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   Z á p i s n i c a 

 z 28. zasadnutia Mestského zastupiteľstva (MsZ) v S l i a č i  konaného dňa 16. 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 :     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 MsZ 

5. Rozpočtové opatrenie 

6. Záver 

 

1.  Otvorenie  

 Rokovanie 28. 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 na žiadosť poslancov. Bolo 

zvolané pozvánkou zaslanou poslancom, mailom aj pozvánkou zverejnenou na webovej stránke 

mesta. Pani primátorka skonštatovala, že MsZ je uznášania schopné, zo všetkých 11 poslancov je 

prítomných 10 poslancov, ospravedlnili sa p. Meluš.  

 

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

zamestnankyňu MsÚ Sliač, za overovateľov zápisnice určila p. poslanca Dušana Hancka a                 

p. poslankyňu Andreu Sujovú.     

 

3.  Voľba návrhovej komisie  

 Do návrhovej komisie navrhla primátorka mesta p. poslanca Ondreja Laskavého a p. 

poslankyňu Sášu Butášovú Bidleňovú. 

 

Uznesenie číslo 582/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

 

Ondreja Laskavého a Mgr. Sášu Butášovú Bidleňovú za členov návrhovej komisie. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                          10 
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Za:                                     8- Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička, doc. Ing. Andrea Sujová,  

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

      Michaela Mikušková, Ing. Dušan Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                          2- Ondrej Láskavý, Mgr. Sáša Butášová Bidleňová  

Nehlasovali: 

 

4.  Schválenie programu zasadnutia MsZ 

 Pani primátorka uviedla, že program zasadnutia MsZ bol určený na základe žiadosti 

poslancov. Na základe Rokovacieho poriadku boli z programu vylúčené obligatórne body.   

  Pán poslanec Belička navrhol poslancom, aby sa hlasovalo o tom, že sa vzdajú odmeny za 

toto zasadnutie MsZ, pretože je toho názoru, že dnešné zasadnutie MsZ je podľa neho zbytočné. 

Bod Rozpočtové opatrenie sa mohlo schváliť na minulom zasadnutí MsZ úplne bez problémov. 

Uviedol, že možno došlo k technickému problému, že mesto dalo do rozpočtového opatrenia, čo 

poslanci nechceli, ale mali možnosť navrhnúť zmenu rozpočtového opatrenia a tak ho schváliť.  

 Pán poslanec Laskavý uviedol, že nemá problém sa vzdať odmeny, nakoľko sa vzdal 

celoročnej odmeny poslanca v prospech charity. K rozpočtovému opatreniu uviedol, že pred 

zasadnutím MsZ sa na stretnutí poslancov dohodlo, ako bude rozpočtové opatrenie vyzerať a táto 

dohoda nebola dodržaná.  Z uvedeného dôvodu hlasoval proti jeho schváleniu.  

 Pán poslanec Belička uviedol, že veľakrát sa uznesenia tvoria priamo na zasadnutí MsZ, 

preto nerozumie, prečo sa rozpočtové opatrenie neupravilo a tak neschválilo. Uviedol, že toto 

zasadnutie je kvôli rozpočtovému opatreniu a ten, kto ho predkladal, mal dať návrh do finančnej 

komisie. Zároveň uviedol, že nemá problém schváliť predkladané rozpočtové opatrenie.  

 Pani primátorka uviedla, že pán Belička chcel povedať, že na základe zákona aj na základe 

Rokovacieho poriadku je podávateľ žiadosti povinný pripraviť materiály na zastupiteľstvo 

a v zmysle nášho Rokovacieho poriadku majú byť riadne prerokované aj v komisiách pri MsZ.  

 Pani poslankyňa Butášová Bidleňová uviedla, že toto zastupiteľstvo bolo narýchlo urgentne 

zvolané, mohol byť materiál prerokovaný v komisii, ale potom by zasadnutie muselo byť budúci 

týždeň. Ďalej uviedla, že ani k minulému rozpočtovému opatreniu nebola zvolaná finančná komisia, 

uskutočnilo sa len stretnutie poslancov, kde sa rozpočtové opatrenie prerokovalo, ale bolo iné ako 

bolo predložené na schválenie. Uviedla, že sa mohlo na zasadnutí MsZ upraviť, ale keďže k tomu 

nedošlo, zvolalo sa dnešné zasadnutie MsZ mimo plánu.  

