uviedol, že má výhrady k splátkovému kalendáru nájomných bytov.  

 Pani primátorka uviedla, že splátkový kalendár nie je z toho dôvodu, že ešte nie je konečná 

faktúra.  

 Pán poslanec Laskavý sa vyjadril k stanovisku hlavnej kontrolórky, konkrétne poukázal na 

stranu 13 v stanovisku, kde je uvedený prebytok z minulých rokov vo výške cca 46 000 €. Opýtal 

sa, kde bude táto suma zaradená v rozpočte a ako sa bude o nej rozhodovať.  

 Pani primátorka uviedla, že z roku 2017 sa identifikovali nejaké nezrovnalosti, ktoré neboli 

prevedené do rezervného fondu, fyzicky neboli tieto finančné prostriedky na účtoch mesta, ide len 

o papierový prebytok. Ďalej uviedla, že poslanci dali požiadavku pri schvaľovaní bezúročnej 

pôžičky, že sa bude vytvárať rezerva na to, aby sa mohla splácať v nasledujúcich rokoch, aby 

pôžičkou neboli zaťažení noví poslanci. Bola informácia, že pôžičky sa môžu splácať len z bežných 

príjmov a nie z rezervného fondu.  

 Pani kontrolórka uviedla, že tie peniaze je potrebné zapojiť do rozpočtu, ide o prebytky 

z minulých rokov. Potom prečítala inventarizáciu finančných prostriedkov z minulých rokov 

k 31.12.2020. Finančné prostriedky majú byť prevedené do rezervného fondu.  

 Pani Škarčáková uviedla, že minulý rok sa z prebytku dalo 100 000 € do fondu na majetkové 

investície. Tento zostatok ostal ako neidentifikovateľný.  

 Pani primátorka uviedla, že by nemala byť prevedená celá suma, nakoľko aj tento rok sa táto 

suma menila, a nie je ešte isté, či je už konečná. Môže sa z prebytku presunúť určitá časť, ale treba 

zvážiť, že koľko. Navrhla presunúť sumu 30 000 €, zvyšnú sumu ponechať na potrebné korekcie, 

nakoľko od roku 2017 sa táto suma neustále mení.  

 Pani poslankyňa Sujová navrhla sformulovať doplňujúci návrh na doplnenie uznesenia, 

ktorý pojednáva o použití hotovostného prebytku, navrhla doplniť bod 2 – prebytok vzniknutý 

z minulých rokov použiť na navýšenie rezervného fondu vo výške 40 000 €.   

 Pán poslanec Laskavý sa opýtal na investície ohľadne materskej školy J. Cikkera. Hovorilo 

sa, že bude na túto investíciu grant.  
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 Pani primátorka uviedla, že fondy, ktoré mesto môže čerpať na projekty, sú rôznych typov. 

Môže ísť o fondy, kde je najskôr schválená zmluva a až potom je lehota, dokedy má byť investícia 

urobená. Potom sú to fondy, konkrétne ide o tento prípad, že mesto najskôr podalo projekt, dňom 

podania sme oprávnení čerpať finančné prostriedky a dňom podpisu zmluvy sme oprávnení žiadať 

o refundáciu vynaložených finančných prostriedkov. Už minulý rok bola investícia urobená, do 

dnešného dňa ešte neprišla zmluva. Na zasadnutí valného zhromaždenia Liesky bola informácia, že 

sa už prvé zmluvy distribuujú, je predpoklad, že v priebehu druhého mesiaca bude zmluva na mesto 

doručená.  

 Pani poslankyňa Butášová Bidleňová uviedla, že na poslednom zasadnutí MsZ  v decembri 

minulého roku boli schvaľované rozpočtové operácie, ktoré mohli byť schvaľované priebežne počas 

roka 2020.  

 Pani primátorka odpovedala, že to bolo z dôvodu pandémie, tento rok by to tak už nemalo 

byť. Uviedla, že tieto výhrady sa netýkajú záverečného účtu, možno by mali byť v stanovisku 

kontrolórky.  

 Pani Škorňová uviedla, že podľa nej sa to týka záverečného účtu, pretože sa hodnotí 

hospodárenie mesta, aj v uznesení je, že sa schvaľuje hospodárenie, ako sa používajú finančné 

prostriedky. O rezervnom fonde a peňažných fondoch rozhoduje v prvom rade MsZ.     

 

Uznesenie číslo 494/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

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

 

stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k Záverečnému účtu Mesta Sliač za rok 2020.  

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           7  

Za:                                     7- Ondrej Láskavý, Ing. Ján Belička, doc. Ing. Andrea Sujová, PhD., Ing. 

Robert Urbanec, Mgr. Sáša Butášová Bidleňová, Mgr. art. Róbert Meluš, Ing. Dušan Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 Pani Škarčáková sa vyjadrila k stanovisku hlavnej kontrolórky, ide o veci, ktoré ekonomický 

úsek eviduje a pracuje na ich eliminácii. Predložila záverečný účet mesta, ktorý tvorí prílohu č. 3 

k zápisnici.  

 Pani poslankyňa Sujová uviedla, že uznesenie k záverečnému účtu má dve časti. Prvá časť 

uznesenia sa týka, či sa záverečný účet schváli s výhradou alebo bez výhrady. Navrhla, aby 

prebehla diskusia, nakoľko odznelo viac pripomienok. 

 Pán poslanec Laskavý uviedol, že pre neho je to s výhradou, pretože mal výhradu ohľadom 

splátkového kalendára nájomných bytov.  

 Pani primátorka uviedla, že splátkový kalendár za kotolne nájomných bytov sa týka tohto 

roku, a schvaľuje sa záverečný účet za rok 2020. Pán poslanec Laskavý sa ospravedlnil a zobral 

späť uvedenú výhradu.  

 Pani poslankyňa Sujová uviedla, že ak sa schváli záverečný účet s výhradou, je potrebné 

prijať ďalšie uznesenie, ktorým budú prijaté opatrenia.  

 Pán poslanec Urbanec navrhol schváliť záverečný účet, ale aby boli rozpočtové opatrenia 

v tomto roku termínovo zosúladené.  
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 Pán poslanec Laskavý požiadal, aby v budúcnosti nebol záverečný účet schvaľovaný na 

posledný možný termín.  

  

Uznesenie číslo 495/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e  

v súlade s § 16 ods. 12 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Záverečný účet Mesta Sliač a 

rozpočtové hospodárenie za rok 2020 s výhradou.  

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           7  

Za:                                  7- Ondrej Láskavý, Ing. Ján Belička, doc. Ing. Andrea Sujová, PhD., Ing. 

Robert Urbanec, Mgr. Sáša Butášová Bidleňová, Mgr. art. Róbert Meluš, Ing. Dušan Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

Uznesenie číslo 496/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e  
návrh opatrení: 

1. predložiť harmonogram tvorby rozpočtu do MsZ na vedomie. 

2. predložiť návrh Záverečného účtu mesta na schválenie v MsZ najneskôr do 30.apríla 2022. 

3. upraviť kompetencie primátora mesta vykonávať zmeny v rozpočte.  

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           7  

Za:                                  7- Ondrej Láskavý, Ing. Ján Belička, doc. Ing. Andrea Sujová, PhD., Ing. 

Robert Urbanec, Mgr. Sáša Butášová Bidleňová, Mgr. art. Róbert Meluš, Ing. Dušan Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 Pani primátorka otvorila diskusiu k uzneseniu týkajúceho sa rozdelenia prebytku 

hospodárenia vo výške 234 716 €. Navrhuje sa 100 000 € použiť na navýšenie fondu na majetkové 

investície, 84 716 € presunúť do rezervného fondu a 50 000 € použiť na navýšenie fondu na 

projektové dokumentácie.  

Pani poslankyňa Sujová navrhla druhú časť uznesenia nasledovne: „MsZ schvaľuje 

hotovostný prebytok z minulých rokov použiť na navýšenie rezervného fondu vo výške 40 000 €“.  

Pani poslankyňa Butášová Bidleňová uviedla, že je za to, aby bolo do rezervného fondu 

presunutých 40 000 €.  

Pán poslanec Laskavý navrhol spojiť bod 2 a 3 a dať všetko do rezervného fondu, uviedol, 

že z rezervného fondu je možné použiť finančné prostriedky na projektové dokumentácie.  

Pani primátorka s návrhom súhlasila, ale očakáva prísľub, že budúci rok sa budú musieť 

presunúť finančné prostriedky na projektové dokumentácie, pretože mesto reálne nemá 

vypracované projekty.     
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Uznesenie číslo 497/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

v súlade s § 16 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

1. použitie hotovostného prebytku hospodárenia mesta Sliač za rok 2020 vo výške 

629 725,96 € a jeho rozdelenie: 

a) zapojenie vylúčených účelovo určených prostriedkov do rozpočtu za rok 2020 vo 

výške 395 009,96 €, z toho : 

Prebytok rozpočtu v 2020 629 725,96 

financie klientov DSS -3 744,70 

prijaté zábezpeky klientov  v r. 2020 (prírastok) -800,00 

prijaté zábezpeky SB v r. 2020 (prírastok) -511,88 

Fond opráv a údržby r. 2020 (rozdiel medzi tvorbou a použitím ) -26 804,82 

nevyčerpaná dotácia ns SODB 2021 z r. 2020 -4 922,60 

nevyčerpaná dotácia na rekonštrukciu kina Hron z r. 2020 -272 086,00 

nevyčerpané prostriedky z r.2020 z dotácie na stravu UPSVaR  -28 404,00 

nevyčerpaný príspevok zo ŠR z r. 2020-rodinné prídavky -24,95 

nevyčerpaný grant MŠ SNP z r. 2020 -200,00 

nevyčerpané prenesené kompetencie na predškolákov z r.2020- MŠ SNP -837,75 

vlastné príjmy ZŠ- platba rodičov za ŠD v r. 2020 na rok 2021 -256,06 

vlastné príjmy z r. 2020 - MŠ SNP -554,89 

nevyčerpané granty ZŠ z r. 2020 -2 125,00 

nevyčerpané prenesené kompetencie z r. 2020-ZŠ (normatív) -36 380,25 

nevyčerpané nenormatívne prostriedky ZŠ - vzdel. poukazy z r. 2020 -306,56 

nevyčerpané prostriedky z ZŠ z r. 2020 - Covid -363,45 

nevyčerpané nenormatívne fin. prostriedky ZŠ z r.2020- učebnice -800,00 

vlastné príjmy školskej jedálne ZŠ z r. 2020 -15 380,05 

vlastné príjmy MŠ J.Cikkera z r. 2020 -507,00 

Upravený prebytok rozpočtu za r. 2020 234 716,00 

 

b) prebytok vo výške 234 716,00 € použiť na: 

 1/ 100 000,00 € navýšenie fondu na majetkové investície 

 2/ 134 716,00 € do rezervného fondu  
             2. hotovostný prebytok z minulých rokov vo výške 40 000,00 € použiť na navýšenie 
rezervného fondu. 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           7  

Za:                                  7- Ondrej Láskavý, Ing. Ján Belička, doc. Ing. Andrea Sujová, PhD., Ing. 

