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   Z á p i s n i c a 

 z 27. zasadnutia Mestského zastupiteľstva (MsZ) v S l i a č i  konaného dňa 9. decembra 2021 

Miesto    : Zasadacia miestnosť MsÚ 

Primátor   : Ing. Mgr. et Mgr. Ľubica Balgová 

Zást. primátora  mesta: Doc. Ing. Andrea Sujová PhD. 

Prednosta úradu  : Ing. Dušan Hruška 

Poslanci MsZ   : podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení poslanci :     Ing. Dušan Hancko, Mgr. art. Róbert Meluš,  

                                                          

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 zasadnutia mestského zastupiteľstva 

5. Správa o plnení uznesení 

6. Hlasovanie PER ROLLAM 

7. Kronika mesta  

8. Správa o činnosti MsKS 

9. Stanovenie poplatku za odber vody v Sampore na rok 2022 

10. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022 

11. Správa o vykonaných kontrolách 

12. Zámena a odkúpenie pozemku p. Urda 

13. Predaj pozemku p. Volková 

14. Predaj pozemku p. Sopko 

15. Kúpa pozemku od Kúpele Sliač a.s. – zámer mesta 

16. Zámena pozemkov Incloud s.r.o. – zámer mesta 

17. Zriadenie vecného bremena na pozemku mesta (p. Oslanec, p. Oslancová) 

18. Zámer mesta Sliač uzavrieť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

v prospech tretej osoby, na parcele vo vlastníctve mesta Sliač, k. ú. Rybáre, lokalita 

Rybáre Juh, Blok 2 

19. Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2021 o poskytovaní sociálnych služieb v meste Sliač 

20. Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 03/2020 o poskytovaní dotácií a fin. 

príspevkov z rozpočtu mesta 

21. Dodatok č. 3 k Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2019 o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťaťa materskej školy a dieťaťa 

školského zariadenia 

22. Rozpočtové opatrenie 

            23. Rozpočet mesta Sliač na rok 2022 a výhľady na roky 2023 - 2024 

            23.1 Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2022 s výhľadmi na 2023 a 

                  a 2024 

            25. Informácie primátorky  

            25.1 Informácie o R2 

            26. Rôzne 

            27. Slovo pre verejnosť 
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            28. Interpelácie poslancov  

            29. Odpovede na interpelácie z predchádzajúceho MsZ 

            30. Záver 

 

1.  Otvorenie  

 Rokovanie 27. 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. Hancko.  

 

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

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

p. poslanca Roberta Urbanca.     

 

3.  Voľba návrhovej komisie  

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

Mareka Moravčíka. 

 

Uznesenie číslo 548/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

 

Mgr. art Petra Kocúra a Mareka Moravčíka za členov návrhovej komisie. 

 

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, doc. Ing. 

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

Mgr. Michaela Mikušková 

Proti:  

Zdržali sa:                          1 - Marek Moravčík 

Nehlasovali: 

 

4.  Schválenie programu MsZ 

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

aj zaslaný poslancom spolu s materiálmi, potom prečítala program.   

 Pán poslanec Moravčík sa obrátil na pána prednostu, že už veľakrát na zasadnutí odznelo, že 

program nie je pripravený včas, a stalo sa to aj tentokrát. Materiály týkajúce sa financií mesta boli 

dodávané každý deň. Navrhol stiahnuť bod č.19, pretože po zasadnutí sociálnej komisii čakal na 

analýzu, prečo sa zvyšuje poplatok za sociálnu službu v domove pre seniorov a túto analýzu dodnes 

nedostal, nevidel ponuku od troch stravovacích zariadení, ktoré by zabezpečovali stravu v zariadení. 

Odporučil tento bod presunúť na opätovné prerokovanie do finančnej aj do sociálnej komisii.  

 Pán prednosta odpovedal, že materiály boli zaslané včas. Keďže sociálna komisia bola 

zvolaná na podnet pána Moravčíka dňa 7.12.2021, materiály, ktoré tam boli prerokované nemohli 
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byť zaslané skôr. Stretnutie s poslancami sa uskutočnilo 2.12.2021, po tomto termíne bolo 

dohodnuté, ktoré materiály poslanci dostanú a tie materiály, ktoré boli upravené, boli zaslané na 

druhý deň. To, čo bolo zaslané deň pred zastupiteľstvom, boli materiály o stave na účtoch, 

o rezervnom fonde, ktoré sú zasielané na podnet pani poslankyne Butášovej Bidleňovej. Ďalej 

uviedol, že bod programu môže stiahnuť predkladateľ alebo jeho spracovateľ, nie poslanec. Potom 

prečítal uznesenie zo zasadnutia sociálnej komisie, ktorej predsedom je p. Moravčík, kde členovia 

komisie súhlasia s cenníkom domova pre seniorov za predpokladu, že prijímatelia sociálnych 

služieb s trvalým pobytom v meste Sliač môžu využívať na stravovanie v zmysle článku 5 § 16 

príspevok mesta Sliač na stravovanie dôchodcov v zmysle VZN a zároveň odporúčajú poslancom 

predmetné VZN schváliť na MsZ.  

 Pán poslanec Moravčík uviedol, že na komisii bolo povedané, že väčšina ľudí má dôchodok 

pod hranicu 500 €, v zmysle ktorej sa poskytuje príspevok na stravovanie. Ale toto nie je pravda, 

dnes dostal od pani Šichtovej dokumenty a preto sťahuje bod z programu.  

 Pani primátorka uviedla, že sociálna komisia bola zvolaná z dôvodu, že 50 €-vé navýšenie 

za sociálnu službu v domove pre seniorov sa zdalo ako dosť vysoké, na stretnutí poslancov dňa 

2.12.2021 sa o týchto sumách hovorilo, odvtedy neprišla žiadna pripomienka poslancov ani od 

nikoho iného. Ďalej uviedla, že včera boli obvolaní všetci klienti domova a informovaní o tomto 

navýšení a ani jeden nepovedal, že toto navýšenie neakceptuje.  

 Pán poslanec Laskavý uviedol, že sa zasadnutia komisie zúčastnil ako poslanec, a pani 

primátorka povedala, že ak sa neschváli navýšenie o 50 €, nebude možné v DSS robiť veci, ktoré sú 

naplánované nakoľko sú naviazané na príjem financií. Ďalej poukázal na zoznam ľudí nachádzajúci 

sa pred zasadacou miestnosťou o tom či sú očkovaní alebo nie, ide o osobné údaje, ktoré by podľa 

neho nemali byť k nahliadnutiu iným osobám.  

 Pán poslanec Slavkovský uviedol, že podľa neho zvýšenie je neprimerane veľké, chýba mu  

prieskum od ďalších dodávateľov stravy. 

 Pani primátorka uviedla, že od roku 2013 sa klientom nezvyšoval poplatok za sociálnu 

službu. Keby bývalý pán riaditeľ chápal ekonomické súvislosti, tak by vedel, že odpisy vo verejnej 

správe nič neznamenajú a nezvyšujú finančný tok. Keby sa každý rok poplatok zvýšil cca o 6% ako 

v priemer rástli ceny, tak by klienti museli platiť ešte oveľa viac oproti tomu ako sa navrhuje teraz 

na rok 2022.  

 Pán poslanec Urbanec súhlasil s návrhom pána Moravčíka, aby sa tento bod stiahol a bol 

zaradený do programu zasadnutia ďalšieho zastupiteľstva. Tiež sa zúčastnil zasadnutia sociálnej 

komisie, kde sa dohodlo na využití bonusu, príspevku na stravovanie pre klientov s trvalým 

pobytom v meste Sliača, ale sa preukázalo, že tento bonus by nemohlo využiť viacero klientov.    

 

Uznesenie číslo 549/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači  

s ch v a ľ u j e 

 

program 27. zasadnutia, v súlade s § 12 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, predložený Ing., Mgr. et Mgr. Ľubicou B a l g o v o u, primátorkou mesta 

Sliač a to nasledovne: 

 

1. Otvorenie, prezentácia prítomných poslancov 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva 
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5. Správa o plnení uznesení 

6. Hlasovanie PER ROLLAM 

7. Kronika mesta  

8. Správa o činnosti MsKS 

9. Stanovenie poplatku za odber vody v Sampore na rok 2022 

10. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022 

11. Správa o vykonaných kontrolách 

12. Zámena a odkúpenie pozemku p. Urda 

13. Predaj pozemku p. Volková 

14. Predaj pozemku p. Sopko 

15. Kúpa pozemku od Kúpele Sliač a.s. – zámer mesta 

16. Zámena pozemkov Incloud s.r.o. – zámer mesta 

17. Zriadenie vecného bremena na pozemku mesta (p. Oslanec, p. Oslancová) 

18. Zámer mesta Sliač uzavrieť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

v prospech tretej osoby, na parcele vo vlastníctve mesta Sliač, k. ú. Rybáre, lokalita 

Rybáre Juh, Blok 2 

19. Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2021 o poskytovaní sociálnych služieb v meste Sliač 

20. Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 03/2020 o poskytovaní dotácií a fin. 

príspevkov z rozpočtu mesta 

21. Dodatok č. 3 k Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2019 o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťaťa materskej školy a dieťaťa 

školského zariadenia 

22. Rozpočtové opatrenie 

23. Rozpočet mesta Sliač na rok 2022 a výhľady na roky 2023 - 2024 

23.1 Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2022 s výhľadmi na 2023 

a 2024 

24. Informácie primátorky  

24.1 Informácie o R2 

25. Rôzne 

26. Slovo pre verejnosť 

27. Interpelácie poslancov  

28. Odpovede na interpelácie z predchádzajúceho MsZ 

29. Záver 
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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., Ing. Robert Urbanec, Mgr. art. Peter Kocúr, Mgr. Michaela Mikušková 

Proti:                                  1- Marek Moravčík 

Zdržali sa:                          1- Mgr. Sáša Butášová Bidleňová  

Nehlasovali: 

 

 Pán poslanec Laskavý navrhol zmenu programu a to za bod Rozpočtové opatrenia zaradiť 

bod Interpelácie poslancov a bod Rôzne. Ďalej navrhol doplniť do programu bod – Zmena 

kompetencie primátora mesta vykonávať zmeny rozpočtu. 

 Pani primátorka navrhla stiahnuť bod č. 23 – Rozpočet mesta Sliač na roky 2022 s výhľadmi 

na roky 2023 a 2024 z rokovania z dôvodu, že VZN č. 4 o poskytovaní sociálnych služieb v meste 

Sliač má vplyv na rozpočet mesta.  

  

Uznesenie číslo 550/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači  

s ch v a ľ u j e 

 

1. zmenu programu 27. 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: 

 

vypúšťa sa bod č. 19, s názvom Všeobecne záväzné nariadenie č. 4 / 2021 o poskytovaní sociálnych 

služieb v meste Sliač. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           9 

Za:                                     7 - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, doc. Ing. Andrea Sujová, 

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

Proti:                                   

Zdržali sa:                          2 - Mgr. Michaela Mikušková ,Ing. Ján Belička 

Nehlasovali: 

 

Uznesenie číslo 551/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači  

s ch v a ľ u j e 

 

2. zmenu programu 27. 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: 

 

za bod s názvom Rozpočtové opatrenie sa zaraďuje bod Interpelácie poslancov a za bod Interpelácie 

poslancov sa zaraďuje bod Rôzne. 

 

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

Prítomní:                           9 

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

Andrea Sujová, PhD., Ing. Robert Urbanec, Marek Moravčík, Mgr. Sáša Butášová Bidleňová, Mgr. 

art. Peter Kocúr, Mgr. Michaela Mikušková 

Proti:                                   

Zdržali sa:                          

Nehlasovali: 

 

Uznesenie číslo 552/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači  

s ch v a ľ u j e 

 

3. zmenu programu 27. 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: 

 

doplnenie bodu 19 s názvom Kompetencie primátora mesta vykonávať zmeny rozpočtu. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           9 

Za:                                     7 - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, doc. Ing. Andrea Sujová, 

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

Proti:                                  1 - Ing. Ján Belička 

Zdržali sa:                          1 - Mgr. Michaela Mikušková 

Nehlasovali: 

 

Uznesenie číslo 553/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači  

s ch v a ľ u j e 

 

zmenu programu 27. 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. Hlasovanie PER ROLLAM 

7. Kronika mesta  

8. Správa o činnosti MsKS 
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9. Stanovenie poplatku za odber vody v Sampore na rok 2022 

10. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022 

11. Správa o vykonaných kontrolách 

12. Zámena a odkúpenie pozemku p. Urda 

13. Predaj pozemku p. Volková 

14. Predaj pozemku p. Sopko 

15. Kúpa pozemku od Kúpele Sliač a.s. – zámer mesta 

16. Zámena pozemkov Incloud s.r.o. – zámer mesta 

17. Zriadenie vecného bremena na pozemku mesta (p. Oslanec, p. Oslancová) 

18. Zámer mesta Sliač uzavrieť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

v prospech tretej osoby, na parcele vo vlastníctve mesta Sliač, k. ú. Rybáre, lokalita 

Rybáre Juh, Blok 2 

19. Kompetencie primátora mesta vykonávať zmeny rozpočtu 

20. Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 03/2020 o poskytovaní dotácií a fin. 

príspevkov z rozpočtu mesta 

21. Dodatok č. 3 k Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2019 o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťaťa materskej školy a dieťaťa 

školského zariadenia 

22. Rozpočtové opatrenie 

23. Interpelácie poslancov 

24. Rôzne 

25. Informácie primátorky  

26.1 Informácie o R2 

26. Slovo pre verejnosť  

27. Odpovede na interpelácie z predchádzajúceho MsZ 

29. 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, Marek Moravčík, Mgr. Sáša Butášová Bidleňová, Mgr. 

art. Peter Kocúr, Mgr. Michaela Mikušková 

Proti:                                   

Zdržali sa:                            

Nehlasovali: 
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5. Správa o plnení uznesení  

 Pán prednosta Hruška uviedol, že dôvodovú správu k bodu dostali všetci poslanci, opýtal sa 

či má niekto k nej pripomienky.  

