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   Z á p i s n i c a 

 z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva (MsZ) v S l i a č i  konaného dňa 16. septembra 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. art. Róbert Meluš, Marek Moravčík 

                                                                

P r o g r a m : 

  1. Otvorenie, prezentácia prítomných poslancov 

  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

  3. Voľba návrhovej komisie 

  4. Schválenie programu MsZ 

  5. Správa o plnení uznesení MsZ 

  6. Prevod majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa odpredajom 

  7. Kúpa pozemkov do majetku mesta Sliač od cudzieho štátneho príslušníka 

  8. Správy hlavnej kontrolórky z kontrolnej činnosti 

      8.1 za obdobie január – jún 2021 

      8.2 za obdobie júl – august 2021 

      8.3 o vykonanej kontrole postupu pri vybavovaní sťažnosti  

  9. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 

10. Výzvy 

11. Rozpočtové opatrenie 

      11.1 Rozpočtové opatrenie č. 4/2021 

      11.2 Rozpočtové opatrenie č. 5/2021 

12. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Sliač na roky 2022 – 2026 

13. Doplnenie člena Komisie finančnej, správy mestského majetku a rozvojových projektov 

14. Doplnenie sobášiacich 

15. Voľba Rady školy 

      15.1 Voľba členov Rady školy MŠ J. Cikkera Sliač 

      15.2 Voľba členov Rady školy ZUŠ Sliač  

16. Návrh na nadobudnutie panelovej cesty do vlastníctva mesta 

17. Upozornenie prokurátora 

18. Harmonogram tvorby rozpočtu mesta Sliač 

19. Informácie primátorky 

20. Informácie o R2 

21. Rôzne 

22. Slovo pre verejnosť 

23. Interpelácie poslancov 

24. Odpovede na interpelácie z predchádzajúceho MsZ 

25. Záver 
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1.  Otvorenie  

 Rokovanie 25. 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 9 poslancov, 

ospravedlnili sa p. Meluš a p. Moravčík.  

 

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 Dušana Hancka a                 

p. poslankyňu Andreu Sujovú.     

 

3.  Voľba návrhovej komisie  

 Do návrhovej komisie navrhla primátorka mesta p. poslanca Jána Beličku a p. poslanca  

Ondreja Laskavého. 

 

Uznesenie číslo 508/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

 

Ondreja Láskavého a Ing. Jána Beličku za členov návrhovej komisie. 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           9  

Za:                            7 - Mgr. Dávid Slavkovský, doc. Ing. Andrea Sujová, PhD., Ing. Robert 

Urbanec, Mgr. Sáša Butášová Bidleňová, Mgr. art. Peter Kocúr, Mgr. Michaela Mikušková, Ing. 

Dušan Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                         2 - Ondrej Láskavý, Ing. Ján Belička 

Nehlasovali: 

 

4.  Schválenie programu MsZ 

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

aj zaslaný poslancom spolu s materiálmi. Prečítala program, ktorý má 25 bodov.  

 Navrhla stiahnuť bod č. 18 – Voľba hlavnej kontrolórky mesta, nakoľko voči tomuto bodu 

bol doručený protest prokurátora a do dnešného dňa sme nedostali odpoveď na otázku ako má 

mesto ďalej postupovať. Navrhla tento bod nahradiť bodom – Harmonogram tvorby rozpočtu mesta 

Sliač.  

 

Uznesenie číslo 509/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači  

s ch v a ľ u j e 

 

program 25. 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: 
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1. Otvorenie, prezentácia prítomných poslancov 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva 

5. Správa o plnení uznesení 

6. Prevod majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa odpredajom  

7. Kúpa pozemkov do majetku mesta Sliač od cudzieho štátneho príslušníka 

8. Správy hlavnej kontrolórky z kontrolnej činnosti  

8.1 za obdobie január – jún 2021 

8.2 za obdobie júl – august 2021 

8.3 o vykonanej kontrole postupu pri vybavovaní sťažnosti 

9. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky  

10. Výzvy  

11. Rozpočtové opatrenie  

11.1 Rozpočtové opatrenie č. 4 / 2021  

11.2 Rozpočtové opatrenie č. 5 / 2021 

12. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Sliač na roky 2022 – 2026 

13. Doplnenie člena Komisie finančnej, správy mestského majetku a rozvojových 

projektov 

14. Doplnenie sobášiacich  

15. Voľba Rady školy  

15.1 Voľba členov Rady školy MŠ J. Cikkera Sliač 

15.2 Voľba členov Rady školy ZUŠ Sliač 

16. Návrh na nadobudnutie panelovej cesty do vlastníctva mesta 

17. Upozornenie prokurátora  

18. Voľba hlavnej kontrolórky mesta  

19. Informácie primátorky 

20. Informácie o R2  

21. Rôzne 

22. Slovo pre verejnosť 

23. Interpelácie poslancov  

24. Odpovede na interpelácie z predchádzajúceho MsZ 

25. Záver 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           9 

Za:                             9 - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička, doc. Ing. 

Andrea Sujová, PhD., Ing. Robert Urbanec, Mgr. Sáša Butášová Bidleňová, Mgr. art. Peter Kocúr, 

Mgr. Michaela Mikušková, Ing. Dušan Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

Uznesenie číslo 510/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači  

s ch v a ľ u j e 
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zmenu programu 25. zasadnutia, v súlade s § 12 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov, vrátane doplňujúcich návrhov predložených Ing., Mgr. et Mgr. 

Ľubicou B a l g o v o u, primátorkou mesta Sliač a to nasledovne: 

 

1. Otvorenie, prezentácia prítomných poslancov 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva 

5. Správa o plnení uznesení 

6. Prevod majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa odpredajom  

7. Kúpa pozemkov do majetku mesta Sliač od cudzieho štátneho príslušníka 

8. Správy hlavnej kontrolórky z kontrolnej činnosti  

8.1 za obdobie január – jún 2021 

8.2 za obdobie júl – august 2021 

8.3 o vykonanej kontrole postupu pri vybavovaní sťažnosti 

9. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky  

10. Výzvy  

11. Rozpočtové opatrenie  

11.1 Rozpočtové opatrenie č. 4 / 2021  

11.2 Rozpočtové opatrenie č. 5 / 2021 

12. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Sliač na roky 2022 – 2026 

13. Doplnenie člena Komisie finančnej, správy mestského majetku a rozvojových 

projektov 

14. Doplnenie sobášiacich  

15. Voľba Rady školy  

15.1 Voľba členov Rady školy MŠ J. Cikkera Sliač 

15.2 Voľba členov Rady školy ZUŠ Sliač 

16. Návrh na nadobudnutie panelovej cesty do vlastníctva mesta 

17. Upozornenie prokurátora  

18. Harmonogram tvorby rozpočtu mesta Sliač  

19. Informácie primátorky 

20. Informácie o R2  

21. Rôzne 

22. Slovo pre verejnosť 

23. Interpelácie poslancov  

24. Odpovede na interpelácie z predchádzajúceho MsZ 

25. Záver 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           9 

Za:                             9 - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička, doc. Ing. 

Andrea Sujová, PhD., Ing. Robert Urbanec, Mgr. Sáša Butášová Bidleňová, Mgr. art. Peter Kocúr, 

Mgr. Michaela Mikušková, Ing. Dušan Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 
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5. Správa o plnení uznesení  

 Dôvodovú správu k bodu predložil p. Hruška – prednosta MsÚ, správa tvorí prílohu č. 1 

k zápisnici.  

  

Uznesenie číslo 511/2021 

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:                           9 

Za:                             9 - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička, doc. Ing. 

Andrea Sujová, PhD., Ing. Robert Urbanec, Mgr. Sáša Butášová Bidleňová, Mgr. art. Peter Kocúr, 

Mgr. Michaela Mikušková, Ing. Dušan Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

6. Prevod majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa odpredajom 

 Dôvodovú správu k bodu predložila p. Sujová – viceprimátorka mesta. Ide o pozemok 

o výmere 55 m2 v katastri Rybáre pri ul. M. Nešpora, kde bývajú žiadatelia manželia Snopkovci, 

ktorí žiadajú o odpredaj mestského pozemku už od roku 2019 a to z dôvodu realizácie oplotenia. 

V súčasnosti sa na hranici pozemku nachádza ochranné pásmo plynovodu. Žiadosť bola 

prerokovaná v komisii výstavby aj v komisii finančnej. Mesto schválilo zámer odpredaja na 23. 

zasadnutí MsZ, tiež bol zverejnený na úradnej tabuli 15 dní pred schvaľovaním samotného prevodu 

v MsZ, ktoré sa uskutočnilo na 24. zasadnutí MsZ, ale nebolo schválené potrebnou 3/5 väčšinou, 

z uvedeného dôvodu sa predkladá dnes opätovne na schválenie.   

 

Uznesenie číslo 512/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

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. 
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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:                           9 

Za:                             9 - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička, doc. Ing. 

Andrea Sujová, PhD., Ing. Robert Urbanec, Mgr. Sáša Butášová Bidleňová, Mgr. art. Peter Kocúr, 

Mgr. Michaela Mikušková, Ing. Dušan Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

7. Kúpa pozemkov do majetku mesta Sliač od cudzieho štátneho príslušníka 

 Dôvodovú správu k bodu predložil p. Petroch – právnik mesta. Uviedol novú informáciu, že 

p. Hanták návrh akceptuje a za podmienok, ktoré mesto navrhuje, je ochotný všetky pozemky 

predať.  

 Pani primátorka uviedla, že p. Hanták predáva mestu pozemky za nižšiu cenu ako je cena 

znaleckého posudku, akceptoval cenu znaleckého posudku za pozemky pod cestou.  

 Pán poslanec Laskavý uviedol, že to bolo prerokované aj stavebnej komisii, už vtedy sa voči 

tomuto odvolal, že nebude hlasovať za, pretože podľa neho nie je akceptovateľné, aby mesto 

odkupovalo pozemky pod bytovkami.  
   

Uznesenie číslo 513/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

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

 

informáciu o priebehu vyvlastňovacieho konania nehnuteľnosti vo vlastníctve Milana Hantáka 

vedeného na návrh mesta Sliač na Okresnom úrade v Banskej Bystrici pod číslom                       

OU-BB-OVBP2-2021-003391:SD  277/2021.  

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:       11 

Prítomní:                             9 

Za:                                8 - Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička, doc. Ing. Andrea Sujová, 

PhD., Ing. Robert Urbanec, Mgr. Sáša Butášová Bidleňová, Mgr. art. Peter Kocúr, Mgr. Michaela 

Mikušková, Ing. Dušan Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                            1 – Ondrej Láskavý 

Nehlasovali: 

 

Uznesenie číslo 514/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

 

kúpu nehnuteľností od Milana Hantáka, narodeného Čižkov – Přešín 1, Nové Mitrovice, vedených 

Okresným úradom Zvolen, katastrálnym odborom, na liste vlastníctva č. 1399 pre katastrálne 
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územie Rybáre, obec Sliač, ako pozemok parcela registra EKN č.1192/4, orná pôda o výmere 226 

m2 a na liste vlastníctva č.754, ako  

parcela registra E KN č.1192/2, záhrada o výmere 256 m2,  

parcela registra C KN č. 682/2, zastavaná plocha nádvorie o výmere 244 m2, 

parcela registra C KN č. 682/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 247 m2 

parcela registra C KN č. 682/7, ostatná plocha o výmere 1 747 m2, 

do vlastníctva mesta kúpnou zmluvou za kúpnu cenu 17,99 €/m2, spolu za predmet                                 

kúpy 48 932,80 €. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           9 

Za:                                     8 - Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička, doc. Ing. Andrea Sujová, 

PhD., Ing. Robert Urbanec, Mgr. Sáša Butášová Bidleňová, Mgr. art. Peter Kocúr, Mgr. Michaela 

Mikušková, Ing. Dušan Hancko 

Proti:                                      1 – Ondrej Láskavý 

Zdržali sa:                           

Nehlasovali: 

 

8. Správy hlavnej kontrolórky z kontrolnej činnosti 

     

8.1 za obdobie január – jún 2021 

8.2 za obdobie júl – august 2021 

8.3 o vykonanej kontrole postupu pri vybavovaní sťažností 

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

prílohu č. 2 k zápisnici. Uviedla, že sa rozhodla zaradiť správu na rokovanie z dôvodu, že 

v mesiaci marec padol argument, že porušila povinnosti hlavného kontrolóra a že nepredložila 

ročnú správu do 60 dní od konca kalendárneho roka, s týmto súvisia aj upozornenia prokurátora, 

ktoré boli na mesto doručené. Pani Škorňová uviedla, že správu vypracovala 11.2.2021 a bola 

zaradená na zasadnutie MsZ dňa 18.2.2021, ktoré sa však nekonalo, tak správu zaradila na 

zasadnutie MsZ dňa 25.2.2021, z neznámeho dôvodu nebola správa zaradená do programu.  

  

Uznesenie číslo 515/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

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

 

Správu hlavnej kontrolórky mesta za obdobie január – jún 2021. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           9 

Za:                             9 - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička, doc. Ing. 

Andrea Sujová, PhD., Ing. Robert Urbanec, Mgr. Sáša Butášová Bidleňová, Mgr. art. Peter Kocúr, 

Mgr. Michaela Mikušková, Ing. Dušan Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 
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Uznesenie číslo 516/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

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

 

Správu hlavnej kontrolórky mesta za obdobie júl – august 2021. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           9 

Za:                             9 - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička, doc. Ing. 

Andrea Sujová, PhD., Ing. Robert Urbanec, Mgr. Sáša Butášová Bidleňová, Mgr. art. Peter Kocúr, 

Mgr. Michaela Mikušková, Ing. Dušan Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

Uznesenie číslo 517/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

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

 

Správu z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           9 

Za:                             9 - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička, doc. Ing. 

Andrea Sujová, PhD., Ing. Robert Urbanec, Mgr. Sáša Butášová Bidleňová, Mgr. art. Peter Kocúr, 

Mgr. Michaela Mikušková, Ing. Dušan Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

9. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky  

 Dôvodovú správu k bodu predložila p. Škorňová, správa tvorí prílohu č. 3 k zápisnici. 

Uviedla, že celkovú správu spísala k obdobiu august 2021, pretože by si chcela posunúť 

predkladanie plánu kontrolnej činnosti, nakoľko sa pripravuje už na zverejnený rozpočet 

a záverečný účet, dochádza ku skutočnosti, že zabúda na zverejnenie plánu kontrolnej činnosti. 

Uviedla, že toto je dôvod na posunutie tohto obdobia.  

 Pani Škorňová sa opýtala poslancov, či má aj naďalej pokračovať v stanoviskách 

k rozpočtovým opatreniam.  

 Pani primátorka uviedla, že môže v tom pani kontrolórka pokračovať, ale aby si plnila aj 

plán kontroly, ktorý má. Nakoľko sa sama vyjadrila, že ju stanoviská zabávajú a nedovoľujú jej 

pracovať podľa schváleného plánu kontrol. Je potrebné pre chod mesta, aby boli uzatvorené všetky 

kontroly, ktoré boli stanovené v minulom roku, opätovne ju požiadala, aby do plánu kontrol 

zahrnula dve veci, ktoré žiadala pred rokom a pol a do dnešného dňa sa v kontrole neobjavili.  

 Pani Škorňová uviedla, že ide o zákonné kontroly. Navrhla zaradiť do plánu dve kontroly – 

kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti použitia zdrojov pri obstaraní motorového vozidla 

Citroen Berlingo v apríli 2021 a kontrolu finančných transakcií na účtoch fondu opráv v nájomných 
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domoch na Topoľovej a Rybárskej ulici so zameraním na presun finančných prostriedkov z fondu 

opráv nájomného bytového domu na Topoľovej ulici na fond opráv nájomného bytového domu na 

Rybárskej ulici v období od prevzatia správy nájomných bytov od spoločnosti Pohoda Byt až do 

roku 2017.  

 Pani primátorka požiadala, aby v rámci tejto kontroly bola vyčíslená aj suma, o ktorú prišli 

obyvatelia nájomných bytov tým, že si mesto neuplatnilo návrh v rámci konkurzu. Keďže 

spoločnosť Pohoda Byt je zrušená, finančné prostriedky sa už nikdy nevrátia.  

 Pani primátorka požiadala opätovne o vykonanie kontroly hospodárenia mesta pri 

pripravovaní územia IBV Juh, porovnanie príjmov z predaja pozemkov a výdavkov spojených 

s prípravou tohto územia, nakoľko je to zle zaúčtované, má podozrenie, že v tomto prípade boli 

pozemky predávané pod cenu.  