Robert Urbanec, Mgr. Sáša Butášová Bidleňová, Mgr. art. Róbert Meluš, Ing. Dušan Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 
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8. Prolongácia kontokorentného úveru 

 Dôvodovú správu k bodu predložila p. Škarčáková. Uviedla, že mesto využíva 

kontokorentný úver od roku 2012. Dodatok k zmluve o kontokorentnom úvere končí, preto sa 

predkladá jeho prolongácia o ďalších 12 mesiacov a to do 2.7.2022. Uvedený úver môže mesto 

použiť na preklenutie prechodného nedostatku finančných prostriedkov potrebných na úhradu 

bežných výdavkov. Ide o úver, ktorý nevstupuje do celkovej zadlženosti mesta, ale musí byť 

splatený do konca kalendárneho roku.   

 

8.1 Stanovisko hlavnej kontrolórky k prijatiu návratných zdrojov financovania – prolongácia 

kontokorentného úveru  

 Dôvodovú správu k bodu predložila p. Škorňová, stanovisko tvorí prílohu č. 4 k zápisnici.  

  

Uznesenie číslo 498/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

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

stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Sliač k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov 

financovania.  

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           7  

Za:                                 7- Ondrej Láskavý, Ing. Ján Belička, doc. Ing. Andrea Sujová, PhD., Ing. 

Robert Urbanec, Mgr. Sáša Butášová Bidleňová, Mgr. art. Róbert Meluš, Ing. Dušan Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

Uznesenie číslo 499/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u je 

 

prolongáciu kontokorentného úveru čerpaného vo VÚB, a.s. v maximálnej výške 150 000,00 EUR 

o ďalších 12 mesiacov, t. j. do 02.07.2022.  

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           7  

Za:                                 7- Ondrej Láskavý, Ing. Ján Belička, doc. Ing. Andrea Sujová, PhD., Ing. 

Robert Urbanec, Mgr. Sáša Butášová Bidleňová, Mgr. art. Róbert Meluš, Ing. Dušan Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 
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9. Správa z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky  

 Dôvodovú správu k bodu predložila p. Škorňová, správa tvorí prílohu č. 5 k zápisnici.  

 

Uznesenie číslo 500/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

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

správu hlavnej kontrolórky z kontrolnej činnosti.  

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           7  

Za:                                  7- Ondrej Láskavý, Ing. Ján Belička, doc. Ing. Andrea Sujová, PhD., Ing. 

Robert Urbanec, Mgr. Sáša Butášová Bidleňová, Mgr. art. Róbert Meluš, Ing. Dušan Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

  

10. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu 06/2020 o nakladaní s komunálnym 

odpadom a drobným stavebným odpadom 

 Dôvodovú správu k bodu predložila p. Sujová nakoľko sa p. Lechová nemohla zúčastniť 

MsZ. Uviedla, že aby mesto malo VZN v súlade s predpismi a legislatívou štátu a EÚ, tak bolo 

potrebné dodatkom k VZN doplniť ustanovenia o nakladaní s biologicky rozložiteľným 

kuchynským odpadom. Mesto Sliač sa rozhodlo využiť výnimku v rámci § 81 ods. 21 zákona 

o odpadoch a preukázať, že 100 % domácností kompostuje vlastný odpad. V takomto prípade mesto 

nemusí vykonávať triedený zber kuchynského odpadu. Mesto zakúpilo a distribuovalo do všetkých 

domácností RD kompostéry, vytvorilo miesta pre komunitné kompostovanie pre domácnosti HBV. 

Návrh dodatku bol prerokovaný v Komisii výstavby, dopravy a životného prostredia dňa 

15.06.2021, komisia nemala výhrady ani pripomienky k obsahu tohto dodatku. Dňa 23.06.2021 bol 

dodatok prerokovaný v Komisii legislatívnej, škodovej a ochrany verejného záujmu, komisia 

nemala žiadne pripomienky, neboli pripomienky ani od verejnosti.  

 Pán poslanec Laskavý uviedol, že niektorí občania si neprevzali kompostéry, opýtal sa, ako 

bude mesto postupovať v takomto prípade.  

 Pani primátorka odpovedala, že ak si niekto neprevzal kompostér a svojím podpisom to 

potvrdil na tlačive, bude musieť na čestnom prehlásení uviesť, že strpí kontrolu na mieste, keď sa 

pôjde kontrolovať ako kompostuje, iná možnosť nie je, mesto musí preukázať 100 % 

kompostovanie.     

  

Uznesenie číslo 501/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

Dodatok č. 1 k VZN 06/2020 o  nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území mesta Sliač.  

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           7  
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Za:                                 6- Ing. Ján Belička, doc. Ing. Andrea Sujová, PhD., Ing. Robert Urbanec, 

Mgr. Sáša Butášová Bidleňová, Mgr. art. Róbert Meluš, Ing. Dušan Hancko 

Proti:                                 1-Ondrej Láskavý 

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

11. Prevod majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 Dôvodovú správu k bodu predložila p. Sujová. Uviedla, že zámer prevodu sa schvaľoval na 

zasadnutí MsZ dňa 26.5.2021. Ide o manželov Sopkovcov na ul. Mirka Nešpora, aby si mohli 

vybudovať oplotenie okolo vlastného pozemku potrebujú odkúpiť pozemok od mesta. Uviedla, že 

boli splnené všetky zákonné povinnosti k tomu, aby sa mohlo hlasovať o samotnom prevode. 

Žiadateľ dal spracovať geometrický plán, tiež súhlasil s cenou v zmysle Zásad hospodárenia 

s majetkom mesta. Samotný zámer prevodu bol zverejnený 15 dní pred schvaľovaním na úradnej 

tabuli mesta Sliač, ide o predaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa. K zverejnenému zámeru 

neboli doručené žiadne pripomienky.  

 

Uznesenie číslo 502/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

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

plnenie uznesenia MsZ č. 488/2021 zo dňa 26.05.2021, ktorým bol schválený zámer na prevod 

pozemkov odpredajom medzi účastníkmi Mesto Sliač a manželia Ing. arch. Miroslav Sopko a Ing. 

Silvia Sopková, rod. Capáková, ul. Mirka Nešpora 613/2, 962 31 Sliač. Zámer na prevod uvedeného 

majetku, spôsobom uvedeným v § 9a odst. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v 

platnom znení, bol zverejnený obvyklým spôsobom v lehote od 11.06.2021 nepretržite. 

 

B) s ch v a ľ u j e 

1. Prevod majetku mesta - novovytvorenej parcely registra C KN č. 378/5, ostatná plocha o 

výmere 55 m2, ktorá bola vytvorená odčlenením od pôvodnej parcely registra E KN č. 1465/1 

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

1/1, geometrickým plánom č. 45859671-70/2021 vyhotoveným spoločnosťou KAGEOD s.r.o., Na 

Štepnici 2299/3, 960 01 Zvolen, IČO 45859671 dňa 13.05.2021, úradne overeným OÚ Zvolen, 

katastrálnym odborom dňa 19.05.2021 pod č. G1-261/2021, manželom Ing. arch. Miroslavovi 

Sopkovi, nar. 19.01.1977, bytom  Mirka Nešpora 613/2, 962 31 Sliač a Ing. Silvii Sopkovej, rod. 

Capákovej, nar. 09.07.1982, bytom Mirka Nešpora 613/2, 962 31 Sliač, z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8, písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, odpredajom na základe kúpnej zmluvy. 

2. Dôvod hodný osobitného zreteľa: ako dôvod hodný osobitného zreteľa mestské 

zastupiteľstvo uznáva to, že parcela CKN 378/5, 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. 

3. Cenu za odpredaj pozemku vo výške 48 eur/m2, stanovenú v zmysle Zásad hospodárenia 

s majetkom mesta, v celkovej sume 2 640 €.   

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           7  
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Za:                                 6- Ondrej Láskavý, doc. Ing. Andrea Sujová, PhD., Ing. Robert Urbanec, 

Mgr. Sáša Butášová Bidleňová, Mgr. art. Róbert Meluš, Ing. Dušan Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                          1-Ing. Ján Belička  

Nehlasovali: 

 

Predmetné uznesenie o prevode majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa nebolo schválené 

potrebnou 3/5 väčšinou všetkých poslancov (minimálne 7).  

 

12. Dodatok č. 1 k Všeobecnému nariadeniu č. 40/2015 o podmienkach predaja výrobkov a  

poskytovania služieb na trhových miestach 

 Dôvodovú správu k bodu predložil p. Petroch – právnik mesta. Dodatok je potrebné schváliť 

z dôvodu, že v meste vznikol nový priestor na príležitostný predaj (areál futbalového ihriska Slovan 

– Sliač a detské ihrisko na Gorkého ulici). Do dodatku bolo tiež doplnené, že mesto môže dočasne 

alebo trvale obmedziť prevádzku na týchto predajných miestach z dôvodu investičných aktivít.  

  

Uznesenie číslo 503/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e  

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 40/2015, ktorým dopĺňa 

 

a) článok 3 nariadenia (Zriadenie trhového miesta na predaj výrobkov a poskytovaných 

služieb) o body 7 a 8. 

b) článok 4 bod 2 nariadenia (Zriadenie trhových miest) o areál futbalového ihriska FK Slovan 

– Sliač a o detské ihrisko na Gorkého ulici. 

c) článok 13 (Záverečné ustanovenia) o body 5, 6 a 7.  

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           7  

Za:                                     7- Ondrej Láskavý, Ing. Ján Belička, doc. Ing. Andrea Sujová, PhD., Ing. 

Robert Urbanec, Mgr. Sáša Butášová Bidleňová, Mgr. art. Róbert Meluš, Ing. Dušan Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

13. Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2021 o podmienkach prenájmu nehnuteľného 

majetku mesta Sliač 

 Pani primátorka uviedla, že všetky tieto body boli súčasťou Dodatku č. 1 k Zásadám 

hospodárenia s majetkom mesta, prokuratúra tento dodatok napadla, uznesením MsZ bol zrušený. 

Z uvedeného dôvodu boli body zapracované do VZN č. 02/2021, ktorým sa ruší VZN č. 12/2016 

a zapracováva najmä v prílohe č. 1 sadzby za prenájom majetku. Pri pozemkoch sa vkladá sadzba 

prenájmu pozemku so spevnenou plochou na podnikateľské účely, boli stanovené nové sadzby za 

prenájom nebytových priestorov. V prílohe v bode 2 – 3, 4, 5, 6 bola zmenená sadzba nájomného 

z 20 €/m2/rok na 18 €/m2/rok a v bode 2 skladové priestory z 15 €/m2/rok na 13 €/m2/rok.   
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Uznesenie číslo 504/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e  

Všeobecne záväzné nariadenie č.02/2021 o podmienkach prenájmu nehnuteľného majetku mesta 

Sliač.  

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           7  

Za:                                  7- Ondrej Láskavý, Ing. Ján Belička, doc. Ing. Andrea Sujová, PhD., Ing. 