 Pani primátorka vysvetlila, že prečo boli zastávky zahrnuté v rozpočtovom opatrení, nebolo 

to zámerné. Zostali tam preto, lebo bolo povedané, že sa majú dať z tých peňazí, ktoré už boli 

schválené na prevádzku. Bola reálne v tom, že keď sa rezervný fond schválil na prevádzku, tak tieto 

prevádzkové náklady k tomu patria. Pôvodne boli zastávky z rezervného fondu, preto boli pôvodne 

v RO č.8, následne boli prehodené do RO č.7, lebo ide o prevádzkové náklady.    

 

Uznesenie číslo 583/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

 

vzdanie sa odmien poslancov za 28.MsZ dňa 16.12.2021. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                          10 
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Za:                                    10 - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička, doc. Ing.  

Andrea Sujová, PhD., Ing. Robert Urbanec, Marek Moravčík, Mgr.  

Sáša Butášová Bidleňová, Mgr. art. Peter Kocúr, Mgr. Michaela 

Mikušková, Ing. Dušan Hancko 

Proti:  

Zdržali sa:                            

Nehlasovali: 

 

Uznesenie číslo 584/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači  

s ch v a ľ u j e 

 

program 28. 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 MsZ 

5. Rozpočtové opatrenie 

6. Záver 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                          10 

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

    Andrea Sujová, PhD., Ing. Robert Urbanec, Mgr. Sáša Butášová  

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

Dušan Hancko 

Proti:                                  1 - Marek Moravčík 

Zdržali sa:                            

Nehlasovali: 

 

 Pán poslanec Moravčík navrhol do programu doplniť bod Rôzne a bod Informácie 

primátorky o R2. 

 

Uznesenie číslo 585/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači  

s ch v a ľ u j e 

 

zmenu programu 28. 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 MsZ 
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5. Rozpočtové opatrenie 

6. Rôzne 

7. Informácie o R2 

8. Záver 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                          10 

Za:                                    10 - Mgr. Michaela Mikušková, Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský,  

Ing. Ján Belička, doc. Ing.,Andrea Sujová, PhD., Ing. Robert Urbanec, 

Mgr.Sáša Butášová Bidleňová, Marek Moravčík, Ing. Dušan Hancko, 

Mgr. art. Peter Kocúr 

Proti:  

Zdržali sa:                            

Nehlasovali: 

 

5. Rozpočtové opatrenie 

 Pani primátorka predložila rozpočtové opatrenie, v rámci ktorého došlo k presunu v rámci 

kompetencií, ktoré boli udelené uznesením č.86/2015. Dôvodová správa k bodu tvorí prílohu č. 1 

k zápisnici.  

  

Uznesenie číslo 586/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači  

b e r i e  n a  v e d o m i 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. P1-862015/2021 v rozsahu podľa Prílohy č. 1 k Uzneseniu číslo 586/2021. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                          10 

Za:                                    10 - Mgr. Michaela Mikušková, Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský,  

Ing. Ján Belička, doc. Ing.,Andrea Sujová, PhD., Ing. Robert Urbanec, 

Mgr. Sáša Butášová Bidleňová, Marek Moravčík, Ing. Dušan Hancko, 

Mgr. art. Peter Kocúr 

Proti:  

Zdržali sa:                            

Nehlasovali: 

 

Uznesenie číslo 587/2021 

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“) vratku 

nevyčerpaných finančných prostriedkov do rezervného fondu vo výške 111.533,60 €. 
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Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                          10 

 

Za:                                    10 - Mgr. Michaela Mikušková, Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský,  

Ing. Ján Belička, doc. Ing.,Andrea Sujová, PhD., Ing. Robert Urbanec, 

Mgr. Sáša Butášová Bidleňová, Marek Moravčík, Ing. Dušan Hancko, 

Mgr. art. Peter Kocúr 

Proti:  

Zdržali sa:                            

Nehlasovali: 

 

Uznesenie číslo 588/2021 

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“) zmenu účelu 

použitia  nevyčerpaných finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 3.266,40€ na 

prefinancovanie investícií v rámci projektu „Terénna opatrovateľská služba“. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                          10 

 

Za:                                    10 - Mgr. Michaela Mikušková, Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský,  