 Pani primátorka uviedla, že v zmysle zákona o obecnom zriadení má kontrolór predkladať 

plán kontrol raz za šesť mesiacov. Je pravda, že ho pani kontrolórka predložila v marci a nie je 

odvtedy šesť mesiacov, ale plán kontrolnej činnosti sa volal plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 

2021. Plán kontroly na mesiace júl, august, september zatiaľ predložený nebol, ako keby kontroly 

neboli naplánované a kontrolórka nemala náplň svojej práce. Z uvedeného dôvodu nesúhlasí, aby sa 

rozdelil plán do februára 2022. Ako ďalší dôvod uviedla, ak budú predkladané výsledky z kontrol 

niekedy v marci, ako chceme výsledky z kontrol z roku 2021 implementovať pri tvorbe 

záverečného účtu za rok 2021. Pani primátorka navrhla urobiť plán kontrol tak ako je, je možné ho 

upraviť. 

 Pani Škorňová uviedla, že uzávierka je ku dňu 6.2.2022, zároveň jej plynie zákonná 

povinnosť vyjadriť sa k záverečnému účtu. Nikdy nemala problém sa vyjadriť k rozpočtu ani 

k záverečnému účtu.  

 Pán poslanec Laskavý sa opýtal, ktoré z kontrol by sa mohli dať do plánu kontrol od 

septembra do decembra, a ktoré by prešli do nového roka. Podľa neho je tých kontrol veľa, či sa to 

dá reálne stihnúť.  

 Pani škorňová uviedla, že veci ohľadom rozpočtových opatrení, kontrolu rozpisu rozpočtu 

reálne robila aj tento rok, náhodou zistila, že bol nesprávne nahraný rozpočet do risamu ako bol 

schválený na MsZ. Snaží sa neukončené kontroly ukončovať, ale zároveň, keď zistí nedostatky, tak 

ich spisuje.  

 Pani poslankyňa Butášová Bidleňová skonštatovala, že nerozumie, prečo sú útoky na 

činnosť pani kontrolórky, pretože prišla na závažné nezrovnalosti v záverečnom účte, a ako 

poslanci sú vďační, že si tak svedomito vykonáva svoju prácu.  

 Pani primátorka sa vyjadrila, že oceňuje prácu pani kontrolórky, spoločne riešia veci, nemá 

nič proti pani kontrolórke, ale navrhuje, aby sa spravil plán kontrolnej činnosti tak ako na prvý 

polrok, aj na druhý polrok, na najbližšom zasadnutí MsZ sa schváli plán kontrolnej činnosti na prvý 

polrok 2022.   

 

Uznesenie číslo 518/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2021, v znení Prílohy č. 1 Uznesenia číslo 

518 /2021. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           9 
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Za:                             9 - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička, doc. Ing. 

Andrea Sujová, PhD., Ing. Robert Urbanec, Mgr. Sáša Butášová Bidleňová, Mgr. art. Peter Kocúr, 

Mgr. Michaela Mikušková, Ing. Dušan Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

       Príloha č. 1 k Uzneseniu č. 518 / 2021 

Plán kontrolnej činnosti  

na obdobie 2. polrok 2021 

Podľa § 18f zákona o č. 369/1990 Zb.  

Tématické kontroly: 

  

 

1) Kontrola čerpania rozpočtu na programe 1 so zameraním na kontrolu vyplácania 

odmien na základe dohôd o vykonaní práce a dohôd o pracovnej činnosti za obdobie 

roku 2020 

2)  Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti použitia verejných zdrojov pri 

obstaraní   

a) Administratívnej podpory pri celoplošnom testovaní (rok 2021)  

b) Kotlov v nájomných bytových domoch na Topoľovej ulici (rok 2021) 

 

Pravidelné kontroly:  

Kontrola vybraných finančných operácií vykonaných v roku 2021 – výsledky budú použité 

ako podklad pre spracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu na rok 2022 ako aj návrhu 

záverečného účtu za rok 2021.  

Kontrola plnenia vybraných uznesení mestského zastupiteľstva (so zameraním hlavne na 

dosledovanie vysporiadania finančných vzťahov a doplnenia rezervného fondu a peňažných 

fondov v zmysle schváleného záverečného účtu za rok 2020, zverejňovanie rozpočtových 

opatrení v plnom znení, kontrola reálneho plnenia rozhodnutí mestského zastupiteľstva). 

Kontrola vykonania rozpisu schváleného rozpočtu na rok 2021 v systéme RIS SAM.   

Kontrola navrhovaných rozpočtových opatrení pred ich schválením mestským 

zastupiteľstvom (výstup pre zastupiteľstvo = stanovisko hlavného kontrolóra 

k navrhovaným rozpočtovým opatreniam)  

 

Zákonné povinnosti:  

Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2022 – príprava 

stanoviska bude zahŕňať podrobný prepočet určenia dotácií na prevádzku a na mzdy 

školských zariadení.  

Správa z kontrolnej činnosti za rok 2021 

 

Ostatné kontroly:  

Kontroly vykonávané na základe uznesení mestského zastupiteľstva    

Kontroly vykonávané na základe podnetu primátora mesta, ak vec neznesie odklad 

Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavná 

kontrolórka dozvedela pri výkone svojej činnosti 
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Neukončené kontroly minulých období:  

Kontrola vybraných druhov pohľadávok vykázaných 

k 31.12.2018 

Táto kontrola ešte vykonaná 

nebola.  

Kontrola dodržiavania zmlúv o nájme mestského 

majetku (nájomné zmluvy, ktoré súvisia 

s využívaním mestských pozemkov a budov) 

Kontrola je rozpracovaná 

a z dôvodu zistených nedostatkov 

bude vypracovaný návrh správy 

Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti 

vynakladania verejných prostriedkov za rok 2018 na 

prevádzku a na mzdy na úseku služieb  

Táto kontrola ešte vykonaná 

nebola.  

Kontrola hospodárenia mesta pri príprave územia 

IBV JUH (porovnanie príjmov z predaja pozemkov 

a výdavkov spojených s prípravou tohto územia) 

Kontrola rozpracovaná, nedostatky 

zatiaľ zistené neboli.  

Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti 

použitia verejných zdrojov v MŠ SNP za obdobie od 

1.1.2018 – do 30.6.2020 

Kontrolou boli zistené nedostatky, 

kontrola bude ukončená návrhom 

správy.  

Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti 

použitia verejných zdrojov v ZŠ (ŠKD a ŠJ) za 

obdobie od 1.1.2018 – do 30.6.2020 

Kontrola je rozpracovaná, 

nedostatky zatiaľ zistené neboli. 

V rámci kontroly HK požiadala 

o stanovisko MŠ vo veci 

financovania kapitálových 

výdavkov z vlastných príjmov 

školských zariadení.  

 

10. Výzvy 

 Dôvodovú správu k bodu predložila pani primátorka, správa tvorí prílohu č. 4 k zápisnici.  

Informovala, že je zverejnených niekoľko výziev, do ktorých sa plánuje mesto zapojiť. Ide o výzvy, 

do ktorých mesto musí investovať, ak nemá vlastné zdroje. Aby boli zabezpečené tieto aktivity, 

musí sa zobrať úver, alebo sa to bude riešiť formou projektov.  

 Pani primátorka informovala, že všetky výzvy sú urobené tak, že vypracované projekty na 

budovy nebudú účelové, budú sa kedykoľvek dať použiť aj v budúcnosti.  

 Pán poslanec Laskavý pre informovanosť uviedol, že finančné prostriedky na projekty by 

boli použité z fondu na projektové dokumentácie (kde je 97 000 €), je predpoklad, že tento fond 

bude vyčerpaný. Na poslednom stretnutí poslancov sa dohodlo na určitej postupnosti, do ktorých 

projektov mesto pôjde. Za seba uviedol, že by finančné prostriedky uvoľnil aj na projektové 

dokumentácie na chodníky.  

 

Uznesenie číslo 519/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

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

 

Informáciu o zámere mesta na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratných finančných 

príspevkov. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           9 
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Za:                             9 - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička, doc. Ing. 

Andrea Sujová, PhD., Ing. Robert Urbanec, Mgr. Sáša Butášová Bidleňová, Mgr. art. Peter Kocúr, 

Mgr. Michaela Mikušková, Ing. Dušan Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

 Pani poslankyňa Butášová Bidleňová uviedla, že je veľká pravdepodobnosť, že tých      

97 000 € nám nebude postačovať na projektové dokumentácie. Opýtala sa, že v prípade, že nám 

projekty neprejdú, odkiaľ budeme čerpať finančné prostriedky, či sa uvažuje len o rezervnom fonde.  

 Pani primátorka uviedla, že keď sa schváli uvoľnenie prostriedkov, potom sa bude riešiť, 

koľko budú projektové dokumentácie stáť, urobí sa prieskum trhu. Je možné, že na vodozádržné 

opatrenia nám povedia, že to bude stáť veľa financií, ale aj tie vodozádržné opatrenia musí mesto 

urobiť. Ako náhle bude mať mesto informácie, koľko budú projektové dokumentácie stáť, zvolá 

stretnutie poslancov a spoločne sa dohodne, do ktorých projektových dokumentácií mesto pôjde, tak 

aby boli zvážené priority a potreby mesta.  

 

Uznesenie číslo 520/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e  

 

1. Predloženie žiadostí o získanie nenávratných finančných príspevkov. 

2. Zabezpečenie realizácie projektov v súlade s podmienkami poskytnutia nenávratných finančných 

príspevkov. 

3. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaných projektov vo výzvach 

so zameraním na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine, podporu budovania 

environmentálnych centier za účelom realizácie informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu 

klímy, podporu zníženia energetickej náročnosti verejných budov, podporu udržateľnosti a 

odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti s pandémiou COVID-19, podpora rozvoja governance a 

úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe a podporu zavádzania 

moderných technológií, z celkových oprávnených výdavkov vo výške 5% z celkového rozpočtu 

projektov a finančných prostriedkov na zabezpečenie ostatných výdavkov v projektoch, 

nespadajúcich do financovania od vyhlasovateľa projektu. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           9 

Za:                             9 - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička, doc. Ing. 

Andrea Sujová, PhD., Ing. Robert Urbanec, Mgr. Sáša Butášová Bidleňová, Mgr. art. Peter Kocúr, 

Mgr. Michaela Mikušková, Ing. Dušan Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 
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11. Rozpočtové opatrenie 

11.1 Rozpočtové opatrenie č. 4/2021    

 Dôvodovú správu k bodu predložila p. Škarčáková – vedúca ekonomického úseku, správa 

tvorí prílohu č. 5 k zápisnici.  

 

Uznesenie číslo 521/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

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

 

že podľa § 36 zákona č. 67/2020 Z. z. obec a VÚC môže počas obdobia pandémie až do 31. 

decembra 2021 na základe rozhodnutia zastupiteľstva použiť na úhradu bežných výdavkov aj 

prostriedky rezervného fondu a tento spôsob rozpočtového hospodárenia nie je v tomto období 

porušením § 10 ods. 7 a 9 a § 12 ods. 3 ZRPÚS). 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           9 

Za:                             9 - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička, doc. Ing. 

Andrea Sujová, PhD., Ing. Robert Urbanec, Mgr. Sáša Butášová Bidleňová, Mgr. art. Peter Kocúr, 

Mgr. Michaela Mikušková, Ing. Dušan Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

Uznesenie číslo 522/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

 

v súlade s § 15 ods. 2 a §14 ods.3 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v znení neskorších predpisov zmenu použitia finančných prostriedkov z rezervného 

fondu mesta Sliač v úhrnnej výške 50 000,00 € z rezervy školstva: 

vo výške 40 000,00 € na krytie bežných výdavkov na prevádzku a údržbu majetku mesta v 

súvislosti s opatreniami proti COVID 19  (podľa § 36 zákona č. 67/2020 Z. z. obec a VÚC môže 

počas obdobia pandémie až do 31. decembra 2021 na základe rozhodnutia zastupiteľstva použiť na 

úhradu bežných výdavkov aj prostriedky rezervného fondu a tento spôsob rozpočtového 

hospodárenia nie je v tomto období porušením § 10 ods. 7 a 9 a § 12 ods. 3 ZRPÚS)  

vo výške 10 000,00 € na rekonštrukciu a doplnenie verejného osvetlenia (ihrisko Pod Kozákom - ul. 

Gorkého, cintorín) 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                          9 

Za:                                   8 - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička, Ing. Robert 

Urbanec, Mgr. Sáša Butášová Bidleňová, Mgr. art. Peter Kocúr, Mgr. Michaela Mikušková, Ing. 

Dušan Hancko 

Proti:  

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

Nehlasovali: 
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Uznesenie číslo 523/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

 

na základe § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a v znení 

neskorších predpisov rozpočtové opatrenie č. 4/2021 v znení Prílohy č. 1 k Uzneseniu č. 523 / 2021. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                          9 

Za:                                   8 - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička, Ing. Robert 

Urbanec, Mgr. Sáša Butášová Bidleňová, Mgr. art. Peter Kocúr, Mgr. Michaela Mikušková, Ing. 

Dušan Hancko 

Proti:  

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

Nehlasovali: 

 

11.2 Rozpočtové opatrenie č. 5/2021   

  

Uznesenie číslo 524/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

 

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

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

finančných prostriedkov z fondu na prípravnú  projektovú dokumentáciu vo výške 97 054,00 € na 

vyhotovenie prípravných a projektových dokumentácií k plánovaným projektom a investičným 

zámerom. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           9 

Za:                              9 - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička, doc. Ing. 

Andrea Sujová, PhD., Ing. Robert Urbanec, Mgr. Sáša Butášová Bidleňová, Mgr. art. Peter Kocúr, 

Mgr. Michaela Mikušková, Ing. Dušan Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

Uznesenie číslo 525/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

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

 

že na objektoch v majetku mesta vznikli alebo sa prejavili počas rozpočtového obdobia 2021 

nasledujúce havarijné stavy, na ktoré je potrebné reagovať vynaložením neplánovaných 

prostriedkov rozpočtu mesta : 

a/ havarijný stav strechy a stropov v Materská škola J. Cikkera, 

b/ havarijný stav autobusovej zastávky, 
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c/ havarijný stav zelene v meste – polom stromov po veternej smršti, 

d/ havarijný stav verejného osvetlenia, 

e/ havarijný stav vstupnej vrátnice v areáli bývalého roľníckeho družstva, 

f/ havarijný stav dažďovej kanalizácie v časti mesta Sliač za traťou. 

 

a 

 

s ch v a ľ u j e 

 

vypracovanie pasportizácie kanalizačných sietí na celom území mesta Sliač. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           9 

Za:                             9 - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička, doc. Ing. 

Andrea Sujová, PhD., Ing. Robert Urbanec, Mgr. Sáša Butášová Bidleňová, Mgr. art. Peter Kocúr, 

Mgr. Michaela Mikušková, Ing. Dušan Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

Uznesenie číslo 526/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

 

na základe § 15 ods. 2 a §14 ods.3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v znení neskorších predpisov čiastočnú zmenu použitia finančných prostriedkov z 

rezervného fondu mesta Sliač v úhrnnej výške 28 000,00 € z celkovej sumy 46 000,00€,  schválenej 

na rekonštrukciu  kotolní na ulici Topoľová nasledovne : 

- oprava havarijného stavu strechy MŠ J. Cikkera  14 172,96 € 

- opravy stropov  v MŠ J. Cikkera.      1 658,51 € 

- oprava havarijného stavu autobusovej  zastávky       3 534,00 €  

- rozšírenie kamerového systému        1 822,80 € 

- odstraňovanie polomov stromov po búrkach     1 200,98 € 

- oprava havarijného stavu verejného osvetlenia    3 000,00 €      

- rekonštrukcia riaditeľne MŠ J. Cikkera.     2 610,75 €. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           9 

Za:                             9 - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička, doc. Ing. 

Andrea Sujová, PhD., Ing. Robert Urbanec, Mgr. Sáša Butášová Bidleňová, Mgr. art. Peter Kocúr, 

Mgr. Michaela Mikušková, Ing. Dušan Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 
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Uznesenie číslo 527/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

 

použitie zostatku fondu opráv a údržby z r. 2020 tvoreného pre bytovky na ulici Topoľová č. 35      

(v sume 3.194,55 €) a Topoľová č. 36 (v sume 14.265,66 €) v úhrnnej výške 17.460,21 € na 

financovanie rekonštrukcie kotolní. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:       11 

Prítomní:                             9 

Za:                                8 - Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička, doc. Ing. Andrea Sujová, 

PhD., Ing. Robert Urbanec, Mgr. Sáša Butášová Bidleňová, Mgr. art. Peter Kocúr, Mgr. Michaela 

Mikušková, Ing. Dušan Hancko 

Proti:                                    1 – Ondrej Láskavý 

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

Uznesenie číslo 528/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

 

na základe  § 15 ods. 2 a §14 ods.3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy čiastočné použitie finančných prostriedkov rezervného fondu vo výške 4.000,00 € na 

rekonštrukciu /prestavbu/ odstránenie havarijného stavu vstupnej vrátnice v areáli bývalého 

roľníckeho družstva v Sliači. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           9 

Za:                             7 - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička, doc. Ing. 