Robert Urbanec, Mgr. Sáša Butášová Bidleňová, Mgr. art. Róbert Meluš, Ing. Dušan Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

14. Všeobecne záväzné nariadenie 03/2019 o určení výšky príspevkov pre školy a školské 

zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sliač – Dodatok č. 1 

 Pani primátorka informovala, že v článku 1 – v predmete úpravy bola doplnená možnosť 

školským zariadeniam využiť finančné prostriedky aj na obstaranie majetku. Ide o finančné 

prostriedky, ktoré si školské zariadenia ušetria z príspevkov od rodičov.  

 

Uznesenie číslo 505/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

Dodatok č.1 k VZN 03/2019 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sliač.  

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           7  

Za:                                  7- Ondrej Láskavý, Ing. Ján Belička, doc. Ing. Andrea Sujová, PhD., Ing. 

Robert Urbanec, Mgr. Sáša Butášová Bidleňová, Mgr. art. Róbert Meluš, Ing. Dušan Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

15. Informácie primátorky 

      15.1 Informácie o R2 

 Pani primátorka informovala, že v spolupráci s právnikom mesta a novým zamestnancom 

stavebného úradu sa riešia odvolania na prokuratúru. Nové informácie z ministerstva zatiaľ neprišli. 

Ďalej informovala, že na vláde je materiál týkajúci sa kúpeľov, kúpeľníctvo má prednosť pred 

akýmikoľvek investičnými akciami štátu.  

 Pán poslanec Laskavý sa opýtal, či OZ komunikuje ohľadom finančného príspevku od 

mesta.  

 Pani primátorka odpovedala, že OZ zatiaľ komunikuje s právnikom, ale ešte nie je známe, 

koľko finančných prostriedkov bude právne zastupovanie stáť.   
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Uznesenie číslo 506/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

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

informácie o R2. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           7  

Za:                                     6- Ondrej Láskavý, Ing. Ján Belička, doc. Ing. Andrea Sujová, PhD., Ing. 

Robert Urbanec, Mgr. art. Róbert Meluš, Ing. Dušan Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                          1- Mgr. Sáša Butášová Bidleňová   

Nehlasovali: 

 

 Pani primátorka informovala, že v rámci projektov boli dokončené autobusové zastávky, bol 

dokončený projekt terénne sociálne služby a odborná učebňa na základnej škole. Začína sa 

realizovať projekt bezbariérový prístup – parkovacie miesta pri avione. Podarilo sa zabezpečiť 

vybavenie chemickej učebne na základnej škole, poďakovala pánovi prednostovi, ktorý sa o to 

výrazne pričinil.  

Ohľadom vybudovania kruhovej križovatky pod MsÚ uviedla, že Slovenská správa ciest už 

súhlasí s jej vybudovaním, ale momentálne nedisponujú s finančnými prostriedkami. Čaká sa už len 

na ministerstvo, kedy na túto investíciu uvoľní finančné prostriedky.  

Ďalej pani primátorka informovala, že tu bol na návšteve minister obrany, riešili sa 

kompenzácie za hlučné prostredie, nevedel zaručiť či je to priechodné, alebo nie. Odporučil mestu 

to dať do parlamentu ako poslanecký návrh, ministerstvo to nemôže riešiť samostatne, pretože to 

nie je zakotvené v žiadnom predpise ani zákone.   

V rámci cyklocesty pani primátorka informovala, že mesto podalo žiadosť o zmenu 

projektu, dodávateľ stavby už stavenisko prevzal, už sa len čaká na zmenu projektu, dňa 6.7.2021 je 

uzávierka súťaže na stavebný dozor.   

 

Uznesenie číslo 507/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

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

informácie primátorky mesta.  

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           7  

Za:                                     7- Ondrej Láskavý, Ing. Ján Belička, doc. Ing. Andrea Sujová, PhD., Ing. 

Robert Urbanec, Mgr. Sáša Butášová Bidleňová, Mgr. art. Róbert Meluš, Ing. Dušan Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 
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16. Rôzne 

      16.1 Informácie o určenom tajomníkovi komisie výstavby, dopravy a životného prostredia 

 Pani primátorka informovala, že na MsÚ bol prijatý nový zamestnanec, vedúci stavebného 

úseku p. Kasáč, ktorý sa už zúčastnil zasadnutia komisie výstavby, dopravy a životného prostredia, 

stal aj tajomníkom tejto komisie.   

 Pani primátorka predstavila p. Šípkovú – kronikárku mesta, pripomienky ku kronike jej boli 

odovzdané. Pani Šípková uviedla, že boli doručené dve pripomienky v rámci pripomienkového  

konania kroniky za rok 2019. Pripomienky zapracovala a materiál odovzdala na MsKS, zápis bude 

prerokovaný v komisii kultúry a následne bude predložený poslancom na schválenie.  

 Pán poslanec Hancko informoval, že dňa 7.6.2021 sa uskutočnilo zasadnutie Komisie pre 

posudzovanie majetkových priznaní. Zasadnutia sa zúčastnil on ako jej predseda a pán poslanec  

Urbanec a pani poslankyňa Mikušková. Zápisnica zo zasadnutia by už mala byť zverejnená na 

stránke mesta.  

 Pani primátorka informovala o stretnutí s pani prezidentkou, riešili spolu problematiku za 

hlučné, aj problematiku R2, ak sa má Sliač rozvíjať tak potrebujeme civilné letisko aj kúpele, pani 

prezidentka prisľúbila pomoc vo všetkých týchto sférach.  

 

17. Slovo pre verejnosť 

 

18. Interpelácie poslancov 

 Pani poslankyňa Butášová Bidleňová sa opýtala pani primátorky či má naplánovanú 

dovolenku tento rok.  

 Pani primátorka odpovedala, že zatiaľ naplánovanú dovolenku nemá, jej čerpanie sa bude 

odvíjať od jej zdravotného stavu.  

 Pani poslankyňa Butášová Bidleňová sa opýtala na vyplatenie odmien pre zamestnancov 

MsÚ za testovanie, konkrétne sa opýtala, aké činnosti zamestnanci vykonávali.  

 Pani primátorka odpovedala, že zamestnanci chodili testovať aj do Sampora, vykonávali 

administratívne činnosti, pripravovali priestor na testovanie, potom následne jeho dezinfekciu. 

 Pani poslankyňa Butášová Bidleňová požiadala o písomnú interpeláciu týkajúcu sa 

schválenia finančných prostriedkov v sume 70 000 € pre Montechnu. Požiadala o sumu, ktorá je už 

vyčerpaná a konkrétne na čo bola použitá. Ďalej požiadala o detailnejšie rozpísanie prác úpravy 

železničnej trati.  

 Pán poslanec Urbanec sa opýtal na rekonštrukciu materskej školy J. Cikkera, nakoľko sa 

zvýšili ceny za materiál. Opýtal sa, či bude pre mesto ten projekt relevantný.  

 Pani primátorka uviedla, že momentálne je problém s projektami, ktoré bežia v rámci 

verejného obstarávania, nakoľko po pandémii sa dosť značne zvýšili ceny. Na rokovaní ZMOS-u 

dali do zápisnice, že primátori miest žiadajú, aby peniaze, ktoré neboli vyčerpané v tomto 

programovom rozpočte v rámci projektov boli použité na dofinancovanie takýchto projektov. Mesto 

opätovne vyhlásilo verejné obstarávanie na materskú školu a čaká sa, aké cenové ponuky budú 

doručené. Následne bude mesto požadovať dofinancovanie od ministerstva.   

 

19. Odpovede na interpelácie z predchádzajúceho MsZ 

 Pani primátorka na interpeláciu pána poslanca Slavkovského (zoznam projektov a ich 

využiteľnosť projektov) odpovedala, že mesto nové projekty nemá, na sumarizácii a využiteľnosti 

už hotových projektov sa pracuje. Keď to bude spracované, tak mu informácia bude písomne 

zaslaná, a bude zaslaná aj do stavebnej komisie. Stihol sa spracovať projekt na dom služieb, 

stanovisko je, že projekt bol účelový, v súčasnosti nie je možné ho realizovať a to z dôvodu 

energetického auditu, projekt bude vyradený z evidencie. Tiež sa rieši projekt na kino, riešia sa 
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stavebné úpravy, dospelo sa k záveru, že bude možná len úprava sály.  

 

20. Záver 

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

účasť na zasadnutí.  

  

 

 

 

 

 

 

        Ing., Mgr. et Mgr. Ľubica Balgová 

          primátorka mesta 

 

 

 

 

 

Mgr. Michaela Mašurová, zapisovateľka 

 

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

        

 

Overovatelia zápisnice : 

 

 

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

 

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

 

SPRÁVA O PLNENÍ UZNESENÍ MSZ SLIAČ ZA ROK 2021 

 

Číslo Číslo Obsah uznesenia 

Vyhodnotenie 

plnenia Pozn. k 

uzn. bodu   

vyhodnote

niu 

     

     

  
23. MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO konané dňa 26. 

mája 2021   

458. 3. Voľba návrhovej komisie Nevyhodnocuje sa  

459. 4. Schválenie programu zasadnutia MsZ Nevyhodnocuje sa  

460. 4. Schválenie programu zasadnutia MsZ Nevyhodnocuje sa  

461. 5. Správa o plnení uznesení Nevyhodnocuje sa  

462. 6. Vzdanie sa mandátu poslanca Nevyhodnocuje sa  

463. 7. 

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

podmienky 

Zaslané 

obstarávateľovi  

464. 8. Rozpočtové opatrenia – ZŠ A. Sládkoviča 

Zapojené do 

rozpočtu RO  

465. 8. Rozpočtové opatrenia – ZUŠ Sliač 

Zapojené do 

rozpočtu RO  

466. 8. Rozpočtové opatrenia – použitie f. p. 100 000 €  

Fond na majetkové 

inestície – zapojené 

do rozpočtu  

467. 8. Rozpočtové opatrenia – použitie f. p. 178 556,96 € 

Zaradené do 

rozpočtu  

468. 8. Rozpočtové opatrenia – kompostéry 28 356,96 € 

Zaradené do 

rozpočtu  

469. 8. Rozpočtové opatrenia – RO č.3/2021 splnené  

470. 8. Rozpočtové opatrenia – stanovisko HK k RO č.3/2021 Nevyhodnocuje sa  

471. 9. Správa z kontrolnej činnosti HK Nevyhodnocuje sa  

472. 10. Informácie primátorky /vrátane informácie o R2/ Nevyhodnocuje sa  

473. 11. 

VZN č.1/2021 o ochrannom pásme pohrebísk mesta 

Sliač VZN zverejné  

474. 12. Nájom pozemkov pod bývalým roľníckym družstvom Zmluva podpísaná  

475. 13. 

Podpis zmluvy s víťazom VO na Športový areál a ihrisko 

Pod Kozákom“ Nevyhodnocuje sa  

476. 14. Odklad vyhlásenia Voľby Rady školy Nevyhodnocuje sa  

477. 15. 

Výzva „IROP-PO4-SC431-2021-65“- schválenie 

zapojenia mesta do projektu a spoluúčasti financovania 

Výzva podaná 

28.5.2021  
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478. 15. 