 

Uznesenie číslo 554/2021 

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

Marek Moravčík, Mgr. art. Peter Kocúr, Mgr. Michaela Mikušková 

Proti:  

Zdržali sa:                          3 - Mgr. Sáša Butášová Bidleňová, Mgr. Dávid Slavkovský, Ondrej 

Láskavý 

Nehlasovali: 

 

6. Hlasovanie PER ROLLAM 

 Pán prednosta uviedol, že toto hlasovanie sa týkalo schválenia zmluvy o výstavbe vodovodu 

na ul. Továrenskej a Mlynskej, za ktoré hlasovali všetci poslanci. V zmysle Rokovacieho poriadku 

je mesto povinné predložiť zápisnicu z tohto hlasovania na schválenie. Hlasovania sa zúčastnilo 10 

poslancov, za hlasovalo 10 poslancov.  

 Pán poslanec Laskavý uviedol, že nemal zápisnicu v zaslaných materiáloch. Uviedol, že 

z hlasovania PER ROLLAM sa vyhotovuje zápisnica, ktorá sa potom následne na najbližšom 

zasadnutí MsZ predkladá na schválenie a mala byť súčasťou materiálu na rokovanie.  

 Pán prednosta uviedol, že v dôvodovej správe boli presne zacitované veci, ktoré sú súčasťou 

zápisnice.  

   

Uznesenie číslo 555/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

 

Zápisnicu z hlasovania PER ROLLAM. 

 

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, Marek Moravčík, Mgr. Sáša Butášová Bidleňová, Mgr. 

art. Peter Kocúr, Mgr. Michaela Mikušková 

Proti:  

Zdržali sa:                            

Nehlasovali: 
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7. Kronika mesta  
 Pani primátorka informovala, že Kronika mesta bola zverejnená na pripomienkovanie, 

doručené pripomienky boli zapracované, následne bola kronika predložená na zasadnutie Komisie 

kultúry, ktorá odporučila zápis do kroniky za rok 2019 schváliť.  

 Pani poslankyňa Butášová Bidleňová za komisiu uviedla, že kronika bola spracovaná na 

vysokej úrovni a poďakovala p. Šípkovej za spracovanie kroniky.  

 Pani Šípková poďakovala za prejavenú dôveru, poďakovala všetkým tým, ktorí jej pomohli 

pri jej spracovaní, ich mená sú uvedené v záverečnej časti v zdrojoch, pracovali na tom dobrovoľne 

a vo svojom voľnom čase.  

   

Uznesenie číslo 556/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

 

návrh zápisu do Kroniky mesta Sliač za rok 2019. 

 

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, Marek Moravčík, Mgr. Sáša Butášová Bidleňová, Mgr. 

art. Peter Kocúr, Mgr. Michaela Mikušková 

Proti:  

Zdržali sa:                            

Nehlasovali: 

 

8. Správa o činnosti MsKS 

 Dôvodovú správu k bodu predložila poslancom p. Šeniglová – riaditeľka MsKS. Uviedla, že 

mimo rozpočtu mesta sa podarilo získať finančné prostriedky aj z projektov vo výške cca 7 000 €.  

 

Uznesenie číslo 557/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

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

 

Správu o činnosti Mestského kultúrneho strediska Sliač za rok 2020. 

 

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, Marek Moravčík, Mgr. Sáša Butášová Bidleňová, Mgr. 

art. Peter Kocúr, Mgr. Michaela Mikušková 

Proti:  

Zdržali sa:                            

Nehlasovali: 
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Uznesenie číslo 558/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

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

 

Rozbor hospodárenia Mestského kultúrneho strediska Sliač za rok 2020. 

 

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, Marek Moravčík, Mgr. Sáša Butášová Bidleňová, Mgr. 

art. Peter Kocúr, Mgr. Michaela Mikušková 

Proti:  

Zdržali sa:                            

Nehlasovali: 

 

9. Stanovenie poplatku za odber vody v Sampore za rok 2022 

 Pani primátorka informovala, že na konci roka 2020 bola stanovená cena za odber vody na 

rok 2021 v Sampore. Tento poplatok sa neúčtoval z dôvodu, že bolo namontované v tomto roku 

zariadenie, ktoré má za úlohu znižovať hodnotu mangánu, železa vo vode. Až po inštalácii tohto 

zariadenia a všetkých skúšok mesto dospelo k záveru, že voda v Sampore nie je závadná, je pitná. 

Mesto má všetky rozhodnutia, má povolenie za odber vody, za ktoré je potrebné platiť. Na základe 

rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a priemernej spotreby vody mesto stanovilo 

ročný poplatok na jedného občana 12,51 €. Mesto však nedokáže zabrániť znečisteniu vody 

fekáliami a baktériami. Zároveň sa navrhuje zrušenie uznesenia č.425/2020 MsZ zo dňa 

14.12.2020.  

  

Uznesenie číslo 559/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

r u š í 

 

Uznesenie číslo 425/2020 z MsZ dňa 14.12.2020 . 

 

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, Marek Moravčík, Mgr. Sáša Butášová Bidleňová, Mgr. 

art. Peter Kocúr, Mgr. Michaela Mikušková 

Proti:  

Zdržali sa:                            

Nehlasovali: 
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Uznesenie číslo 560/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

 

cenu za dodávku pitnej vody v Meste Sliač – miestna časť Sampor, vo výške 12,51 € / rok / občan. 

Množstvo dodanej vody bude stanovené nepriamo, t. j. na základe smerných čísel spotreby pitnej 

vody, ktoré určuje Vyhláška MŽP SR č. 397/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní 

množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd 

z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody nasledovne : 34 m3 / osoba / rok . 

Uvedená cena je v súlade s „Potvrdením o cene“ č. 0840/2017/V-PC 

výpočet: 

Maximálna cena stanovená URSO: 0,3678 € / m3 

Ročná spotreba 1 občan : 34 m3 

Ročný poplatok na 1 občana: 34 x 0,3678 = 12,51 EUR 

 

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, Marek Moravčík, Mgr. Sáša Butášová Bidleňová, Mgr. 

art. Peter Kocúr, Mgr. Michaela Mikušková 

Proti:  

Zdržali sa:                            

Nehlasovali: 

 

10. Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2022 

 Dôvodovú správu k bodu predložila p. Škorňová, ktorá tvorí prílohu č. 1 k zápisnici. 

 Pani primátorka navrhla na základe uznesenia legislatívnej komisii doplniť kontrolu zmlúv, 

na základe ktorých má mesto platiť za dohodnuté služby až na základe predchádzajúceho doloženia 

fakturačných dokladov oprávneným zmluvným partnerom.    

 Pani Škorňová uviedla, že plán kontrolnej činnosti bol riadne zverejnený, táto pripomienka 

je nebola doručená.  

 

Uznesenie číslo 561/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

 

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022 . 

 

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, Marek Moravčík, Mgr. Sáša Butášová Bidleňová, Mgr. 

art. Peter Kocúr, Mgr. Michaela Mikušková 

Proti:  

Zdržali sa:                            

Nehlasovali: 
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11. Správa o vykonaných kontrolách 

 Dôvodovú správu k bodu predložila p. Škorňová, ktorá tvorí prílohu č. 2 k zápisnici.  

 

Uznesenie číslo 562/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j 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, Marek Moravčík, Mgr. Sáša Butášová Bidleňová, Mgr. 

art. Peter Kocúr, Mgr. Michaela Mikušková 

Proti:  

Zdržali sa:                            

Nehlasovali: 

 

12. Zámena a odkúpenie pozemku p. Urda 

 Dôvodovú správu k bodu predložil p. Petroch – právnik mesta. Uviedol, že ide o prevod 

z majetku mesta, osobitne je zvýraznená osoba zamestnanca mesta, zákon o majetku obcí obsahuje 

špeciálne ustanovenie, ktorým reguluje nadobudnutie majetku určitým kategóriám osôb, prebehol 

štandardný schvaľovací proces.  

  

Uznesenie číslo 563/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

1. zámenu pozemku vo vlastníctve mesta Sliač zapísaného na LV č. 877 ako pozemok registra 

„C“ KN parcela č. 18 o výmere 76 m2 , k. ú. Rybáre za pozemok registra „E“ KN parcela č. 

1136/2 o výmere 71 m2  k. ú. Rybáre vo vlastníctve Rastislava Urdu, rod. Urda, nar. 

12.1.1975, bytom Mlynská ul. č. 895/12, 962 31 Sliač v podiele ¼ k celku, 

2. predaj 5 m2 pozemku vo vlastníctve mesta Sliač zapísaného na LV č. 877 ako pozemok 

registra „C“ KN parcela č. 18 o výmere 76 m2 , k. ú. Rybáre Rastislavovi Urdovi, nar. 

12.1.1975, bytom Mlynská ul. č. 895/12, Sliač,  

3. zámennou a kúpnu zmluvou v jednotkovej cene 48 €/m2, spolu za predmet kúpy 240 €, 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1961 Zb.       

o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 

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, Marek Moravčík, Mgr. Sáša Butášová Bidleňová, Mgr. 

art. Peter Kocúr, Mgr. Michaela Mikušková 

Proti:  

Zdržali sa:                            
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Nehlasovali: 

 

13. Predaj pozemku p. Volková 

Dôvodovú správu k bodu predložil p. Petroch – právnik mesta. Uviedol, že ide o špecifický 

prípad, pozemok bol úspešne predaný už v roku 1993. Prešlo to schvaľovacím procesom, bola 

vyhotovená kúpnopredajná zmluva, kúpna cena bola zaplatená, ale stále je vlastníkom pozemku 

mesto Sliač, nebol uskutočnený proces cez kataster, pretože konanie bolo prerušené z dôvodu 

doloženia požadovaných dokladov, ktoré neboli doručené na kataster. Mesto hľadalo možnosti ako 

p. Volkovej vyhovieť, rozhodovať o tej istej veci dvakrát nie je možné.  

   

Uznesenie číslo 564/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

o s v e d č u j e 

 

že Mestské zastupiteľstvo mesta Sliač, na základe § 9 ods. 1 písm. a) zák. SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí, uznesením č. 40 zo dňa 09.09.1993 schválilo  

1. prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mesta zapísaného v jeho prospech na liste 

vlastníctva č. 1, pre k. ú. Sampor, obec Sampor, ako pozemok registra „E“ KN parcela            

č. 23/2, ostatná plocha o výmere 93 m2, ktorý vznikol zameraním a odčlenením dielu                

1 geometrickým plánom č. ŠR-361/93, vyhotoveným Ing. Jánom Šramkom, meračská 

kancelária, Nešporova 11, Sliač, úradne overeným podľa § 8 zák. č. 46/1971 Zb. 

katastrálnym úradom v Banskej Bystrici 20. augusta 1993 pod č. 918/93,  

2. kúpnou zmluvou zo dňa 06.10.1993 zastúpené primátorom mesta Mgr. Jurajom Nemcom, 

do výlučného vlastníctva Nikolaji V o l k o v e j, rod. Dobrovodovej, nar. 12.12.1967, 

bytom ul. Samporská č. 1437/23, Sliač , za kúpnu cenu 2 574 Sk. 

 

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, Marek Moravčík, Mgr. Sáša Butášová Bidleňová, Mgr. 

art. Peter Kocúr, Mgr. Michaela Mikušková 

Proti:  

Zdržali sa:                            

Nehlasovali: 

 

14. Predaj pozemku p. Sopko 

 Dôvodovú správu k bodu predložila p. Sujová. Ide o predaj pozemku pre manželov 

Sopkovcov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko hranica ich pozemku končí, kde je 

ochranné pásmo plynového potrubia. Zámer bol schválený na MsZ v máji tohto roku.  

  

Uznesenie číslo 565/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

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

 

splnenie podmienok podľa § 9a odst. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v platnom 

znení. Zámer na prevod pozemku odpredajom medzi účastníkmi Mesto Sliač a manželia Ing. arch. 

Miroslav Sopko a Ing. Silvia Sopková, rod. Capáková, ul. Mirka Nešpora 613/2, 962 31 Sliač, 
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schválený na 23. zasadnutí MsZ uznesením č. 488/2021 dňa 26.05.2021, bol zverejnený obvyklým 

spôsobom v lehote od 19.11.2021 nepretržite. 