Andrea Sujová, PhD Mgr. Sáša Butášová Bidleňová, Mgr. art. Peter Kocúr, Ing. Dušan Hancko 

Proti:                                    

Zdržali sa:                          2 – Mgr. Michaela Mikušková, Ing. Robert Urbanec 

Nehlasovali: 

 

Uznesenie číslo 529/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

 

splátkový kalendár pre bytové jednotky Topoľovú č.35 a Topoľovú č.36 nasledovne: 

v roku 2022 sa prevedie z Fondu opráv a údržby do Rezervného fondu za Topoľovú č.36 - 5.000,00 

€ , za Topoľovú č. 35 - 7.000,00 €, 

v roku 2023 sa prevedie z Fondu opráv a údržby do Rezervného fondu za Topoľovú  č.35 - 6.000,00 

€. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 
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Prítomní:                           9 

Za:                             9 - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička, doc. Ing. 

Andrea Sujová, PhD., Ing. Robert Urbanec, Mgr. Sáša Butášová Bidleňová, Mgr. art. Peter Kocúr, 

Mgr. Michaela Mikušková, Ing. Dušan Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

Uznesenie číslo 530/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

 

na základe § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

rozpočtové opatrenie č. 5/2021 v znení Prílohy č. 1 k Uzneseniu č. 530/2021. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           9 

Za:                             9 - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička, doc. Ing. 

Andrea Sujová, PhD., Ing. Robert Urbanec, Mgr. Sáša Butášová Bidleňová, Mgr. art. Peter Kocúr, 

Mgr. Michaela Mikušková, Ing. Dušan Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

Uznesenie číslo 531/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

 

na základe § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 

neskorších predpisov interné rozpočtové opatrenie Základnej školy A. Sládkoviča č. 3/2021 v znení 

Prílohy č. 1 k Uzneseniu č. 531/2021. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           9 

Za:                             9 - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička, doc. Ing. 

Andrea Sujová, PhD., Ing. Robert Urbanec, Mgr. Sáša Butášová Bidleňová, Mgr. art. Peter Kocúr, 

Mgr. Michaela Mikušková, Ing. Dušan Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 
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12. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Sliač na roky 2022 - 20226 

 Dôvodovú správu k bodu predložila p. Bellová. Uviedla, že povinnosť vypracovať 

komunitný plán vyplýva mestu zo zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Je určený pre 

všetkých obyvateľov mesta, ktorí budú potrebovať akúkoľvek pomoc. Myslí si, že mesto Sliač má 

dobre vybudované sociálne služby, ale vždy je čo zlepšovať a skvalitňovať. Mesto Sliač má Domov 

pre seniorov, má charitu v meste, občan sa v tejto sieti neprepadne. Komunitný plán sociálnych 

služieb bol prerokovaný v Komisii sociálno- zdravotnej a pre prideľovanie nájomných bytov dňa 

18.8.2021. 

  

Uznesenie číslo 532/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e  

 

Komunitný plán sociálnych služieb Mesta Sliač na roky 2022 - 2026. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           9 

Za:                             9 - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička, doc. Ing. 

Andrea Sujová, PhD., Ing. Robert Urbanec, Mgr. Sáša Butášová Bidleňová, Mgr. art. Peter Kocúr, 

Mgr. Michaela Mikušková, Ing. Dušan Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

13. Doplnenie člena Komisie finančnej, správy mestského majetku a rozvojových projektov 

Pán poslanec Belička uviedol, že doplnenie člena do komisie p. Urama je na jeho podnet. 

Pán Uram bude v komisii finančnej nápomocný, nakoľko jeho vzdelanie a súčasná prax nadväzuje 

na finančnú komisiu.   

   

Uznesenie číslo 533/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

 

Ing. Mateja Urama, PhD. 

 

s účinnosťou od 01.10.2021 za člena Komisie finančnej, správy mestského majetku a rozvojových 

projektov. 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           8 

Za:                             8 - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička, doc. Ing. 

Andrea Sujová, PhD., Mgr. Sáša Butášová Bidleňová, Mgr. art. Peter Kocúr, Mgr. Michaela 

Mikušková, Ing. Dušan Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 
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14. Doplnenie sobášiacich 

Pani primátorka uviedla, že momentálne sobáši ona, pani poslankyňa Sujová a pán poslanec 

Urbanec. Môže nastať situácia, že na základe pracovných alebo iných povinností sa nebude dať 

sobášiť ani jednému. Navrhla doplniť za sobášiacich p. Hancka, p. Mikuškovú, p. Beličku a p. 

Laskavého.  
 

Uznesenie číslo 534/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

p o v e r u j e 

 

Ing. Dušan Hancko 

Ing. Ján Belička 

Ondrej Láskavý 

Mgr. Michaela Mikušková 

 

za poslancov, pred ktorými je možné urobiť vyhlásenie o uzavretí manželstva za prítomnosti 

matrikára v zmysle §4 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           8 

Za:                             8 - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička, doc. Ing. 

Andrea Sujová, PhD., Mgr. Sáša Butášová Bidleňová, Mgr. art. Peter Kocúr, Mgr. Michaela 

Mikušková, Ing. Dušan Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 
  

15. Voľba Rady školy 

15.1 Voľba členov Rady školy MŠ J. Cikkera Sliač 

Pani primátorka uviedla, že vzhľadom k tomu, že skončilo funkčné obdobie už minulý rok 

bola predĺžená voľba kvôli pandémii, ale obrátili sa na mesto pani riaditeľky škôl, že v súčasnej 

dobe je možné už voľbu uskutočniť. Pani primátorka uviedla, že im vyšla v ústrety, dostali 

rozhodnutie, najneskôr do 20.9.2021 musia byť zvolení členovia Rady školy. Za člena navrhla pána 

poslanca Kocúra.  

  

Uznesenie číslo 535/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

v o l í 

 

s účinnosťou od 17.09.2021 v súlade s § 24 ods. 16 zák. NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

zmien a doplnkov do Rady školy MŠ J. Cikkera Sliač Mgr. art. Petra Kocúra na obdobie štyroch 

rokov. 
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Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           8 

Za:                            7 - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička, doc. Ing. 

Andrea Sujová, PhD., Mgr. Sáša Butášová Bidleňová, Mgr. Michaela Mikušková, Ing. Dušan 

Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                         1 – Mgr. art. Peter Kocúr 

Nehlasovali: 

 

15.2 Voľba členov Rady školy ZUŠ Sliač  

 Do Rady školy ZUŠ navrhla pani primátorka pána poslanca Jána Beličku. 

 

Uznesenie číslo 536/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

v o l í 

 

s účinnosťou od 17.09.2021 v súlade s § 24 ods. 16 zák. NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

zmien a doplnkov do Rady školy ZUŠ Sliač Ing., Mgr. et Mgr. Ľubicu Balgovú, Mareka Moravčíka 

a Ing. Jána Beličku na obdobie štyroch rokov. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           8 

Za:                             8 - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička, doc. Ing. 

Andrea Sujová, PhD., Mgr. Sáša Butášová Bidleňová, Mgr. art. Peter Kocúr, Mgr. Michaela 

Mikušková, Ing. Dušan Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

16. Návrh na nadobudnutie panelovej cesty do vlastníctva mesta 

Pani primátorka uviedla, že mesto začalo vyvlastňovacie konanie na pozemky pod 

panelovou cestou, ale bolo to zastavené z dôvodu, že mesto nevlastní panelovú cestu, aj keď je 

cesta zapísaná v cestnej dokumentácii. Mesto opätovne oslovilo Slovenský vodohospodársky 

podnik, ktorý ju ponúkol na predaj v sume 2 940 €. Aby mohol byť predaj uskutočnený, je potrebné 

zrušiť časť uznesenia č. 384/2020 v časti spôsobu určenia ceny na základe znaleckého posudku.  

 

Uznesenie číslo 537/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

r u š í  

 

časť Uznesenia č. 384 / 2020 v časti spôsobu učenia ceny na základe znaleckého posudku 

 

a 

 

s ch v a ľ u j e  
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odkúpenie panelovej cesty, zapísanej v dokumentácii miestnej siete ciest a chodníkov pod položkou 

Hájnická / B vo vlastníctve SVP š. p. odštepný závod Banská Bystrica, Správa povodia horného 

toku Hrona - betónových panelov nachádzajúcich sa na parcele registra „E“ KN č. 231, orná pôda 

o výmere 552 m2 v sume 2.940,00 €. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           8 

Za:                             8 - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička, doc. Ing. 

Andrea Sujová, PhD., Mgr. Sáša Butášová Bidleňová, Mgr. art. Peter Kocúr, Mgr. Michaela 

Mikušková, Ing. Dušan Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

17. Upozornenie prokurátora 

Pani primátorka uviedla, že ide o dve upozornenia prokurátora, ktoré sú zahrnuté 

v dôvodovej správe. 

 

Uznesenie číslo 538/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

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

 

a) Upozornenie prokurátora za účelom odstránenia porušovania §18d ods. 1, ods 3 zákona číslo 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

b) Upozornenie prokurátora za účelom odstránenia porušovania §13 ods. 4, písm. a), § 16 ods. 1, 

ods. 2, písm. b) , ods. 3, v spojení s plynutím lehôt podľa §18f ods. 1, písm. b) a písm. e) zákona 

číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           8 

Za:                              8 - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička, doc. Ing. 

Andrea Sujová, PhD., Mgr. Sáša Butášová Bidleňová, Mgr. art. Peter Kocúr, Mgr. Michaela 

Mikušková, Ing. Dušan Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 
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18. Harmonogram tvorby rozpočtu mesta Sliač 

Pani primátorka uviedla, že harmonogram tvorby rozpočtu mesta sa koncipoval tak, aby 

neplatil len na rok, ale aj na ďalšie obdobia, v dôvodovej správe sú uvedené dátumy bez určenia 

roka.  

 

Uznesenie číslo 539/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

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

 

Harmonogram tvorby rozpočtu mesta Sliač. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           8 

Za:                             8 - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička, doc. Ing. 

Andrea Sujová, PhD., Mgr. Sáša Butášová Bidleňová, Mgr. art. Peter Kocúr, Mgr. Michaela 

Mikušková, Ing. Dušan Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

19. Informácie primátorky 

Pani primátorka informovala, že sa mestu podarilo vysťahovať z Požiarnej zbrojnice 

rómskych spoluobčanov. Ďalej pani primátorka informovala o rozsudku ohľadom tepelného 

hospodárstva. Minulý rok mesto súd vyhralo s tým, že máme zaplatiť iba za tie kostky, ktoré sú 

uložené v kotolni. Vzhľadom k tomu, že náš rozsudok nadobudol právoplatnosť skôr ako rozsudok 

druhej strany, tak sa mesto odvolalo. Krajský súd potvrdil rozsudok Okresného súdu, mesto reálne 

vyhralo, len musí zaplatiť cca 65 000 € za kostky. Ďalej uviedla, že opätovne náš rozsudok 

nadobudne právoplatnosť skôr ako rozsudok druhej strany, a druhá strana musí zaplatiť súdne trovy. 

Ešte rozsudok nenadobudol právoplatnosť, ako náhle ju nadobudne, mesto nezaplatí 65 000 €, je 

potrebné, aby súd priznal súdne trovy a sumu, ktorú má zaplatiť druhá strana.     

  

Uznesenie číslo 540/2021 

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:                           8 

Za:                             8 - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička, doc. Ing. 

Andrea Sujová, PhD., Mgr. Sáša Butášová Bidleňová, Mgr. art. Peter Kocúr, Mgr. Michaela 

Mikušková, Ing. Dušan Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 
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20. Informácie o R2 

Pani primátorka informovala, že mesto aj OZ Obyvatelia pre Sliač opakovane podali podnet 

na prokuratúru, uskutočnilo sa stretnutie so zástupcami OZ ako ďalej vo veci postupovať. Požiadala 

právneho zástupcu, aby urobil rešerš, nakoľko je k tejto veci veľa spisov a nie je jasné, aké 

konkrétne veci sa udiali. Ohľadom R2 sa riešia Dodatky č. 10. V roku 2016 bolo rokovanie, na 

ktorom Okresný úrad uznal, že nemusíme do výkresovej časti kresliť R2, ale ju musíme mať 

spomenutú v záväznej časti. Uviedla, že výkresy nie sú záväzná časť. Vzhľadom k tomu, že aj to 

trasovanie, ktoré je na EII je už iné ako bolo navrhnuté v pôvodných variantoch, tak už to čo má 

VÚC zakreslené, nie je platné ani v nákrese. Prišlo stanovisko z Okresného úradu, lebo v roku 

2018, keď prišlo zamietavé stanovisko na Doplnky č. 9 sa nikto neodvolal, že takéto rokovanie 

v roku 2016 bolo, a je o tom zápis, že Okresný úrad netrvá na tom, aby to bolo zakreslené. Mesto 

podalo na Ministerstvo dopravy rozklad a čaká sa na jeho vyjadrenie.   

 

Uznesenie číslo 541/2021 

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:                           8 

Za:                             8 - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička, doc. Ing. 

Andrea Sujová, PhD., Mgr. Sáša Butášová Bidleňová, Mgr. art. Peter Kocúr, Mgr. Michaela 

Mikušková, Ing. Dušan Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

  

21. Rôzne 

   

22. Slovo pre verejnosť 

 Pán Lichý predložil nákres v súvislosti s obchvatom Zvolena ako riešiť dopravnú situáciu. 

Uviedol, že obchvat Zvolena tu bude, len ide o to, kde sa spraví zjazd. Navrhol spraviť zjazd pri 

železnici, postavila by sa hluková bariéra ešte pred železnicou, zjazd by pokračoval smerom na 

Veľkú Lúku a tým by sa odbremenila križovatka pri MsÚ. Uviedol, že by to financoval štát zo 

svojho rozpočtu a že je to ideálne riešenie celého problému. Uviedol, že je nápomocný pri riešení 

tohto problému na ministerstve.  

 Pán poslanec Laskavý uviedol, že si cení záujem p. Lichého, ale všetci poslanci sú zásadne 

proti severnému obchvatu Sliača. Sám je proti obchvatu cez kataster mesta Sliač, a nie ešte aby bol  

urobený zjazd v blízkosti kúpeľov.  

 Pani primátorka poďakovala pánovi Lichému za návrh, stavebné oddelenie sa na to pozrie, 

niektoré veci tam nie sú zrozumiteľné, ale berie to ako názor občana.  

 Pán Krajči sa prihovoril poslancom, predstavil sa ako štatutár OZ DOST, ktoré požiadalo 

mesto o dotáciu vo výške 1 500 €. Do rozpočtu presne rozpísal jednotlivé položky na aký účel by 

mali byť použité. Bol veľmi prekvapený, keď sa dozvedel, že bola schválená dotácia vo výške    

100 €. Keďže pre OZ táto suma nič neriešila, dotáciu ani neprevzal. Zistil, že páni poslanci spolu 

s pani primátorkou hlasovali bez toho, aby si prečítali žiadosť o dotáciu, navrhovali rôzne sumy, od 
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0 € po 500 €. Uviedol, že podľa neho iniciátorom, aby poslanci hlasovali tak ako  hlasovali, bola 

pani primátorka. Uviedol, že sama sa mu priznala, že hlasovala za 200 €. Poukázal, že sa 

nepostupovalo v zmysle VZN č. 26 o dotáciách. Opýtal sa poslancov, čo spravili pre životné 

prostredie a pre zdravie občanov vo vzťahu k letisku Sliač. Ďalej sa obrátil na pani primátorku 

s tým, že informovala, že sa kontaktovala s pani prezidentkou a že má mať s ňou stretnutie, ale 

podľa neho zabudla povedať ako sa na ňu nakontaktovala a čo s pani prezidentkou vybavila. Pán 

Krajči povedal, že si s pani prezidentkou dopisuje. Už si mu nedovolí neodpísať, pretože keď jej 

písal tretí list, tak sa jej vyhrážal médiami, hneď mu odpísala. Uviedol, že mu pani primátorka 

povedala, že aj ona jej písala. On napísal na prezidentskú kanceláriu žiadosť o poskytnutie 

informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z., z ktorej vyplynulo, že žiadny list nepísala (textáciu 

211 nepredložil). Pán Krajči uviedol, že snahou pani primátorky je OZ DOST zlikvidovať. 

Poukázal na to, že pani primátorka povedala, že letecké dni na Sliači už nebudú. Uviedol, že budú, 

keď sa letisko opraví v roku 2023. Opýtal sa pani primátorky, čo spravila pre životné prostredie vo 

vzťahu k letisku.  

 Pani primátorka k leteckým dňom odpovedala, že akú informáciu dostala, takú posunula 

občanom.. Dostala informáciu od ministra, veliteľa vzdušných síl, veliteľa základe aj od pána 

Štoksu, že letecké dni na Sliači už nebudú, tak takú informáciu podala ďalej. K likvidácii OZ DOST 

uviedla, že si osobne myslí, že na základe informácií, ktoré prišli aj v deň zastupiteľstva z právnej 

kancelárie, OZ DOST sa zlikvidovalo samo. Mesto môže poukázať finančné prostriedky len na 

aktivity, ktoré OZ budú vykonávať, ale nie na úhradu súdnych poplatkov. Prišla informácia 

nepovoľovať zhromaždenia, ktoré organizuje OZ, dnes to prišlo do elektronickej schránky. K výške 

dotácii pre OZ DOST uviedla, že vo finančnej komisii bol vyčlenený balík, ktorý sa prerozdeľoval 

žiadateľom o dotáciu tak, aby boli poskytnuté finančné prostriedky čo najviac využiteľné, uviedla, 

že hlasovala za 200 €. Povedala pánovi Krajčimu, že bola dohoda, že mesto pomôže OZ aj ináč. 

