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   Z á p i s n i c a 

 z 30. zasadnutia Mestského zastupiteľstva (MsZ) v S l i a č i  konaného dňa 15. marca 2022 

Miesto    : Zasadacia miestnosť MsÚ 

Primátor   : Ing. Mgr. et Mgr. Ľubica Balgová 

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

Poslanci MsZ   : podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení poslanci :     Mgr. Sáša Butášová Bidleňová, Ing. Dušan Hancko 

   

                                                              

P r o g r a m : 

  1. Otvorenie, prezentácia prítomných poslancov 

  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

  3. Voľba návrhovej komisie 

  4. Schválenie programu MsZ 

  5. Správa o plnení uznesení MsZ 

  6. Plán zasadnutí MsZ na rok 2022 

  7. VZN č.01/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka ZUŠ, dieťaťa v MŠ 

      a dieťaťa školského zariadenia 

  8. VZN č.02/2022 o poskytovaní sociálnych služieb v meste Sliač        

  9. Rozpočet mesta Sliač na rok 2022 a výhľady na roky 2023 – 2024 

      9.1  Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2022 s výhľadmi na  

            2023 -2024   

10. Správa z kontrolnej činnosti za rok 2021 

11. Správa z vykonanej kontroly       

12. Rozpočtové opatrenia 

13. Nadobudnutie pozemku do majetku mesta kúpnou zmluvou (p.Koch) 

14. Schválenie názvu ulíc 

15. Schválenie zapojenia sa mesta do výziev 

      15.1 Výzva ,,IROP-PO7-SC73-2021-87“, ,,Integrovaný regionálny operačný program“ –  

              schválenie zapojenia do projektu a spoluúčasti financovania  

      15.2 Výzva – dotácia na účel podľa §2 písmeno a) a d) zákona číslo 435/2020 Z. z. na  

              ochranu a rozvoj historického a kultúrneho dedičstva so zameraním na vojenské 

              dejiny – schválenie zapojenia mesta do projektu a spoluúčasti financovania 

16. Voľba hlavného kontrolóra mesta 

17. Informácie primátorky 

      17.1. Informácie o R2 

18. Rôzne 

19. Slovo pre verejnosť  

20. Interpelácie poslancov  

21. Odpovede na interpelácie z predchádzajúceho MsZ 

22. Záver 
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1.  Otvorenie  

 Rokovanie 30. 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. Butášová Bidleňová a p. Hancko.  

 

2.  Určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice 
 Primátorka mesta určila za zapisovateľku zápisnice p. Janku Šimoniovú – zamestnankyňu 

MsÚ Sliač, za overovateľov zápisnice určila p. poslanca Ondreja Laskavého a p. poslanca Jána 

Beličku.     
 

3.  Voľba návrhovej komisie  

 Do návrhovej komisie navrhla primátorka mesta p. poslanca Roberta Urbanca a p. 

poslanca  Cyrila Palečku. 

 

Uznesenie číslo 594/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

 

Ing. Roberta Urbanca a Ing. Mgr. Cyrila Palešku 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, Marek Moravčík, Mgr. art. Peter Kocúr, Mgr. Michaela 

Mikušková,  

Proti:  

Zdržali sa:                         1 - Ing. Mgr. Cyril Palečka 

Nehlasovali: 

 

4.  Schválenie programu MsZ 

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

aj zaslaný poslancom spolu s materiálmi. Prečítala program, ktorý má 22 bodov.  

  

Uznesenie číslo 595/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači  

s ch v a ľ u j e 

 

program 30. 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 MsZ 

  5. Správa o plnení uznesení MsZ 
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  6. Plán zasadnutí MsZ na rok 2022 