 

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, Marek Moravčík, Mgr. Sáša Butášová Bidleňová, Mgr. 

art. Peter Kocúr, Mgr. Michaela Mikušková 

Proti:  

Zdržali sa:                            

Nehlasovali: 

 

Uznesenie číslo 566/2021 

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 časť parcely E KN 1465/1, o odkúpenie ktorej p. Sopko 

s manželkou žiadajú, je priľahlým pozemkom k nehnuteľností v ich vlastníctve – zastavanej 

ploche a stavbe rodinného domu a mesto neplánuje v územnom pláne využitie predávanej 

časti pozemku na rozvojové aktivity. 

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

s majetkom mesta, v celkovej sume 2.640,00 €. 

 

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, Marek Moravčík, Mgr. Sáša Butášová Bidleňová, Mgr. 

art. Peter Kocúr, Mgr. Michaela Mikušková 

Proti:  

Zdržali sa:                            

Nehlasovali: 
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15. Kúpa pozemku od Kúpele Sliač a.s. – zámer mesta 

 Dôvodovú správu k bodu predložila pani primátorka. Ide o zámer mesta Sliač odkúpiť 

pozemky do vlastníctva mesta od spoločnosti Kúpele Sliač, a. s., v lokalite Rybáre - pod kúpeľmi za 

účelom zabezpečenia prístupu k rodinným domom z verejnej prístupovej komunikácie a údržby 

cesty zo strany Mesta.  

 

Uznesenie číslo 567/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e  

 

1.  kúpu nehnuteľností od Kúpele Sliač, a. s., vedených Okresným úradom Zvolen, katastrálnym 

odborom, na liste vlastníctva č. 612 pre katastrálne územie Rybáre, obec Sliač, ako pozemok - 

parcela registra C KN č. 1433/9 – ostatná plocha o výmere 91 m2 a parcely C KN č. 856/10 – 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 422 m2, ktorá bola vytvorená odčlenením od pôvodnej 

parcely registra C KN č. 856/1 zapísanej na liste vlastníctva č. 612, k. ú. Rybáre, obec Sliač vo 

vlastníctve Kúpele Sliač a. s. v podiele 1/1, geometrickým plánom č. 31644341-198/2021 

vyhotoveným spoločnosťou Geodet spol. s.r.o., T. G. Masaryka 3413, 960 01 Zvolen, IČO 

31644341 dňa 22.09.2021, úradne overeným OÚ Zvolen, katastrálnym odborom dňa 24.09.2021 

pod č. G1-515/2021. 

2. uzatvorenie kúpnej zmluvy za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom, ktorého spracovanie 

zabezpečí mesto Sliač na náklady predávajúceho – Kúpele Sliač a. s.. 

 

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, Marek Moravčík, Mgr. Sáša Butášová Bidleňová, Mgr. 

art. Peter Kocúr, Mgr. Michaela Mikušková 

Proti:  

Zdržali sa:                            

Nehlasovali: 

 

16. Zámena pozemkov Incloud s.r.o. – zámer mesta 

 Dôvodovú správu k bodu predložila pani primátorka. Uviedla, že sa na mesto obrátila 

spoločnosť Incloud s.r.o., ktorá kúpila pozemky za objektom reštaurácie Pohoda so žiadosťou 

o výmenu pozemku s doplatením zvyšnej sumy.  

 

Uznesenie číslo 568/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e  

 

1. Zámer mesta Sliač zameniť zo svojho majetku - časť parcely C KN č. 63, orná pôda 

zapísanej na liste vlastníctva 877, k. ú. Rybáre v rozsahu 599 m2 ako novovytvorenej 

parcely na základe spracovania geometrického plánu za pozemky vo výlučnom vlastníctve 

spoločnosti Incloud s.r.o., Galvaniho 16603/31, Bratislava-mestská časť Ružinov, PSČ 821 

04:parcelu registra E KN č. 155/5, orná pôda o výmere 90 m2, zapísanej na liste vlastníctva 

851, k. ú. Rybáre;  parcelu E KN č. 153/2, orná pôda o výmere 38 m2, zapísanej na liste 

vlastníctva 1282, k. ú. Rybáre; časť parcely C KN č. 64, orná pôda, zapísanej na liste 
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vlastníctva 851, k. ú. Rybáre  a časť parcely C KN č. 79, orná pôda, zapísanej na liste 

vlastníctva 179, k. ú. Rybáre v celkovom rozsahu oboch parciel 91 m2, ako 

novovytvorených parciel na základe spracovania geometrického plánu z dôvodu hodného 

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

neskorších predpisov, zmluvným prevodom na základe zámennej zmluvy za cenu podľa 

odporučenia komisie finančnej, správy mestského majetku a rozvojových projektov, buď 

stanovenú znaleckým posudkom alebo v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta 

s doplatkom rozdielu v cene zamieňaných pozemkov. 

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

uznáva to, že Mesto zámennou zmluvou získa pozemky na vybudovanie prístupovej 

komunikácie a prístup k ostatným pozemkom vo vlastníctve mesta v danej lokalite a firma 

Incloud s.r.o. získa prístup k svojim pozemkom z miestnej komunikácie. 

 

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, doc. Ing. 

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

Mgr. Michaela Mikušková  

Proti:  

Zdržali sa:                          1 - Marek Moravčík 

Nehlasovali: 

 

17. Zriadenie vecného bremena na pozemku mesta (p. Oslanec, p. Oslancová) 

 Dôvodovú správu k bodu predložila p. Sujová. Manželia požiadali mesto o zriadenie 

vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta Sliač. Dôvodom pre zriadenie vecného bremena 

je vybudovanie mosta a tým vytvorenie prístupu k pozemku, na ktorom plánujú výstavbu rodinného 

domu.  

 

Uznesenie číslo 569/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ú h l a s í  

 

s uzavretím Zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Sliač, ako budúcim Povinným z 

vecného bremena a Ľubomír Oslanec a Katarína Oslancová, rod. Šebová, Voznica 116, 966 81 

Voznica, ako budúcimi Oprávnenými z vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta Sliač 

v podiele 1/1, parcele E KN č. 487/1 – ostatná plocha v k. ú Sampor, evidovanej na LV 369 pre účel 

priznania práva vstupu, prechodu a vybudovanie stavby mosta, na dobu neurčitú a za odplatu 

povinnému z vecného bremena (mestu Sliač) vo výške 35 €/m2, stanovenú v súlade so Zásadami 

hospodárenia s majetkom mesta Sliač v zmysle prílohy 2, v rozsahu 20 m2 vymedzenom 

geometrickým plánom č. 45918279-373/2021 zo dňa 19.10.2021, ktorý vypracoval Bc. Jozef 

Babiak, Mládežnícka 767/15, 969 01 Banská Štiavnica. 

 

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, Marek Moravčík, Mgr. Sáša Butášová Bidleňová, Mgr. 

art. Peter Kocúr, Mgr. Michaela Mikušková 

Proti:  

Zdržali sa:                            

Nehlasovali: 

 

18. Zámer mesta Sliač uzavrieť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

v prospech tretej osoby, na parcele vo vlastníctve mesta Sliač, k. ú. Rybáre, lokalita Rybáre 

Juh, Blok 2 

  

Dôvodovú správu k bodu predložila pani primátorka. Uviedla, že investor MNT-invest s.r.o. 

predložil mestu návrh Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch mesta 

Sliač v lokalite Rybáre Juh, Blok 2 v prospech tretej soby Stredoslovenskej distribučnej a.s., ide 

o prekládku vysokého vedenia. Žiadosť bola prerokovaná v Komisii dopravy, výstavby a životného 

prostredia, ktorá odporučila súhlas so zriadením vecného bremena a tiež v komisii legislatívnej, 

škodovej a ochrany verejného záujmu.  

 

Uznesenie číslo 570/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ú h l a s í  

 

s uzavretím Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi Mestom Sliač, 

investorom MNT-invest, s.r.o., J. Jesenského 1115/58, 960 01 Zvolen ako budúcimi Povinnými z 

vecného bremena a Stredoslovenskou distribučnou, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina ako 

budúcim Oprávneným z vecného bremena na parcele E KN 1837 – záhrada, vo vlastníctve mesta 

Sliač v k. ú. Rybáre v podiele 1/1, evidovanej na liste vlastníctva 1246 pre účely umiestnenia 

elektroenergetického zariadenia v rámci realizácie stavby „13575 – Sliač – Rybáre – Rozšírenie 

NNK 2. etapa“ podľa Územného plánu zóny, lokalita Rybáre Juh Blok 2; za odplatu dohodnutú 

v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom mesta Sliač, v zmysle prílohy 2, ktorú je povinný 

uhradiť investor MNT-invest, s.r.o. mestu Sliač, pričom rozsah vecného bremena bude vymedzený 

porealizačným geometrickým plánom, ktorého vypracovanie zabezpečí investor na vlastné náklady 

v súčinnosti s budúcim povinným z vecného bremena  - mestom Sliač. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           8 

Za:                                     8 - Ondrej Láskavý, Ing. Ján Belička, doc. Ing. Andrea Sujová, PhD., 

Ing. Robert Urbanec, Marek Moravčík, Mgr. Sáša Butášová Bidleňová, Mgr. art. Peter Kocúr, Mgr. 

Michaela Mikušková 

Proti:  

Zdržali sa:                            

Nehlasovali: 

 

19. Kompetencie primátora mesta vykonávať zmeny rozpočtu  

 Pán poslanec Laskavý uviedol, že ako poslanci si myslia, že by pani primátorka mala 

disponovať s menšou finančnou zábezpekou týkajúcou sa rozpočtových opatrení. Dôvodovú správu 

k bodu môže doložiť ako prílohu k zápisnici.  
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 Pani poslankyňa Butášová Bidleňová uviedla, že tento bod vychádza zo schváleného 

harmonogramu tvorby rozpočtu mesta, a jedným z bodov bolo, že sa upravia kompetencie 

primátorky na konci roka. Táto potreba vznikla na základe toho, že pani primátorka urobila svoje 

kompetencie do takej miery, že všetci poslanci boli z toho prekvapení, boli urobené niektoré 

operácie, ktoré sa udiali už dávno pred decembrom pred posledným zasadnutím MsZ. Z uvedeného 

dôvodu sa poslanci rozhodli upraviť túto kompetenciu, navrhla ju za seba upraviť na 3 000 €.  

 Pani primátorka uviedla, že uznesenie č.14/2018, ktoré bolo prijaté dňa 7.12.2018 bolo 

prijaté na odporúčanie finančnej komisii, ktorej bola vtedy členkou. Toto uznesenie oprávňovalo 

primátora použiť a presúvať finančné prostriedky v rámci mesiaca a programu vo výške 10 000 €. 

To, že si to nechala na konci roka bolo preto, že až neskoro si uvedomila, že platí takéto uznesenie. 

Keby toto uznesenie neopomenula, tak by boli poslanci pravidelne mesačné informovaní o veciach, 

ktoré sa robili. Suma 3 000 € je nerelevantná a nepostačujúca. Ako príklad uviedla, že aj teraz bola 

prekročená suma na opravy mechanizmov, položka musela byť upravená. Na jednej strane chápe, 

že poslanci chcú rozhodovať o všetkom, ale nejakú právomoc mohli prenechať aj jej.  

 Pán poslanec Belička informoval, že tieto kompetencie primátora neboli navrhnuté ani 

poslancom ani primátorom, ale navrhla to vedúca finančného úseku p. Chudíková a všetci ju v tom 

podporili, lebo sa ukázalo, že je to nevyhnutné pre fungovanie mesta najmä na konci roka. 

O vykonaných zmenách sú následne poslanci informovaní. Domnieva sa, že platobná karta mesta 

má potom väčšie kompetencie ako sám primátor.  

 Pán poslanec Urbanec vysvetlil, že niektoré kompetencie chcú obmedziť z dôvodu, že 

zmeny neboli priebežne riešené, len ku koncu roka. Hlavným dôvodom je, aby rozpočtové opatrenie 

nezasahovalo časovo viac ako tri mesiace.     

   

Uznesenie číslo 571/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

r u š í    

 

Uznesenie číslo 14/2018 a Uznesenie číslo 86/2015. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           9  

Za:                                     8 - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Marek Moravčík, doc. Ing. 

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

Mgr. Michaela Mikušková 

Proti:  

Zdržali sa:                          1- Ing. Ján Belička  

Nehlasovali: 

 

Uznesenie číslo 572/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e     

 

kompetencie primátora / primátorky mesta Sliač vykonávať zmeny rozpočtu v súlade s §11 ods. 4 

písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pri dodržaní 

ustanovení §14 ods. 2 písm. a) b) c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov v nasledovnom 

rozsahu: 
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1. Úprava rozpočtu na strane príjmov a na strane výdavkov bežného rozpočtu pri poskytnutých 

dotáciách na prenesené kompetencie. 