Uviedla, že OZ nemôžu fungovať iba z dotácii z mesta, majú sa uchádzať o 2% z dane a o iné 

finančné zdroje, ani OZ za R2 nefinancuje MsÚ, mesto nemôže financovať 100% chod OZ, ktoré je 

na území mesta. Uviedla, že žiadosti o dotácie ona nerieši, sú postúpené na ekonomické oddelenie. 

Ani bedmintonovému klubu mesto nedalo viac finančných prostriedkov, popri tom reprezentujú 

naše mesto v zahraničí. V zmysle nového VZN o dotáciách je v kompetencii MsZ prideliť vyššiu 

sumu na základe podanej žiadosti, z OZ DOST neprišlo nič. Všetkým OZ vyplatilo mesto len 

polovicu finančných prostriedkov, niektoré OZ požiadali o vyplatenie druhej polovici, na jej pokyn 

išla informácia všetkým OZ, či im má mesto vyplatiť druhú polovicu, či ju využijú na svoj chod, 

každé OZ odpovedalo.  

 Ďalej chcel hovoriť o časti pozemku Technickej univerzity, kde pani primátorka prisľúbila, 

že bude nápomocná s jeho kúpou pre pána Babica.  

 Pani primátorka požiadala, aby sa táto vec nerozoberala, nakoľko pán Babic bol v utorok 

osobne na MsÚ, a týka sa to občana mesta Sliač, ktorý nie je na zastupiteľstve, tak by sa nemali 

tieto veci preberať. Ide o súkromnú vec občana, a mesto nemá jeho súhlas, aby sa to riešilo na MsZ. 

Pán Babic odchádzal z MsÚ spokojný s tým, že sa dohodli.  

 Pán Žabka uviedol, že v roku 2018 sa mesto Sliač zapojilo do výzvy na obnovu požiarnej 

stanice. V prvej výzve mesto nebolo úspešné, lebo mesto nemalo požiarnikov zaradených v 

kategórii „C“. Za pol roka bola vyhlásená druhá výzva, podarilo sa mu hasičov dostať do kategórii 

„C“, výzva bola úspešná, v marci prišla na mesto dotácia, kde bol ešte uvedený bývalý primátor p. 

Dunčko. Okamžite komunikoval s Bratislavou, aby vymenili mená štatutára. Dotácia bola prijatá, 

bolo to 30 000 €, ale bolo potrebných investovať 60 000 €. Spolu s pánom poslancom Laskavým 

a s pani primátorkou objekt pozreli, nacenili sa práce, prišlo sa na sumu cca 47 000 €. Uviedol, že 

dňa 18.6.2020 na MsZ pani primátorka povedala, že v októbri mesto dostalo výzvu, list, ktorý bol 

jemu pridelený a že nevybavil poštu. Pani primátorka to nechcela podpísať, vec riešil aj 
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niekoľkokrát na poradách zamestnancov. Dňa 26.5.2021 na MsZ zmenila názor a povedala, že 

mesto malo schválenú dotáciu na rekonštrukciu Požiarnej zbrojnice, ale z dôvodu, že sú tam 

nájomníci, mesto o dotáciu prišlo. Požiadal o informáciu v zmysle zákona č. 211/2000 Ministerstvo 

vnútra SR (znenie 211 nedodal), kde je uvedené, že nie sú známe dôvody, pre ktoré mesto Sliač 

nepredložilo zmluvu na obnovu hasičskej stanice. Mesto mohlo mať peknú požiarnu zbrojnicu ako 

majú na Veľkej Lúke.  

 Pani primátorka uviedla, že bývalé vedenie do požiarnej zbrojnice nasťahovalo rómskych 

spoluobčanov, uzavrelo s nimi zmluvu na dobu určitú. Dá sa predpokladať, že keď sa uzatvorí 

zmluva s takýmito občanmi, aj keď sa zmluva nebude predlžovať, občania odtiaľ neodídu. Uviedla, 

že mesto dostalo dotáciu 30 000 € a zmluva nebola podpísaná. Najskôr nebolo podpísaná, lebo tam 

nebolo uvedené správne meno štatutára, v ďalšom kole k podpisu nedošlo z dôvodu, že 60 000 € 

bolo príliš veľa, aby bolo 30 000 € vynaložených na požiarnu zbrojnicu, kde sme našich 

požiarnikov papierovo dostali do kategórie „C“, nemáme dostatočný počet požiarnikov a nespĺňame 

všetky pravidlá. Zmluva nebola podpísaná, pretože kto má zmluvu v kompetencii, tak musí chodiť 

a musí si zmluvy riešiť. Na základe tejto skutočnosti má už teraz každá zmluva krycí list, ktorý má 

na starosti zodpovedný zamestnanec, komu bol spis pridelený. Následne ten zamestnanec ide za 

ňou, aby bola zmluva podpísaná štatutárom. Ďalej uviedla, že požiarna zbrojnica sa mohla 

rekonštruovať len v prípade, že sa aj využíva ako požiarna zbrojnica, a nie že tam bývajú rómski 

spoluobčania. V tej informácii, ktorú uviedol pán Žabka nebolo uvedené, že tam bývali rómski 

spoluobčania. Informovala, že rómski občania sa vysťahovali k 1.9.2021, momentálne prebieha ešte 

podpis uznania dlhu. Požiarna zbrojnica je prázdna a keď vyjde najbližšie na ňu výzva, mesto sa do 

nej určite zapojí.  

    Pán Dunčko požiadal, aby to bolo slovo pre občana a poprosil, aby sa mu neskákalo do 

reči. Nadviazal na p. Krajčiho, že tých listov, ktoré odchádzajú z úradu a skončia nikde fiktívne je 

viac. Čo sa týka hospodárenia mesta uviedol, že možno poslanci spravili chybu, keď odsúhlasili 

pani primátorke robiť nájmy na dobu určitú, na dobu 5 rokov. Uviedol, že možno do konca 

volebného obdobia urobí také zmluvy, že sa budúci poslanci nepohnú nikde ani s budúcim 

primátorom. Ďalej poukázal na faktúry za administratívnu podporu pri testovaní zaokrúhlene 2 x po 

5 000 €, ide podľa neho o firmu z Dunajskej Lužnej. Že je to firma, za ktorou sú Zvolenčania, tu si 

fakturujú peniaze, treba ich vypustiť z covidových peňazí. K pamätníku s lietadlom uviedol, že 

nechce dávať otázky či poslanci o tom vedeli, či to prešla aj komisia, alebo či to prešla finančná 

komisia, prišiel si pozrieť ako za rozpočtové opatrenie zahlasujú poslanci, ide minimálne o 25 000 

€, možno mesto dostalo na to dar a bude to všetko v poriadku.    

 Pani primátorka uviedla, že každý z poslancov dostal informáciu ohľadom priestoru 

železničnej stanici, že výmena plota – havarijný stav stála 5 856 €, okrem toho sa upravovala 

trávnatá plocha. Železnice chcú vybudovať betónový plot okolo celej železnici tak, aby nebolo 

možné prechádzať. Mesto sa so ŽSR dohodlo, že keď sme s nimi uzavreli nájomnú zmluvu, na 

jednej časti bude parkovisko a na druhej časti sa urobí chodník. Revitalizácia parku nás stála cca 

2 341 €, vybudovanie pamätníka stálo cca 1 340 €, doteraz mesto získalo dotáciu vo výške 980 €, 

dnes mesto získalo ďalších 200 €. Pani primátorka poukázala na pamätník z roku 2017, na ktorý 

mesto vynaložilo cca 7 000 €, z toho 2 600 € bola dotácia. Okrem toho mesto stálo vybudovanie 

parku cca 7 303 €, a ďalších 7 390 € stáli mesto ďalšie úpravy v parku. Veľmi ju zaráža, že na cenu 

tohto parku okolo 25 000 € tu bude hovoriť človek, ktorý urobil takéto výdavky na park na ul. 

Cikkerovej s tým, že tieto finančné prostriedky neboli schválené v MsZ. Tieto finančné prostriedky 

boli zahrnuté do rozpočtu v záverečnom rozpočtovom opatrení bez tohto, aby poslanci o tom 

hlasovali.   

 Pán Mikovíny uviedol, že má záujem v meste Sliač o investíciu, ale od roku 2017 stojí ÚP. 

Minulé vedenie robilo kroky preto, aby sa to odblokovalo. Bolo to podané aj na prokuratúru, 
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pretože sa mali zakresľovať varianty trasovania R2 do ÚP, a to bolo protizákonné. Keďže sa na 

Ministerstve dopravy zmenil minister, zistilo sa, že on má na to iný pohľad. Minulý rok v novembri 

požiadali, aby odišiel list na Ministerstvo dopravy v určitom znení, aby ministerstvo prehodnotilo, 

aby sa v ÚP nemuseli zakresľovať žiadne varianty R2. Čakali na odpoveď na tento list. Keď 

odpoveď neprichádzala, tak využil ďalší kontakt na pani tajomníčku, ktorá si vyžiadala všetky 

doklady. Keď zistila, že VÚC nechce dať odovzdanie bez zakreslenia R2, zvolala sedenie, ktorého 

sa zúčastnil on, p. Sujová a vedúci odboru na ministerstve, ktorý 4 roky nedokázal urobiť odpoveď 

na žiaden list. Záverom z rokovania bolo, že pristúpila nástupkyňa pani Kadinovej, ktorá má na 

starosti územné plánovanie na ministerstve a potvrdila, že celý tento proces je protizákonný. Štátna 

tajomníčka povedala, že nech sa okamžite spojí pani Sujová s pani nástupkyňou a dali to všetko do 

poriadku, že sa napíše dopis, ktorý odišiel, čaká sa teraz na odpoveď. Pán Mikovíny uviedol, že na 

stretnutí bolo povedané, že nikto takýto list z novembra na ministerstve neprevzal ani tam nikdy 

neprišiel. Opýtal sa pani primátorky, aké budú ďalšie kroky.  

 Pani primátorka povedala pánovi Mikovínymu, že mali rokovanie a už vie, kto je za tým. 

Uviedla, že vo štvrtok bol telefonát z ministerstva z druhej sekcie, že keď niečo riešime na 

ministerskej úrovni, prečo sa to rieši na nižšej úrovni. Všetkých poslancov informovala o každom 

rokovaní. Naposledy bolo rokovanie 27.7.2021, bolo to na úrovni štátneho tajomníka, bol tam 

vedúci kancelárie ministra a boli tam primátori, ktorí riešili R2 a R3. Na rokovaní bolo povedané, 

že nevidia dôvod, prečo by mala byť zakreslená R2, keď ide o variantné riešenie. Bolo jasne 

povedané, že nemôžu z ničoho nič vydať také stanovisko. Keďže mesto rieši Doplnky č. 10, uvidí 

sa ako sa zachovajú ďalšie organizácie, či napíšu žiadosť o zakreslenie alebo nie. Ak nám to dajú 

zakresliť, mesto to potom bude riešiť rozkladom, ktorý má väčšiu právomoc, ako keď sa 

ministerstvo rozhodne, že to nemá byť zakreslené. Keď budeme mať rozklad zo sekcie verejného 

územného plánovania, že to nemá byť zakreslené, lebo porušujú zákon. Pani primátorka uviedla, že 

sa to rieši, na stretnutí tiež povedala, že R2 cez kataster Sliača nepôjde, lebo nemá dôvod, aby 

tadiaľto išla. Momentálne sa posudzuje EIA, ministerstvo prisľúbilo, že sa spustí aj špeciálna vodná 

EIA. K Dodatku č. 9 pánovi Mikovínymu povedala, že vie, že má v meste záujem, ale jedno 

uznesenie už nepodpísala. Ako dôvod uviedla, že mesto Sliač pravidelne vytápa, nemáme kapacitu 

na napájanie ďalších domov. Dostatočne zdôvodnila, prečo nepodpísala uznesenie, ktorým ju chceli 

poslanci zaviazať, že mesto bude ústretové a bude p. Mikovínymu pomáhať, nebolo v ňom napísané 

akou formou, mesto nemôže dovoliť veľkému subjektu sa pripojiť na kanalizáciu, kým vodárne 

nezväčšia prietok kanalizácie na pripojenie.  

 Pán Mikovíny uviedol, že R2 a ÚP spolu súvisia, ale pokiaľ je potrebné niečo na Sliači 

robiť, musí sa ÚP otvoriť. Pokiaľ sa bude ďalej čakať, mesto stratí 3 roky, možno aj viac.  

 Pani primátorka uviedla, že potrebujeme stanovisko, ktoré nebude politicky motivované, ale 

bude stanovisko, ktoré obstojí aj pri ďalšej vláde.  

 Pán Danko ohľadom bytového domu na ul. Topoľovej uviedol, že by sa rád zastavil u pani 

primátorky a opýtal sa jej na všetky finančné záležitosti. Pánovi Dunčkovi odporučil, aby svoje 

pripomienky adresoval na poslancov, nakoľko z morálneho hľadiska nemá nárok na žiadnu 

pripomienku. Ďalej uviedol, že OZ zaoberajúce problematikou letiska a R2 suplujú prácu mesta 

Sliač, nemala by to byť záležitosť OZ, ale záležitosť mesta. Nerobia to pre seba, ale robia to pre 

celé mesto, to nie je len o leteckých dňoch, ale aby mesto dostalo každý rok určitú kompenzáciu.  

 Pani primátorka ku kompenzáciám uviedla, že aby ich mesto mohlo dostávať, musia sa 

dostať do zákonov, rieši to aj s ministrom obrany, sú potrebné hlukové štúdie, o tejto skutočnosti 

informovala aj na stretnutí ZMOS-u. Ďalej informovala, že letisko nie je v našom katastri.  

 Pán Krajči uviedol, že už v roku 2015 zistil, že Veliteľstvo vzdušných síl SR porušuje 

letiskový poriadok, lietadlá nesmú lietať nižšie ako 300 m nad bytovými domami. Je to možné 

riešiť žalobou na súd.  
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 Manželia Příkazskí požiadali o otvorenie ÚP, nakoľko v tesnej blízkosti ich rodinného domu 

mesto Sliač plánuje postaviť objekt rýchleho občerstvenia pre podnikateľa p. Izzeiriho a verejné 

toalety. Takéto oznámenie im bolo doručené 26.5.2021, hneď vec začali riešiť, išli na mestský úrad 

do Zvolena, kde im pani Ohrivalová sprístupnila mapky ako to má vyzerať. Voči oznámeniu sa 

odvolali a tiež podali námietky, následne adresovali listy dňa 16.6.2021 na pani primátorku, pána 

prednostu, poslancov a tiež na stavebný úrad, doručili ich na podateľňu MsÚ, do dnešného dňa im 

nebola doručená odpoveď. Požiadali listom hygienu o stanovisko, kde hygiena uviedla, že 

povolenie na takúto prevádzku nedá. Požiadali poslancov o pomoc ich situácie, pretože bývať pri 

verejných toaletách by asi nikto nechcel.  

 Pani primátorka uviedla, že ju mrzí ako je spracovaná mestská zóna. Už trištvrte roka mesto 

rieši, kde sa umiestni informačné centrum, pretože v rámci ÚP sa mesto nevie pohnúť. V rámci 

prenesenej štátnej správy je stavebný úrad vo Zvolene. Aj námietky museli byť poslané na stavebný 

úrad do Zvolena. Mesto pri žiadosti pána Izzeiriho vychádzalo z ÚP, sama bola na stavebnom úrade 

predtým ako podpísala stavebné rozhodnutie s tým, čo s tým ideme robiť, keď vie, že sa manželia 

Příkazskí to tam nechcú mať a idú sa odvolávať. Mesto má stanovisko z regionálneho úradu, že 

nebude umožnené fungovanie takejto prevádzky. Uviedla, že chyba nastala v tom, že regionálny 

úrad sa vyjadruje k ÚP, ale len papierovo, reálne si nepreveril, kde má byť prevádzka, a druhá vec 

nastala, že keď pán Izzeiri začal projektovať túto vec, sa obrátil na regionálny úrad, ktorý mu 

povedal, že sa fyzickým osobám nevyjadruje. Momentálne je to v takom štádiu, že aj keď má 

stavebné povolenie, hygiena mu otvorenie prevádzky nepovolí.    

 Pani poslankyňa Sujová za stavebnú komisiu uviedla, že podnet bol zaradený do podnetov 

aktualizácie ÚP, mesto sa tým bude zaoberať, je to síce zdĺhavý proces, ale spojí sa s pánom 

Tomalom a ak existuje rýchlejší spôsob, tak ho využijeme. 