Výzva „IROP-PO4-SC431-2021-65“- schválenie 

zapojenia mesta do projektu a spoluúčasti financovania 

Fin. prostriedky 

vyčlenené  

479. 16. Prenájom priestorov v požiarnej zbrojnici Nevyhodnocuje sa  

480. 17. Protest prokurátora proti uzneseniu MsZ č.405/2020 

Oznámené na OP, 

nová VZN 

predložené na 24. 

MsZ  

481. 18. Komisie pri MsZ – zmeny Nevyhodnocuje sa  

482. 18. Komisie pri MsZ – zmeny Nevyhodnocuje sa  

483. 18. Komisie pri MsZ – zmeny Nevyhodnocuje sa  

484. 18. Komisie pri MsZ – zmeny Nevyhodnocuje sa  

485. 19. Zámena pozemkov – Kúpele Sliač a.s. 

Zmluva zaslaná na 

podpis  

486. 20. Zámena pozemkov – COOP Jednota 

Zmluva zaslaná na 

podpis  

487. 21. Správa o činnosti MsP za obdobie 1.1.2020 – 31.12.2020 Nevyhodnocuje sa  

488. 22. 

Zámer mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa 

Prevod predložený 

na 24.MsZ  
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Príloha č. 2 

K bodu 5.1:Správa o plnení uznesení č. 361/2020 (výkup pozemkov na ulici Nová),č.  362/2020 

(výkup pozemkov ulica Na Brázdach) a č. 363/2020 (výkup pozemkov Hájniky-

Horné zeme) 

Dôvodovú správu spracoval: JUDr. Branislav P e t r o ch 

Materiál predkladá na MsZ : JUDr. Branislav P e t r o ch 

 

Dôvodová správa 

 A/ Uznesením č. 361 zo dňa 12.8.2020 mestské zastupiteľstvo schválilo zámer vykúpiť 

alebo v prípade nesúhlasu známych a neznámych vlastníkov vyvlastniť pozemky v trvalom zábere 

miestnej komunikácie na ulici Nová. Mesto má na týchto pozemkoch zriadené vecné bremeno 

podľa zák. č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov 

pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

 Predmetom záujmu mesta o kúpu sú pozemky v celkovej výmere 630 m2. Všeobecná 

hodnota pozemkov bola stanovená na základe znaleckého posudku č.218/2020 znalca Ing. Štefana 

Sviržovského, zapísaného v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v odbore 37 00 00 

Stavebníctvo a odvetvie a Odhad hodnoty nehnuteľností, v jednotkovej cene 17,99 €/m2. 

Predpokladaný finančný náklad za kúpu alebo vyvlastnenie celú výmery je  11 333,70 €. 

 Súčasný stav : 

1. kúpnu zmluvu podpísali 10 spoluvlastníci, vklad vlastníckych práv v prospech mesta Sliač 

bol katastrálnym odborom povolený vo všetkých prípadoch, 

2. vykúpených a vyplatených je 297 m2 v sume 5 343,03 €. 

 V prípade neznámych vlastníkov (dedičsky nevysporiadané podiely v správe SPF po 

Vigašovej, Štefánekovej, Jurákovi, Hradilovej a Christov) a vlastníkov, ktorí nereagovali na ponuku 

na predaj podielov (Hanták, Hradil) je na náš návrh začaté vyvlastňovacie konanie na Okresnom 

úrade v Banskej Bystrici č. OU-BB-OVBP2-2021-003391:SD  277/2021. Konanie nie je 

právoplatne ukončené, pretože občan Českej republiky sa odvolal proti rozhodnutiu o začatí 

vyvlastňovacieho konania. Úrad vyzval v prerušenom konaní mesto na zopakovanie pokusu 

o dohodu s ním v lehote do 28.06.2021. 

 B/ Uznesením č. 362 zo dňa 12.8.2020 mestské zastupiteľstvo schválilo zámer vykúpiť 

alebo v prípade nesúhlasu známych a neznámych vlastníkov vyvlastniť pozemky v trvalom zábere 

miestnej komunikácie na ulici Na Brázdach. Mesto ma týchto pozemkoch zriadené vecné bremeno 

podľa zák. č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov 

pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

 Predmetom záujmu mesta o kúpu sú pozemky v celkovej výmere 1 133 m2. Všeobecná 

hodnota pozemkov bola stanovená na základe znaleckého posudku č.219/2020 znalca Ing. Štefana 

Sviržovského, zapísaného v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v odbore 37 00 00 

Stavebníctvo a odvetvie 37 09 00 Odhad hodnoty nehnuteľností v jednotkovej cene 16,61  €. 

Predpokladaný finančný náklad za celú výmeru je 18 819,13 €. 

 Súčasný stav : 

1. kúpnu zmluvu podpísali 10 spoluvlastníci, vklad vlastníckych práv v prospech mesta Sliač 

bol katastrálnym odborom povolený vo všetkých prípadoch, 
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2. vykúpených a vyplatených je 341 m2 v sume 5 664,01 €. 

 V prípade neznámych vlastníkov (dedičsky nevysporiadané podiely v správe SPF po 

Antalík, Antalíková, Strmeň, Strmeňová, Štefánik, Štefániková, Jesenský, Mojžiš) a 12 vlastníkov, 

ktorí nereagovali na ponuku na predaj podielov je na náš návrh začaté vyvlastňovacie konanie na 

Okresnom úrade v Banskej Bystrici č. OU-BB-OVBP2-2021-003390:SD  277/2021. Konanie nie je 

právoplatne ukončené, pretože 4 vlastníci sa proti rozhodnutiu o začatí vyvlastňovacieho konania 

odvolali. Okresný úrad vyzval v prerušenom konaní mesto na zopakovanie pokusu o dohodu s nimi 

v lehote do 28.06.2021. Vlastníci namietajú mestom ponúkanú cenu s tým, že mesto nedávno 

predávalo pozemky v ich lokalite za inú, vyššiu cenu (48 €). 

 

 C/ Uznesením č. 361 zo dňa 12.8.2020 mestské zastupiteľstvo schválilo zámer vykúpiť 

alebo v prípade nesúhlasu známych a neznámych vlastníkov vyvlastniť pozemky v trvalom zábere 

miestnej komunikácie Hájnická/C v časti Hájniky-Horné zeme (parcely CKN č. 677/7 a EKN 

479/1).  

 Predmetom záujmu mesta o kúpu sú pozemky v celkovej výmere 532 m2. Všeobecná 

hodnota pozemkov bola stanovená na základe znaleckého posudku č.217/2020 znalca Ing. Štefana 

Sviržovského, zapísaného v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v odbore 37 00 00 

Stavebníctvo a odvetvie a Odhad hodnoty nehnuteľností, v jednotkovej cene 25 €/m2. 

Predpokladaný finančný náklad za celú výmeru je 13 300 €. 

 Z 18 spoluvlastníkov 12 súhlasili s predajom svojich podielov mestu a uzavretím kúpnej 

zmluvy. Kúpne zmluvy podpísali, ale v procese katastrálneho konania okresný úrad vyžaduje 

zmenu kultúry predávaných pozemkov. Nepodarilo sa zabezpečiť v lehote určenej katastrálnym 

odborom súhlas všetkých spoluvlastníkov parcely so zmenou kultúry, preto mesto, ako navrhovateľ 

na vklad, zatiaľ návrhy na zápis vlastníckeho práva vzalo späť. 

 V prípade ostatných spoluvlastníkov (6) bol pokus o dohodu neúspešný, preto mesto podalo 

návrh na vyvlastnenie. Okresný úrad konanie o vyvlastnenie zastavil s odôvodnením, že mesto 

nevie preukázať právne nespochybniteľným spôsobom vlastníctvo miestnej komunikácie 

Hájnická/C. Mesto je v dôkaznej núdzi, pretože delimitačný protokol orgán verejnej správy 

nepovažuje za dostatočne preukazujúci vlastníctvo mesta. V zákonnej lehote sme proti rozhodnutiu 

o zastavení vyvlastňovacieho konania podali odvolanie. Okresný úrad odstúpil spis na rezortné 

ministerstvo. Konanie o odvolaní nie je ešte ukončené. 
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Príloha č. 3 

K bodu č. 7:   Návrh a schválenie Záverečného účtu mesta Sliač a rozpočtového                        

hospodárenia za rok 2020 a stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu mesta Sliač a 

rozpočtovému hospodáreniu za rok 2020 

Dôvodovú správu spracoval: Ing. Ivana Škarčáková, vedúca ekonomického úseku 

                         Ing. Miroslava Škorňová, hlavná kontrolórka Mesta Sliač  

Materiál predkladá na MsZ: Ing. Ivana Škarčáková, vedúca ekonomického úseku 

                         Ing. Miroslava Škorňová, hlavná kontrolórka Mesta Sliač 

_____________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                            

Dôvodová správa 
 

V súlade s ustanovením § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) predkladáme Záverečný účet mesta 

Sliač a rozpočtové hospodárenie za rok 2020. V zmysle § 16 ods. 8 Zákona o použití prebytku 

rozpočtu podľa odseku 6 rozhoduje mestské zastupiteľstvo pri prerokúvaní záverečného účtu mesta.  

Záverečný účet mesta Sliač poskytuje údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov počas 

príslušného roku. Povinnosť zostavovať záverečný účet vzniká mestu v zmysle §16 zákona č. 

583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Na 

rokovanie mestského zastupiteľstva je predkladaný v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

Hospodárenie mesta Sliač bolo zabezpečené v súlade s platnou legislatívou, t.j. platnými zákonmi, 

všeobecne záväznými nariadeniami mesta, internými smernicami a ďalšími predpismi. 

 

Mesto v roku 2020 hospodárilo na základe rozpočtu mesta na rok 2020, schváleného Uznesením 

č. 252/2019 na 11. zasadnutí MSZ dňa 20.12.2019, vrátane rozpočtov rozpočtových organizácií 

zriadených mestom s rozpočtovými zdrojmi vo výške 5 687 336,73 €. Z dosiahnutých celkových 

príjmov rozpočtu boli realizované výdavky vo výške 5 128 702,24 €. Celkovo rozdiel medzi 

rozpočtovými príjmami a rozpočtovými výdavkami je prebytok rozpočtu za rok 2020 vo výške 

558 634,49 €.  

 

Podľa inventarizácie finančných prostriedkov na bankových účtoch a v pokladni k 31.12.2020 

malo mesto disponibilné finančné prostriedky vo výške 1 546 670,94 €. 

 

Stav disponibilných finančných prostriedkov mesta k 31.12.2020 

Bankové účty spolu k 31.12.2020                     1 541 174,47    

Pokladnica k 31.12.2020                            5 496,47    

Stav finančných prostriedkov k 31.12.2020                     1 546 670,94    

 

Rozdielom príjmových a výdavkových finančných operácií – pohybov (obratu) na  bankových 

účtoch a v pokladni a ich úpravou (príjmy upravené o príjem finančných prostriedkov od klientov 

DSS , prijaté finančné zábezpeky na byty, prírastok sociálneho fondu a vrátené zábezpeky klientov 

DSS,  výdavky upravené o použitie rezervného fondu v r.2020, finančné prostriedky vyňaté 

z prebytku rozpočtu v r. 2019 a zaradené do rozpočtu v r. 2020) bol identifikovaný hotovostný 
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prebytok za r. 2020 vo výške 629 725,96 €. 