2. Úprava rozpočtu na strane príjmov a na strane výdavkov (bežných aj kapitálových) v súvislosti 

so zaradením pridelených účelovo určených dotácií v plnom rozsahu v prípade financovania takých 

projektov, ktoré už boli schválené v mestskom zastupiteľstve a v rozsahu schválenom mestským 

zastupiteľstvom. 

3. Vykonanie rozpočtového opatrenie v priebehu kalendárneho roku na výdavkovej časti bežného 

rozpočtu do výšky 4.000,00 €  za mesiac v rámci programu rozpočtu v jednotlivom prípade, pričom 

sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtu. 

O vykonaných zmenách bude MsZ informované štvrťročne, vždy po odovzdaní štvrťročnej  

uzávierky na Finančné riaditeľstvo. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           9  

Za:                                     8 - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Marek Moravčík, doc. Ing. 

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

Mgr. Michaela Mikušková 

Proti:  

Zdržali sa:                          1- Ing. Ján Belička  

Nehlasovali: 

 

20. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 03/2020 o poskytovaní dotácií a fin. 

príspevkov z rozpočtu mesta  

 Dôvodovú správu k bodu predložil p. Petroch – právnik mesta. Dodatok bol riadne 

zverejnený, neprišli žiadne pripomienky. Poskytovanie dotácií a finančných príspevkov je 

administratívne náročné, žiadatelia musia dokladovať dokumenty nielen pri prvej žiadosti ale aj 

v prípade opakovanej žiadosti. Navrhuje sa, aby sa niektoré doklady, ktoré sú uvedené vo VZN, 

nahradili čestným vyhlásením a je na poslancoch, či budú finančné prostriedky poskytované len 

občanom mesta, právnickým a fyzickým osobám mesta so sídlom na území mesta.  

 Pani primátorka uviedla, že v rámci pripomienkového konania prišla pripomienka, ktorú 

dala ona. Mesto môže poskytnúť dotáciu len na základe písomnej žiadosti osobám, ktoré majú 

trvalý pobyt na území mesta Sliač, alebo ktoré pôsobia alebo vykonávajú svoju činnosť na území 

mesta Sliač a poskytujú služby obyvateľom mesta Sliač. Ďalej bolo doplnené, že v žiadosti musí 

žiadateľ predložiť písomné vyhlásenie, že nie je v exekučnom konaní a v opakovanej žiadosti 

o príspevok mesta sa doklady k predkladanej žiadosti nahradia čestným vyhlásením, že podmienky 

pre poskytnutie dotácie trvajú aj pre nasledujúce plánovacie obdobie.  

 

Uznesenie číslo 573/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e  

 

Dodatok č.1 k VZN č.03/2020 o poskytovaní dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu mesta 

a upravenie dátumu v §11 ods. 2 na 30.09. 

 

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, Marek Moravčík, Mgr. Sáša Butášová Bidleňová, Mgr. 

art. Peter Kocúr, Mgr. Michaela Mikušková 

Proti:  

Zdržali sa:                            

Nehlasovali: 

 

21. Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 10/2019 o určení výšky dotácie na  

prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťaťa materskej školy a dieťaťa 

školského zariadenia 
 Dôvodovú správu k bodu predložila p. Škarčáková – vedúca ekonomického úseku. Uviedla, 

že tento dodatok rieši výšku  normatívu pre školský klub. Zmena nastala v článku č.4 odsek 1, ku 

ktorej podala vysvetlenie pani primátorka. Informovala, že organizácie v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta nemôžu prekročiť 7% súčtu tarifných miezd všetkých zamestnancov na odmeny. 

Problémom sú nepedagogickí zamestnanci, ktorí majú plat pod minimálnou  mzdou. Navrhla 

zapracovať, že ostane 7% súčtu tarifných miezd všetkých zamestnancov škôl a školských zariadení, 

ale do tarifných miezd sa nepedagogickým zamestnancom započítava aj doplatok do minimálnej 

mzdy. Táto zmena je smerovaná  k tomu, aby boli ohodnotení aj nepedagogickí zamestnanci, na 

ktorých nie sú prenesené kompetencie.  

 

Uznesenie číslo 574/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e  

 

Dodatok č.3 k VZN č. 10/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej 

umeleckej školy, dieťaťa materskej školy a dieťaťa školského zariadenia. 

 

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, Marek Moravčík, Mgr. Sáša Butášová Bidleňová, Mgr. 

art. Peter Kocúr, Mgr. Michaela Mikušková 

Proti:  

Zdržali sa:                            

Nehlasovali: 

 

22. Rozpočtové opatrenie 

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

tvorí prílohu č. 3 k zápisnici. Informovala o Rozpočtovom opatrení č. 6. 

 Pani Sujová mala dotaz, že keď sa rozpočtové opatrenie dávalo do finančnej komisie mala 

otázku, aký je dôvod navýšenia výdavkov na dohody. Oproti minulým rokom je to dosť veľký 

nárast.  

 Pani Škarčáková uviedla, že mesto má 14 zamestnancov na dohody, niektorí z nich sú 

jednorazovo a niektorí priebežne celý rok, na dohodu pracuje právnik mesta, informatik, pani 

Zlatníková na verejné obstarávanie, na technických službách sú dohodári.  
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Uznesenie číslo 575/2021 

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“) rozpočtové 

opatrenie č. 6/2021 k 30.11.2021, v rozsahu podľa Prílohy č.1 k Uzneseniu číslo 575 / 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, Marek Moravčík, Mgr. Sáša Butášová Bidleňová, Mgr. 

art. Peter Kocúr, Mgr. Michaela Mikušková 

Proti:  

Zdržali sa:                            

Nehlasovali: 

 Pani Škarčáková predložila Rozpočtové opatrenie č.7. 

 Pani Sujová podala pripomienku k rozpočtovému opatreniu č.7, ktorú predložila aj do 

finančnej komisii, ide o účelovú dotáciu na strechu v materskej škole na ul. SNP vo výške 4 900 €. 

Rozpočtovým opatrením č. 5 bola schválená dotácia na strechu vo výške 4 278 €, faktúra prišla na 

sumu 4 900 €, v rozpočtovom opatrení mal byť schválený len rozdiel. Ďalej mala výhrady 

k autobusovým zastávkam, bolo to schvaľované už v roku 2019, kde boli schválené celkové 

oprávnené výdavky vo výške 20 268 € a 5% spolufinancovanie. Bola podpísaná zmluva Naša 

Lieska na sumu väčšiu cca o 3 000 € a tiež spolufinancovanie 16%, čo nie je v súlade s rozhodnutím 

zastupiteľstva z roku 2019. Uviedla, že to malo ísť do zastupiteľstva skôr, ako bola podpísaná  

zmluva.  

 Pani primátorka uviedla, že sa nenavýšila cena jednotlivých zastávok, ale sa navýšil počet 

o jednu zastávku viac, preto je cena vyššia. K zmluve uviedla, že mesto dostalo iné znenie zmluvy, 

ako keď sa prijímalo uznesenie v zastupiteľstve. Niektoré veci sa počas projektov menia a mesto ich 

nevie ovplyvniť.  

 

Uznesenie číslo 576/2021 

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“) rozpočtové 

opatrenie č.7/2021 k 30.11.2021, v rozsahu podľa Prílohy č.1 k Uzneseniu číslo 576 / 2021 . 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           9  

Za:                                     

Proti:                                   6 - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, doc. Ing. Andrea Sujová, 

PhD., Marek Moravčík, Mgr. Sáša Butášová Bidleňová, Mgr. art. Peter Kocúr 

Zdržali sa:                         3 - Ing. Ján Belička, Mgr. Michaela Mikušková, Ing. Robert Urbanec 

Nehlasovali: 
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Rozpočtové opatrenie nebolo schválené. 

Pani primátorka uviedla, že sa tým pádom neschválili koncoročné odmeny učiteľom.  

 Pán poslanec Laskavý k tomu uviedol, že nemali byť v rozpočtovom opatrení uvedené 

zastávky, ako sa na tom dohodli.   

 Pani primátorka uviedla, že rozpočtové opatrenia sa dajú aj upraviť, môžu sa v ňom robiť 

zmeny a tak ich potom schváliť.  

 Pán poslanec Moravčík uviedol, že na stretnutí sa dohodlo, že do Rozpočtového opatrenia č. 

7 sa nič nebude dávať, ak sa aj niečo dá, bude to súčasťou opatrenia č.8.  

 Pani primátorka uviedla, že na odporučenie pani kontrolórky bolo z rezervného fondu 

vypustené a presunuté do prevádzkovej réžie, preto je to súčasťou RO č.7.  Nejde o schvaľovanie 

výdavkov, ale o zmenu funkčnej klasifikácie. Zastávky sú schválené, len majú inú funkčnú 

klasifikáciu.  

 Pani poslankyňa Butášová Bidleňová uviedla, že pôvodne to bol rezervný fond, z ktorého 

boli vyčlenené výdavky na bežný chod mesta. Pôvodne tie peniaze sú z rezervného fondu. Chápe, 

že sa mení funkčná klasifikácia. 

 

Uznesenie číslo 577/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e  

 

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

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

opatrenie ZŠ A. Sládkoviča č. 4/2021 v rozsahu podľa                                                                                     

Prílohy č.1 k Uzneseniu číslo 577 / 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, doc. Ing. 

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

Mgr. Michaela Mikušková 

Proti:                                    

Zdržali sa:                          1- Marek Moravčík 

Nehlasovali: 

 Pani Škarčáková predložila Rozpočtové opatrenie č.8. 

 Pán poslanec Urbanec navrhol, aby sa k tomuto rozpočtovému opatreniu ešte stretli 

poslanci.  

 Pani primátorka súhlasila, len je minimálne potrebné schváliť v rozpočte  dotáciu z Úradu 

vlády SR. Uviedla, že ak poslanci s rozpočtovým opatrením nesúhlasia v tomto znení, tak podáva 

protinávrh s tým, že je potrebné zapojiť do rozpočtu dotáciu. Uviedla, že toto rozpočtové opatrenie 

je urobené tak ako bolo dohodnuté, akurát tam nie sú započítané finančné prostriedky za zastávky.   
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Uznesenie číslo 578/2021 

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“) rozpočtové 

opatrenie č. 8/2021 v rozsahu podľa Prílohy č.1 k Uzneseniu číslo 578 / 2021. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           9 

Za:                                      

Proti:                                   6 - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, doc. Ing. Andrea Sujová, 

PhD., Ing. Robert Urbanec, Marek Moravčík, Mgr. Sáša Butášová Bidleňová 

Zdržali sa:                         3 - Mgr. art. Peter Kocúr, Ing. Ján Belička, Mgr. Michaela Mikušková 

Nehlasovali: 

Rozpočtové opatrenie nebolo schválené. 

 

23. Interpelácie poslancov 

 Pán poslanec Urbanec interpeloval výstavbu chodníka na ul. Boženy Nemcovej. Obyvatelia 

sa ho pýtajú, či bolo dielo už ukončené, lebo faktúra už bola zaplatená vo výške cca 25 270 €. 

Uviedol, že tieto finančné prostriedky neboli schválené. Práce boli vykonané len za 7 900 €, zmluva 

bola schválená, boli schválené celkom oprávnené výdavky vo výške 12 245 €, bola vysúťažená 

firma Hexstav, s ktorou bola podpísaná zmluva na sumu 25 000 €. Z Liesky nám bola schválená 

dotácia vo výške 12 245 € s tým, že sme podpísali, že sme mali zabezpečené financovanie vo výške 

8 700 €, zase poslanci neriešili to dofinancovanie. Zarazilo ho to, že sme prebrali dielo ale nevie 

v akom je to stave, lebo to ešte určite nie je dokončené. Opýtal sa, prečo mesto prevzalo dielo.  

 Pani primátorka k šikmému chodníku odpovedala, že taký bol urobený projekt. Projektant si 

neuvedomil, že je rozdielna výška chodníka na istých miestach. Tak ako boli predložené projekty 

dodávateľovi, tak aj dielo odovzdal. Ak chce mesto robiť ďalšie úpravy, musí sa to vyriešiť ináč.  

 Pán Urbanec uviedol, že sa uskutočnilo stretnutie s pánom právnikom Ševčíkom, tak sa 

opýtal na informácie ohľadom súdneho sporu tepelného hospodárstva, či bola Okresným súdom 

priznaná škoda, ktorú by si mesto mohlo vymáhať.  

 Pani primátorka uviedla, že má iba informácie, že bolo vydané rozhodnutie, nevie v akej 

výške, ale mesto by to nemalo zasiahnuť.  

 Pán Petroch uviedol, že súd predbežne uznal menej ako si advokátska kancelária 

uplatňovala.  

 Pán poslanec Moravčík sa opýtal na kino Hron, konkrétne na stavebné povolenie. Má 

informácie, že stavebné povolenie bolo vydané, ale bola tam doba na jeho právoplatnosť. Dotknutá 

strana sa ozvala, tak je teraz  neprávoplatné stavebné povolenie, lebo to rieši vyšší stavebný úrad. 

Opýtal sa či sa stavia protizákonne.  

 Pani primátorka odpovedala, že bolo vydané stavebné povolenie na celkovú rekonštrukciu, 

na strechu, na prístavbu aj na terasu. Keďže sa účastník konania odvolal, bola podaná nahláška 

stavebných úprav, ktorá bola schválená. Nerobia sa žiadne zásahy dotknutým osobám.  