 Pán poslanec Laskavý uviedol, že bol na stavebnom úrade ohľadne tejto žiadosti, vec riešil 

aj s vedúcim stavebného úseku aj s pani primátorkou. Je toho názoru, že verejné toalety by mali byť 

v informačnom centre.  

 

23. Interpelácie poslancov 

 Pán poslanec Laskavý uviedol, že podľa jeho informácií sa z kina sa vyváža stavebná suť, 

a tá sa nachádza na zbernom dvore. Vývoz odpadu má v krycom liste firma (ide o cca 300 ton), 

ktorá robí tieto práce. Opýtal sa pani primátorky, koľko je materiálu, už teraz vie, že nebude vedieť 

odpovedať, lebo sa tento odpad nevážil. Zamestnankyňa ZD povedala, že podľa nej sa tento odpad 

nevážil. Ďalej uviedol, že zmluva s víťazom má určité pochybenia. Ďalej uviedol, že na digitálnom 

meste našiel faktúru od iného dodávateľa na prípravu staveniska vo výške necelých 6 000 €. Pani 

primátorka uviedla, že to bolo mimo verejnej súťaže. Mesto oslovila niekoľko firiem o nacenenie 

PHZ, požiadavka bola urobiť z kina tanečnú sálu. Pri odstraňovaní šikmého hľadiska, sa pod 

betónom našla navezená stavebná suť, ktorú tam pravdepodobne navozili v čase prerábania kina. 

Pani primátorka uviedla, že ešte na pred stavebnými prácami mesto požiadalo o úpravu staveniska, 

odstránila sa guma z podlahy, sedačky, aby firma, ktorá príde robiť stavebné úpravy, mohla hneď 

začať s prácami. Pán poslanec Laskavý uviedol, že firma má v krycom liste uvedenú sumu za 

uskladnenie stavebného odpadu vo výške cca 14 000 €. Pani primátorka uviedla, dodávateľ musí 

k faktúre priložiť vážne lístky o likvidácii stavebnej suti a  že sa k tomuto vyjadrí písomne. 

 Pán poslanec Belička uviedol, že mesto podpísalo zmluvu o obchod so záujemcom, ktorý 

má podlžnosti. Opýtal sa, či je možné podpísať zmluvu s neplatičom. Je potrebné preveriť, či bola 

zmluva podpísaná nezákonne, alebo je to len banalita. Pani primátorka uviedla, že s neplatičom 

nemôžeme ísť do verejného obstarávania. V prípade nájomnej zmluvy to tak nie je.  
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24. Odpovede na interpelácie z predchádzajúceho MsZ 

 Pani primátorka uviedla, že na odpovede na interpelácie z predchádzajúceho MsZ 

odpovedala v bode Slovo pre občanov. Poslancom odpovedala aj písomne.  

 

25. 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 : 

 

doc. Ing. Andrea Sujová, PhD. , overovateľ             ................................................. 

 

Ing. Dušan Hancko , overovateľ                         ................................................. 
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Príloha č. 1 

 

SPRÁVA O PLNENÍ UZNESENÍ MSZ SLIAČ ZA ROK 2021 

 

Číslo Číslo Obsah uznesenia Vyhodnotenie plnenia Poznámka k 

uzn. bodu   vyhodnoteniu 
     

     

  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO konané dňa 28. júna 2021   

489. 3. Voľba návrhovej komisie Nevyhodnocuje sa 30.8.2021 

490. 4. Schválenie programu zasadnutia MsZ Nevyhodnocuje sa  

491. 5. Správa o plnení uznesení Nevyhodnocuje sa  

492. 5.1 Správa o plnení uznesení č.361/2020, č.362/2020, č.363/2020 Nevyhodnocuje sa  

493. 6. Vymenovanie nového poslanca MsZ Nevyhodnocuje sa  

494. 7. 

Záverečný účet mesta Sliač za rok 2020 a stanovisko hlavnej  

kontrolórky k ZÚ za rok 2020  Nevyhodnocuje sa  

495. 7. 

Záverečný účet mesta Sliač za rok 2020 a stanovisko hlavnej  

kontrolórky k ZÚ za rok 2020  Nevyhodnocuje sa  

496. 7. 

Záverečný účet mesta Sliač za rok 2020 a stanovisko hlavnej  

kontrolórky k ZÚ za rok 2020 V plnení  

497. 7. 

Záverečný účet mesta Sliač za rok 2020 a stanovisko hlavnej  

kontrolórky k ZÚ za rok 2020 

V plnení (prebytok 

zapájaný do rozpočtu)  

498. 8.1 

Stanovisko hlavnej kontrolórky k prijatiu návratných zdrojov 

financovania – prolongácia kontokorentného úveru Nevyhodnocuje sa  

499. 8. Prolongácia kontokorentného úveru 

Zmluva uzavretá, 

zverejnená  

500. 9. Správa hlavnej kontrolórky z kontrolnej činnosti Nevyhodnocuje sa  

501. 10. 

Dodatok č.1 k VZN č.06/2020 o nakladaní s komunálnym 

odpadom a drobným stavebným odpadom Vyvesené, zverejnené  

502. 11. Prevod majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Predkladá viceprim. 

na MsZ  

503. 12. 

Dodatok č.1 k VZN č.40/2015 o podmienkach predaja 

výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach Vyvesené, zverejnené  

504. 13. 

VZN č.02/2021 o podmienkach prenájmu nehnuteľného 

majetku mesta Sliač Vyvesené, zverejnené  

505. 14. 

VZN č.03/2019 o určení výšky príspevkov pre školy a školské 

zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Sliač – dodatok č.1 Vyvesené, zverejnené  

506. 15.1 Informácie o R2 Nevyhodnocuje sa  

507. 15. Informácie primátorky Nevyhodnocuje sa  
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Príloha č. 2 

Správa z kontrolnej činnosti za obdobie január – jún 2021 

V zmysle § 18 f ods. ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení predkladám 

mestskému zastupiteľstvu správu o kontrolnej činnosti za obdobie január – jún 2021.  

Zoznam vykonaných kontrol:  

Kontrolná činnosť za obdobie 1-6/2021 

 

Neukončené kontroly minulých období, ktoré boli ukončené v roku 2021:  

1) Kontrola vedenia kroniky mesta Sliač za obdobie 2003 – 2014 (Návrh správy 

odovzdaný dňa 22.4.2021) 

Kontrola bola ukončená návrhom správy, ktorý bol vedeniu mesta doručený dňa 22.4.2021.  

V rámci kontroly boli zistené nedostatky (chýbajúce zväzky za obdobie 1993 – 2002, niektoré 

zápisy neboli predložené mestskému zastupiteľstvu na prerokovania, v rámci kontroly hlavná 

kontrolórka získala od bývalého kronikára odpisy z kroniky za obdobie 2003-2014 – tie obdobia, 

ktoré boli schválené, bolo potrebné vytlačiť, zviazať a archivovať).  

Na základe zistených nedostatkov boli mestu navrhnuté odporúčania, ku ktorým mesto nemalo 

námietky. Hlavnej kontrolórke nebola doručená žiadna informácia o splnení navrhovaných 

opatrení, ani informácia o tom, že mesto v danej veci koná.  

Zo strany mesta bolo potrebné:  

- Dohľadať chýbajúce zväzky kroník za obdobie 1993 – 2002 a podať informáciu 

mestskému zastupiteľstvu 

- Vytlačiť a zviazať zápisy poskytnuté bývalým kronikárom mesta. 

- Predložiť neschválené návrhy zápisov do kroniky do príslušných komisií a na 

rokovanie mestského zastupiteľstva 

Pre úplnosť uvádzam tabuľku, ktoré zápisy do kroniky (podľa období) boli schválené mestským 

zastupiteľstvom a ktoré mestskému zastupiteľstvu predložené neboli:  

2005 Uznesenie  č. 24/2007 

2006 Uznesenie č. 78/2008 

2007 Uznesenie č. 117/2009 

2008 Uznesenie č. 137/2010 

2009 Nebolo predložené MsZ na schválenie 

2010 Uznesenie č.278/2013 

2011 Uznesenie č.91/2015 

2012 Uznesenie č. 235/2016 

2013 Nebolo predložené MsZ na schválenie 

2014 Nebolo predložené MsZ na schválenie 

 

2) Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti použitia verejných zdrojov v MŠ na 

ul. Cikkerovej za obdobie od 1.1.2018 do 30. 6.2020 (kontrola ukončená správou dňa 

16.6.2021) 

Kontrola bola ukončená správou, nedostatky zistené neboli.   

V súvislosti s výkonom kontroly školských zariadení uvádzam nasledovnú informáciu:  

Požiadala som o stanovisko Ministerstvo školstva, či môžu byť z vlastných príjmov školských 

zariadení (peniaze od rodičov za školné) hradené kapitálové výdavky týchto školských zariadení. 

V júni 2021 bolo zmenené VZN , kde bolo toto pravidlo financovania v rámci samosprávy mesta 

Sliač schválené. Ministerstvo školstva vo svojom stanovisku uvádza, že v rámci školských zariadení 

je možné financovať kapitálové výdavky z finančného príspevku (toto však musí byť schválené 
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mestským zastupiteľstvom). A teda príslušné VZN nie je v rozpore so školským zákonom.  

Kontroly vykonané na základe plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021 

1) Kontrola zameraná na kontrolu finančného okruhu – porovnanie pohybu finančných 

prostriedkov na bankových účtoch a v pokladni mesta Sliač za rok 2020 a údajov 

vykázaných vo výkaze FIN 1-12 k 31.12.2020. Správa doručená 22.4.2021.  

Kontrola bola vykonaná na základe plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021. Kontrolou 

neboli zistené nedostatky a bola ukončená Správou z finančnej kontroly.  

 

2) Kontrola odstránenia nedostatkov z vykonaných kontrol za obdobie 2019-2020  

Cieľom -  kontrola prijatých opatrení z vykonaných kontrol v období 2019 a 2020.  

Vykonané kroky:  

- Ku každej kontrole bola spísaná výzva na predloženie písomného zoznamu opatrení 

prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku 

z vykonanej kontroly (doručená dňa 22.4.2021), určená lehota – do 5.5.2021 

- Dňa 29.4.2021 požiadala primátorka mesta o predĺženie lehoty na predloženie 

zoznamov prijatých opatrení a zároveň o opravu nesprávností, ktoré výzvy obsahovali 

- Hlavná kontrolórka nesprávnosti opravila a odovzdala na sekretariát (chyby sa týkali 

výzvy č. 1298/2021 – kontrola správnosti a vyplatenie odmien architekta – písomnosť 

bola opravená a odovzdaná na sekretariát dňa 27.4.2021 

- Lehota na predloženie zoznamov prijatých opatrení však hlavnou kontrolórkou nebola 

predĺžená.  

- Dňa 5.5.2021 mi bol primátorkou mesta doručený list s oznámením,  že do 15.5.2021 je 

pripravená „správu predložiť“.  

- Zoznam prijatých opatrení som však ku dňu spísania tejto správy nedostala. Na základe 

tejto skutočnosti vykonám kontrolu odstránenia nedostatkov bez predloženého 

zoznamu, na základe vlastných pomôcok.  Pozitívne hodnotím, že na rokovanie 

mestského zastupiteľstva dňa 16.9.2021 je predložený bod Zmarené investície, nakoľko 

prehodnotenie projektových dokumentácií evidovaných na obstaraných investíciách 

mesta som odporučila v správe z kontroly týkajúcej sa kontroly účelnosti, efektívnosti 

a hospodárnosti použitia verejných zdrojov pri obstaraní projektovej dokumentácie na 

rekonštrukciu kina Hron.  

 

3) Kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 

Cieľom kontroly bola kontrola  

1) Kontrola vybraných odpovedí na žiadosti o sprístupnenie informácií v zmysle zákona 

o slobodnom prístupe k informáciám 

2) Kontrola vykonávania povinného zverejňovania verejne prístupných dokumentov 

mesta v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám  

Vykonané kroky:  

- Kontrola v zmysle bodu dva bola vykonaná, je spísaný návrh správy, nakoľko boli 

zistené nedostatky, zatiaľ nebol doručený vedeniu mesta. Po doručení vedeniu mesta 

bude kontrola predložená mestskému zastupiteľstvu.  
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V rámci kontrolnej činnosti v období 1. polroka som sa zaoberala zverejňovaním na 

webovom sídle mesta (kontrola zverejňovania a platnosti VZN o určení výšky dotácie 

na prevádzku a na mzdy na žiaka, zverejňovanie uznesení a rozpočtových opatrení ako 

súčastí uznesení). Na tieto skutočnosti som upozorňovala aj v rámci stanovísk 

k rozpočtovým opatreniam.  

- Kontrola v zmysle bodu 1 vykonaná nebola, nakoľko som bola vedením mesta písomne 

upozornená (listom dňa 6.5.2021) o tom, že kontrola odpovedí na žiadosti v zmysle 

zákona o slobodnom prístupe k informáciám nie je v kompetencii hlavného kontrolóra.  

- Požiadala som o stanovisko ministerstvo vnútra ako aj portál www.vssr.sk, kde mi 

potvrdili upozornenie vedenia mesta bolo oprávnené.  

- Z uvedeného dôvodu táto časť kontroly vykonaná nebola.  

- Kontrola bola vykonávaná priebežne od mája 2021 a dokončovaná v mesiaci júl 

a august 2017.  

 

4) Kontrola čerpania rozpočtu na programe 1 so zameraním na kontrolu vyplácania 

odmien na základe o dohôd  vykonaní práce a dohôd o pracovnej činnosti 

- Kontrola je rozpracovaná, bol zistený dôvod navýšenia výdavkov na dohody 

o mimopracovnej činnosti. Zostáva mi odkontrolovať jednotlivé osobné spisy, o ktoré 

som písomne požiadala dňa 5.5.2021.   

Kontroly vykonané z vlastného podnetu, na základe poznatkov, o ktorých sa dozvedela hlavná 

kontrolórka pri výkone činnosti 

1) Kontrola vykonania rozpisu rozpočtu mesta Sliač na rok 2021 v informačnom systéme 

finančnej správy RIS SAM 

Kontrola bola vykonaná z vlastného podnetu,  nakoľko Rozpočet mesta Sliač na rok 2021 

nebol v systéme štátneho výkazníctva RIS SAM nahratý tak, ako bol schválený mestským 

zastupiteľstvom dňa 14.12.2020, čím došlo k porušeniu ustanovení zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. O tejto skutočnosti bol spísaný návrh 

správy, ktorý bol vedeniu doručený dňa 26.1.2021.  

V tomto prípade mesto odporúčania hlavnej kontrolórky prijalo a nedostatky odstránilo. Hlavnej 

kontrolórke bol doručený zoznam splnených opatrení a následne bola vykonaná kontrola 

odstránenia nedostatkov (Správa č.j. 1602/2021 zo dňa 21.4.2021).  

 

2) Kontrola zameraná na zverejnenie a platnosť Všeobecne záväzného nariadenia 

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

a dieťaťa školského zariadenia č. 10/2019 (dátum doručenia návrhu správy dňa 

10.2.2021) 

Kontrola bola vykonaná z vlastného podnetu z dôvodu náhodne zistenej skutočnosti, že 

dodatok ku VZN č. 10/2019 o určení dotácie na prevádzku a na mzdy žiaka ZUŠ, dieťaťa 

v materskej škole a dieťaťa školského zariadenia schválený dňa 14.12.2020 nebol odo dňa 

svojej účinnosti 1.1.2021 do 31.1.2021 v zmysle ustanovenia § 6 ods. 9 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení zverejnený na webovom sídle mesta Sliač.  

Následne bolo zistené, že dokumenty súvisiace s týmto VZN tj.uznesenia zverejnené na 

webovom sídle mesta majú zmätočné znenie.  

http://www.vssr.sk/
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Hlavná kontrolórka uložila mestu opatrenia na odstránenie nedostatkov tak, aby tieto 

predmetné verejne dostupné dokumenty neboli zmätočné.  

Nakoľko nedostatky zistené kontrolou zistené neboli odstránené bol na okresnú prokuratúru 

vo Zvolene podaný podnet vo veci prešetrenia platnosti VZN a postupu mesta pri 

predkladaní materiálov poslancom na rokovanie mestského zastupiteľstva.  Okresná 

prokuratúra podnet odložila a vyhodnotila ho ako nedôvodný so zdôvodnením:  

a) Zverejňovanie, resp. nezverejňovanie schválených nariadení na webovom sídle mesta 

nevyvoláva žiadne právne účinky, aj keď možno súhlasiť, že nepochybne plní účel 

informovanosti verejnosti. Z uvedených dôvodov nie je možné mestu Sliač vytknúť 

porušenie právnej povinnosti, ktorá by zakladala neplatnosť dodatku č. 1 a č. 2.  

b) Chyby v písaní – v kontexte povahy pochybení (pisárske chyby) poukázala prokurátorka na 

ustanovenie § 20 os. 4 zákona o prokuratúre, podľa ktorého prokurátor pri výkone dozoru 

nad dodržiavaním zákonov a ostatných všeobecne závúzných právnych predpisov orgánmi 

verejnej správy dbá na to, aby svoje zákonné povinnosti aktívne plnili predovšetkým 

kontrolné orgány. Z podnetu, jeho príloh ale aj z písmností predložených mestom Sliač 

vyplýva, že k takejto ingerencii z titulu postavenia hlavného kontrolóra už došlo a bola 

vykonaná náprava.  

c) K veci predkladania materiálov poslancov mestského zastupiteľstva na jeho rokovanie – táto 

časť podnetu nebola predmetom vecného preskúmania prokurátorom, nakoľko nepodliehajú 

dozorovej pôsobnosti prokurátora (§ 20 ods. 2 zákona o prokuratúre. Riadenie práce 

obecného úradu je výhradnou kompetenciou primátora mesta a prednostu mestského úradu. 