Ing. Ján Belička, doc. Ing.,Andrea Sujová, PhD., Ing. Robert Urbanec, 

Mgr. Sáša Butášová Bidleňová, Marek Moravčík, Ing. Dušan Hancko, 

Mgr. art. Peter Kocúr 

Proti:  

Zdržali sa:                            

Nehlasovali: 

 

Uznesenie číslo 589/2021 

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“) zmenu účelu 

použitia  nevyčerpaných finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 5.000,00 € na 

prefinancovanie investícií v rámci projektu „Odborná učebňa ZŠ“. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                          10 

 

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

Mgr. Sáša Butášová Bidleňová, Marek Moravčík, Ing. Dušan Hancko, 

Mgr. art. Peter Kocúr 

Proti:  

Zdržali sa:                            

Nehlasovali: 

 

Uznesenie číslo 590/2021 

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“) zmenu účelu 

použitia  nevyčerpaných finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 7.200,00 € na 

prefinancovanie elektronizácie registratúrneho systému na MSÚ. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                          10 

 

Za:                                    10 - Mgr. Michaela Mikušková, Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský,  

Ing. Ján Belička, doc. Ing.,Andrea Sujová, PhD., Ing. Robert Urbanec, 

Mgr.Sáša Butášová Bidleňová, Marek Moravčík, Ing. Dušan Hancko, 

Mgr. art. Peter Kocúr 

Proti:  

Zdržali sa:                            

Nehlasovali: 

 

Uznesenie číslo 591/2021 

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. 9/2021 k 30.11.2021 v rozsahu podľa prílohy číslo 1. k Uzneseniu číslo 591/2021. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                          10 

 

Za:                                    10 - Mgr. Michaela Mikušková, Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský,  

Ing. Ján Belička, doc. Ing.,Andrea Sujová, PhD., Ing. Robert Urbanec, 

Mgr. Sáša Butášová Bidleňová, Marek Moravčík, Ing. Dušan Hancko, 

Mgr. art. Peter Kocúr 

Proti:  

Zdržali sa:                            

Nehlasovali: 
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Uznesenie číslo 592/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači  

b e r i e  n a  v e d o m i 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. P1-572/2021 v rozsahu podľa Prílohy č. 1 k Uzneseniu číslo 592/2021. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                          10 

 

Za:                                    10 - Mgr. Michaela Mikušková, Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský,  

Ing. Ján Belička, doc. Ing.,Andrea Sujová, PhD., Ing. Robert Urbanec, 

Mgr. Sáša Butášová Bidleňová, Marek Moravčík, Ing. Dušan Hancko, 

Mgr. art. Peter Kocúr 

Proti:  

Zdržali sa:                            

Nehlasovali: 

 

6. Rôzne 

 Pán poslanec Moravčík sa obrátil na pána prednostu. Uviedol, že keď mu na poslednom 

zasadnutí MsZ v decembri povedal, že chodí jednať za R2 na Ministerstvo dopravy, tak mu 

povedal, že tam nebol, že sa môže staviť. Tiež uviedol, že ho mrzí, že toto miesto berie ako herňu. 

Podľa neho, na zasadnutí bol lebo je na fotke z jednania na Ministerstve dopravy. Obrátil sa na pána 

prednostu, či splní sľub ľuďom, keď prehlásil, že odstúpi z funkcie, ak ho niekto na tej fotke uvidí. 

Opýtal sa pána prednostu, či je na tej fotke alebo nie. Ďalej uviedol, že sa nemal zúčastniť tohto 

zasadnutia, je prednosta úradu, mala sa delegovať viceprimátorka, aby sa tohto stretnutia zúčastnila. 

Je rád, že na tieto stretnutia chodí pani primátorka, lebo R2 cez naše územie nechceme. Ďalej 

pánovi prednostovi povedal, že je ako poslanec mesta Zvolen uvedený na petičnom hárku pod č.8, 

keď sa riešila R2 a že sa tiež vzdal členstva komisie dopravy vo Zvolene kvôli R2.  

 Pani primátorka reagovala s tým, že na tom stretnutí o R2, kde boli zástupcovia OZ, ktorí 

bojujú za R2 bolo povedané, že pán prednosta nebude chodiť na rokovania k R2 a vzdá sa členstva 

v dopravnej komisii pri MsZ zvolen. Všetky tieto veci platia. To, že je na tej fotke, reálne 

neznamená, že sa zúčastnil stretnutia k R2. Pani primátorka opätovne uviedla, že pán prednosta bol 

v ten deň Bratislave a tiež bol v ten deň na Ministerstve dopravy nakoľko mu posunuli stretnutie. 