 

Finančné operácie (pohyby na bankových účtoch a pokladni) za obdobie 01.01.2020-

31.12.2020 

Celkové príjmy                                                                                                         

(obrat MD: pokladňa 219 888,16€ + BU 6 568 378,42€) 
6 788 266,58 

Prostriedky klientov DSS - príjem 57 041,90 

Prírastok zábezpek - byty 1 556,16 

Úbytok zábezpek - DSS klienti -200 

Prírastok sociálneho fondu 1 554,70 

Upravené príjmy 6 727 913,82 

Ročný úbytok finančných prostriedkov za rok 2020 z pokladne 

a z bankových účtov mesta  (obrat Dal účtov 221- 6 185 138,54€ a 211 - 

215 516,25€) 

6 400 654,79 

Použitie RF v roku 2020 (pripočítateľný výdavok) 173 487,79 

Finančné prostriedky vyňaté z prebytku rozpočtu za r. 2019 a zaradené do 

rozpočtu 2020 cez rozpočtovú položku 453 (pripočítateľný výdavok) 
75 761,94 

Finančné prostriedky klientov DSS - výdaj 53 217,20 

Upravené výdavky (obrat Dal) 6 098 187,86 

Hotovostný prebytok  629 725,96 

 

V zmysle ustanovenia § 16  odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na 

účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) 

a b)  citovaného zákona,  z tohto  prebytku vylučujú finančné prostriedky  v celkovej výške 395 

009,96 €. 

 

Prebytok rozpočtu v 2020 629 725,96 

financie klientov DSS -3 744,70 

prijaté zábezpeky klientov  v r. 2020 (prírastok) -800,00 

prijaté zábezpeky SB v r. 2020 (prírastok) -511,88 

Fond opráv a údržby r. 2020 (rozdiel medzi tvorbou a použitím ) -26 804,82 

nevyčerpaná dotácia ns SODB 2021 z r. 2020 -4 922,60 

nevyčerpaná dotácia na rekonštrukciu kina Hron z r. 2020 -272 086,00 

nevyčerpané prostriedky z r.2020 z dotácie na stravu UPSVaR  -28 404,00 

nevyčerpaný príspevok zo ŠR z r. 2020-rodinné prídavky -24,95 

nevyčerpaný grant MŠ SNP z r. 2020 -200,00 

nevyčerpané prenesené kompetencie na predškolákov z r.2020- MŠ SNP -837,75 

vlastné príjmy ZŠ- platba rodičov za ŠD v r. 2020 na rok 2021 -256,06 

vlastné príjmy z r. 2020 - MŠ SNP -554,89 

nevyčerpané granty ZŠ z r. 2020 -2 125,00 



Č.j.  530-6642/2021                     Mesto Sliač.      Zápisnica z 24. rokovania MsZ dňa 28.06.2021 

 

 

 

25 
 

 

nevyčerpané prenesené kompetencie z r. 2020-ZŠ (normatív) -36 380,25 

nevyčerpané nenormatívne prostriedky ZŠ - vzdel.poukazy z r. 2020 -306,56 

nevyčerpané prostriedky z ZŠ z r. 2020 - Covid -363,45 

nevyčerpané nenormatívne fin. prostreidky ZŠ z r.2020- učebnice -800,00 

vlastné príjmy školskej jedálne ZŠ z r. 2020 -15 380,05 

vlastné príjmy MŠ J.Cikkera z r. 2020 -507,00 

Upravený prebytok rozpočtu za r. 2020 234 716,00 

 

 

Hotovostný prebytok rozpočtu v záverečnom účte za rok 2019 bol vyčíslený vo  výške 379 181,67 . 

Nezaradený zostatok z  minulých rokov bol vyčíslený v sume 44 467,40 € . V záverečnom účte za 

rok 2020 boli nezaradené  finančné prostriedky  vo výške 44 948,41  €.  

 

Položka  Suma 

Rezervný fond k  31.12.2020 500 228,67 

Fond na projektové zámery k  31.12.2020 97 053,00 

Fond na majetkové investície k 31.12.2020 100 000,00 

Zábezpeky - nájomné byty k  31.12.2020  73 285,08 

Fond opráv a údržby 86 594,58 

Dom seniorov - zábezpeky klientov k  31.12.2020 6 000,00 

Dom seniorov - peniaze klientov k  31.12.2020 5 494,27 

Sociálny fond k 31.12.2020 3 340,97 

Hotovostný prebytok 2020 629 725,96 

Identifikované FP mesta podľa stavu k 31.12.2020 1 501 722,53 

Stav finančných prostriedkov k 31.12.2020 1 546 670,94 

Rozdiel 44 948,41 

 

V rámci vysporiadania finančných vzťahov za rok 2020 navrhujeme  použiť uvedené finančné 

prostriedky nasledovne: 

 

1. hotovostného prebytku hospodárenia mesta Sliač za rok 2020 vo výške 

629 725,96 € a jeho rozdelenie: 

 

a) zapojenie vylúčených účelovo určených prostriedkov do rozpočtu za rok 2020 vo 

výške 395 009,96 €, z toho : 

 

Prebytok rozpočtu v 2020 629 725,96 

financie klientov DSS -3 744,70 

prijaté zábezpeky klientov  v r. 2020 (prírastok) -800,00 

prijaté zábezpeky SB v r. 2020 (prírastok) -511,88 

Fond opráv a údržby r. 2020 (rozdiel medzi tvorbou a použitím ) -26 804,82 
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nevyčerpaná dotácia ns SODB 2021 z r. 2020 -4 922,60 

nevyčerpaná dotácia na rekonštrukciu kina Hron z r. 2020 -272 086,00 

nevyčerpané prostriedky z r.2020 z dotácie na stravu UPSVaR  -28 404,00 

nevyčerpaný príspevok zo ŠR z r. 2020-rodinné prídavky -24,95 

nevyčerpaný grant MŠ SNP z r. 2020 -200,00 

nevyčerpané prenesené kompetencie na predškolákov z r.2020- MŠ SNP -837,75 

vlastné príjmy ZŠ- platba rodičov za ŠD v r. 2020 na rok 2021 -256,06 

vlastné príjmy z r. 2020 - MŠ SNP -554,89 

nevyčerpané granty ZŠ z r. 2020 -2 125,00 

nevyčerpané prenesené kompetencie z r. 2020-ZŠ (normatív) -36 380,25 

nevyčerpané nenormatívne prostriedky ZŠ - vzdel. poukazy z r. 2020 -306,56 

nevyčerpané prostriedky z ZŠ z r. 2020 - Covid -363,45 

nevyčerpané nenormatívne fin. prostreidky ZŠ z r.2020- učebnice -800,00 

vlastné príjmy školskej jedálne ZŠ z r. 2020 -15 380,05 

vlastné príjmy MŠ J.Cikkera z r. 2020 -507,00 

Upravený prebytok rozpočtu za r. 2020 234 716,00 

 

 

 

b) prebytok vo výške 234 716,00 € použiť na: 

 1/ 100 000,00 € navýšenie fondu na majetkové investície 

 2/  84 716,00 € do rezervného fondu  

 3/  50 000,00 €  navýšenie fondu na projektové dokumentácie 
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Príloha č. 4 

Hlavná kontrolórka Mesta Sliač 

Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok  2020 
   V zmysle § 18 f ods. l  písm. c) zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

predkladám 
odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu mesta Sliač za rok 2020. 

Odborné stanovisko som spracovala na základe predloženého návrhu záverečného účtu 

mesta Sliač za rok 2020 (ďalej len Návrh záverečného účtu).  

1. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA 
Návrh záverečného účtu bol:  

1) predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva v zákonom stanovenej lehote tj. do 30.  

júna rozpočtového roka, 

2) Návrh záverečného účtu bol zverejnený dňa 11.6.2021 internetovej stránke mesta, čim bola 

splnená zákonná povinnosť zverejniť záverečný účet v zákonom stanovej lehote tj. najmenej 

15 dní pred jeho schválením, čím mesto nedodržalo zákonné ustanovenia § 9 ods. 2 zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a  § 16 ods. 9 zákona č. 

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy).  

3) Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade so  zákonom o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy  

4) Mesto splnilo svoju povinnosť dať overiť účtovnú závierku audítorom. Táto povinnosť 

mestu vyplýva z § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z.  o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a z § 9 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov.  

5) Mesto postupovalo podľa § l6 ods. l zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovalo do 

záverečného účtu mesta.   

6) Mesto v súlade s § l6 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

finančne usporiadalo svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k subjektom, ktorým 

poskytlo prostriedky zo svojho rozpočtu. Ďalej usporiadalo finančné vzťahy k ŠR, štátnym 

fondom a k rozpočtu vyššieho územného celku ako aj k subjektom, ktorým poskytlo dotácie 

zo svojho rozpočtu v zmysle § 7 zákona o rozpočtových pravidlách územne samosprávy.  

7) Predložený návrh záverečného účtu obsahuje povinné náležitosti podľa § l6 ods. 5 zákona 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy:  

a/ údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 tohto zákona v súlade 

    s rozpočtovou klasifikáciou, 

b/  bilanciou aktív a pasív,  

c/  prehľad o stave a vývoji dlhu,  

d/ údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti,  

e/ prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5 zákona  

    o rozpočtových   pravidlách územnej samosprávy v členení podľa jednotlivých 

    príjemcov.  

d/  hodnotenie plnenia programov,  

Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti, a prehľad o poskytnutých zárukách podľa  

jednotlivých príjemcov záverečný účet za rok 2020 neobsahuje, pretože mesto nevykonáva 

podnikateľskú činnosť a  neposkytlo žiadne záruky v zmysle všeobecných právnych predpisov.         
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PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV 

Vlastné príjmy bežného rozpočtu predstavovali daňové príjmy a nedaňové príjmy 

Príjmy bežného rozpočtu boli tvorené aj dotáciami na činnosť preneseného výkonu štátnej správy 

(matrika, stavebný úrad, školstvo, opatrovateľky a podobne)  Významné položky bežných príjmov:  

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 
Výnos dane poukazovanej územnej samospráve zo štátu tzv. podielová daň zo štátneho rozpočtu, 

ktorej vývoj  za posledné roky je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 

Rok 2014 1 212 033,77 € 

Rok 2015 1 390 598,41 € 

Rok 2016 1 576 113,77 € 

Rok 2017 1 696 307,86 € 

Rok 2018 1 904 831,93 € 

Rok 2019 2 111 639,77 € 

Rok 2020 2 127 555,54 € 

Ministerstvo financií SR pre rok 2020 dvakrát zmenilo prognózu východiskových štatistických 

údajov pre rok 2020 a to v dôsledku vypuknutia pandémie. Prognóza vývoja podielových daní 

mesta Sliač pre rok 2020 sa menila nasledovne:  

Prognóza na rok 2020 zverejnená v 12/2019 2 179 697,00 € 

Prognóza na rok 2020 zverejnená v 4/2020 2 031 299,00 € 

Prognóza na rok 2020 zverejnená v 6/2020 2 061 377,00 € 

Finálne mesto Sliač v roku 2020 obdržalo výnos dane z príjmov vo výške 2 127 555,54 €.  