V neposlednom rade mestský úrad podlieha aj kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra.   

 

Zákonné povinnosti hlavnej kontrolórky 

1) Kontrola návrhu záverečného účtu za rok 2020, vypracovanie pripomienok k záverečnému 

účtu a vypracovanie stanoviska k návrhu záverečného účtu za rok 2020 

2) Prepočet úverovej zadĺženosti mesta a vypracovanie stanoviska k prijatiu návratných 

finančných zdrojov (kontokorent) 

3) Vypracovanie Správy z kontrolnej činnosti za rok 2020 

Pravidelné kontroly v zmysle plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021 

1) Kontrola vybraných finančných operácií vykonaných v roku 2020 – podklady boli použité 

v stanovisku hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu za rok 2020.  

2) Priebežná kontrola čerpania rozpočtu za rok 2021, vrátane kontroly návrhov rozpočtových 

opatrení + vypracovanie stanovísk k rozpočtovým opatreniam.  

Správa z kontrolnej činnosti za obdobie júl – august 2021 

Kontrolná činnosť za obdobie 7-8/2021 

Z dôvodu podaní adresovaných hlavnej kontrolórke bola v tomto období kontrolná činnosť 

zameraná na vybavovanie sťažností, kontrolu vybavenosti sťažností a kontrolu vedenia evidencie 

sťažností.  

1) Vybavenie sťažnosti vo veci plnenia zákonnej povinnosti mesta starať sa o pozemky vo 

vlastníctve mesta a udržiavať ich v nezaburinenom stave a vo veci (ne)starostlivosti o kultúrnu 

časť zelene kombinovanú so sklami pri Bistre Pohoda.  

2) Zároveň bola dňa 6.7.2021 hlavnej kontrolórke doručená žiadosť fyzickej osoby o kontrolu 

postupu pri vybavovaní sťažnosti.  
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Na základe tohto podnetu bola vykonaná kontrola vo veci preverenia postupu pri vybavovaní 

sťažnosti ako aj kontrola evidencie sťažností. Návrh správy z vykonanej kontroly bol doručený 

dňa 29.7.2021. 

Kontrola pripravovaných rozpočtových opatrení č. 4 a č. 5/2021 predkladaných na posúdenie 

finančnou komisiou.   

Vypracovanie žiadosti o stanovisko vo veci vykonania verejného obstarávania – obstaranie kotlov 

v nájomných bytoch na Topoľovej ulici (na základe kontroly čerpania rozpočtu za rok 2021) 

Zoznam neukončených kontrol:  

Kontrola vybraných druhov pohľadávok vykázaných 

k 31.12.2018 

Táto kontrola ešte vykonaná nebola.  

Kontrola a dodržiavanie zmlúv o nájme mestského 

majetku (nájomné zmluvy, ktoré súvisia s využívaním 

mestských pozemkov a budov) 

Kontrola je rozpracovaná a z dôvodu 

zistených nedostatkov bude 

vypracovaný návrh správy.  

Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti 

vynakladania verejných prostriedkov na prevádzku a na 

mzdy na úseku služieb obyvateľstvu za rok 2018 

Táto kontrola ešte vykonaná nebola.  

Kontrola hospodárenia mesta pri príprave územia IBV 

JUH (porovnanie príjmov z predaja pozemkov 

a výdavkov spojených s prípravou tohto územia).  

Kontrola rozpracovaná, nedostatky 

zatiaľ zistené neboli.  

Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti 

použitia verejných zdrojov v MŠ SNP za obdobie od 

1.1.2018 do 30.6.2020 

Kontrolou boli zistené nedostatky, bude 

spísaný návrh správy. Kontrola je 

rozpracovaná.  

Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti 

použitia verejných zdrojov v ZŠ (ŠKD a ŠJ) za obdobie 

od 1.1.2018 do 30.6.2020 

Kontrola je rozpracovaná, nedostatky 

zatiaľ zistené neboli.  

 

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

nasledujúcu správu o výsledkoch z kontrolnej činnosti ku dňu konania zastupiteľstva:  

 

Správa z kontroly postupu pri vybavovaní sťažností a kontrola vedenia evidencie sťažností 

Kontrolovaný subjekt  Mesto Sliač, Letecká 1, 962  31 Sliač 

Kontrolované 

obdobie 

Rok 2021 

 

 

 

Cieľ kontroly 

Overiť objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so 

všeobecne záväznými predpismi so zameraním dodržiavanie ustanovení 

Zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej 

len zákon o sťažnostiach).  

Dôvod vykonania 

kontroly  

 

 

 

Hlavnej kontrolórke bola dňa 6.7.2021 doručená žiadosť fyzickej osoby 

o kontrolu postupu pri vybavovaní jej sťažnosti. Na základe tejto žiadosti 

bolo zistené, že mesto pri vybavovaní sťažností podaných v zmysle zákona 

o sťažnostiach nepostupovalo zákonom daným postupom a  zamestnanci 

mesta nie sú informovaní a poučení o povinnosti a spôsobe vedenia 

centrálnej evidencie sťažností v zmysle § 10 zákona o sťažnostiach. 

Evidencia sťažností je vedená iba v informačnom systéme Memphis správa 

registratúry, táto evidencia však nespĺňa zákonné náležitosti v zmysle § 10 

zákona o sťažnostiach.  
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Výsledky kontroly  

Označenie konkrétnych ustanovení, ktoré boli porušené a opis zistených nedostatkov: 

 

Porušenie § 13 ods. 1 zákona o sťažnostiach – Sťažnosť fyzickej osoby nebola vybavená 

v zákonnej lehote 60 pracovných dní 

Porušenie § 19 a § 20 zákona o sťažnostiach – podľa predloženej dokumentácie je zrejmé že 

sťažnosť fyzickej osoby prešetrovaná bola a bola pripravená aj odpoveď, ktorá však nenapĺňala 

náležitosti oznámenia o vybavení sťažností tak ako je určené v § 20 zákona o sťažnostiach 

a nebola vypracovaná zápisnica o prešetrení sťažnosti (§ 19 zákona o sťažnostiach) 

Porušenie § 10 zákona o sťažnostiach a smernica mesta Sliač o vedení a vybavovaní sťažností – 

v súčasnosti nie je na Mestskom úrade Sliač vedená centrálna evidencia sťažností v členení tak 

ako to určuje zákon o sťažnostiach.  

Správa z kontroly bola spísaná hlavne preto, že na meste ku dňu spísania návrhu správy 

nebola vedená evidencia sťažností.  

Návrhy odporúčaní na nápravu zistených nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku 

Odporúčanie č. 1 

Dokončiť vybavenie sťažnosti pána Mária Lukáča bytom Sielnica 152, 962 31 Sliač vo veci 

postupu príslušníkov Mestskej polície mesta Sliač. Vypracovať dokumentáciu, ktorú si vyžaduje 

zákon o sťažnostiach (zápisnicu o prešetrení sťažnosti - § 9 zákona o sťažnostiach a oznámenie 

o vybavení sťažnosti - § 10 zákona o sťažnostiach). Odpoveď je sťažovateľovi potrebné zaslať do 

elektronickej schránky, nakoľko ju má aktivovanú.  

Odporúčanie č. 2 

Spísať evidenciu sťažností za rok 2021. Dohľadať centrálnu evidenciu sťažností, ktorá bola 

vedená elektronicky v exceli od roku 2014 a doplniť aj zvyšné chýbajúce obdobia.  

Odporúčanie č. 3 

Zabezpečiť archiváciu centrálnej evidencie sťažností .  

Odporúčanie č. 4 

Oboznámiť zamestnancov mestského úradu:  

-  vo všeobecnosti so zákonom o sťažnostiach 

- ktoré sťažnosti je potrebné prešetrovať v zmysle zákona o sťažnostiach 

- o postupe vybavovania sťažností 

- poučiť zamestnankyne sekretariátu o povinnosti viesť centrálnu evidenciu sťažností 

(prípadne doplniť túto povinnosť do pracovnej náplne) 

Stanovené lehoty:  

Lehota na podanie námietok k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam alebo 

opatreniam:  

Termín: 20.8.2021 

Lehota na podanie námietok k stanoveniu lehoty: 

- na predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu zistených 

nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku  

- na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení 

Termín: 16.8.2021 

Lehota na predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu zistených 

nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku.  

Termín: 25.8.2021 

Lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení:  

Termín: 30.9.2021 
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Stanovisko  
primátorky mesta k Správe hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly postupu pri vybavovaní 

sťažností a kontroly vedenia evidencie sťažností  
odoslané 13.9.2021 HK Mesta Sliač sp.š50-7686/2021 

 
Správa o neplánovanej kontrole sťažnosti pána Mária Lukáča zo dňa 6.7.2021, doručenej 

hlavnej kontrolórke mesta, vychádza z neúplne zisteného skutkového stavu a následne jeho 
nesprávneho právneho posúdenia. Navrhnuté odporúčania nie sú v súlade so 

skutočnosťou. 
   

Odôvodnenie 
I. Sťažnosť č. 02/2021zo dňa 29.6.2021 

 Dňa 6. júla 2021 bola do e- schránky mesta Sliač doručené elektronické podanie Mária 
Lukáča, Sielnica 125, Sliač 962 31 (č.6665/2021), zo dňa 29. júna 2021, označené ako 
sťažnosť a zaregistrované v centrálnej evidencii sťažností pod číslom 2/2021. Sťažnosť bola 
adresovaná hlavnej kontrolórke mesta.  
 Sťažovateľ v sťažnosti uvádza :  
 „V mesiaci február 2021 som ako občan podal sťažnosť na postup príslušníkov MsP mesta 
Sliač, vo vzťahu k plneniu ich úloh dňa 30.01.2021. Moju sťažnosť som riadne označil, 
odôvodnil a podal elektronicky prostredníctvom mojej elektronickej schránky do elektronickej 
schránky mesta, čím som podľa môjho názoru splnil všetky formálne náležitosti na riadne 
podanie sťažnosti podľa § 5 zákona č. 9/2010 z. Z. o sťažnostiach.  
 Nakoľko som do dnešného dňa, čo je už viac ako 4 mesiace od podania mojej sťažnosti 
nebol informovaný o vybavení mojej sťažnosti a rovnako nemám ani vedomosť o predĺžení 
lehoty na jej vybavenie týmto si dovoľujem podať sťažnosť proti vybaveniu mojej sťažnosti 
podľa § 22 zákona, nakoľko moja sťažnosť nebola vybavená vôbec, čo však nie je v súlade so 
zákonným postupom vybavovania sťažností.“ 

 Sťažnosť bola vybavená v súlade s §13 ods. 1 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach ešte 
pred uplynutím zákonnej lehoty (60 pracovných dní). Zápisnica v súlade s §19 zákona 
o sťažnostiach bola spísaná 26.7.2021. Sťažovateľ bol informovaný o výsledku vybavenia jeho 
sťažnosti 27. 7. 2021, tak ako žiadal do jeho e-schránky.  
 Všetky informácie o výsledkoch prešetrenia sťažnosti 2/2021 boli k dispozícii hlavnej 
kontrolórke minimálne od 27.7.2021 v čase vypracovania správy, návrhu opatrení a jej zaradenia 
do programu rokovania MsZ. V prílohe stanoviska prikladám Oznámenie sťažovateľovi a Zápisnicu 
o prešetrení sťažnosti. Sťažnosť bola kvalifikovaná ako opodstatnená. 
 V tejto časti odmietam navrhované odporúčanie č. 1, ktoré je v kontexte tejto sťažnosti 
neopodstatnené. 
 

II. Sťažnosť č. 01/2021 

 Dňa 9. februára 2021 bola do e- schránky mesta Sliač doručené v elektronickej podobe 
podanie Mária Lukáča, Sielnica 125, Sliač 962 31 (č.603/2021), ktoré bolo vyhodnotené ako 
sťažnosť a zaregistrované v centrálnej evidencii sťažností pod číslom 1/2021. 
 Sťažovateľ sa sťažuje na postup príslušníkov mestskej polície pri zisťovaní a prerokúvaní 
dopravného priestupku v blokovom konaní, ktorého sa mali dopustiť 30. januára 2021 tým, že 
dočasne (počas ATG testovania) parkoval svojim osobným vozidlom ZV232DU na mieste 
označenom dopravnou značkou „Zákaz vjazdu“ s dodatkovou tabuľkou „Okrem vozidiel MsÚ 
Sliač“. 
 V sťažnosti nepopiera spáchanie priestupku, ale poukazuje na nevhodné správanie 
a pracovné postupy službu konajúceho príslušníka mestskej polície. Podstatné tvrdenia sťažnosti : 

1. .... príslušník mestskej polície skočil pred pohybujúce sa vozidlo čím ohrozil nielen svoje 
zdravie, ale aj osobu, ktorá bola s ním vo vozidle, pričom podľa jeho názoru príslušník 
nemal zákonné oprávnenie vozidlo zastavovať.... 
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2. .... nedostatočná hygienická výbava príslušníkov pri preberaní podávaných dokladov 
(občiansky preukaz, vodičský preukaz, technický preukaz) 

3. .... príslušník bol v komunikácii pri vyžadovaní dokladov, vysvetľovaní prečo vozidlo 
zastavil, následne pri ukladaní sankcie v blokovom konaní za dopravný priestupok 
arogantný a hrubo vystupoval z pozície moci, jeho postup považuje za urážlivý, 
dehonestujúci a diskriminačný... 

4. .... rozdielny prístup príslušníkov mestskej polície pri riešení rovnakých priestupkov iných 
vodičov, ktorí tak isto parkovali v zákaze vjazdu .... 

5. .... prečo mu  bol uložený za dopravný priestupok peňažný trest a ostatným vodičom len 
napomenutie, o ktorom ho na jeho otázku informoval príslušník mestskej polície .... 

6. .... dokument, ktorý obdržal neobsahuje informácie na úhradu pokuty (číslo účtu, variabilný 
symbol alebo akékoľvek iné informácie o možnostiach úhrady pokuty)... 

 Táto sťažnosť bola prešetrená v zákonnej lehote podľa § 13 ods. 1 zákona o sťažnostiach 
(15. 3. 2021), ale zápisnica o prešetrení nebola spísaná a výsledok nebol oznámený sťažovateľovi 
v zákonnej lehote.  
 Zápisnica bola spísaná dodatočne a oznámenie doručené sťažovateľovi 27.7.2021. 
Sťažnosť bola kvalifikovaná ako neopodstatnená. V prílohe stanoviska prikladám Zápisnicu 
a Oznámenie sťažovateľovi.  
 V tejto časti je zistenie kontroly pravdivé – sťažnosť nebola vybavená v zákonnej lehote. Vo 
veci tejto sťažnosti však nie je potrebné prijímať žiadne opatrenie. 
 

III. Správa tvrdí, že mesto nemá založenú a vedenú evidenciu sťažností podľa § 10 zákona 

o sťažnostiach 

 Toto zistenie je v rozpore so skutočnosťou. V centrálnej registratúre je osobitná evidencia 
sťažností podľa zák. č. 9/2010 Z. z. s osobitne prideľovanými registračnými číslami. Nie je síce 
v štruktúre požadovanej zákonom, ale obsahuje všetky podstatné informácie o došlej sťažnosti 
a sťažovateľovi. Mesto, okrem tejto centrálnej registratúry, má od 1. januára 2021 osobitnú 
evidenciu došlých sťažností v riadne autorizovanom zošite. Navrhované odporúčanie č. 2 nemá 
opodstatnenie. Pravdou je, že mesto nemalo od 1.1.2010 založenú a vedenú evidenciu sťažností 
v zmysle zákona. Nebola založená ani na základe internej smernice z roku 2017. 
 Od 1.1.2019 do 9.2.2021 mestu nebola doručená ani jednu sťažnosť fyzických alebo 
právnických osôb v režime zákona o sťažnostiach. V uvedenom období registruje 3 podania, síce 
označené ako sťažnosť, ale podľa svojho obsahu boli riešené v režime iných právnych predpisov 
(§5 Obč. zák.). Nie podľa zákona o sťažnostiach. Odporúčanie č. 2 nemá opodstatnenie v tej časti, 
v ktorej navrhuje spísať evidenciu sťažností za rok 2021.  