  7. VZN č.01/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka ZUŠ, dieťaťa v MŠ 

      a dieťaťa školského zariadenia 

  8. VZN č.02/2022 o poskytovaní sociálnych služieb v meste Sliač        

  9. Rozpočet mesta Sliač na rok 2022 a výhľady na roky 2023 – 2024 

      9.1  Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2022 s výhľadmi na  

            2023 -2024   

10. Správa z kontrolnej činnosti za rok 2021 

11. Správa z vykonanej kontroly       

12. Rozpočtové opatrenia 

13. Nadobudnutie pozemku do majetku mesta kúpnou zmluvou (p.Koch) 

14. Schválenie názvu ulíc 

15. Schválenie zapojenia sa mesta do výziev 

      15.1 Výzva ,,IROP-PO7-SC73-2021-87“, ,,Integrovaný regionálny operačný program“ –  

              schválenie zapojenia do projektu a spoluúčasti financovania  

      15.2 Výzva – dotácia na účel podľa §2 písmeno a) a d) zákona číslo 435/2020 Z. z. na  

              ochranu a rozvoj historického a kultúrneho dedičstva so zameraním na vojenské 

              dejiny – schválenie zapojenia mesta do projektu a spoluúčasti financovania 

16. Voľba hlavného kontrolóra mesta 

17. Informácie primátorky 

      17.1. Informácie o R2 

18. Rôzne 

19. Slovo pre verejnosť  

20. Interpelácie poslancov  

21. Odpovede na interpelácie z predchádzajúceho MsZ 

22. Záver 

 

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

Mgr. Cyril Palečka 

Proti:  

Zdržali sa:                         1 – Marek Moravčík  

Nehlasovali: 

 

 Pán poslanec Urbanec navrhol zmenu programu a to za bod č. 8 VZN č.02/2022 

o poskytovaní sociálnych služieb v meste Sliač zaradiť bod č. 16. Voľba hlavného kontrolóra mesta. 

Potom bude nasledovať Rozpočet mesta Sliač na rok 2022 a výhľady na roky 2023 – 2024 ako bod 

č.10, 11. Rozpočtové opatrenia, 12 Správa z kontrolnej činnosti za rok 2021, 13. Správa 

z vykonanej kontroly. Následne sa ostatné body prečíslujú o jedno číslo nahor. 

  

Uznesenie číslo 596/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači  

s ch v a ľ u j e 

 

zmenu programu 30. zasadnutia, v súlade s § 12 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
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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. Plán zasadnutí MsZ na rok 2022 

7. VZN č.01/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka ZUŠ, dieťaťa v MŠ 

a dieťaťa školského zariadenia   

8. VZN č.02/2022 o poskytovaní sociálnych služieb v meste Sliač 

9. Voľba hlavného kontrolóra mesta   

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

10.1    Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2022 s výhľadmi na 

2023 – 2024 

11. Rozpočtové opatrenia  

12. Správa z kontrolnej činnosti za rok 2021  

13. Správa z vykonanej kontroly   

14. Nadobudnutie pozemku do majetku mesta kúpnou zmluvou (p. Koch) 

15. Schválenie názvu ulíc 

16. Schválenie zapojenia sa mesta do výziev  

16.1 Výzva „IROP-PO7-SC73-2021-87“, „Integrovaný regionálny operačný program“ – 

schválenie zapojenia mesta do projektu a spoluúčasti financovania 

16.2    Výzva – dotácia na účel podľa §2 písmeno a) a d) zákona číslo 435/2010 Z. z. na 

ochranu a rozvoj historického a kultúrneho dedičstva so zameraním na vojenské dejiny – 

schválenie zapojenia mesta do projektu a spoluúčasti financovania 

17. Informácie primátorky  

17.1 Informácie o R2 

18. Rôzne 

19. Slovo pre verejnosť 

20. Interpelácie poslancov  

21. Odpovede na interpelácie z predchádzajúceho MsZ 

22. 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, Ing. Mgr. Cyril Palečka, Mgr. art. 

Peter Kocúr, Mgr. Michaela Mikušková,  

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 
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5. Správa o plnení uznesení  

 Dôvodovú správu k bodu vypracoval p. Hruška – prednosta MsÚ, prezentovala ju pani 

primátorka. Správa tvorí prílohu č. 1 k zápisnici.  

  

Uznesenie číslo 597/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

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

 

správu o plnení uznesení.  

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           9 

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

Andrea Sujová, PhD., Ing. Robert Urbanec, Marek Moravčík, Ing. Mgr. Cyril Palečka, Mgr. art. 

Peter Kocúr, Mgr. Michaela Mikušková,  

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

6. Plán zasadnutí MsZ na rok 2022 

 Dôvodovú správu k bodu predložila pani primátorka – plán zasadnutí Mestského 

zastupiteľstva mesta Sliač (ďalej len „mestské zastupiteľstvo“)  vyplýva zo zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a rokovacieho poriadku mestského 

zastupiteľstva. Ďalšími determinantmi návrhu termínov zasadnutí sú štátne sviatky a školské 

prázdniny v roku. V zmysle § 12 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, 

najmenej však raz za tri mesiace. Plán zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2022 je zostavený 

tak, že rešpektuje zaužívané pravidlo a zvyklosti konania mestského zastupiteľstva 

z predchádzajúcich období s tým, že z dôvodu konania volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré 

môže byť vyhlásené v termínoch 22.10.2022 alebo 29. 10. 2022 alebo 5. 11 2022 je plánované 

posledné zasadnutie mestského zastupiteľstva na mesiac august.  

Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Sliači na rok 2022 má predovšetkým informatívny 

charakter. Zasadnutia mestského zastupiteľstva budú primátorkou zvolávané v súlade s § 12 ods. 1 

zákona č. 369/1992 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v závislosti od potrieb 

samosprávy mesta Sliač. 

 

Uznesenie číslo 598/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

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

 

plán zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2022: 

 

29. zasadnutie MsZ – 24.02. 2022 

30. zasadnutie MsZ – 15.03. 2022 

31. zasadnutie MsZ – 05.05. 2022  

32. zasadnutie MsZ – 23.06. 2022 

33. zasadnutie MsZ – 08.09. 2022 

1. zasadnutie MsZ   – november/december 2022 
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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, Ing. Mgr. Cyril Palečka, Mgr. art. 

Peter Kocúr, Mgr. Michaela Mikušková,   

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

 

7. VZN č.01/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka ZUŠ, dieťaťa v MŠ  

a dieťaťa školského zariadenia   

 Dôvodovú správu k bodu predložil p. Škarčáková – vedúca ekonomického úseku. VZN 

č.01/2022 je nové VZN, ktoré nahrádza aktuálne platné VZN č. 10/2019. VZN č.01/2022 je o 

určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka ZUŠ, dieťaťa v MŠ  a dieťaťa školského 

zariadenia. K novému VZN sa pristúpilo z dvoch dôvodov a to, že od 1.1.2022 sa mení 

financovanie súkromných školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti miest a obcí. V 

súčasnosti platná právna úprava zaväzuje obce a mestá  poskytovať vyššie uvedeným 

zriaďovateľom nie min. 88% výšky poskytnutých prostriedkov, určených vo VZN, ale plnú sumu 

100 % (ide o minimálnu výšku prostriedkov) na základe zmluvy podľa § 9a zákona č. 596/2003 Z.z. 

zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. V novom VZN je riešené už len 

financovanie školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta: ZŠ, materské školy a ZUŠ. 

Druhým dôvodom je zvyšovanie nákladov na prevádzku a mzdy v týchto zariadeniach. Súčasný 

normatív nepokrýva toto zvyšovanie nákladov. Finančné prostriedky eliminujú dofinancovanie škôl 

nad normatív. Normatív sa upravili nasledovne: na žiaka ZUŠ v individuálnej forme vyučovania na 

1 350,- €, pre žiaka ZUŠ v skupinovej forme vyučovania na 800,- €, dieťa v materskej škole 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sliač 2 750,- €, na dieťa v školskom klube 679,-€, na jedno 

vydané teplé jedlo 1,15 € a na desiatu alebo olovrant 0,33 €.      

   

Uznesenie číslo 599/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2022 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, Ing. Mgr. Cyril Palečka, Mgr. art. 

Peter Kocúr, Mgr. Michaela Mikušková,   

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 
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8. VZN č. 02/2022 o poskytovaní sociálnych služieb v meste Sliač    

 Dôvodovú správu k bodu predložila p. Šichtová – vedúca domova pre seniorov. Navrhované 

VZN č. 02/2022 je zlúčením VZN č. 22/2010 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych 

služieb, ktoré upravuje poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby poskytovanej mestom Sliač 

a VZN č. 35/2013 o poskytovaní sociálnych služieb v Domove pre seniorov Sliač, ktoré upravuje 

poskytovanie pobytovej sociálnej služby v zariadení pre seniorov a ambulantnej sociálnej služby 

v dennom stacionári.  Súčasne zahŕňa aj novú legislatívnu úpravu v zmysle zákona č. 44/2008 Z. z. 

o sociálnych službách. Vzhľadom k zvyšovaniu cien energií, miezd a ďalších potrebných výdavkov 