Prehľad výberu najvýznamnejších daní a poplatkov za obdobie 2014-2020 

Daň z nehnuteľností za obdobie 2014-2020 

2014 242 343,00 € 

2015 239 877,65 € 

2016 249 051,43 € 

2017 245 345,99 € 

2018 250 692,13 € 

2019 259 242,03 € 

2020 255 036,00 € 

Rozpočtované príjmy pre daň z nehnuteľností 255 000,00€ (schválený rozpočet), skutočné plnenie 

predstavovalo 255 036,00 €.  

Prehľad výberu dane z nehnuteľností (daň z pozemkov, stavieb, bytov)  v roku 2020:  

Daň z nehnuteľností Vyrubená daň v € Zaplatená daň podľa výkazu FIN 1-12 v € za 

jednotlivé dane spolu 

Daň z pozemkov 57 075,50 255 036,00 € 

Daň zo stavieb 179 942,53 

Daň z bytov 15 709,79 

Spolu 252 727,82 

Vyšší výber ako výrub mohol byť spôsobený úhradou nedoplatkov za minulé obdobia.  

Prehľad výberu dane z nehnuteľností (daň z pozemkov, stavieb, bytov)  v roku 2019:  

Daň z nehnuteľností Vyrubená daň v € Zaplatená daň podľa výkazu FIN 1-12 v € za 

jednotlivé dane spolu 

Daň z pozemkov 58 006,98 250 692,13 € 

Daň zo stavieb 188 662,02 

Daň z bytov 12 573,03 

Spolu 259 242,03 
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Prehľad výberu dane za ubytovanie za obdobie 2014-2020 

2014 53 997,80 € 

2015 83 369,51 € 

2016 69 755,40 € 

2017 74 419,20 € 

2018 74 664,00 € 

2019 78 784,20 € 

2020 69 829,30 € 

Rozpočtované príjmy pre daň za ubytovanie  v roku 2020 = 126 000 €, skutočné plnenie 

predstavovalo  

69 829,30 €. Mesto v roku 2020 pristúpilo k zvýšeniu sadzby za ubytovanie, v dôsledku šírenia 

ochorenia Covid 19 však boli ubytovacie zariadenia z veľkej časti roka zatvorené. Z uvedeného 

dôvodu mesto nedosiahlo rozpočtovanú sumu. V dôsledku zvýšenia sadzby dane za ubytovanie 

výber dane za ubytovanie v absolútnom vyjadrení poklesol cca o 9 tis. € oproti roku 2019. Ku dňu 

spísania tohto stanoviska mesto neeviduje nedoplatky na dani z ubytovania.  

Prehľad výberu poplatku za komunálny odpad za obdobie 2014-2020 

2014 104 223,46 € 

2015 104 906,24 € 

2016 143 403,42 € 

2017 155 931,67 € 

2018 149 197,37 € 

2019 143 877,87 € 

2020 176 492,32 € 

Medziročný nárast výberu poplatku za komunálny odpad predstavuje sumu 32 614,45 €. Zvýšený 

výber bol dôsledkom zvýšenej sadzby poplatku za komunálny odpad, ku ktorej mesto v roku 2020 

bolo nútené pristúpiť z dôvodu nárastu zákonného poplatku za uloženie odpadu.  

Nedaňové príjmy 

Nedaňové príjmy mesta rok 2020 

Nedaňové príjmy mesta (bežné) 482 403,91 € 

Nedaňové príjmy školských zariadení 

(príjmy z prenájmu priestorov – napr. 

telocvične v ZŠ, vybraté školné – poplatky za 

MŠ, ŠKD, ZUŠ, strava – réžia, strava s  a 

podobne 

140 005,83 € 

Spolu 622 409,74 € 

Nedaňové príjmy mesta rok 2019 

Nedaňové príjmy mesta (bežné) 497 651,45 € 

Nedaňové príjmy školských zariadení 

(príjmy z prenájmu priestorov – napr. 

telocvične v ZŠ, vybraté školné – poplatky za 

MŠ, ŠKD, ZUŠ, strava – réžia, strava s  a 

podobne 

232 082,66 € 

Spolu 729 734,11 € 

Celkové nedaňové príjmy mesta medziročne poklesli, pričom výrazne poklesli vlastné príjmy 

školských zariadení, čo bolo spôsobené prerušením prevádzky školských zariadení počas krízovej 

situácie, ktorá nastala v začiatkom marca 2020.  

Poklesli však aj samotné nedaňové príjmy mesta a to o sumu 15 247,54 €.  
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Príjmy z vlastníctva majetku za obdobie 2014-2020 

 – prenájom nehnuteľností a mestských nájomných bytov 

2014 172 010,52 € 

2015 292 939,79 € 

2016 283 353,33 € 

2017 216 204,15 € 

2018 209 290,30 € 

2019 226 183,01 € 

2020 214 122 37 € 

ROK 2020 - Príjmy z vlastníctva majetku vo výške 214 122,37 € zahŕňajú:  

Príjmy z vlastníctva majetku mesta (príjem za mesto bez rozpočtových 

organizácií) 

203 394,92 € 

Príjmy rozpočtových organizácií z vlastníctva majetku –  napr. prenájom 

telocvične v ZŠ 

10 727,45 € 

Spolu 214 122,37 € 

ROK 2019 - Príjmy z vlastníctva majetku vo výške 226 183,01 € zahŕňajú:  

Príjmy z vlastníctva majetku mesta (príjem za mesto bez rozpočtových 

organizácií) 

211 800,95 € 

Príjmy rozpočtových organizácií z vlastníctva majetku –  napr. prenájom 

telocvične v ZŠ 

14 382,06 € 

Spolu 226 183,01 € 

Príjmy z predaja výrobkov tovarov a služieb 

2018 206 561,21 € 

2019 426 341,88 € 

2020 352 915,85 € 

Príjmy z predaja výrobkov tovarov a služieb boli za rok 2020 vyčíslené vo výške 352 915,85 € (toto 

číslo predstavuje príjmy vrátane rozpočtových organizácií, v záverečnom účte za rok 2018 boli tieto 

príjmy vyčíslené iba za mesto bez rozpočtových organizácií, od roku 2019 sú uvádzané v vrátane 

rozpočtových organizácií). 

ROK 2020 = suma 352 915 88 € (príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb  pozostáva z:  

Príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb za mesto bez rozpočtových 

organizácií (príjmy z poplatkov za sociálne služby poskytované v Domove 

seniorov, príjmy z energií, ktoré mesačne platia nájomníci mestských nájomných 

bytov) 

224 480,07 € 

Príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb rozpočtových organizácií mesta = 

poplatky za školné (poplatok za MŠ, školský klub, školné v ZUŠ, školská jedáleň 

(réžia aj potraviny) 

128 435,78 € 

Spolu 352 915,85 € 

 

ROK 2019 = suma 426 341,88 € (príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb  pozostáva z:  

Príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb za mesto bez rozpočtových 

organizácií (príjmy z poplatkov za sociálne služby poskytované v Domove 

seniorov, príjmy z energií, ktoré mesačne platia nájomníci mestských nájomných 

bytov), poplatky za rozhlas, poplatky za služby IOMO, kopírovanie, predaj knihy 

o Sliači, príjmy za predaj kompostu a elektroodpadu.  

213 986,67 € 

€ 

Príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb rozpočtových organizácií mesta = 

poplatky za školné (poplatok za MŠ, školský klub, školné v ZUŠ, školská jedáleň 

212 355,21 € 
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(réžia aj potraviny) 

Spolu 426 341,88 € 

Odhliadnuc od školských zariadení, ktorých vlastné príjmy oproti roku 2019 poklesli z dôvodu 

uzavretia školských zariadení v roku 2020. Vlastné príjmy mesta narástli o 10 493,40 €.  

Bežné granty 

Bežné granty, ktoré boli poukázané na účty mesta (prenesené kompetencie – 

základná škola, príspevok na Domov seniorov, Dotácia na sčítanei domov a bytov, 

voľby, matrika, životné prostredie, stavebný úrad, dotácia na stravu pre školské 

zariadenia („strava zadarmo“), príspevok pre DHZ a podobne 

1 581 139,08 

Bežné granty, ktoré boli poukázané na bankové účty jednotlivých školských 

zariadení:  Z toho:  

MŠ na Cikkerovej ulici = 25 495,59 € 

MŠ SNP = 35 871,35 € 

Základná škola = 106 769,38 € 

ZUŠ = 2 100 € 

Materské školy získali dotáciu na úhradu mzdových výdavkov z ÚPSVaR na 

obdobie počas prerušenia prevádzky .  

ZŠ – na gramotnosť, asistenti učiteľa, špeciálny psychológ, energia pre život 

(granty z národnej agentúry ERASMUS).   

Grant ZUŠ – grant na 55. výročie ZUŠ Sliač 

170 236,32 

2.4 Kapitálové príjmy 

Kapitálové príjmy mesta v roku 2020 predstavujú sumu 310 919,48 € z toho:  

Položka Suma  Poznámka 

Kapitálové granty 300 000,00 € Kapitálové granty:  

Dotácia z rezervy premiéra a na rekonštrukciu 

kultúrneho domu 

Príjem z predaja 

kapitálových aktív 

1 895,48 € Predaj motorových vozidiel = 700 € 

Verejný vodovod a verejná kanalizácia = 1 195,48 € 
predaj verejného vodovodu a verejnej kanalizácie Sliač - Rybáre – 

JUH podľa  kúpnej zmluvy č. 6 000 062/2014/01, zo dňa 

08.01.2015. !Mesto vybudovalo kanalizáciu, ktorú odpredalo 

Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. a ktorá kanalizáciu 

spláca v závislosti od vybraných poplatkov za splaškovú vodu. 

Cena podľa kúpnej zmluvy = 51 317,72 €.   

Príjem z predaja 

kapitálových aktív – 

predaj pozemkov 

9 024,00 € Predaj pozemkov:  

MNT invest = 2 112 € 

Ing. Stadtherr = 2 880 € 

Madlenová = 4 032 € 

Spolu 310 919,48 €  

Pre porovnanie uvádzam aj kapitálové príjmy mesta za rok 2019.  

Kapitálové príjmy mesta v roku 2019 predstavovali sumu 51 767,03 € z toho:  

 

Položka Suma  Poznámka 

Kapitálové granty 27 300,00 € Kapitálové granty:  

Nadácia SPP – hracie prvky na detské ihrisko = 

2000 € 

Úrad vlády SR -  FUN PARK – detské ihrisko= 

8 300 € 
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MV SR – modernizácia kamerového systému = 

9 000 € 

Úrad vlády SR – detské ihrisko pre MŠ J. 