Počas rokovania o R2 čakal vonku. Akonáhle skončila časť o R2 a začala R3 napojenie na R1 

a riešenie Zvolena bol prizvaný ako poslanec mesta Zvolen. Rokovania za R2 sa nezúčastnil, tak 

ako prisľúbil a tiež hneď ako nastúpil pracovať na MsÚ Sliač vzdal sa členstva komisie dopravy pri 

MsZ Zvolen. Na rokovaní za R2 bola na VÚC aj na Okresnom úrade ona spolu s pánom Bugárom.         

 Pán prednosta uviedol, že niektoré veci nie sú celkom tak, ako sa prezentujú navonok a tiež 

aj na zasadnutí MsZ, čo ho veľmi mrzí. Veci sa dostanú na pravú mieru, keď sa zverejní zvukový 

záznam a tiež zápisnica z minulého zasadnutia MsZ, že žiadna stávka nebola. Dával veľký pozor na 

slová, ktoré povedal a povedal, že sa majú dohodnúť. Na minulom zasadnutí MsZ povedal, že bol 

na Ministerstve dopravy, jednalo sa tam presne, čo je uvedené v článku, o ktorom hovoril pán 

Moravčík. Tiež vedel, že sa zverejňuje aj tá fotka. Nezúčastňoval sa jednania o obchvate Zvolena. 

Ohľadom koridorových riešení diaľnic sa zúčastňuje takýchto už štvrtý rok.  
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 Pán poslanec Moravčík uviedol, že na zasadnutí pán prednosta povedal, že sa môže staviť 

a za tým si stojí. Overoval si aj na meste Zvolen, že ako poslanec mesta nebol delegovaný za mesto 

Zvolen, aby išiel riešiť problematiku R2. Bol tam zastupujúci primátor p. Lupták, a ak išiel za 

Zvolen, chce vidieť vypísanú dovolenku, a tiež budeme Zvolenu fakturovať, že prednosta Mesta 

Sliač bol na takomto rokovaní.  

 Pani primátorka sa opýtala akým pomerom sa to má preúčtovať, keď bol na rokovaní aj 

inde. Uviedla, že ešte nie je zverejnená zápisnica z posledného zasadnutia MsZ ani zvukový 

záznam, tak by bola rada, aby sa to na tomto zastupiteľstve neriešilo, pretože sa nemáme o čo 

oprieť.  

 Pán poslanec Slavkovský sa opýtal či existuje zvukový záznam zo stretnutia na Ministerstve 

dopravy a požiadal pána prednostu, aby sa už do budúcna nezúčastňoval stretnutia na Ministerstve 

dopravy, aby sa predišlo takýmto konfliktným situáciám.  

 Pán prednosta uviedol, že si dá pozor, aby nechodil na Ministerstvo dopravy.  

 Pán poslanec Laskavý sa opýtal, za ktoré mesto tam bol pán prednosta na Ministerstve 

dopravy, či za mesto Sliač alebo za mesto Zvolen.  

 Pani primátorka uviedla, že išli spolu do Bratislavy na dve rôzne stretnutia, ona išla na 

Ministerstvo dopravy a pán prednosta na MsÚ. Pánovi prednostovi sa stretnutie posunulo, tak išli 

spolu na Ministerstvo dopravy. Najskôr rokovanie začína vždy o R1, následne sa prejde na R2, kde 

ona vždy povie, že ak nie je dostatok finančných prostriedkov, majú si zobrať tie, ktoré sa chcú 

vyčleniť na R2, že mesto Sliač R2 nepotrebuje, nech sa rieši obchvat Krupiny. Následne sa prešlo 

na rokovanie o R1 a o R3, v rámci diskusie prišla informácia, že sa tam nachádza zvolenský 

poslanec a bol prizvaný na rokovanie. Na rokovanie nebol oficiálne pozvaný, ani nebol na rokovaní 

oficiálne. Na zasadnutia ohľadom R2 pán prednosta nechodí, tak ako sa dohodlo. Fotka je 

zverejnená preto, lebo tú istú fotku má ministerstvo aj mesto Zvolen.  