IV. Záver 
 Obe sťažnosti boli vybavené a nevidím dôvod, aby na základe sťažnosti fyzickej osoby bola 
v programe 25. zasadania MsZ osobitná správa o ich šetrení, pretože tak ako je správa 
koncipovaná je správou o výsledkoch kontroly prešetrenia konkrétnych sťažností a jeho súladu so 
zákonom o sťažnostiach. V schválenom pláne práce na I. polrok 2021 nebola kontrola 
dodržiavania internej smernice z roku 2017 o vybavovaní sťažností. Okrem toho sťažnosť bola 
o právach a povinnostiach fyzickej osoby.  
 Agenda zákona č.9/2010 Z. z. o sťažnostiach je preneseným výkonom štátnej správy na 
samosprávne orgány obcí a miest. Nemôže byť predmetom kontrolnej činnosti kontrolórky mesta 
v konkrétnom prípade. Predmetom kontroly môže byť len interná smernica mesta o sťažnostiach 
z roku 2017. Podľa § 18d ods. 3 zákona o obecnom zriadení kontrolná činnosť podľa odseku 1 sa 
nevzťahuje na konanie, v ktorom v oblasti verejnej správy obec rozhoduje o právach, právom 
chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb. 
 Ale predovšetkým, v správe je konštatované, že bola spísaná hlavne preto, že mesto nemá 
ku dňu spísania správy vedenú evidenciu sťažností. Toto tvrdenie a zistenie je nepravdivé a preto 
nie je dôvod správu prerokovať v mestskom zastupiteľstve. Navrhujem správu stiahnuť z programu 
25. zasadania. 
V Sliači, 13.9.2021 
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Príloha č. 3 

Návrh plánu kontrolnej činnosti  

na obdobie 2. polrok 2021 

Podľa § 18f zákona o č. 369/1990 Zb.  

Tématické kontroly:  

 

1) Kontrola čerpania rozpočtu na programe 1 so zameraním na kontrolu vyplácania 

odmien na základe dohôd o vykonaní práce a dohôd o pracovnej činnosti za obdobie 

roku 2020 

2)  Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti použitia verejných zdrojov pri 

obstaraní   

a) Administratívnej podpory pri celoplošnom testovaní (rok 2021)  

b) Kotlov v nájomných bytových domoch na Topoľovej ulici (rok 2021) 

 

Pravidelné kontroly:  

Kontrola vybraných finančných operácií vykonaných v roku 2021 – výsledky budú použité 

ako podklad pre spracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu na rok 2022 ako aj návrhu 

záverečného účtu za rok 2021.  

Kontrola plnenia vybraných uznesení mestského zastupiteľstva (so zameraním hlavne na 

dosledovanie vysporiadania finančných vzťahov a doplnenia rezervného fondu a peňažných 

fondov v zmysle schváleného záverečného účtu za rok 2020, zverejňovanie rozpočtových 

opatrení v plnom znení, kontrola reálneho plnenia rozhodnutí mestského zastupiteľstva). 

Kontrola vykonania rozpisu schváleného rozpočtu na rok 2021 v systéme RIS SAM.   

Kontrola navrhovaných rozpočtových opatrení pred ich schválením mestským 

zastupiteľstvom (výstup pre zastupiteľstvo = stanovisko hlavného kontrolóra 

k navrhovaným rozpočtovým opatreniam)  

 

Zákonné povinnosti:  

Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2022 – príprava 

stanoviska bude zahŕňať podrobný prepočet určenia dotácií na prevádzku a na mzdy 

školských zariadení.  

Správa z kontrolnej činnosti za rok 2021 

 

Ostatné kontroly:  

Kontroly vykonávané na základe uznesení mestského zastupiteľstva    

Kontroly vykonávané na základe podnetu primátora mesta, ak vec neznesie odklad 

Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavná 

kontrolórka dozvedela pri výkone svojej činnosti 

 

Neukončené kontroly minulých období:  

 

Kontrola vybraných druhov pohľadávok vykázaných 

k 31.12.2018 

Táto kontrola ešte vykonaná 

nebola.  

Kontrola dodržiavania zmlúv o nájme mestského 

majetku (nájomné zmluvy, ktoré súvisia 

s využívaním mestských pozemkov a budov) 

Kontrola je rozpracovaná 

a z dôvodu zistených nedostatkov 

bude vypracovaný návrh správy 
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Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti 

vynakladania verejných prostriedkov za rok 2018 na 

prevádzku a na mzdy na úseku služieb  

Táto kontrola ešte vykonaná 

nebola.  

Kontrola hospodárenia mesta pri príprave územia 

IBV JUH (porovnanie príjmov z predaja pozemkov 

a výdavkov spojených s prípravou tohto územia) 

Kontrola rozpracovaná, nedostatky 

zatiaľ zistené neboli.  

Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti 

použitia verejných zdrojov v MŠ SNP za obdobie od 

1.1.2018 – do 30.6.2020 

Kontrolou boli zistené nedostatky, 

kontrola bude ukončená návrhom 

správy.  

Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti 

použitia verejných zdrojov v ZŠ (ŠKD a ŠJ) za 

obdobie od 1.1.2018 – do 30.6.2020 

Kontrola je rozpracovaná, 

nedostatky zatiaľ zistené neboli. 

V rámci kontroly HK požiadala 

o stanovisko MŠ vo veci 

financovania kapitálových 

výdavkov z vlastných príjmov 

školských zariadení.  
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Príloha č. 4 

VÝZVY - Dôvodová správa 

Nenávratné finančné príspevky, ktoré môže mesto Sliač získať z nižšie uvedených výziev by 

pomohli mestu finančne pokryť potreby – odstrániť zatápanie časti Sliača Za traťou, zrekonštruovať 

bývalú kotolňu na ul. Rybárskej, zabezpečiť povinnú legislatívou stanovenú kybernetickú 

bezpečnosť, zatepliť a vymeniť nefunkčné kúrenie v budovách mesta, a iné investície, ktoré 

v opačnom prípade bude musieť mesto  hradiť z vlastných finančných zdrojov.  

1. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný 

program Kvalita životného prostredia vyhlásilo: 

62. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej 

krajine 
Prioritná os: 2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred 

povodňami 

Špecifický cieľ: 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy 

Kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2020-62 

Termín predloženia žiadosti:   do 31.12.2021 

a. 67. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na podporu budovania 

environmentálnych centier za účelom realizácie informačných aktivít v oblasti adaptácie na 

zmenu klímy.  

Prioritná os: 2 Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred 

povodňami 

Investičná priorita: 2.1 Podpora investícií na prispôsobovanie sa zmene klímy vrátane 

ekosystémových prístupov 

Špecifický cieľ: 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy 

Kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2021-67 

Termín predloženia žiadosti:   do 29.10.2021 

2. Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný 

program Kvalita životného prostredia vyhlásila 68. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú 

na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov. 

Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch 

Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov 

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2021-68 

Termín predloženia žiadosti:   do 29.10.2021 

3. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný 

regionálny operačný program vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti s 

pandémiou COVID-19 v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program 

(ďalej len „IROP”)  

Prioritná os: 7. REACT-EÚ  

Investičná priorita: 7.1 - Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a 

príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva  

Špecifický cieľ: 7.7: Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii  

Kód výzvy: IROP-PO7-SC77-2021-75 
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Termín predloženia žiadosti:   do 11.11.2021 

4. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako 

Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 v 

zastúpení Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky ako Riadiaceho orgánu pre 

Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 vyhlásilo výzvu na predkladanie 

Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na  „Rozvoj governance 

a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS“ 

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť 

Investičná priorita: 2c) Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, 

elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického 

zdravotníctva 

Špecifický cieľ: 7.9 Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti 

Kód výzvy: OPII-2021/7/16-DOP  

Termín predloženia žiadosti:   do 06.11.2021 

 

5. Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu ako 

Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 v 

zastúpení Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky ako Riadiaceho orgánu pre 

Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 vyhlásilo výzvu na predkladanie 

Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na „Moderné 

technológie“ 
Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť 

Investičná priorita: IP 2c) Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, 

elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického 

zdravotníctva 

Špecifický cieľ: 7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov 

                            7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami  

Kód výzvy: OPII-2020/7/11-DOP 

Termín predloženia žiadosti:   - 

Vo všetkých výzvach je financovanie celkových oprávnených výdavkov projektov nasledovné: 

95% - poskytovateľ 

5% - vlastné zdroje žiadateľa 
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Príloha č. 5 

 

Spis č.           283/2021

Záznam č.  7712/2021   

               Príloha č.1 k Uzneseniu č. 523/2021

Zdroj EK Zmena Po zmene

41 111 19 504,00 2 084 964,00

111 312012 8 224,70 8 224,70

72c 311 600,00 600,00

111 312001 11 705,00 131 470,00

41 223001 -540,00 41 283,00

71 453 1 800,00 1 800,00

71 456002 600,00 600,00

131K 453 24,95 72 039,56

111 312 330,95 330,95

72j 315 1 400,00 1 400,00

111 312012 2 000,00 2 000,00

111 312001 286,40 286,40

41 221004 1 100,04 3 100,04

111 456005 -23 000,00 0,00

111 456002 14,00 14,00

41 292012 4 087,75 4 087,75

41 292006 7 062,14 7 112,14

41 212003 560,00 210 560,00

41 229005 189,00 189,00

41 212003 -4 000,00 26 000,00

41 212003 8 400,00 38 900,00

41 212003 -6 500,00 23 500,00

41 212003 3 400,00 35 400,00

41 212003 2 700,00 37 700,00

41 223003 10 000,00 30 000,00

ľ 41 292027 -3 873,59 11 176,41

41 292012 41 497,20 42 097,20

87 572,54 2 814 835,15

87 572,54 5 671 815,90

0,00

5 671 815,90      

35 000,00 úprava  príjmu za nájom Rybárska 1690

20 000,00 úprava  príjmu za predaj stravy dôchodcom

zapojenie príjmu za IOMO

poistné plnenie- zapojenie do rozpočtu

prijaté platby z prenájmu športovej haly - zapojenie do rozpočtu

prijaté poplatky za znečistenie ovdzušia -zapojenie do rozpočtu

úprava  príjmu za nájom Topoľová 35

úprava  príjmu za nájom Topoľová 36

úprava  príjmu za nájom Rybárska 48

úprava  príjmu za nájom Rybárska 1582

zníženie rozpočtovaných príjmov z vyúčtovania bytových a 

nebytových priestorov

zapojenie prijatých platieb z dobropisov600,00

0,00

0,00

0 zapojenie prijatých zábezpek z r. 2020 do rozpočtu

Poplatky a platby

Prostriedky z prech.rokov

prijaté platby z dobropisov na stredisku DSS- zapojenie do rozpočtu

zapojenie prijatých zábezpek z r. 2021 do rozpočtu

transfer pre ZŠ - digitalizácia

príspevok zo ŠR na úpravu vojnových hrobov a pamätníkov

Príjmové finančné operácie 0

Prostriedky z min. rokov 72 014,61 prijaté finančné prostriedky z r. 2020 na rodinné prídavky

Transfery od subjektov nezaradených 

vo VS
0,00 finančná podpora DPO SR (dobrovoľní hasiči)

Rodinné prídavky-ŠR

prijaté poplatky za hrobové miesta - zapojenie do rozpočtu

0,00
prijaté prostriedky  na rodinné prídavky v r.2021- zapojenie do 

rozpočtu

Tuzemské bežné tranfery

zníženie rozpočtu na IOMO - úprava na reálne čerpanie

Príjmové finančné operácie

Príjmy z dobropisov (DSS)

0,00

Transfery v rámci VS 0,00

Mesto Sliač

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 4/2021

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

uznesením č.523/2021 na základe  hlasovania poslancov MSZ dňa 16.09.2021.

Názov Pred zmenou Komentár

Príjmová časť :

Výnos dane pre samosprávu 2 065 460,00
úprava rozpočtu na úroveň schváleného rozpočtu pre Sliač na r. 

2021

ŠR-prenesený výkon štátnej správy 0,00 zapojenie príjmov zo ŠR do rozpočtu - dotácía SODB 2021

0,00 grant Nadácie SPP pre DSS

Tuzemské bežné transfery 119 765,00
zapojenie príjmov zo ŠR do rozpočtu - MV SR ,náhrada FP COVID-

19

Tuzemské granty

41 823,00
prijaté platby za skríningové testovanie - úprava rozpočtu na 

skutočný príjem

Administratívne poplatky 2 000,00

Ostatné príjmy 15 050,00

Príjmy za stravné

Príjmy z nájmu bytov

Ostatné finančné operácie (IOMO) 23 000,00

Príjmy z nájmu bytov

30 000,00

Príjmy z nájmu bytov

30 500,00

30 000,00

Príjmy z poistných plnení 50,00

Príjmy z prenámu 210 000,00

Poplatok za znečistenie ovzdušia 0,00

Príjmy z nájmu bytov

Príjmy z nájmu bytov

sumár príjmov za schválený rozpočet 2021  pred 

zmenou
5 584 243,36

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

rozpočtu mesta - 

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

úpravách 

32 000,00

spolu : 2 727 262,61

sumár príjmov za schválený rozpočet 2021  po zmene 

Príjem z dobropisov
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Program Názov Zdroj FK EK Pred zmenou Zmena Po zmene

7.6. Rezerva školstva 41 0950 640 0 19 504,00 19 504,00

3.7. Informačné technológie 111 0111 630 0 4 945,15 4 945,15

1.3.1. Správa MSÚ 111 0111 614 0 2 300,00 2 300,00

1.3.1. Správa MSÚ 111 0111 620 0 735,55 735,55

1.3.2. Správa MSÚ 111 0111 630 0 239,52 239,52

3.3.2. Prevádzka úradu 111 0111 630 0 4,48 4,48

15.2. DSS - Tovary a služby 72c 0660 633004 0,00  450,00 450,00

15.2. DSS - Tovary a služby 72c 0660 633006 0,00  150,00 150,00

11.21. Opatrenia proti COVID-19 111 0220 630 34 000,00  11 705,00 45 705,00

11.21. Opatrenia proti COVID-19 41 0220 630 41 823,00  -540,00 41 283,00

15.2. Domov pre seniorov 71 0660 819002 0,00  2 400,00 2 400,00

11.2.
Jednorázová výpomoc pre 

rodiny a deti
131K 1040 640 0,00  24,95 24,95

11.2. Jednotlivcovi- UPSVaR 111 1070 640 0,00  330,95 330,95

10.1.2. DHZ materiál a služby 72j 0320 630 0,00  1 400,00 1 400,00

7.3. Prevádzka ZŠ 111 09121

EK v 

rozpočte 

RO

0,00  2 000,00 2 000,00

12.5.
Údržba pamätníkov a 

hrobov
111 0840 630 0,00  286,40 286,40

12.4. Správa a údržba cintorínov 41 0840 630 1 050,00  1 100,04 2 150,04

1.5. Členstvo v zduženiach 111 0111 637004 23 000,00  -23 000,00 0,00

3.3.2. Prevádzka úradu 111 0111 810 0,00  14,00 14,00

15.1. Domov pre seniorov 41 0660 610 9 264,00  4 087,75 13 351,75

3.8. Autopark 41 0111 630 1 500,00  7 062,14 8 562,14

3.5.
Prevádzka a údržba 

majetku mesta
41 0810 630 0,00  560,00 560,00

9.1.1. Údržba verejnej zelene 41 0540 630 15 000,00  189,00 15 189,00

14.2. Správa bytov 41 0660 630 60 000,00  4 000,00 64 000,00

11.1. Stravovanie dôchodcov 41 1020 630 25 000,00  10 000,00 35 000,00

1.5. Členstvo v združeniach 41 0111 637004 1 000,00  16 000,00 17 000,00

7.6. Rezerva školstva 41 0950 641006 0,00  21 623,61 21 623,61

7.6. Rezerva školstva 46 950 640 46 740,13 3 259,87 50 000,00

7.6. Rezerva školstva 41 950 640 41 127,61 -3 259,87 37 867,74

7.6. Rezerva školstva 46 0950 640 50 000,00 -50 000,00 0,00

3.5. 
Prevádzka a údržba 

majetku mesta
46 0111 630 0,00 25 000,00 25 000,00

3.5. 
Prevádzka a údržba 

majetku mesta
46 0660 630 0,00 15 000,00 15 000,00

9.4.
Údržba verejného 

osvetlenia
46 0640 710 0,00 10 000,00 10 000,00

3.1. Špeciálne služby 41 0111 630 7 000,00  -4 000,00 3 000,00

1.3.2. Správa MSÚ 41 0111 630 21 250,00  4 000,00 25 250,00

navýšenie rezervy školstva - bežné výdavky z podielových daní

Komentár

Dotácia na SODB 2021 (II. dotácia, r. 2021) - krytie výdavkov na IT

Výdavková časť :

kúpa polymérovej dezinfekcie pre *DSS z grantu Nadácie SPP

Náhrada FP za testovanie - krytie výdavkov nazabezpečenie 

testovania

úprava rozpočtu  na zabezpečenie skríningového testovania 

navýšenie výdavkov na vrátené finančné zábezpeky

navýšenie rozpočtu na vyplácanie rod.prídavkov z min.rokov

Dotácia na SODB 2021 (II. dotácia, r. 2021)- krytie výdavkov na 

odmeny zamestnancov

Dotácia na SODB 2021 (II. dotácia, r. 2021)- krytie výdavkov na 

odvody    z odmien

Dotácia na SODB 2021 (II. dotácia, r. 2021)- krytie výdavkov na 

kanc.potreby a materiál

Dotácia na SODB 2021 (II. dotácia, r. 2021)- krytie výdavkov na 

telekomunikačné služby

kúpa germicídneho žiariča pre *DSS z grantu Nadácie SPP

zníženie výdavkov na spol.stav.úrad-krytie zo ŠR

navýšenie rozpočtovej položky na IOMO  z platieb na položke 

456005

navýšenie rozpočtu na mzdové výdavky v DSS

navýšenie rozpočtu na servisáut o príjem z poistnej udalosti

navýšenie výdavkov na správu športovej haly o platby za prenájom

navýšenie rozpočtu o platby na rodinné prídavky z UPSaR

nákup mat.tech.zabezpečenia z príspevku DPZ SR

zapojenie prostriedkov zo ŠR  na digitalizáciu do rozpočtu ZŠ

oprava vojnových hrobov a pamätníka z prostriedkov ŠR

navýšenie bežných výdavkov na údržbu cintorínov kryté z poplatkov 

za hrobové miesta

navýšenie rozpočtu na údržbu zelene z poplatku za znečitenie 

ovzdušia

navýšenie rozpočtu na výdavky na údržbu a opravu bytov

navýšenie rozpočtu na platby za stravu pre dôchodcov

navýšenie rezervy školstva - bežné výdavky kryté z dobropisov 

(292012)

zníženie rozpočtu na špeciálne (právne) služby z dôvodu navýšenia 

výdavkov na odmeny z dohôd 

zmena účelu použitia- na úhradu  bežných výdavkov v súvislosti s  

COVID 19 (program 3.5.)