Cikkera = 8 000 € 

 

Príjem z predaja 

kapitálových aktív 

26 461,03 € Predaj mestského majetku (predaj pozemkov – 

Opálková, Urda, Kiss) 

Spolu 51 761,03 €  

1.3.  Príjmové finančné operácie 

ROK 2020 - Príjmové finančné operácie boli vykázané vo výške 461 382,15 €.  

Prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta na bežný účet za 

účelom financovania kapitálových výdavkov mesta a havarijných stavov 

 

173 487,79 € 

Účelové prostriedky vybraté z prebytku za rok 2019 a zaradené do rozpočtu 2020 

v zmysle § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej – tie ktoré sa 

nachádzali k 31.12.2020 na bankových účtoch mesta (nie rozpočtových 

organizácií) 

74 284,48 €  

Prijaté finančné zábezpeky od nájomníkov obecných nájomných bytov a klientov 

v Domove seniorov  (položka 456) 

  26 699,36 € 

Ostatné príjmové finančné operácie – prenesené kompetencie IOMO – zapojenie 

do rozpočtu (položka 456) 

14,00 € 

Prijatie návratného finančného príspevku zo štátneho rozpočtu (COVID úver) 117 000,00 

Spolu Mesto 391 485,63 € 

Príjmové finančné operácie školských zariadení (základná škola – hlavne 

prostriedky z grantov, ktoré mala rozpočtová organizácia na bankovom účte dňa 

31.12.2020 

69 896,52 € 

Príjmové finančné operácie spolu 461 382,15 € 

ROK 2019 - Príjmové finančné operácie boli vykázané vo výške 267 353,59 €.  

Prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta na bežný účet za 

účelom financovania kapitálových výdavkov mesta a havarijných stavov 

 

125 754,54 € 

Účelové prostriedky vybraté z prebytku za rok 2018 a zaradené do rozpočtu 2019 

v zmysle § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej  

131 829,21 €  

Prijaté finančné zábezpeky od nájomníkov obecných nájomných bytov a klientov 

v Domove seniorov  (položka 456) 

  4 524,60 € 

Ostatné príjmové finančné operácie – prenesené kompetencie IOMO – zapojenie 

do rozpočtu (položka 456) 

12,00 € 

Spolu Mesto 262 120,35 € 

Príjmové finančné operácie školských zariadení  5 233,24 € 

Príjmové finančné operácie spolu 267 353,59 € 

2.4 PREHĽAD ČERPANIA VÝDAVKOV 

           Sumarizácia bežných výdavkov mesta Sliač k 31.12.2020 (vrátane rozpočtových organizácií) 

Program     Funkčná klasifikácia Rozpočet po 

poslednej 

zmene 2020 

Skutočnosť 

2020 

Skutočnosť 

2019 

Skutočnosť 

2018 

1. Manažment a kontrola 472 971,58 472 971,58 439 526,69 408 658,44 

2. Propagácia a marketing 20 366,92 20 366,92 35 224,85 17 533,31 

3. Interné služby 503 354,26 503 354,26 299 157,24 248 642,55 
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4. Bezpečnosť 55 466,40 55 466,40 40 834,46 37 350,94 

5. Odpadové hospodárstvo 239304,16  239 304,16  359 405,81 428 147,87 

6. Komunikácie 71 441,22 71 441,22 15 713,04 26 569,88 

7. Vzdelávanie 
2 653 157,83 2 477 596,28 2 298 238,38 

1 962 711,36 
 

8. Šport 16 260,00 16 260,00 25 730,00 26 192,48 

9. Prostredie pre život 80 322,36 80 322,36 58 839,69 70 361,47 

10. Požiarna ochrana 2 790,20 2 790,20 3 232,09 1 132,18 

11. Sociálne a spoločenské 

služby 
209 102,98 209 102,98 180 585,50 

177 327,35 

12. Správa a údržba objektov 

mesta 
61 991,62 61 991,62 59 187,54 

59 506,41 

13. Rozvojový program 

mesta 
313 508,17 313 508,17 399 610,78 

373 809,71 

14. Správa bytov 75 504,71 75 504,71 39 678,01 38 182,38 

15. Domov pre seniorov 338 208,91 338 208,91 324 508,93 292 156,70 
 

Spolu 5 128 702,24 4 940 427,69 4 579 473,01 4 168 282,93 

Výdavky mesta Sliač medziročne narástli  v celkovej hodnote o 360 954,68 €.  

 Rok 2019 Rok 2020 Rozdiel 

Bežné výdavky 4 785 121,92 € 4 436 811,80 € -348 310,12 € 
 

Kapitálové výdavky 267 132,09 € 314 780,50 € 47 648,41 € 
 

Výdavkové finančné operácie 176 811,47 € 188 835,39 €      12 023,92 €   

Spolu 5 229 065,48 € 

 

4940427,69 € 

 

     288 637,79 € 

V nasledujúcom texte sú zdôvodnené najvýznamnejšie zmeny výdavkov (nárast alebo pokles) 

v rámci jednotlivých programov.  

Program 1 – manažment a kontrola – medziročný nárast výdavkov o 33 444,89 € 

- Nárast výdavkov spôsobený nárastom mzdových výdavkov na mestskom úrade cca o 30 000 

tis. (dôvod – v roku 2020 bolo obsadené pracovné miesto zamestnanca vedúceho stavebného 

úseku, zároveň zamestnanci prijatí na dohodu boli v roku 2020 zamestnaní na hlavný 

pracovný pomer) 

- V roku 2020 nebolo vyplatené na programe 1 odstupné (oproti roku 2019 = suma cca 9 900 

€) 

- V roku 2020 došlo k nárastu výdavkov na dohody – medziročne o cca 10 ti. € (medziročný 

nárast v roku 2019 = cca 14 tis. €) 

- Zároveň boli na podprograme 1.5 v roku 2020 vykázané členské poplatky – ZMOS, Naša 

Lieska, OOCR za rok 2020. V roku 2019 bola táto položka vykazovaná na programe 2 

a toto je dôvod poklesu výdavkov na programe 2 (medziročne cca  

15 000 € 

Program 3 – interné služby – medziročný nárast o 204 197,02 €  

- z tohto programu sú vo všeobecnosti hradené bežné výdavky na administratívne služby, 

poradenstvo a konzultačnú a podobne 

- na programe 3 boli v roku 2020 vykázané aj výdavky na rekonštrukciu kotolne v ZŠ A. 

Sládkoviča v hodnote114 206,47 € 

- - od roku 2020 sú na podprograme 3.11 vykazované výdavky na Technické služby mesta 

Sliač (okrem kompostárne) (čerpanie na podprograme 3.11 = 161 768,50 €) 
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V predchádzajúcich obdobiach boli tieto výdavky vykazované na programe 5 – odpadové 

hospodárstvo. Zatriedenie týchto výdavkov pod program 3 považujem za logickejšie, 

ako tomu bolo v predchádzajúcom období.  

Program 4 – bezpečnosť nárast cca o 14 631,94 € 

- Okrem výdavkov na prevádzku a na mzdy mestskej polície sú na tejto položke vykázané 

kapitálové výdavky na rozšírenie a modernizáciu kamerového systému v hodnote 11 946 € 

Program 5 – Odpadové hospodárstvo – medziročný pokles o 120 101,65 € 

Výdavky na odpadové hospodárstvo vykázané na programe 5 vo všeobecnosti klesli. Čo sa týka 

samotnej likvidácie a odvozu odpadu, táto položka mestu narástla  (uzatvorenie novej zmluvy na 

likvidáciu a odvoz odpadu).  

V nasledujúcej tabuľke uvádzam prehľad výdavkov mesta na prenájom kontajnerov a odvoz 

všetkých druhov odpadu za posledné roky:  

Rok  Prenájom 

kontajnerov 

odvoz všetkých 

druhov odpadu 

Spolu 

2016 776,65 € 133 166,53 € 133 943,38 € 

2017 1035,83 € 144 366,50 € 145 402,33 € 

2018 1035,84 € 139 361,97 € 140 397,81 € 

2019 1035,84 € 139 091,48 € 140 127,32 € 

2020 345,38 € 190 426,35 € 193 003,93 € 

Výdavky na Technické služby mesta Sliač sú od roku 2020 vykazované na programe 3 (aj toto je 

dôvod poklesu výdavkov na programe 5) 

V roku 2020 významný výdavok predstavuje vrátenie zábezpeky na verejné obstarávanie vo výške 

20 000 € - zábezpeka = kaucia, ale v konečnom dôsledku jej vrátenie navyšuje výdavkové finančné 

operácie a teda aj výdavky mesta.  

Program 6 – Komunikácie – nárast výdavkov o 55 728,18  

- tu sú vykázané napr.  výdavky na zimnú a letnú údržbu ale aj opravy miestnych komunikácií, 

ktoré boli v roku 2020 na programe 6.1. vykázané vo výške 65 411,86 € 

Z vlastných zdrojov 9 259,41 € Parkovacie plochy a terénne úpravy Rybárska ulica 

Z úveru (covidový úver) 7 142,59 € Oprava spevnených plôch pred MsU 

Z rezervného fondu 50 159,05 € Oprava mostíka na ul. B. Němcovej a oprava chodníka 

na Cikkerovej ulici 

Spolu 65 411,86 €  

Kladne hodnotím, že mesto opravuje svoj majetok a že konečne bol opravený chodník na ulici 

Cikkerovej, ako aj mostík na ul. B. Němcovej nakoľko tieto opravy boli nevyhnutné a boli 

dlhodobo odsúvané.  

Negatívne však hodnotím postup mesta vo veci schvaľovacieho procesu a vyčlenenia výdavkov na 

tieto opravy v celkovej výške 50 159,05.  

Tieto opravy boli financované z rezervného fondu mesta, čo bolo z hľadiska legislatívy v roku 

2020 prípustné.  

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. 

Použitie rezervného fondu však vždy schvaľuje mestské zastupiteľstvo, ktorému v tomto prípade 

nebol predložený návrh na rozpočtovú zmenu.  
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Máj 2020 Zmluva o dielo (oprava miestnych komunikácií – na ul. Cikkera) je platná od 

mája 2020. Už pri podpise zmluvy mala byť vykonaná základná finančná 

kontrola, kde je potrebné zhodnotiť, či sa výdavok v rozpočte nachádza. 

Účinnosť zmluvy je viazaná na získanie nenávratného finančného príspevku, 

ktorý mesto doteraz nezískalo. Pokiaľ nemáme prostriedky z nejakej dotácie, 

musíme výdavok predfinancovať z vlastných zdrojov.  

Podľa mojich zistení zmluva napriek tomu, že nebola účinná (mesto nedostalo 

dotáciu), bola platná a mohlo opravu zrealizovať.  

Podpisu zmluvy určite predchádzalo výberové konanie.  