(maľovanie, odstránenie nedostatkov PO) dochádza k zvýšeniu cien pre klientov o 40,- €. Toto 

zvýšenie bolo schválené v dvoch komisiách a pani Šichtová navrhuje prijať toto VZN tak, ako bolo 

predložené. Pani Sujovej chýba v dôvodovej správe finančná analýza tohto zvýšenia. Pani Sujová sa 

pýta, kto od 1.3.2022 dodáva stavu do Domova seniorov a za aké ceny. Pani primátorka uviedla, že 

pán Lapin k 28.2.2022 vypovedal zmluvu a na základe toho sa mesto dohodlo, že stravu od 

1.3.2022 do 20.3.2022 zabezpečí školská jedáleň. Od 21.3.2022 do 30.4.2022 stravu budú dodávať 

Kúpele Sliač na objednávku za nezmennú cenu 7,84 €. Medzi tým bude vyhlásené nové verejné 

obstarávanie na dodávateľa stravy. Pána Moravčíka zaujímalo, či boli oslovení aj ďalší dodávatelia, 

ktorí zaslali cenové ponuky. Pani primátorka uviedla, že ani jeden z týchto dodávateľov by nám 

nevedel dodať stravu v takejto cenovej jednotke. Pán Láskavý uviedol že sa zúčastnil všetkých 

komisií, v ktorých bolo toto VZN prerokovávané a myslí si že navýšenie o 40,- € je správny krok. 

Keby mesto nedotovalo túto službu, navýšenie by bolo ešte o 150,- € väčšie. S týmto súhlasí aj pán 

Slavkovský, suma 40,- € je prijateľná. Pani Šichtová uviedla, že Domov pre seniorov je 

financovaný z troch zdrojov (mesto, klient, štát) a nikdy sa nedostane na nulu. Pani primátorka 

uviedla, že Domov seniorov je služba občanom mesta Sliač a mesto ho ročne dotuje sumou cca 

20 000,- €.         

 

Uznesenie číslo 600/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2022 o poskytovaní sociálnych služieb v meste Sliač. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           9 

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

Andrea Sujová, PhD., Ing. Robert Urbanec, Marek Moravčík, Ing. Mgr. Cyril Palečka, Mgr. art. 

Peter Kocúr, Mgr. Michaela Mikušková,   

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

19. Slovo pre verejnosť 

  Pán Žabka by chcel reagovať na vystúpenie pani primátorky dňa 24.2.2022 na TA3- ke, kde 

prezentovala mesto Sliač ako dobre fungujúce mesto. Ako prvé uviedla fungovanie Domova pre 

seniorov, podľa pána Žabku pani primátorka nemá žiadny podiel na vybudovaní domova pre 

seniorov, nakoľko peniaze vybavil pán Koreň a jeho vedenie a realizáciu dokončilo vedenie pána 

Dunčka, Podľa pána Žabku sa po nástupe pani primátorky do funkcie v domove robia organizačné 

zmeny podľa toho ako to vyhovuje pani primátorke. Najskôr zrušenie funkcie vedúceho domova 
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pre seniorov a po nejakom čase opätovné zaradenie tejto funkcie do organizačnej štruktúry. Podľa 

pána Žabku bolo obnovenie funkcie vedúceho domova účelové, nakoľko sa po obsadení tejto 

funkcie uvoľnilo jedno poslanecké miesto. Centrum sociálnych služieb  sa začalo riešiť v roku 2018 

a všetko pripravilo vedenie pána Dunčka. Pani primátorka nepodporila tento projekt, ale pred 

voľbami s pánom Dankom chodila za obyvateľmi a bojovala proti výstavbe v tejto lokalite. Na 

zastupiteľstve 

1.8.2019 – uviedla, že ak mesto nenájde iné miesto na výstavbu, tak fin. prostriedky. keď aj mesto 

získa, nebude túto stavbu realizovať. 5.3.2020 sa konalo ďalšie zastupiteľstvo, ktorému 

predchádzalo stretnutie s občanmi, ktorí bývajú v tejto lokalite. Na tomto zastupiteľstve bolo prijaté 

uznesenie, že  sa bude výstava realizovať tam, kde bola pôvodne plánovaná. Podľa pána Žabku bol 

toto podnet pre pána Danka a vzdal sa funkcie poslanca MsZ. Pán Žabka si myslí, že čerpanie 

eurofondov, ktoré prezentuje pani primátorka nie je inak veľmi finančne prínosné, jedná za zväčša 

o malé projekty. Pochválil pani primátorku za dotáciu 97 920,-€ na podporu opatrovateľskej služby. 