navýšenie rozpočtu na bežné výdavkyv súvislosti s COVID-19 kryté 

RF 

navýšenie rozpočtu na bežné výdavkyv súvislosti s COVID-19 kryté 

RF

navýšenie  bežných výdavkov na poplatky za spoločný stav.úrad

preúčtovanie platby za spoluúčasť ZŠ z RF (RO 3/2021) na platbu z 

vlastných zdrojov

preúčtovanie platby za spoluúčasť ZŠ z RF (RO 3/2021) na platbu z 

vlastných zdrojov

rekonštrukcia a doplnenie verejného osvetlenia (ihrisko Pod 

Kozákom - ul. Gorkého, cintorín)
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1.1. Výkon funckie primátora 41 0111 610 45 000,00  -3 000,00 42 000,00

1.1. Výkon funckie primátora 41 0111 630 590,00  3 000,00 3 590,00

1.3.1. Správa MSÚ 111 0220 610 14 800,00  -14 800,00 0,00

11.21. Opatrenia proti COVID-19 111 0220 610 0,00  14 800,00 14 800,00

1.3.1. Správa MSÚ 111 0220 620 5 200,00  -5 200,00 0,00

11.21. Opatrenia proti COVID-19 111 0220 620 0,00  5 200,00 5 200,00

1.3.2. Správa MSÚ 41 0220 620 150,00  -150,00 0,00

1.3.2. Správa MSÚ 41 0220 630 450,00  -450,00 0,00

11.21. Opatrenia proti COVID-19 41 0220 630 8 000,00  600,00 8 600,00

3.7. Informačné technológie 131K 0111 630 1 381,70  -1 381,70 0,00

1.3.1. Správa MSÚ 131K 0111 630 2 328,30  1 381,70 3 710,00

1.3.1. Správa MSÚ 111 0111 610 7 000,00  -7 000,00 0,00

1.5. Členstvo v združeniach 111 0111 637004 0,00  7 000,00 7 000,00

12.1.
Správa a údržba majetku 

mesta
41 0660 630 35 700,00  -10 000,00 25 700,00

6.1. Údržba ciest a chodníkov 41 0451 630 8 000,00  10 000,00 18 000,00

11.6. MSKS 41 0820 641001 95 213,00  -3 655,94 91 557,06

2.3. Propagácia a reklama 41 0473 610 0,00  2 667,27 2 667,27

2.3. Propagácia a reklama 41 0473 620 0,00  962,48 962,48

2.3. Propagácia a reklama 41 0473 640 0,00  17,95 17,95

2.3. Propagácia a reklama 41 0473 630 0,00  8,24 8,24

2.4. Konkurzy a súťaže 41 0111 630 2 000,00  -780,00 1 220,00

11.6. MSKS 41 0820 640 95 216,00  780,00 95 996,00

1.3.1. MSÚ odmeny 41 0111 610 16 000,00  -600,00 15 400,00

1.1. Príspevok do DDP 41 0111 627 525,00  600,00 1 125,00

8.2. Turnaj SNP 41 0810 640 1 800,00  -333,00 1 467,00

8.3. Turnaj kúpeľných miest 41 0810 640 0,00  333,00 333,00

717 108,74 87 572,54 804 681,28

rozpočet 2021 rozdiel medzi príjmami a výdavkami spolu : 5 584 243,36 87 572,54 5 671 815,90 

0,00

5 671 815,90

zníženie výdavkov na mzdu primátora - presun na odmenu 

viceprimátora

navýšenie rozpočtu na odmenu viceprimárora

preúčtovanie nákladov na mzdy zamestnancov za testovanie  na 

program 11.21

preúčtovanie nákladov na odvody z miezd zamestnancov za 

testovanie  na program 11.21

preúčtovanie nákladov na mzdy zamestnancov za testovanie  na 

program 11.21

preúčtovanie prenesených kompetencií na mzdy- stavebný 

poriadok na program 1.5 - na poplatky za spoločný stavebný úrad

zníženie rozpočtovaných výdavkov na platby záloh za energie

navýšenie rozpočtu na údržbu ciest a chodníkov

zníženie rozpočtu MSKS o rozpočtované mzdy za 1-3/2021 pre TIC

výdavky na mzdy zamestnancov TIC za 12/2020 a 1/2021

preúčtovanie nákladov na odvody z miezd zamestnancov za 

testovanie  na program 11.21

preúčtovanie nákladov na odvody z miezd zamestnancov za 

skríningové testovanie  na program 11.21

preúčtovanie nákladov na odmeny zamestnancov za skríningové 

testovanie  na program 11.21

preúčtovanie nákladov na odmeny zamestnancov za testovanie  na 

program 11.21 

SODB 2021- vyrovnanie 1. dotácie (8464€) na výdavkových 

položkách 

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

úpravách 

presun FP pre MSKS

navýšenie rozpočtu podľa čerpania na položke Turnaj kúpeľných 

miest

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

započítanie zmien v interných rozpočtoch RO do celkového stavu výdavkovej časti 

celkového rozpočtu mesta  

výdavky na odvody zamestnancov TIC za 12/2020 a 1/2020

výdavky na nemocenské dávky TIC (zamestnanci MSU)

výdavky na sociálny fond (TIC mzdy za 12/2020)

navýšenie rozpočtu pre MSKS 

zníženie rozpočtu na odmeny zamestnancov MSÚ

navýšenie rozpočtu na dôchodkové doplnkové poistenie 

zníženie rozpočtu na turnaj SNP
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Spis č.           283/2021

Záznam č.   7716/2021  

               Príloha č.1 k Uzneseniu č. 530/2021

Zdroj EK Zmena Po zmene

46 454 97 054,00 97 054,00

41 220 980,00 290 493,00

46 453 17 460,21 17 460,21

72c 321 2 000,00 2 000,00

46 454 4 000,00 401 356,96

43 230 0,00 16 259,27 16 259,27

137 753,48 824 623,44

137 753,48 5 809 569,38

12 105,41

5 821 674,79      konečný zostatok príjmovej časti celkového rozpočtu mesta na r. 2021 po schválených úpravách 

spolu : 686 869,96

sumár príjmov za schválený rozpočet 2021  pred 

zmenou
5 671 815,90 sumár príjmov za schválený rozpočet 2021  po zmene 

príjem za reklamu:  Komunálna poisťovňa 

(280,00€),Datalan(200,00€) a OOCR (500,00€) dňa 27.8.2021

Prostriedky z predch.rokov 0,00
zostatky FOaU k 31.12.2020- Topoľová 35 (3 194,55) a 

Topoľová 36 (14 265,66)

Granty 0,00
finančný príspevok na projekt "Nevšedná lavička"  (Ekofond 

SPP)

Rezervný fond 397 356,96 zapojenie RF -rekonštrukcia vrátnice v areáli bývalého družstva

Príjem z predaja hnuteľného a 

nehnuteľného majetku

splátka za verejný vodovod Stredoslovenská vodárenská 

spoločnosť, a. s. (1 451,27 €), predaj pozemku Petrova R.          

(1 008,00 €), predaj pozemku COOP Jednota Krupina, SD - 

Zámenná zmluva , uznesenie č.486/2021 (13 800,00 €)

započítanie zmien v interných rozpočtoch RO do celkového stavu príjmovej časti celkového rozpočtu mesta - ZŠ IRO 3/2021

Mesto Sliač

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 5/2021

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

uznesením č. 530/2021 na základe  hlasovania poslancov MSZ dňa 16.09.2021.

Príjmová časť :

Názov Pred zmenou Komentár

Fond na projektové dokumentácie 0,00
zapojenie fin.prostriedkov z fondu na projektové dokumentácie 

do rozpočtu

Príjmy za predaj tovarov, výrobkov a služieb 289 513,00
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Program Názov Zdroj FK EK Pred zmenou Zmena Po zmene

13.2.
Prípravná a projektová 

dokumentácia
46 0443 710 0,00 97 054,00 97 054,00

3.5.
Prevádzka a údržba majetku 

mesta
41 0660 630 40 000,00 980,00 40 980,00

14.2. rekonštrukcia kotolne 710 0660 46 0,00 17 460,21 17 460,21

9.2. Mobiliár 72c 0111 710 0,00 2 000,00 2 000,00

3.5.
Prevádzka a údržba majetku 

mesta
46 0660 710 0,00 4 000,00 4 000,00

13.5. nákup pozemkov 43 0443 710 0,00 3 140,00 3 140,00

13.5. nákup pozemkov 43 0451 710 0,00 2 940,00 2 940,00

14.2. Správa bytov-tovary a služby 41 0660 630 60 000,00 -19 236,43 40 763,57

14.2. Správa bytov-tovary a služby 41 0660 710 0,00 19 236,43 19 236,43

7.3.2. Školská jedáleň-prevádzka 72f 09602 630 15 380,05  -8 432,40  6 947,65  

7.3.2. Školská jedáleň-prevádzka 72f 09602 710 0,00  8 432,40  8 432,40  

14.2. rekonštrukcia kotolne 46 0660 710 46 000,00 -28 000,00 18 000,00

3.5.
Prevádzka a údržba majetku 

mesta
46 0660 630 0,00 15 831,47 15 831,47

3.5.
Prevádzka a údržba majetku 

mesta
46 0660 630 0,00 3 534,00 3 534,00

4.2. Bezpečnosť v meste 46 0111 710 0,00 1 822,80 1 822,80

9.1.1. údržba zelene 46 0540 630 15 000,00 1 200,98 16 200,98

9.4. Údržba verejného osvetlenia 46 0640 630 5 000,00 3 000,00 8 000,00

7.2. MŠ II. 46 09121 710 0,00 2 610,75 2 610,75

7.6. Rezerva školstva 41 0950 640 37 867,74 -10 478,79 27 388,95

3.5.
Prevádzka a údržba majetku 

mesta
41 0660 630 0,00 4 278,24 4 278,24

7.1.1. MŠ SNP - mzdy a odvody 41 09111 na položke RO 0,00 2 236,37 2 236,37

7.4. ZUŠ 41 0950 na položke RO 0,00 1 910,18 1 910,18

7.2. MŠ J.C.- mzdy a odvody 41 09111 na položke RO 0,00 2 054,00 2 054,00

103 867,74 127 574,21 231 441,95

rozpočet 2021 rozdiel medzi príjmami a výdavkami spolu : 5 671 815,90 127 574,21 5 799 390,11 

10 179,27

12 105,41

5 811 495,52

 

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

rekonštrukcia riaditeľne v MŠ II.

účelová dotácia na náter strechy na MŠ SNP

na mzdové výdavky pri príležitosti jubilea zamestnankyne v MŠ 

SNP (2 236,37€)

účelová dotácia z rezervy školstva na odmenu pri jubileu

zníženie rezervy školstva na účelové dotácie pre RO

účelová dotácia z rezervy školstva na odchodné zamestnanca

rozdiel výšky zmien v príjmovej a výdavkovej časti

oprava havarijného stavu verejného osvetlenia-ul. Pionierska             

(od ZŠ po DSS)

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

započítanie zmien v interných rozpočtoch RO do celkového stavu výdavkovej časti celkového rozpočtu mesta  ZŠ IRO 3/2021

navýšenie rozpočtu na pamätník pri žel.stanici z prijatých paltieb 

za reklamu

financovanie rekonštrukcie kotolní zo zostaku  FOaU k 

31.12.2020- Topoľová 35 (3 194,55) a Topoľová 36 (14 265,66)

odstránenie hav.stavu zelene po búrke

úprava bežných výdavkov z vlastných príjmov ŠJ na kap.výdavky 

kúpa zariadenia pre ŠJ 

zmena účelu použitia - oprava strechy MŠ II. (14 172,96) + 

oprava stropov (1658,51€) + rekonštrukcia autob.zastávky (3 

534,-€) + nákup kamier (1822,80) +  1200,98 odstránenie 

hav.stavu zelene po búrke + 3 000,00€ hav.stav verejné 

osvetlenie + 2610,75 riaditeľňa MŠ2 

navýšenie rozpočtovej položky o FP z rezervného fondu na 

opravu havarijného stavu strechy a stropov MŠ J.C.

oprava havarijného stavu autobusovej zastávky pri žel.stanici- 

zmena účelu použitia FP z rekonštrukcie kotolne 

rozšírenie kamerového systému v meste- zmena účelu použitia 

FP z rekonštrukcie kotolne 

zapojenie RF -rekonštrukcia vrátnice v areáli bývalého družstva

presun financií z bežných výdavkov z FOaU na kapitálové 

výdavky- rekonštrukcia kotolní ul. Topoľová

rekonštrukcia kotolní u. Topoľová uhradená z tvorby FOaU v r. 

2021     6 927,57€ (Topoľová 35 ) + 12 308,86 (Topoľová 36)

navýšenie rozpočtu na kap.výdavok - projekt  "Nevšedná 

lavička"

kúpa pozemku - Zámenná zmluva Coop Jednota Krupina, s.d.

odkúpenie panelovej cesty od SVP š.p. v k.u. Hájniky 

Výdavková časť :

Komentár

navýšenie rozpočtu na prípravnú a projektovú dokumentáciu
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        Príloha č.1 k Uzneseniu č. 531/2021

Zdroj EK Pred zmenou Zmena Po zmene

72c 311 1 000,00 1 626,35 2 626,35 nadácia pontis, slov. strelecký zväz

3AC1 311 4 653,00 9 376,00 14 029,00 ešif AS1, AS2

3AC2 311 547,00 1 103,06 1 650,06 ešif AS1, AS2

6 200,00 12 105,41 18 305,41

219857 219 856,68 12 105,41 231 962,09

Progra

m
Názov KZ FK EK Pred zmenou Zmena Po zmene

7.3.1. 3AC1 09211 610 8 700,00  5 376,00  14 076,00  

7.3.1 3AC1 09211 620 3 145,69  4 000,00  7 145,69  

7.3.1. 3AC2 09211 610 1 020,00  803,06  1 823,06  

7.3.1. 3AC2 09211 620 796,73  300,00  1 096,73  

7.3.1. 72c 09121 630 1 000,00  500,00  1 500,00  nadácia pontis, slov. strelecký zväz

7.3.1. 72c 09211 630 2 125,00  1 126,35  3 251,35  nadácia pontis, slov. strelecký zväz

16 787,42 12 105,41 28 892,83 

1 709 750,99 12 105,41 1 721 856,40 

spolu sumár výdavkov za schválený rozpočet 2021  po zmene 

sumár výdavkov za schválený rozpočet 2021  pred zmenou

ešif AS1, AS2

Komentár

ešif AS1, AS2

ešif AS1, AS2

ešif AS1, AS2

ZŠ A. Sládkoviča

  ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 3/2021

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

531/2021 na základe  hlasovania poslancovna na 25. zasadnutí MSZ dňa 16.09.2021

Príjmová časť :

Názov Komentár

spolu : 

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

Výdavková časť :