 Pani poslankyňa Butášová Bidleňová požiadala vedenie mesta o zdokladovanie vzdelávania, 

že si ho platia sami. Na digitálnom meste sú zverejnené faktúry, ktorých suma veľmi podobná 

čiastke, ktorá sa platí za MBA vzdelávanie. V ďalšej interpelácii požiadala o vysvetlenie účelu 

použitia finančných prostriedkov, ktoré boli použité na vzdelávanie Central European Education 
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Institute vo výške 7 080 €. V rozpočte je na vzdelávanie zamestnancov vyčlenená suma cca 3 600 €. 

Požiadala o zdokladovanie zamestnancov, ktorí boli na tomto vzdelávaní a čoho sa školenia týkali. 

Ďalej sa opýtala pani primátorky, aký zostatok dovolenky má, aby sa predišlo takým veciam ako 

minulý rok, aby sa jej dovolenka preplácala.  

 Pani primátorka odpovedala, že si čerpala dovolenku a aj si ju priebežne čerpá. Čerpala si ju 

v lete a aj vtedy, keď bola v nemocnici namiesto PN.  

 Pán poslanec Laskavý uviedol, že z predchádzajúceho zasadnutia dostal list - odpoveď na 

svoju interpeláciu od pani primátorky, ktorú rozposlal všetkým poslancom. Poukázal na to, že 

takúto odpoveď si nepredstavoval. V liste bolo uvedené, že zberný dvor pozostáva z haly na 

triedenie odpadov, a že v priestoroch zberného dvora nebola nikdy uložená stavebná suť ani 

materiál z kina Hron. Na stavebnej komisii povedala, že to bolo cca 270 ton, potom bola suť 

odvezená. Opýtal sa podľa čoho usúdila, že to bolo také množstvo. Keby to bolo tak, v tom prípade 

by bol doklad zo stavebného denníka. Pani primátorka odpovedala, že jej tak povedal dodávateľ. 

Pán Laskavý uviedol, že existuje nájomná zmluva č.01/2016, že si mesto prenajíma plochy, ktoré sú 

súčasťou zberného dvora. Ďalej bolo v odpovedi uvedené, že na uskladnenie sa využíva iba hala. 

Opýtal sa, že keď donesú stavebnú suť fyzické osoby, prečo je zhromažďovaná za plotom a tam sa 

nasýpa, ide o čiernu skládku? Ešte tam bolo uvedené, že vyťažený materiál z kina Hron bol 

v zmysle stavebného denníka z technických príčin dočasne uložený v priestoroch bývalého 

poľnohospodárskeho družstva Sliač samostatne v priestoroch slúžiacich na uskladnenie posypového 

materiálu a to tak, aby bolo možné kedykoľvek odviesť. Poukázal na to, že je to klamstvo. Dnes bol 

na zbernom dvore, objednal si posypový materiál, 54 ton je zaplatených, ktorý bol úplne inde 

uložený ako stavebná suť.  

 Pani primátorka uviedla, že celá tá plocha slúži na uskladnenie posypového materiálu. 

Takúto informáciu dostala od vedúceho zberného dvora, že túto plochu využívame na odloženie 

posypového materiálu.  

 Pán Laskavý uviedol, že za hospodárenie zberného dvora je zodpovedný pán prednosta.    

 Pán prednosta povedal p. Laskavému, že na predminulom zasadnutí MsZ interpeloval, že 

mesto  má čiernu skládku na zbernom dvore, že sa to malo vážiť a že to nikto nevážil. V odpovedi 

bolo uvedené, že tá suť, ktorá tam bola, nemala byť nikdy vážená, pretože ani nebola určená, že 

bude uskladnená na zbernom dvore. Uviedol, že nešlo o čiernu skládku, nebola umiestnená na 

zbernom dvore a nemalo sa to vážiť.  

 Pani primátorka uviedla, že betón, dlaždice, keramika je v prevádzkovom poriadku 

označený ako óčkový odpad, to znamená, že to nie je nebezpečný odpad. Suť od fyzických osôb, 

ktorá je uložená v priestoroch organizácie, nie je stavebný odpad. Ide o drobný stavebný odpad, 

ktorý sa buď odvezie na skládku alebo sa zrecykluje a bude sa používať na vysprávku ciest. Mesto 

nemá čiernu skládku, v priestoroch, ktoré má mesto prenajaté, sa odoberá stavebný odpad od 

fyzických osôb, ktorý keď sa dovezie, sa vždy váži. Množstvo ešte nie je také veľké, aby sa oplatilo 

zavolať drvičku, aby bolo použité na vysprávku.  

 Pán poslanec Moravčík uviedol, že z kina Hron bolo odvezených 270 ton právnickou 

osobou na zberný dvor, tento odpad tam nemal čo robiť. Na stavebnej komisii sa opýtal, kto dal 

pokyn, že sa bude na zberný dvor vyvážať cca 30 tatier. Na komisii pani primátorka povedala, že 

tento pokyn dala ona. Keď sa opýtali, že prečo sa to nevážilo, tak pani primátorka povedala, že 

čakala, kedy sa jej ozve pani Poláková. Hneď po zasadnutí volal pani Polákovej za prítomnosti 

ďalších poslancov, ktorá bola zhrozená, lebo vo štvrtok ani v piatok žiadnu tatru na zbernom dvore 

nemala, tak nemala ani čo hlásiť. 

 Pani primátorka uviedla, že pán Moravčík volal pani Polákovej na súkromný mobil v tom 

duchu, aby ju primátorka neovplyvnila. S pani Polákovou sa nerozprávala, z komisie odišla skôr, 

keby ju chcela ovplyvniť, tak by sa zastavila cestou z komisie. Ohľadne suti jej pani Poláková 
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nevolala, ani keď si všimla, že je tam. Keby jej zavolala, tak jej to vysvetlí. Ďalej uviedla, že 14 000 

€ je v zmluve za likvidáciu odpadu, ale je to 14 000 € predpokladaných na základe vážnych lístkov. 

Keby to ostalo u nás, zošrotovalo by sa to, ale nie na naše trovy. Zrecyklovať odpad je cenovo 

výhodnejšie ako ho uložiť na skládku, je to jedna z možností ako ušetriť 14 000 €. Vážne lístky 

budú pri faktúre doložené.  

 Pán poslanec Laskavý informoval pani primátorku, že jej zaslal mail, či by nemohol byť on 

alebo niekto z poslancov pri odovzdávaní kina, zatiaľ odpoveď nedostal.  

 Pán prednosta uviedol, že minule prišiel p. Laskavý za ním do kancelárie preto, že sa išiel 

sťažovať na zamestnanca mesta, že mu neodpovedal na jeho mail. Na to mu odpovedal, že darmo sa 

bude u neho sťažovať, keď o tom ako prednosta nevie. Ak chce komunikovať so zamestnancom 

MsÚ a následne sa chce na neho sťažovať, a požadovať od neho informácie, tak mu to má dať 

vedieť. Ako náhle sa o tom dozvedel, zaslal mu odpoveď na jeho otázku, týkalo sa to stavebného 

dozoru. Ak ešte bude mať nejaké otázky, má ich adresovať na neho a do týždňa dostane odpoveď.   

 Pán Laskavý uviedol, že na stránke mesta našiel mailovú adresu p. Kasača, ktorému zaslal 

mail, v ktorom požadoval tú informáciu. Nevedel, že musí písať mail aj jemu. Predsa bežný človek 

si pozrie na stránke mesta mailový kontakt na zamestnanca stavebného úradu, tak bude kontaktovať 

jeho. Pani primátorka povedala, že bežný človek posiela mail na mailovú adresu mestského úradu, 

alebo rovno na sekretariát.  

 

24. Rôzne 

 Pani primátorka informovala o ceste Na Trebuli, ktorá prechádza cez pozemok pána 

Mozolu. Pán Petroch k danej veci uviedol, že minulý rok bolo prijaté uznesenie č. 363/2020, 

v ktorom mesto chcelo vysporiadať pozemok pod miestnou komunikáciou, o ktorej sme si mysleli, 

že je naša. Keďže pán Mozola nesúhlasil s predajom, mesto postupovalo v súlade s uznesením do 

vyvlastnenia. Okresný úrad v Banskej Bystrici aj Ministerstvo dopravy odvolanie zamietli a to 

z dôvodu, že mesto nevie preukázať, že je vlastníkom miestnej komunikácie, delimitačný protokol 

nie je preukázateľným dôvodom. Následne súd zrušil predbežné opatrenie, ktoré sme mali, ktorým  

mal vlastník pozemku nariadené, že tú záterasu, ktorú začiatkom roka urobil, musel odstrániť. 

Mestu bolo doručené uznesenie o zaplatení trov konania. Pán Mozola v zastúpení advokátskej 

kancelárie navrhol dohodu na vyriešenie tohto problému. Buď mesto odstráni asfaltový zvršok na 

miestnej komunikácii, alebo mesto odkúpi pozemok za sumu 50 €/m2, alebo mu mesto vyplatí 3 

roky spätne dozadu za vecné bremeno. Pán Petroch uviedol, že návrh pána Mozolu je pre mesto 

neprijateľný v celom rozsahu.  

 Pani primátorka uviedla, že to bolo prerokované aj na finančnej komisii, ktorá odporučila, 

aby MsZ schválilo odkúpenie cesty nie z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ale za 25 €/m2 

v zmysle znaleckého posudku.  

 Pán Petroch k diskusii poslancov uviedol, že si myslel, že keď sa predloží tento materiál 

bude poslanecká podpora v tom, že návrh pána Mozolu je pre mesto neprijateľný v celom rozsahu.  

 Pán poslanec Moravčík uviedol, že sa zúčastnil stavebnej komisii, kde sa to prerokúvalo, 

komisia odporučila, že sa mu to má odpredať, ale v žiadnom prípade sa mu nemá vyplácať spätne 3 

roky dozadu.  
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Uznesenie číslo 579/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

n e p r i j í m a 

 

návrh vlastníka pozemku zapísaného na liste vlastníctva č. 1309, k. ú. Hájniky, obec Sliač, ako 

parcela registra „C“ KN č. 677/7, trvalý trávny porast, v trvalom zábere miestnej komunikácie 

Hájnická/C, na odkúpenie a na vyplatenie jednorazovej odmeny za vecné bremeno. 

 

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, doc. Ing. 

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

Mgr. Michaela Mikušková 

Proti:                                    

Zdržali sa:                          1- Marek Moravčík 

Nehlasovali: 

  

Uznesenie číslo 580/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

 

kúpu pozemku v trvalom zábere miestnej komunikácie Hájnická/C za cenu ustálenú znaleckým 

posudkom č.217/2020 vyhotoveného Ing. Štefanom Sviržovským, znalcom zapísaným v zozname 

znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v odbore 37 00 00 Stavebníctvo a odvetvie 37 09 00 Odhad 

hodnoty nehnuteľností vo výške 25 €/m2,spolu za nehnuteľnosť pozemku 12 675 €.  

 

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, doc. Ing. 

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

Mgr. Michaela Mikušková 

Proti:                                    

Zdržali sa:                          1- Marek Moravčík 

Nehlasovali: 

 

Pani primátorka uviedla, že dňa 2.12.2021 informovala poslancov, že  mesto vyhlásilo EKS 

na polopodzemné kontajnery. Prišla informácia, že bol uzatvorený zmluvný vzťah medzi 

dodávateľom REMOX-ENEX s.r.o. a objednávateľom mestom Sliač na zákazku polopodzemné 

kontajnery na zber komunálneho a separovaného odpadu, o čom bolo mesto informované systémom 

EKS dňa 8.12.2021. Ďalej uviedla, že EKS automaticky pošle podpísanú zmluvu na zverejnenie do 

CRZ.    
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Uznesenie číslo 581/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

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

 

že bol uzatvorený zmluvný vzťah medzi dodávateľom REDOX - ENEX s.r.o. a objednávateľom 

"Mesto Sliač" na zákazku Z202123240 Polopodzemné kontajnery na zber komunálneho odpadu a 

separovaný zber odpadu, o čom bolo Mesto Sliač informované systémom EKS dňa 08.12.2021. 

EKS automaticky zašle uzavretú Zmluvu na zverejnenie v CRZ. 

  

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, doc. Ing. 

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

Mgr. Michaela Mikušková 

Proti:                                    

Zdržali sa:                          1- Marek Moravčík 

Nehlasovali: 

  

 Pán Petroch informoval, že mesto dostalo dožiadanie z Krajského riaditeľského policajného 

zboru, ktoré sa týka hospodárenia Podniku bytového hospodárstva z obdobia kedy vykonával 

správu bytových domov, tiež požiadal o doloženie overených fotokópií zápisníc z kontrol 

vykonaných v PBH.  

 Pán poslanec Laskavý sa opýtal pani primátorky ohľadom odovzdávania stavby Kina Hron, 

či by sa nemohol toho zúčastniť ako poslanec.  