Pán Žabka položil otázku poslancom, či vedia o dotácii 600 000,- € na škôlku, lebo toto bolo 

prezentované v televízii. Ak mesto dostalo takúto dotáciu mali by to vedieť v prvom rade poslanci. 

Pán Žabka nazval pani primátorku železnou lejdy, lebo po nej zostávajú len železné pamätníky. 

Podľa jeho názoru realizuje tieto stavby z rezervného fondu, ktorý vytvorilo predošlé vedenie 

mesta. Z rezervného fondu bolo realizované detské ihrisko v sume cca 70 000,- €. Podľa pána 

Žabku jediná väčšia dobrá vec, ktorá bola realizovaná v tomto období bola rekonštrukcia kina Hron. 

Myslí si že pani primátorka, ktorá vystupovala ako nezávislá kandidátka na primátorku mala za 

sebou značnú podporu SMERu, o čom podľa neho značia aj peniaze získané na  rekonštrukciu vo 

výške 300 000,- € z Úradu vlády, za vedenia pána Pellegríniho. Pán Žabka uviedol, že na stretnutí 

s pánom Pellegrínim na odovzdávaní hasičskej techniky, pán Pellegriny povedal pani primátorke, že 

jej poslal peniaze a že očakáva, čo mu sľúbila. Pani primátorka sa spýtala pána Žabku, či počul čo 

mu odpovedala. Pani primátorka povedala že mu odpovedala, že pri najbližších voľbách začne 

znovu. Skončilo desať minút, poslanci predĺžili čas o 5 minút. Pánovi Žabkovi sa nepáčilo 

otvorenie Kultúrneho domu Hron. Podľa jeho názoru mali byť na otvorenie pozvaní aj poslanci a do 

vystúpenia mali byť zaangažovaní aj žiaci školy. Pán Žabka si myslí, že zápisnice z MsZ sú 

cenzurované  a nie sú v nich zachytené všetky informácie, ktoré odznejú. Pán Žabka rozdal 

poslancom a zapisovateľke dôkaz (príloha č.2) a žiada o jeho uvedenie v prílohách k zápisnici. Na 

záver pán Žabka uviedol, že pani primátorka sa v médiách pekne prezentuje, ale podľa jeho názoru 

nehovorí pravdu. Pani primátorka uviedla, že predvolebnú kampaň máme za sebou. 

  Pán Jančík svoje vystúpenie adresuje poslancom MsZ. Jediné čo si želá je mier. Ako 

iniciátor petície proti vojenskej základni prišiel do kontaktu s mnohými obyvateľmi Sliača. Sám 

vyzbieral cca 200 podpisov. Väčšina ľudí je proti vojenskej základni. Letisko tu je, bolo a bude. Či 

bude civilné, to ešte nikto nevie, ale rozmáhaním sa letiska mesto bude upadať. Počet obyvateľov 

klesá a ľudia chcú odísť. Petícia je vyzbieraná a je v nej viac ako 33% podpisov. Konfliktom na 

Ukrajine sa posunula verejná mienka – teraz je protiruská. Touto petíciou chcú dosiahnuť, aby 

vojská, ktoré sem prídu si tu nemohli robiť čo chcú. Generálnemu prokurátorovi vyčítali, že vo 

svojich 35tich pripomienkach spravil prácu navyše. Že nie je kompetentný a že nezohľadnil 

medzinárodný rozmer zmluvy. On je tu na to, aby sa riadil ústavou, trestným zákonom 

a občianskym zákonníkom. Apeluje na poslancov, aby si spravili vlastný názor z viacerých zdrojov. 

Myslí si, že Slovensko tým, že sa nachádza v strednej Európe by malo byť tu aj ukotvené a nemalo 

by sa ťahať na západ. Skončilo desať minút, poslanci predĺžili čas o 5 minút, tak ako pánovi 

Žabkovi. Pán Jančík pokračuje, keď človek chce niečo súdiť mal by poznať aj príčinu, nie len 

dôsledok. Myslí si, že podpísaním zmluvy sme si na seba postavili terč. Z geopolitického 

a historického hľadiska vojna, ktorá prebieha medzi Ruskom a Ukrajinou je vlastne vojna Ruska 

a USA a len oni môžu tento konflikt ukončiť. Ľudia by mali myslieť a pozerať sa na veci kriticky 
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a čerpať informácie z viacerých zdrojov. Niekedy čo vidíme pravda môže byť, inokedy nie. Týmto 

svoje rozprávanie ukončil a poďakoval za pozornosť. Pani primátorka poďakovala pánovi 

Jančíkovi.  