 Pani poslankyňa Butášová Bidleňová navrhla, že keď bol pán prednosta ako poslanec za 

mesto Zvolen prizvaný na diskusiu ohľadom diaľnic, aby bol delegovaný aj niekoho z poslancov, 

ako napríklad pani Sujová, čím by sa vyhlo nepríjemným obvineniam.  

 Pani primátorka uviedla, že nemá s tým problém, len niektoré zasadnutia sú len na úrovni 

primátora a ministra. Ďalej uviedla, že pán prednosta na Ministerstvo dopravy už nepôjde. 

  Pani primátorka k tomu uviedla, že mesto získalo dve dotácie na investíciu, dotáciu 

z envirofondu muselo mesto odmietnuť. Bude to robiť Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, 

nakoľko to bude bez akejkoľvek účasti na financovaní zo strany mesta.  

Pán poslanec Laskavý informoval, že na mesto zaslal dva maily, kde sa poďakoval za doriešenie 

technických vecí. Podľa neho majú za vodu na ul. Továrenskej a Mlynskej zásluhu aj poslanci, lebo 

sa zaujímali o vyriešenie tohto problému.  

Pani primátorka povedala, že je veľmi rada, že ju Transparency International berie ako vzor pri 

mestských novinkách a že ju stále rieši. Len ju mrzí, že ju rieši len vtedy, keď urobí niečo, s čím 

nesúhlasia. Lebo keď vyšiel článok na dvoch stranách v novinách SME a vo Zvolenských novinách, 

tak záhadným spôsobom ako pretriasajúca osoba v tom článku nedostala doteraz priestor na 

vyjadrenie. Uviedla, že je veľmi rada, že ju Transparency International berie ako vzpor, pretože je 

to pre ňu reklama, lebo keď si niekto prečíta články pod tým, ako to robia v iných  mestách, tak 

naše novinky sú super. Ako to napísala vo svojom príspevku, tak aj v ďalších novinkách, zadná 

strana je celá jej, nakoľko ona robí krížovky, horoskopy. Teraz požiadala aj viceprimátorku, aby 

napísala článok k územnému plánu, budú v novinkách, ktoré ešte vyjdú v tomto roku, články 

týkajúce sa materských škôl, základnej školy a ZUŠ, mestskej polície, zhrnutie sociálnych služieb 

v meste. Pani primátorka informovala, že bola na meste kontrola z prokuratúry na agendu 

o slobodnom prístupe k informáciám, kontrolovala okres, Krupina, Detva, Zvolen a mesto Sliač, 

najviac žiadostí o sprístupnenie informácií podľa zákona 211 malo za rok mesto Sliač.  
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7. Informácie primátorky o R2 

 Pani primátorka informovala, že od rokovania v auguste mesto nemá žiadne nové 

informácie. VÚC aktualizuje územný plán a má úplne iné varianty R2  ako boli doteraz, má ich dať 

do ÚP do grafickej časti, zatiaľ sa nevie, kedy bude tento územný plán platný. Naposledy bola na 

ministerstve v novembri, kde sa riešilo trasovanie, najvhodnejšie je počkať na výsledky EIA. Mesto 

dalo podnet na prokuratúru, prišla odpoveď, že prokuratúra potrebuje viac času na jeho 

vyhodnotenie.     
  

Uznesenie číslo 593/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači  

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

 

informácie primátorky o R2. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                          10 

Za:                                    10 - Mgr. Michaela Mikušková, Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský,  

Ing. Ján Belička, doc. Ing.,Andrea Sujová, PhD., Ing. Robert Urbanec, 

Mgr. Sáša Butášová Bidleňová, Marek Moravčík, Ing. Dušan Hancko, 

Mgr. art. Peter Kocúr 

Proti:  

Zdržali sa:                            

Nehlasovali: 

 

8. Záver 

 Pani primátorka ukončila zasadnutie MsZ a zaželala všetkým prítomným krásne vianočné 

sviatky plné rodinnej pohody.  

  

 

 

 

        Ing., Mgr. et Mgr. Ľubica Balgová 

          primátorka mesta 

 

 

 

Mgr. Michaela Mašurová, zapisovateľka 

 

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

        

 

Overovatelia zápisnice : 

 

 

Doc. Ing. Andrea Sujová, overovateľ               ................................................. 

 

Ing. Dušan Hancko, overovateľ                                     ................................................. 
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