4.6.2020 Dňa 4.6.2020 sa konalo zasadnutie mestského zastupiteľstva, kde mestské 

zastupiteľstvo uznesením č. 319/2020 schválilo použitie rezervného fondu na 

úhradu bežných výdavkov v dôsledku výpadku bežných príjmov z dôvodu 

pandémie a následne bolo na tom istom zastupiteľstve schválené použitie 

týchto prostriedkov rozpočtovým opatrením č. 4/2020 a to na podprogram 3.2 

(pravdepodobne to ale patrilo na 3.3. = prevádzka mestského úradu, pri 

vypracovaní stanoviska som neskúmala, či bol vykonaný presun z 3.2. na 3.3., 

ale prostriedky boli vyčlenené na programe 3)  

18.6.2020 Konanie mestského zastupiteľstva, kedy mohla byť predložená rozpočtová 

zmena (presun z programu 3 na program 6 vo výške 50 159,05 €) 

3.7.2020 Bola mestu doručená faktúra č. 753/2020 od dodávateľa za opravu mostíka na 

ul. B. Němcovej 

12.8.2020 Konanie mestského zastupiteľstva, kedy mohla byť predložená rozpočtová 

zmena (presun z programu 3 na program 6 vo výške 50 159,05 €) 

24.9.2020 Konanie mestského zastupiteľstva, kedy mohla byť predložená rozpočtová 

zmena (presun z programu 3 na program 6 vo výške 50 159,05 €) 

19.11.2020 Bola mestu doručená faktúra č. 1205/2020 od dodávateľa za opravu chodníka 

na Cikkerovej ulici 

14.12.2020 Konanie mestského zastupiteľstva, kedy mohla byť predložená rozpočtová 

zmena (presun z programu 3 na program 6 vo výške 50 159,05 €). Ešte aj tu to 

mohlo byť predložené zastupiteľstvu, aj keď neskoro.  

31.12.2020 Rozpočtová zmena bola vykonaná až rozpočtovým opatrením vykonaným 

v kompetencii primátorky mesta na základe uznesenia č. 14/2018.  

 

Záver k programu 6 

Mesto malo v rozpočte z rezervného fondu vyčlenené 2 možnosti, ako urobiť rozpočtové 

opatrenie, ktoré v priebehu roku 2020 urobené nebolo (oprava miestnych komunikácií) 

1) Z prostriedkov vyčlenených na základe uznesením č. 319/2020 schválilo použitie 

rezervného fondu na úhradu bežných výdavkov v dôsledku výpadku bežných príjmov 

z dôvodu pandémie a následne bolo na tom istom zastupiteľstve schválené použitie 

týchto prostriedkov rozpočtovým opatrením č. 4/2020 a to na podprogram 3.3 

2) Druhá rezerva – 115 000 € – tieto prostriedky boli v rozpočte vyčlenené v programe 

13 už pri schvaľovaní rozpočtu (podprogram 13.7.12). Tieto prostriedky boli určené 

na rekonštrukciu ciest (toto je však kapitálový výdavok, ale bolo možné ho na základe 

rozpočtového opatrenia zmeniť na bežný).  

Obidve tieto možnosti na vykonanie rozpočtovej zmeny však na základe vyššie 

uvedeného chronologického popisu tohto prípadu mali byť predložené na schválenie 

mestskému zastupiteľstvu. Posledná možnosť, ako vykázať výdavok správne, bolo 

vykonať rozpočtovú zmenu v rámci kompetencie primátora, čo však nie je správny 
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postup, nakoľko mesto už v máji 2020 vedelo (viď. Predmet zmluvy), že pôjde 

o výdavok bežný, nie kapitálový.  

Program 7  - vzdelávanie - medziročný nárast výdavkov o 179 357,90 €. 

V programe 7 vykázané výdavky na prenesené a originálne kompetencie na financovanie školských 

zariadení mesta.  

Od 1.1.2020 boli zvýšené platy pedagogických zamestnancov, čo je jeden z dôvodov navýšenia 

výdavkov na školstvo.  

V roku 2020 získali obidve materské školy nenávratný finančný príspevok od ÚPSV a R na úhradu 

mzdových výdavkov.  

MŠ SNP 35 871,35 € 

MŠ Cikkera 25 495,59 € 

Spolu 61 366,94 € 

Žiadosť o tieto dotácie vypracovali pani riaditeľky v dostatočnom časovom predstihu a možno ho 

považovať za „doplnenie podielových daní mesta“ a takto pomohli čiastočne doplniť likviditu 

mesta počas obdobia 4-6/2020, kedy mesto reálne pocítilo výpadok príjmu z podielových daní.  

Na základe mojich zistení z kontrol vykonaných v školských zariadeniach chcem upozorniť mesto 

na dodržiavanie VZN č. 10 /2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a na mzdy žiaka ZUŠ 

a dieťa v MŠ a dieťa školského zariadenia, konkrétne článok 3 ods. 6, ktorý hovorí, že „Dotácie sú 

poskytované mesačne do 25.dňa kalendárneho mesiaca vo výške 1/12 stanoveného ročného 

rozpisu.“ V roku 2020 boli dotácie zasielané nepravidelne a nie vždy v plnej výške. Napriek tomu, 

že boli v januári zaslané vyššie sumy, v konečnom dôsledku v období 6-8/2020 mali škôlky na 

bankových účtoch nízky stav finančných prostriedkov.  

Program 13  - rozvojový program mesta - medziročný pokles výdavkov o 86 102,61 € 

V rámci tohto bodu som rozčlenila štruktúru financovania kapitálových výdavkov mesta.  

Kapitálové výdavky sú vykázané na viacerých programoch mesta (nielen program 13 – rozvojový 

program mesta) 

ROK 2020 - Štruktúra zdrojov financovania kapitálových výdavkov 

Kapitálové výdavky celkom             314 780,50 €  

z toho   

Z vlastných zdrojov              29 781,60 €  

Z kapitálových príjmov  - z predaja majetku 

(nie majetkový fond)             0,00 €  

Z rezervného fondu a iných peňažných 

fondov 123 328,74 €  

Z dotácií a grantov           53 214,00 €  

Z úveru (návratná finančná výpomoc od 

štátu) 108 456,16 € 

ROK 2019 - Štruktúra zdrojov financovania kapitálových výdavkov 

Kapitálové výdavky celkom             267 132,09 €  

z toho   

Z vlastných zdrojov              30 607,34 €  

Z kapitálových príjmov  - z predaja majetku             18 195,60 €  

Z rezervného fondu             93 315,20 €  

Z dotácií a grantov           127 013,95 €  
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Záver:  

- Návrh záverečného účtu za rok 2020 spĺňa zákon stanovené náležitosti 

- Prebytok mesta za rok 2020 v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy ako aj hotovostný prebytok mesta za rok 2020, je podľa môjho názoru 

vypočítaný v správnej výške 

- Nakoľko na správne vyčíslenie prebytku a odvodu do rezervného fondu a peňažných fondov 

neexistuje presný algoritmus výpočtu a každá samospráva si ho na svoje podmienky musí 

vytvoriť sama, chcem v tejto súvislosti upozorniť ešte na jednu skutočnosť do budúcna a to:  

Aby zostavovateľ návrhu záverečného účtu premyslel a rozanalyzoval skutočnosť ako sa pri 

výpočte prebytku správa sociálny fond, nakoľko ho pri výpočte hotovostného prebytku mesta 

z výpočtu zatiaľ nevylučujeme.  

- Mesto ešte vykazuje malú rezervy prebytkov minulých rokov, keď však táto rezerva bude celá 

prevedená do rezervného fondu mesta, bude potrebné počítať prebytok s maximálnou 

presnosťou.  

- Na bežných bankových účtoch mesta zostávajú prebytky minulých období cca v hodnote 46 

tis. EUR, ktoré by mali byť v rámci usporiadania finančných vzťahov za rok 2020 doplnené 

do rezervného fondu alebo iného peňažného fondu 

- Pozitívne hodnotím skutočnosť, že záverečný účet za rok 2020 bol pred zverejnením 

pripravený bez významných chýb 

- Upozorňujem však na vykonávanie rozpočtových zmien počas roka, hlavne v prípade 

významných výdavkov. Zmeny by mali byť vykonávané včas a predložené mestskému 

zastupiteľstvu na schválenie.  

Príloha č. 5 

K bodu č.9:  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:  

 

Kontrola dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti použitia verejných zdrojov 

v podmienkach rozpočtovej organizácie Materská škola Jána Cikkera 

Kontrolovaný subjekt  Materská škola Jána Cikkera 

Kontrolované obdobie 1.1.2018 – 30.6.2020 

 

 

 

Cieľ kontroly 

Overiť objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad 

so všeobecne záväznými predpismi so zameraním na 

dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti použitia 

verejných zdrojov v podmienkach rozpočtovej organizácie 

Základná umelecká škola.  

Výsledky kontroly 

 

Mzdový okruh:  

v rámci kontroly boli skontrolované platové dekréty všetkých pedagogických 

a nepedagogických zamestnancov za obdobie od 1.1.2018 do 30.6.2020 so zameraním na 

správnosť určenia funkčných platov pedagogických a nepedagogických zamestnancov a ich 

súlad do všeobecnezáväznými právnymi predpismi (prepočet správnosti určenia funkčných 



Č.j.  530-6642/2021                     Mesto Sliač.      Zápisnica z 24. rokovania MsZ dňa 28.06.2021 

 

 

 

38 
 

 

platov je súčasťou kontrolného spisu a je uložený aj elektronicky).  

Pedagogickí zamestnanci základnej umeleckej školy:  

- sú správne zaradení do platových a pracovných tried  

- majú správne priznané tarifné platy  

- majú správne priznané zvýšenie platovej tarify (priznaná prax) 

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

o výkone práce vo verejnom záujme, ktoré prináležia pedagogickým zamestnancom 

(činnosť triedneho učiteľa, činnosť uvádzajúceho pedagogického zamestnanca, 

príplatok za osobný rozvoj a osobný príplatok).  

Nepedagogickí zamestnanci základnej umeleckej školy:  

- správne zaradení do platových tried 

- majú správne priznané tarifné platy 

- majú správne priznané zvýšenie platovej tarify (priznaná prax) 

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

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

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

Mzdové výdavky vykázané v mzdových rekapituláciách zodpovedajú výdavkom vykázaným 

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

prevádzkové výdavky:   

Odkontrolované boli vybrané prevádzkové výdavky za rozpočtové roky 2018, 2019 

a za obdobie od 1.1.2020 do 30.6.2020 (zoznam vybraných dokladov je súčasťou 

kontrolného spisu 

- Prevádzkové výdavky 1.1.2018 – 31.12.2018 

- Prevádzkové výdavky 1.1.2019 – 31.12.2019 

- Prevádzkové výdavky 1.1.2020 – 30.6.2020   

V rámci kontroly bola vykonaná kontrola dodržiavania pravidiel financovania školských 

zariadení, ktoré mesto určuje prostredníctvom VZN o určení dotácie na prevádzku a na mzdy 

na žiaka školského zariadenia na území mesta Sliač.   

Záver:  

Pri vykonaní kontroly hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti použitia verejných zdrojov 

v rozpočtovej organizácií MŠ Jána Cikkera za obdobie od 1.1.2018 do 30.6.2020 nedostatky 

zistené neboli.  

 