 Pán Krajči vystúpil v mene o.z. DOST. Nepáči sa mu vystupovanie pani primátorky 

v médiách k téme obrannej zmluvy s USA. Pán Krajči si myslí, že mesto nikdy nedostane 

kompenzácie za letisko, o ktoré sa usiluje pani primátorka. Z jeho pohľadu sa mala pani primátorka 

postaviť proti zmluve ako celku. Kladie si otázku na koho stranu sa postavila pani primátorka 

a myslí si, že na stranu armády. Podľa pána Krajčiho sa ohľadne zmluvy nepodarilo nič vyriešiť. 

Pán Krajči vyjadril názor, že zápisnice sa cenzurujú. Myslí si, že po vystúpení v televízii sa začala 

predvolebná kampaň a žiada, aby v zápisniciach boli uvádzané všetky informácie tak ako odznejú.  

Pán Krajči vyzval pani primátorku, aby zložila svoj mandát. Pán Krajči nedôveruje takým spolkom 

ako je NATO a plne si uvedomuje, že ak by sa niečo vážne stalo bude ako prvé napadnuté letisko 

a preto by chcel vedieť, kde na Sliači máme kryty CO, ktoré by v prípade potreby boli použité. Pani 

primátorka mu odpovedala, že kryty CO sú v kúpeľoch (bývala pošta) pre cca  20 ľudí, v bytovkách 

pod Kozákom – pivničné priestory, a v určitých domoch (presne určené). Kryty nespĺňali svojím 

počtom potreby ani pred desiatimi, či pätnástimi rokmi. Štát nepožadoval budovanie krytov a ani na 

ne neprispieval. Máme len kryty zo starých čias. Na okresnom úrade sú zoznamy zo všetkých miest 

a obcí.  

      

9. Voľba hlavného kontrolóra 

 Dôvodovú správu k bodu predložila pani primátorka, správa tvorí prílohu č. 3 k zápisnici.  

Uviedla hlavné body zo správy k voľbe hlavného kontrolóra: termín vyhlásenia voľby hlavného 

kontrolóra je stanovený na 5.5.2022 o 17:00 hod. kedy je riadne zastupiteľstvo. Navrhuje sa celý 

pracovný úväzok, voľba prebehne verejným hlasovaním. Kandidáti odovzdajú svoje prihlášky 

najneskôr 14 dní pred začatím voľby t.j. do 20.4.2022. Náležitosti prihlášky sú uvedené 

v dôvodovej správe. Kandidátovi stačí stredoškolské vzdelanie, od kandidáta sa očakáva znalosť 

zákonov, s ktorými sa stretáva kontrolór vo svojej praxi, reprezentačné vystupovanie, komunikačné 

schopnosti na úrovni vedúceho zamestnanca. Vítané sú skúsenosti z doterajšej kontrolnej činnosti. 

Kandidátovi sa poskytne priestor 10 minút na prednesenie svojej koncepcie a vízie na výkon 

funkcie hlavného kontrolóra. Vyhodnotenie obálok prebehne najneskôr 5 dní pred voľbou. Komisia 

bude trojčlenná  zložená z JUDr. Branislava Petrocha, doc. Ing. Andrei Sujovej, PhD. a Ing. Jána 

Beličku. Pani primátorka uviedla, že mesto pristúpilo k zvýšeniu úväzku z dôvodu väčšej 

zaťaženosti mesta a z dôvodu nízkeho počtu vykonaných kontrol oproti iným rovnako veľkým 

mestám a obciam. Mesto má veľkú agendu a jediným kontrolným mechanizmom je hlavný 

kontrolór. Zvyšovaním úloh, ktoré momentálne musí mesto plniť, či už je to z dôvodu presunu 

kompetencií zo štátu, ale aj pre potreby mesta je kontrolór potrebný  na celý úväzok. Pán 

Slavkovský má pozmeňujúci návrh, aby úväzok ostal aktuálny t.j. 0,6. Pán Urbanec si myslí, že pri 

normálnom fungovaní na všetkých úsekoch mesta a všetkých vedúcich zamestnancov musí 

kontrolór stíhať  svoje povinnosti pri úväzku 0,6. Mesto Sliač nemá žiadne podniky, ktoré by bolo 

treba ešte kontrolovať. Pani Sujová vzhľadom na úlohu kontrolóra, t.j. kontrola toho, čo a ako 

mesto urobí sa prikláňa k úväzku 0,6. Pán Moravčík vzhľadom na rozpočet mesta je tiež za úväzok 

0,6.   