 Pani primátorka odpovedala, že kino bolo odovzdané s tým, že mesto vytklo niektoré 

nedostatky, ktoré sú ešte potrebné dorobiť, konečné odovzdanie bude v utorok. Pánovi poslancovi 

Laskavému povedala, že sa kľudne môže prísť pozrieť, o presnom čase ho bude informovať.  

 Pán Laskavý uviedol, že bol osobne za pánom prednostom a povedal mu, že niektoré jeho 

konania sa jemu ako poslancovi nepáčia. A tiež mu na stretnutí povedal, že bude postupne 

obchádzať poslanecký zbor a bude sa pýtať poslancov, už teraz siedmi poslanci nie sú spokojní 

s jeho činnosťou a bude sa požadovať jeho odvolanie.  

 Pán prednosta uviedol, že mu to povedal a keď sa pýtal na dôvod, tak mu pán Laskavý 

povedal, že je zodpovedný za zberný dvor, ako druhý dôvod povedal, že kvôli nemu odchádzajú 

zamestnanci. 

 Pán poslanec Moravčík povedal pánovi prednosti, že sú veci, ktoré by nemali byť, ako 

prednosta chodí tam, kde by nemal chodiť. Ako príklad uviedol rýchlostnú komunikáciu R2, je na 

fotkách Ministerstve dopravy,  mala sa tohto stretnutia zúčastniť viceprimátorka pani Sujová. Pán 

Moravčík uviedol, že pán prednosta v minulosti povedal, že 95% času trávi na úrade. Ďalej uviedol, 

že poslanci pani primátorke schválili kúpu auta s automatickou prevodovkou. Tlmočil slová pani 

primátorky, že keď jej nebude kúpené auto s automatickou prevodovkou, bude mať požiadavku na 

osobného šoféra. K svojej neprítomnosti ako poslanca na MsZ uviedol, že dňa 24.6.2021 malo byť 

riadne zasadnutie MsZ, ktoré bolo plánované a podľa toho si vyhradil aj čas, aby sa ho mohol 

zúčastniť. Pani primátorka mu vtedy volala, že sa nestihli pripraviť materiály, tak sa preložilo na 

28.6.2021.  

 Pán prednosta pánovi Moravčíkovi odpovedal, že na poste prednostu je asi rok a pol. Za toto 

obdobie bola podaná iba jedna sťažnosť na úrad a aj tá bola podaná neoprávnene. Počas jeho 

činnosti sa nikto nesťažoval na chod úradu. Mesto malo za toto obdobie niekoľko kontrol, napr. ako 

https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/316997
https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/316997
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si mesto plní odpovede v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám, prokuratúra mestu 

nevytkla žiadne pochybenie.   

 Pán prednosta povedal: „Dohodnime sa takto, ak máte pravdu a jednal som o R2 tak 

odstúpim, ale ak mám pravdu ja, odstúpite vy.“ P. Moravčík takúto dohodu odmietol. 

 Pani primátorka uviedla, že na Ministerstve dopravy pán prednosta bol, ale riešila sa R3, 

napojenie na R1. Ďalej uviedla, že aj keď má auto s automatickou prevodovkou, tak predsa keď idú 

na služobnú cestu rovnakým smerom, nebude viesť ona jeho. Ďalej informovala, že pán prednosta 

je aj členom v komisii za Územný miestny rozvoj za mesto Sliač, niekedy sú rokovania naraz 

v rámci rôznych oblastí, nemôže byť ako primátorka na dvoch miestach naraz.  

 Pán Žabka vystúpil, že za deväť rokov ako bol prednostom nebola žiadna sťažnosť na úrad.  

 Pán prednosta uviedol, že je prednostom 1,5 roka, pánovi Žabkovi povedal, že ho teraz 

prvýkrát verejne oslovuje a tiež prvýkrát o ňom hovorí. Nikdy sa nevyjadroval k jeho práci ani ju 

nikdy nekritizoval. A ak má niečo proti jeho práci, nech mu príde poradiť ako sa to dá lepšie urobiť, 

veľmi rád si nechá poradiť.  

      

25. Informácie primátorky 

 Pani primátorka informovala, že nemá k bodu žiadne informácie. 

 

26. Slovo pre verejnosť 

 Pán Krajči vystúpil s príspevkom, že už na minulom zasadnutí MsZ sa zmienil o stretnutí 

pani primátorky s pani prezidentkou. Tiež sa pýtal pani primátorky, čo vybavila v rámci ochrany 

životného prostredia a zdravia pre obyvateľov mesta vo vzťahu k letisku. Uviedol, že pani 

primátorka na to odpovedala, že keď budú urobené hlukové štúdie, tak potom sa bude s vecou niečo 

robiť. Poukázal na to, že je to len predlžovanie času, že za posledné dva roky sa v tejto veci 

neurobilo nič. Opýtal sa, či aj naďalej komunikuje s pani prezidentkou, alebo to skončilo na 

hlukových štúdiách. Ďalej poukázal na sľuby pani primátorky. Poukázal na pozemok, ktorého časť 

mal záujem odkúpiť p. Babic, tento pozemok nakoniec odkúpil p. Belička. Na stretnutí pána Babica 

s pani primátorkou a pánom prednostom mu bolo povedané, že pozemok je už predaný, ale že sa 

nevie komu. Ďalej uviedol, že na ul. Leteckej pani primátorka prisľúbila vybudovanie chodníka 

a tiež vodu na ul. Mládežníckej. Pán Krajči uviedol, že pani primátorka rozposlala list od právnika 

p. Štoksu všetkým poslancom. Uviedol, že v liste bolo uvedené klamstvo, že OZ DOST aj naďalej 

vyvíja na verejnosti činnosť, kde porušujú zákony. Pán Krajči opätovne poukázal, že podľa neho 

dochádza k porušovaniu letiskového poriadku, toto stanovisko má z generálnej prokuratúry, opýtal 

sa, či ide mesto v tejto veci konať ďalej.   

 Pán prednosta k pozemku, o ktorý mal záujem p. Babic uviedol, že nemal vedomosť, kto ho 

kúpil. Potom, keď zistil, kto ho kúpil, tak išiel spolu s ním za pánom Babicom, kde sa obidvaja 

dohodli, ako to bude ďalej.  

 Pani primátorka uviedla, že pán Babic tu nie je prítomný, tak je bezpredmetné sa o tom 

rozprávať. Ďalej uviedla, že keď p. Krajči doručí mestu vyjadrenie pána prokurátora, potom to bude 

mesto riešiť. K zápisnici pani primátorka uviedla, že v zmysle Rokovacieho poriadku zápisnica 

nemusí zachycovať vyčerpávajúcim spôsobom doslovný obsah vystúpení účastníkov zasadnutia, ale 

iba ich hlavné témy ich prednesov. Ďalej uviedla, že mesto rokuje s ministerstvom ohľadom 

zvýšenej hlučnosti z lietadiel formou finančného odškodnenia. Ale kým to nebude odsúhlasené 

v parlamente, odškodné nedostaneme. K vode na ul. Mládežníckej uviedla, že nie je vyhotovený 

žiadny projekt. Mesto malo vypracovaný projekt na vodu na ul. Továrenskej a Mlynskej, kde ľudia 

25 rokov nemali vodu. Mesto podpísalo zmluvu so Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou na 

vybudovanie vodovodu na Mlynskej a Továrenskej. Tiež bola mestu schválená dotácia 

z envirofondu na vodu. Ďalej uviedla, že nie je kanalizácia na ul. Novej, Mlynskej a Továrenskej, 
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na ul. Mládežníckej majú ľudia aspoň pitnú vodu. Ani jeden občan z tejto ulice nepriniesol vzorku 

vody, či je voda zamorená fekáliami. Poslanci určite nebudú proti tomu, aby mesto dalo urobiť 

projekt. Pani primátorka uviedla, že sa jej za tri roky podarilo vybaviť vodu na ul. Továrenskej 

a Mlynskej, možno sa do konca budúceho roku podarí vybaviť vodu aj na ul. Mládežníckej. Teraz 

sa momentálne rieši chodník pre peších popri Beličkovcov, popri hrádzi. To, že sa niektoré veci 

neurobili za štyri roky neznamená, že sa nič nerobí, sú určité procesné postupy, ktoré si vyžadujú 

čas. Urobili sa také veci, ktoré sa nepodarilo za 25 rokov urobiť. Pánovi Krajčimu povedala, že  

nech občanov odporučí na MsÚ so žiadosťou, že nemajú vodu, mesto urobí analýzu, koľko je tam 

domov, vypočíta sa návratnosť investície a na základe toho sa poslanci rozhodnú. Chodník na ul. 

Leteckej nie je reálne urobiť, pretože podľa vyjadrenia VÚC nezodpovedá rozmerom. Ani priechod 

pre chodcov pri MsÚ nie je možné urobiť, pretože nespĺňa parametre podľa policajtov. K pozemku 

vo vlastníctve Technickej univerzity na ul. Hronskej uviedla, že napísala list, že mesto má záujem 

o kúpu tohto pozemku. Prišla odpoveď, že kým sa neuzatvorí súdy spor, nie je reálne s pozemkom 

nakladať. Mesto nie je účastníkom súdneho sporu. Mesto sa neprihlásilo o kúpu z dôvodu, že ani na 

jednom MsZ sa to neschválilo. A ak ide o verejno-obchodnú súťaž, môžeme kupovať len na základe 

znaleckého posudku. Aj keby mesto malo mandát, nebolo by úspešné.  

 Pán poslanec Moravčík uviedol, že už od roku 2014 ako je poslancom, sa o tomto pozemku 

diskutovalo a vedel o tom aj pán Belička, plánovala sa výmena, zámena aj kúpa tohto pozemku. 

Tiež pani Sujová vybavovala stretnutie, aby tam pani primátorka išla. Poslanci mali záujem o tento 

pozemok. Keď pán Belička vedel, že sa to ide kupovať, mal o tom informovať pána poslanca 

Laskavého, keď ešte vtedy nebol poslancom on a bolo by sa to riešilo na MsZ.  

 Pán poslanec Belička uviedol, že bola vyhlásená verejno-obchodná súťaž, do ktorej sa 

mohol zapojiť ktorýkoľvek občan SR. Ďalej uviedol, že jednali s pánom Babicom aj s mestom, ako 

to malo prebehnúť. Navrhol sa postup, s ktorým Technická univerzita súhlasila a mesto čakalo na 

ďalšie kroky z jej strany. Urobila taký krok, ktorý bol mimo dohody a to ten, že vyhlásila verejno-

obchodnú súťaž. Pán Babic bol o všetkom informovaný. Technická univerzita to vyhlásila minulý 

rok pred vianocami, kedy vrcholila pandémia, poslanci sa z tohto dôvodu nechceli stretávať a tiež 

nechceli vyčleňovať žiadne finančné prostriedky na zbytočné investície, tento návrh by určite 

neprešiel. Ich oslovil realitný maklér, že po kadiaľ má hranicu ten pozemok, že majú záujem to 

kúpiť. Keby to kúpil úplne cudzí človek, ako by sa to potom riešilo. Dozvedel sa o tej kúpe od 

realitného makléra a nie od Technickej univerzity, ktorá nedodržala slovo. O týchto veciach osobne 

komunikovali s pánom Babicom.  

 Pani primátorka ukončila túto rozpravu s tým, že si presne nepamätá do akej miery bola táto 

vec rozpracovaná, keď to nepodpísal bývalý primátor. Bolo to tak rozpracované, že chýbal už iba 

podpis s Technickou univerzitou, dodal p. Belička. A o verejno-obchodnej súťaži sa mesto 

nedozvedelo od Technickej univerzity, ale to malo z iných zdrojov. Ďalej uviedla, že sa už k tejto 

téme nebude na zasadnutí vyjadrovať, pokiaľ tu nebude prítomný pán Babic. List od právnika 

Konvičného poslala poslancom preto, lebo tu padlo obvinenie, že dala OZ málo peňazí. Ďalej 

uviedla, že OZ nemá bankový účet, čo je podmienkou vyplývajúcou z VZN, finančné prostriedky 

majú byť použité na účel, na ktorý boli určené, a nie na splatenie exekúcie.  

 Pán poslanec Laskavý uviedol, že získanie tohto pozemku pre mesto od Technickej 

univerzity mal aj vo volebnom programe. Konzultoval to aj s poslancami, a našiel aj podporu, že by 

to schválili. A to, že pán Babic odišiel zo stretnutia na meste spokojný, tak to vôbec nie je pravda.  

 Pán Žabka k pozemku uviedol, že je pravda že, mesto malo záujem o kúpu tohto pozemku. 

Uviedol, že pani primátorka mala dobré vzťahy s pani Sujovou, ktorá vedela byť v tejto veci 

nápomocná, poslanci by tento zámer určite podporili.  

 Pán poslanec Belička uviedol, že Technická univerzita mala list od mesta, že máme záujem, 

keby to chceli mestu predať, dali by to mestu na vedomie. Mestu ani neoznámili, že prebieha 



Č.j.  /2021                   Mesto Sliač.      Zápisnica z 27. rokovania MsZ dňa 9.12.2021 

 

 

 

30 
 

 

verejno-obchodná súťaž.  