 

Uznesenie číslo 601/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

v y h l a s u j e 

 

na základe ustanovenia § 18a, ods. 2, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, voľbu hlavného 
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kontrolóra mesta Sliač, ktorá sa uskutoční 05.05.2022 o 17:00 hod., na riadnom zasadnutí 

mestského zastupiteľstva v zasadačke Mestského úradu Sliač, Letecká 1.  

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:        11 

Prítomní:                              9 

Za:                                8 - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, doc. Ing. Andrea Sujová, 

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

Michaela Mikušková,   

Proti:  

Zdržali sa:                          1 – Ing. Ján Belička   

Nehlasovali: 

 

Uznesenie číslo 602/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

u r č u j e 

 

pre funkčné obdobie od 06.05.2022, podľa ustanovenia § 18b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení pracovný úväzok hlavného kontrolóra vo výške 0,6 mesačného pracovného úväzku.  

 

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, Ing. Mgr. Cyril Palečka, Mgr. art. Peter 

Kocúr, Mgr. Michaela Mikušková,   

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

Uznesenie číslo 603/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

u r č u j e 

 

spôsob voľby hlavného kontrolóra mesta verejným hlasovaním.  

 

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, Ing. Mgr. Cyril Palečka, Mgr. art. 

Peter Kocúr, Mgr. Michaela Mikušková,   

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 
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Uznesenie číslo 604/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e  

 

pokyny pre organizáciu voľby nasledovne:  

a) lehota pre doručenie prihlášok kandidátov v elektronickej alebo písomnej podobe do podateľne 

Mestského úradu Sliač, Letecká 1, najneskôr do 20.4.2022, 15.30 hod.  

 

b) prihlášku kandidát posiela v zalepenej obálke s označením:  

„Voľba hlavného kontrolóra mesta Sliač – Neotvárať„  . 

 

c) obsah prihlášky :   

- životopis s priloženým motivačným listom,   

- písomný projekt koncepcie vykonávania kontrolnej činnosti,  

- úradne overené doklady preukazujúce zákonom požadované minimálne úplné stredné 

vzdelanie,  

- údaje potrebné na vyžiadanie si výpisu z registra trestov,   

- písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu v procese voľby 

hlavného kontrolóra, čestné prehlásenie podľa § 18, ods. 2, tretia veta, zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení. 

- Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony. 
 

d) osobnostné predpoklady kandidáta na výkon funkcie hlavného kontrolóra :  

- znalosť základných právnych noriem samosprávy obcí a miest (zákon o obecnom zriadení, 

zákon o majetku obcí),  

- reprezentačné vystupovanie,   

- prezentačné a komunikačné schopnosti na úrovni vedúceho zamestnanca,   

- skúsenosti z doterajšej kontrolnej činnosti   

- schopnosť pracovať s PC na užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Excel, Power Point). 

 

e) otváranie obálok s prihláškami kandidátov :   

- vyhodnotenie úplnosti prihlášok,  

- zápisnica o otváraní a vyhodnotení prihlášok, najneskôr 5 dní pred dňom voľby,  

- informovanie kandidátov, ktorých prihlášky nesplnili vyhlásené podmienky a neboli 

zaradení do volieb do 3 dní odo dňa otvárania obálok.  

 

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, Ing. Mgr. Cyril Palečka, Mgr. art. 

Peter Kocúr, Mgr. Michaela Mikušková,   

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 
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Uznesenie číslo 605/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

m e n u j e 

 

trojčlennú komisiu na otváranie obálok a vyhodnotenie prihlášok v zložení :   

1/ JUDr. Branislav Petroch  

2/ doc. Ing. Andrea Sujová, PhD.   

3/ Ing. Ján Belička.  

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           9 

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

Marek Moravčík, Ing. Mgr. Cyril Palečka, Mgr. art. Peter Kocúr, Mgr. Michaela Mikušková,   

Proti:  

Zdržali sa:                         2 – Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička    

Nehlasovali: 

 

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

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

tvorí prílohu č. 4 k zápisnici. Uviedla, že v rozpočte sú zapracované dotácie vo výške 33 350,- €. 