 Pán Žabka uviedol, že dňa 18. marca 2020 mu pani primátorka napísala list, v ktorom ho 

označila ako bezcharaktérneho človeka a nezodpovedného prednostu úradu, ktorý porušuje 

pandemické opatrenia. Tento list dostali aj poslanci. Uviedol, že nič neporušil, bola mu nariadená 

dovolenka. Tiež mu navrhovala, aby si zobral PN, že si to za tri mesiace vyskúša bez neho. Vyzval 

pani primátorku, aby si ona teraz zobrala PN na tri mesiace. 

 Pani primátorka odpovedala, že na PN ho posielala zo zdravotných dôvodov, pretože mal 

problémy s chrbticou. Uviedla, že navrhla, že po jeho návrate sa prehodnotí ich ďalšia spolupráca, 

nastavia sa iné parametre a bude sa v nej pokračovať, neplánovala s ním ukončiť pracovaný pomer. 

Uviedla, že mu ponúkla férovú ponuku. Pani primátorka povedala, že keby si bol zobral PN, tak za 

tri mesiace by sa obidve strany ukľudnili, pretože ako prednosta úradu nemohol takto fungovať. 

Dňa 13. marca 2020 mu nariadila dovolenku z dôvodu, že sa mu dcéra vrátila z Čiech a boli také 

opatrenia.  

 Pani primátorka požiadala pána Žabku, aby neklamal ohľadom jej karantény. Uviedla, že jej 

manžel bol týždeň vo Vysokých Tatrách, kde bol testovaný a bol negatívny. Keď sa vrátil domov, 

tak hneď sa išiel testovať. Nariadenie vtedy umožňovalo 15 minútový styk s človekom. Cesta 

z domu na testovacie miesto na futbalovom štadióne trvala 3 minúty. Keď prišli domov 

kontaktovali lekára, ktorý povedal, že majú dosť priestranný dom, kde by bol v karanténe. Keďže 

mal dva testy, v pondelok išiel na pcr test, ktorý potvrdil, že bol pozitívny, ale ona už bola od 

nedele odsťahovaná a karanténa manžela začala plynúť od utorka. Neporušila žiadne predpisy, 

vyšetrovala to aj polícia aj regionálny úrad verejného zdravotníctva. Keby bola vinná dostala by 

minimálne pokutu.  

 Pán Žabka uviedol, že mu vtedy pani primátorka povedala, že má toľko diagnóz, aby išiel na 

PN  

 Pani primátorka uviedla, že vie, že nikoho nemôže nútiť ísť na PN, ale vzhľadom k tomu, že 

bol taký vzťah medzi nimi ako bol a nechcela ho prepustiť.  

 Pán Dunčko poukázal na zvýšenie nájmov, záhradky sa zvýšili o 200%. Príjem z tohto 

nájmu ešte pred zvýšením je cca 800 až 1000 €, po zvýšení je to 2400 až 3000 €. Ďalej poukázal na 

to, nie všetkým nájomníkom bolo nájomné zvýšené rovnako, niekomu sa zvýšilo viac a niekomu 

menej. Uviedol, že mesto by malo informovať o možnosti dať si reklamu do mestských noviniek. 

Pozitívne ohodnotil zverejňovanie zápisníc z komisií na webovom sídle mesta. Uviedol, že 

v zákone o obecnom zriadení poslanec a primátor sú rovnocenní, nikto nie je podriadený ani 

nadriadený. Poukázal na vzdelávanie vedenia mesta, že je zverejnená faktúra na sumu cca 3 600 €, 

či o tom poslanci vedia a či je to vhodné financovať z mestských peňazí.  

 Pani primátorka uviedla, že bol tiež primátorom, tak by mal vedieť zákon o obecnom 

zriadení hovorí, že aj primátor aj zamestnanci mesta sa majú vzdelávať. K VZN o zásadách 

hospodárenia s majetkom mesta, ktorého súčasťou je aj nájomné uviedla, že sa schvaľovalo v lete 

a na úrad neprišla žiadna pripomienka od občanov a bolo schválené poslancami. Zvyšovanie nájmu 

za záhradky bolo z dôvodu, že nie všetci sa o tieto záhradky starajú, chodia na mesto sťažnosti.  

 Pani Blašková sa obrátila na pani primátorku s tým, že ešte na zasadnutí MsZ v kine sa jej 

opýtala, prečo prišiel nový pán prednosta a že jej vtedy odmietla odpovedať. K vystúpeniu pána 

Beličku ohľadom pozemku, že bola korona uviedla, že korona je tu už dva roky. Opýtala sa pána 

prednostu či sa chodí vzdelávať na MBA do Bratislavy. Pán prednosta odpovedal, že áno. Ďalej sa 

opýtala či si to platí zo svojich peňazí alebo z verejných. Pán prednosta odpovedal, že si to platí zo 

svojich peňazí a chodí tam v rámci svojej dovolenky. Pani Blašková sa opýtala či je na meste 

pokladňa a či ide cez ňu hotovosť. Pani primátorka odpovedala áno. Ďalej sa pani Blašková opýtala 

či má bankovú kartu. Pani primátorka odpovedala, že má k dispozícii mestskú bankovú kartu, 

ktorou platí nielen ona, ale aj zamestnanci, keď sa ide niečo kúpiť. Pani Blašková sa opýtala, ako sa 
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ona oko bežný občan dostane k informácii čo sa platí cez pokladňu, aby sa eliminovali zbytočné 

invektívy na FC. Pani primátorka odpovedala, že sa zverejňuje všetko, čo zákon požaduje. Pani 

primátorka uviedla, že sa nakupuje tam, kde je výhodná cena, osobne sa nechodí nakupovať, tovar 

je dovážaný priamo na úrad. Mesto šetrí finančné prostriedky a hľadá dodávateľov s najlepšími 

cenami.  

  

27. Odpovede na interpelácie z predchádzajúceho MsZ 

 Pani poslankyňa Butášová Bidleňová požiadala o zapísanie do zápisnice, že nedostala 

odpoveď na interpeláciu z predchádzajúceho zasadnutia MsZ.    

 

28. Záver 

 Pani primátorka ukončila zasadnutie MsZ a uviedla, že keďže ide o posledné zasadnutie 

v tomto roku zaželala všetkým prítomným krásne vianočné sviatky a všetko dobré do Nového roku. 

  

 

 

 

 

        Ing., Mgr. et Mgr. Ľubica Balgová 

          primátorka mesta 

 

 

 

 

Mgr. Michaela Mašurová, zapisovateľka 

 

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

        

 

Overovatelia zápisnice : 

 

 

Mgr. Dávid Slavkovský, overovateľ               ................................................. 

 

Ing. Robert Urbanec, overovateľ                          ................................................. 
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Príloha č.1 

Hlavná kontrolórka mesta Sliač 

Návrh plánu kontrolnej činnosti  

na 1. polrok 2022 
Podľa § 18f zákona o č. 369/1990 Zb. predkladám mestskému zastupiteľstvu návrh plánu kontrolnej 

činnosti na obdobie prvého polroka 2022 

Tématické kontroly:  

1a) Kontrola používania vybraných služobných motorových vozidiel Mestského úradu 

Sliač, vedenie evidencie jázd a vyhodnotenie spotreby PHM za rok 2021 

1b) Kontrola odstránenia nedostatkov z kontroly používania SMV vykonanej v roku 2020.  

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

obstaraní  SMV v roku 2021 

3) Kontrola vykonania  rozpisu rozpočtu na rok 2022 v systéme RISSAM v zmysle  

ustanovení zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

Pravidelné kontroly:  

Kontrola vybraných finančných operácií vykonaných v roku 2021 a 2022 – výsledky budú 

použité ako podklad pre spracovanie stanoviska k návrhu záverečného účtu za rok 2022  

Kontrola plnenia vybraných uznesení mestského zastupiteľstva   

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 záverečného účtu za rok 2021  

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 

Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti 

vynakladania verejných prostriedkov na prevádzku 

a na mzdy na úseku služieb 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, 

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. 

Kontrola bude ukončená správou.  
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Príloha č. 2 

 

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:  

 

1) Správa z kontroly procesu schvaľovania prevodu majetku mesta z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa odpredajom 

Kontrolovaný subjekt  Mesto Sliač, Letecká 1, 962  31 Sliač 

Kontrolované obdobie Rok 2021 

 

 

 

Cieľ kontroly 

Cieľom kontroly bola kontrola procesu schválenia prevodu majetku mesta 

Sliač odpredajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia 

§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov do vlastníctva manželom Sopkovcom (Ing. Arch. 

Miroslav Sopko a Ing. Silvia Sopková).  

Dôvod vykonania 

kontroly 

 

 

 

Kontrola bola vykonaná na základe žiadosti primátorky mesta v zmysle § 

18f písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, nakoľko 

predmetný prevod bol predmetom zasadnutia obecného zastupiteľstva 

dvakrát dňa 28.6.2021 a dňa 16.9.2021 a mestské zastupiteľstvo prijalo 

v tejto veci rozdielne uznesenia s opačným výrokom.  

Výsledky kontroly  

Na základe informácií uvedených v dôvodovej správe ako aj na základe zverejnených uznesení 

mestského zastupiteľstva sú známe nasledovné skutočnosti:  

- Žiadosť prerokovala Komisia výstavby a územného rozvoja opakovane, na zasadnutiach dňa 

4. septembra 2019 a 9. októbra 2019. Odporučila žiadosti vyhovieť a pozemok mesta odpredať 

v prípade ak žiadatelia získajú súhlasné stanovisko SPP, a.s. s realizáciou oplotenia.  

- Komisia finančná, správy mestského majetku a rozvojových projektov žiadosť o kúpu 

pozemku mesta prerokovala na svojom zasadnutí dňa 14.4.2021. Odporučila odpredaj 

pozemku v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Sliač za cenu 48 € za m2.  

- Mestské zastupiteľstvo schválilo zámer mesta na 23. zasadnutí dňa 26.5.2021 uznesením č. 

488/2021 (hlasovanie: prítomných 7 poslancov z 11, za hlasovalo 7 poslancov)  

- Schválený zámer mesta bol zverejnený na úradnej tabuli mesta 15 dní pred schvaľovaním 

samostatného prevodu majetku v Mestskom zastupiteľstve, dňa 11.júna 2021.  

- Uznesenie č. 502/2021 o prevode majetku mesta predajom z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa na 24.zasadnutí MsZ dňa 28.6.2021 nebolo schválené potrebnou 3/5 väčšinou všetkých 

poslancov (potrebných 7 hlasov, prítomných bolo 7 poslancov,  za hlasovalo 6,  jeden sa 

zdržal).   

- Tento bod programu bol opätovne zaradený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 

16.9.2021, nakoľko na predchádzajúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 28.6.2021 sa 

zúčastnilo iba 7 poslancov, čo je presne 3/5 – nová väčšina všetkých poslancov. Pri hlasovaní 

dňa 16.9.2021 nebol nikto PROTI, z 9 prítomných poslancov všetkých 9 poslancov  hlasovalo 

ZA   

- Podľa informácií primátorky mesta (list č. 434-7834/2021 zo dňa 22.9.2021) mestské 
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zastupiteľstvo schvaľovalo tento prevod majetku opakovane bez predchádzajúceho 

zverejnenia zámeru.  

- Zákon o majetku obcí hovorí, že „Pri prevodoch majetku obce z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou 

všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer previesť 

majetok týmto spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním 

prevodu obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej 

stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej 

tejto doby (§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí). 

- Predkladateľka návrhu  zaslala spracovaný materiál na zverejnenie elektronicky dňa 

24.8.2021, teda v dostatočnom časovom predstihu.  

- Nikto zo zúčastnených (prednosta, primátorka, právnik mesta, predkladateľka,  ani ja ako 

hlavná kontrolórka) sme si pri príprave 25. zasadnutia mestského zastupiteľstva   neuvedomili, 

že v prípade schválenia odpredaja budú prijaté dve uznesenia jedno so zamietavým a druhé so 

súhlasným stanoviskom.  

- V prípade dodržania zákonného postupu druhého „prerokovania“ žiadosti o odpredaj majetku 

by aj tak v rovnakej veci boli mestským zastupiteľstvom prijaté dve rôzne uznesenia 

s rozdielnym výrokom.  

- Mestský úrad potrebuje zabezpečiť organizačne aj administratívne výkon týchto 

uznesení. Preto je potrebné upresniť vôľu mestského zastupiteľstva, tak aby mestský 

úrad mohol riadne zabezpečiť výkon rozhodnutia mestského zastupiteľstva vo veci 

odpredaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa manželom Sopkovcom.    

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

a) § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, nakoľko zámer odpredať 

majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní 

pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej 

internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento zámer musí byť zverejnený 

počas celej tejto doby – zámer v zákonnej lehote zverejnený nebol.  

  

 b) § 16 ods. 2 písm. a), b) , d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení   neskorších 

predpisov  

Obecný úrad najmä:  

- zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je 

podateľňou a výpravňou písomností obce, 

- zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva 

obecnej rady a komisií 

- vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce 
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Návrhy odporúčaní na nápravu zistených nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku 

- Odporúčam prerokovať tento odpredaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa v mestskom 

zastupiteľstve ešte raz.  

- Mesto môže požiadať žiadateľov, aby podali žiadosť o odkúpenie pozemku opätovne (tento 

krok môže mesto vykonať podľa svojho uváženia, nakoľko žiadateľ už žiadosť podal, dokonca 

splnil požiadavky mesta tj. získal od SPP, a.s súhlasné stanovisko v súvislosti s realizáciou 

oplotenia, čo bola podmienka mesta pri odpredaji navrhnutá zo strany mesta) 

- Príslušné komisie žiadosť prerokujú ( tento krok môže mesto vykonať podľa svojho uváženia, 

pokiaľ nevznikli nové okolnosti súvisiace s odpredajom. Komisie už prípad prerokovali a svoj 

názor vyjadrili dvakrát) 

- Zo strany mesta je potrebné zabezpečiť zverejnenie zámeru, ktorý bol schválený uznesením č. 

488/2021 zo dňa 26.5.2021 v zákonom stanovenej lehote pred rokovaním mestského 

zastupiteľstva.  

- Považujem za potrebné, aby mestské zastupiteľstvo prerokovalo uznesenie č. 488/2021, 

ktorým schválilo zámer odpredať pozemok manželom Sopkovcom a zároveň v tomto uznesení 

zdôvodnilo osobitný zreteľ, čo je zákonná podmienka. A svojím hlasovaním potvrdilo (resp. 

nepotvrdilo) toto uznesenie.  

- Predložiť návrh na odpredaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa na najbližšom rokovaní 

mestského zastupiteľstva. Zároveň je potrebné pri schvaľovaní programu upozorniť členov 

mestského zastupiteľstva na to, či tento bod chcú zaradiť do rokovania v súvislosti s počtom 

prítomným poslancov (na prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa je 

potrebná trojpätinová väčšina všetkých poslancov, v prípade mesta Sliač 7 poslancov).  

- Neodporúčam mestskému zastupiteľstvu potvrdzovať uznesenie č. 512/2021, ktoré nebolo 

podpísané primátorkou mesta, nakoľko jeho schváleniu nepredchádzal zákonný postup 

zverejnenia zámeru v zákonom stanovenej lehote a odporúčam schváliť úplne nové uznesenie.  

- K predmetnému bodu zastupiteľstva odporúčam spísať dôvodovú správu, ktorá bude 

zohľadňovať všetky predchádzajúce skutočnosti a zároveň odporúčam overovateľom zápisnice 

dohliadnuť na to, aby v zápisnici boli zapísané všetky dôležité skutočnosti a dôvody, prečo 

mestské zastupiteľstvo hlasuje o tomto konkrétnom odpredaji v poradí tretíkrát.  

Stanovené lehoty:  

Lehota na podanie námietok k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam alebo 

opatreniam:  

Termín: 8.10.2021 

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: 8.10.2021 

Lehota na predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu zistených 

nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku.  
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Termín: 20.10.2021 

Lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení:  

Termín: 30.11.2021 

 

2) Správa z kontroly 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 

Kontrolovaný subjekt  Mesto Sliač, Letecká 1, 962  31 Sliač 

Kontrolované obdobie Rok 2019 - 2021 

 

 

 

 

 

 

Cieľ kontroly 

 

Cieľom kontroly bola kontrola povinného zverejňovania verejne 

prístupných dokumentov mesta v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z  

o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov 

(ďalej len zákon o slobodnom prístupe k informáciám).  

V rámci tejto kontroly bolo kontrolované dodržiavanie:  

a) § 5a zákona o slobodnom prístupe k informáciám. – tj. 

zverejňovanie zmlúv 

b) § 5b zákona o slobodnom prístupe k informáciám. – tj. 

zverejňovanie faktúr a objednávok 

Jednou z častí plánovanej kontroly mala byť kontrola vybraných 

odpovedí na žiadosti o sprístupnenie informácií v zmysle zákona 

o slobodnom prístupe k informáciám. Kontrolovaný subjekt však 

v rámci kontroly namietol, že kontrolná činnosť hlavného 

kontrolóra sa na toto konanie nevzťahuje.  

Na základe stanoviska ministerstva vnútra ako aj stanoviska 

vypracovaného nezávislou osobou som vzala na vedomie túto 

námietku a druhá časť kontroly z mojej strany vykonaná nebola.  

Výsledky kontroly  

a) Údaje na vyhotovených objednávkach, zmluvách a faktúrach sú zverejnené v zákonom 

stanovenom rozsahu.  

Náhodným výberom boli odkontrolované zmluvy zverejnené v roku 2020 a 2021. Vo dvoch 

prípadoch bolo zistené, že nie sú zverejnené prílohy zmlúv. Napr. ak sa cena diela odvoláva na 

kalkuláciu, ktorá tvorí prílohu zmluvy,  z dôvodu nezverejnených príloh chýba podstatná 

informácia vyplývajúca zo zmluvy, ktorá by mala byť verejne dostupná na webovom sídle 

mesta. 

b) Zmluvy a faktúry sú zverejňované v zákonom stanovenej lehote.  

c) Pri zverejňovaní povinne zverejňovaných dokumentov pozitívne hodnotím väzby (vyznačenie 

súvisiacich dokladov na digitálnom meste), tj. ku každej faktúre je priradená príslušná 

objednávka alebo zmluva. V rámci kontroly bola výberovým spôsobom vykonaná kontrola 

párovania týchto dokumentov, nakoľko tieto úkony sú robené ručne.  

d) Kontrolou boli zistené nedostatky v oblasti zverejňovania objednávok. V 22 prípadoch nebola 
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dodržaná zákonná lehota na zverejnenie objednávky (10 pracovných dní po schválení).   

Zároveň som v návrhu správy upozornila na skutočnosť, že v piatich prípadoch bola 

objednávka vystavená v jednom rozpočtovom roku (napr. 2019) a zverejnená v druhom 

rozpočtovom roku (napr. 2020).  

Na objednávke vystavenej v roku 2019 bola vykonaná základná finančná kontrola, kde bolo 

potvrdené, že výdavok je rozpočtovo krytý v rozpočte na rok 2019 a reálne bol uhradený 

z rozpočtu za rok 2020. Vzhľadom na výrazný časový odstup medzi vystavením 

a zverejnením objednávky bola na objednávke základná finančná kontrola podľa môjho 

názoru vykonaná formálne.   

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

     Porušenie § 5b ods. 2  zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 

 

Objednávka má byť v zmysle § 5b ods. 2 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 

k informáciám zverejnená do 10 pracovných dní od jej vystavenia.  

Návrhy odporúčaní na nápravu zistených nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku:  

 

A) Poučiť zamestnancov zodpovedných za zverejňovanie (možnosť absolvovať 

videoškolenie cez portál www.vssr.sk, ktorý má mesto predplatený) a urobiť o preškolení 

písomný záznam.  

B) Poučiť zamestnanca zodpovedného za rozpočet, že základná finančná kontrola má byť 

vykonávaná neformálne.  

Lehota na podanie námietok k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam alebo 

opatreniam:  

Termín: 12.10.2021 

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: 11.10.2021 

Lehota na predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu zistených 

nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku.  

Termín: 31.10.2021 

Lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení:  

Termín: 12.11.2021 

 

3) Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti použitia verejných zdrojov v ZŠ (ŠKD + 

ŠJ) za obdobie od 1.1.2018 do 30.6.2020 

Kontrolovaný subjekt  Základná škola A. Sládkoviča Sliač 

Kontrolované 

obdobie 

Rok 2018-2020 

 

 

 

Cieľ kontroly 

Overiť objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne 

záväznými predpismi so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti 

a účelnosti použitia verejných zdrojov v podmienkach rozpočtovej organizácie 

základná škola A. Sládkoviča, Sliač (použitie verejných zdrojov na 

http://www.vssr.sk/
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financovanie originálnych kompetencií v školských zariadeniach školská 

jedáleň a ŠKD, ktoré sú súčasťou tejto rozpočtovej organizácie).  

Výsledky kontroly 

Kontrola bola ukončená Správou č. 8519/2021.  

V rámci kontroly boli skontrolované platové dekréty vybraných pedagogických a nepedagogických 

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

platov pedagogických a nepedagogických zamestnancov a ich súlad do všeobecne záväznými 

právnymi predpismi.  

Pedagogickí zamestnanci Základnej školy A. Sládkoviča (vychovávateľky v ŠKD):  

- sú správne zaradení do platových a pracovných tried  

- majú správne priznané tarifné platy  

- majú správne priznané zvýšenie platovej tarify (priznaná prax) 

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

vo verejnom záujme, ktoré prináležia pedagogickým zamestnancom (činnosť triedneho 

učiteľa, činnosť uvádzajúceho pedagogického zamestnanca, príplatok za osobný rozvoj 

a osobný príplatok).  

Nepedagogickí zamestnanci Základnej školy A. Sládkoviča (nepedagogickí zamestnanci v školskej 

jedálni):  

- správne zaradení do platových tried 

- majú správne priznané tarifné platy 

- majú správne priznané zvýšenie platovej tarify (priznaná prax) 

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

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

Nedostatky zistené neboli, kontrolované platové výmery boli vyhotovené v súlade s vyššie 

uvedenými právnymi predpismi.  

Prevádzkové výdavky:  

Nedostatky zistené neboli. Rozpočtová organizácia vynaložila verejné zdroje na krytie nutných 

potrieb za účelom zabezpečenia prevádzky školského zariadenia.  

Záver hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly 

Pri vykonaní kontroly hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti použitia verejných zdrojov 

v rozpočtovej organizácií Základná škola A. Sládkoviča za obdobie od 1.1.2018 do 30.6.2020 

nedostatky zistené neboli.  

V rámci kontroly bola preverená možnosť financovania kapitálových výdavkov z vlastných príjmov 

školského zariadenia. Na základe stanoviska Ministerstva školstva SR je takýto spôsob financovania 

možný, nakoľko podľa § 140 ods. 9 druhá veta zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) v znení neskorších predpisov prispievajú zákonní zástupcovia detí a žiakov aj na 
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úhradu réžijných nákladov, ak tak určí zriaďovateľ. Konkrétne použitie tohto finančného príspevku 

školský zákon neupravuje, tzn. nevylučuje jeho použitie aj na kapitálové výdavky.  

Opätovne dávam do pozornosti skutočnosť že tarifné platy nepedagogických zamestnancov 

(kuchárky, pomocné sily v kuchyni) nedosahujú minimálnu mzdu.  

V súvislosti s touto skutočnosťou vzniká štatutárom školských zariadení „problém“ s dodržiavaním 

Článok 4 ods. 1 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka ZUŠ, dieťaťa 

v materskej škole a dieťaťa školského zariadenia (10/2019), ktorý znie:  
Objem mzdových prostriedkov na odmeny zamestnancov v rozpočte škôl a školských zariadení 

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

zamestnancov škôl a školských zariadení. Podmienkou pre vyplatenie odmien je úhrada všetkých 

bežných výdavkov na prevádzku škôl a školských zariadení. 

Toto ustanovenie obmedzuje štatutárov školských zariadení vyplácať nepedagogickým zamestnancom 

(kuchárky, upratovačky) primerané odmeny.  

Nepomer medzi tarifným platom a minimálnou mzdou býva dorovnávaný osobným príplatkom. Na 

základe vykonaných prepočtov v súvislosti s dodržiavaním VZN, školská jedáleň pri vyplatení 

odmien kuchárkam v roku 2019 „porušila“ VZN a vyplatila odmeny nad rámec VZN.  

V prípade školskej jedálne to však neklasifikujem ako porušenie, nakoľko v peňažnom vyjadrení ide 

o nevýznamnú sumu (cca 700 €, čo predstavuje prekročenie o 0,77%) a podľa môjho názoru je 

potrebné zo strany mesta Sliač upraviť VZN tak, aby aj nepedagogickým zamestnancom, ktorým sú 

vyplácané nižšie mzdy, boli vyplácané primerané odmeny. Na túto skutočnosť som upozornila na 

mestskom zastupiteľstve dňa 18.3.2021. Týmto opätovne upozorňujem, že predmetné VZN je 

potrebné upraviť.  

Zároveň chcem pri tejto príležitosti upozorniť aj na druhú skutočnosť, ktorú som už uviedla pri 

správe z kontrolnej činnosti na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 18.3.2021 a to:  

Pri prehodnotení podmienok financovania školských zariadení navrhujem bližšie 

vyšpecifikovať účel použitia rezervy na školstvo upravenej v článku 4 ods. 2 predmetného VZN, 

nakoľko od roku 2018 je použitie tejto rezervy definované vo VZN všeobecne. V roku 2018 

a spätne malo mesto presne vymedzené, na čo bude rezerva školstva použitá tj. (energie, 

odchodné, odstupné, jubilejné odmeny, deti a žiaci v hmotnej núdzi v priebehu kalendárneho roka). 

Potom je nižšia pravdepodobnosť vzniku prekročenia hranice 7% (tj. hranica výšky odmien 

z tarifných platov).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