Predložila rozpočty za jednotlivé organizácie mesta – Mestského kultúrneho strediska, Základnej 

školy, Základnej umeleckej školy, materských škôl, celkový rozpočet. V rozpočte sú zapracované 

pripomienky. Z pripomienok je tam opravených aj 270,- €, ktorá vznikla ako preklep a na ktorú 

upozornila kontrolórka. Celkový rozpočet sa predkladá ako vyrovnaný. Bežný rozpočet sa 

predkladá ako prebytkový. Kapitálový rozpočet ako schodkový. Rozpočet finančných operácií je 

prebytkový. Schodok kapitálového rozpočtu bude krytý prebytkom bežného a prebytkom 

finančných operácií. Z rezervného fondu je zapojených 44 490,- € na nákup polopodzemných 

kontajnerov, z dôvodu, že platba neprebehla v roku 2021. Zapája sa celý fond na majetkové 

investície vo výške 168 475,44 €. Zapája sa nevyčerpaná časť dotácie na rekonštrukciu kina Hron 

vo výške 42 222,10 € a zostatky fondu opráv a údržby vo výške  21 000,- € na maľovanie bytoviek 

na ulici Rybárskej. Pani Sujová konštatovala, že v rozpočte je zohľadnené zvyšovanie cien energií, 

ale na finančnej komisii  nebolo dohodnuté zapájanie fondov z prebytku mesta vo výške 168 475,44 

€ a nesúhlasí s jeho zapojením aj z dôvodu, že nie je presne určené ich použitie a to je protizákonné. 

Tieto peniaze z fondu na majetkové investície navrhuje zapojiť až po prerokovaní na finančnej 

komisii a dohodnúť presný účel. Pán Petroch uviedol, že v tomto roku nás čaká majetkové 

vysporiadanie ulice na Na Brázdach. Ulica Nová je vysporiadaná.  Na pohrebisko Hájniky je 

potrebných cca 11 000,- € a Hanták, ktorý bol schválený už v roku 2021 na sumu 49 000,- €. Podľa 

pána Petrocha potrebujeme zhruba 65 000,- € na vysporiadanie týchto majetkovo-právnych 

vysporiadaní. Pani Sujová požaduje do uznesenia zadefinovať presne účel použitia týchto 

prostriedkov a nesúhlasí, aby bola zapojená celá suma. Po diskusii sa poslanci s pani primátorkou 

dohodli, že sa zapojí suma 80 000,- € na kúpu pozemkov a spoločne naformulovali  znenie 

uznesenia č. 606/2022, ktoré následne schválili. 

 

Uznesenie číslo 606/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 
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s ch v a ľ u j e 

 

v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 

neskorších predpisov zapojenie finančných prostriedkov z fondu na majetkové investície sumu 

80 000,00 € na vysporiadanie pozemkov schválených uzneseniami číslo 361/2021, 362/2021, 

363/2021 a na kúpu pozemkov od p. Hantáka a p. Kocha. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:        11 

Prítomní:                              9 

Za:                                7 - Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička, doc. Ing. Andrea Sujová, 

PhD., Ing. Robert Urbanec, Ing. Mgr. Cyril Palečka, Mgr. art. Peter Kocúr, Mgr. Michaela 

Mikušková,    

Proti:                                   2 – Ondrej Láskavý, Marek Moravčík 

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

Uznesenie číslo 607/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

 

v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 

neskorších predpisov použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu v r. 2022 úhradu 

výdavkov za nákup polopodzemných kontajnerov vo výške 44 490,00 €. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:        11 

Prítomní:                              9 

Za:                                7 - Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička, doc. Ing. Andrea Sujová, 

PhD., Ing. Robert Urbanec, Ing. Mgr. Cyril Palečka, Mgr. art. Peter Kocúr, Mgr. Michaela 

Mikušková,    

Proti:                                 1 – Marek Moravčík 

Zdržali sa:                           1 – Ondrej Lásklavý 

Nehlasovali: 

 

Uznesenie číslo 608 /2022 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

 

v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 

neskorších predpisov použitie finančných prostriedkov použitie zostatku fondu opráv a údržby 

k 31.12.2021 vo výške 21 000,00 € (Rybárska 48 -  4 000,-€ Rybárska 82 - 10 000,-€, Rybárska 60 - 

7 000,-€) na maľovanie bytoviek na ul. Rybárska. 

 

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, Ing. Mgr. Cyril Palečka, Mgr. art. 

Peter Kocúr, Mgr. Michaela Mikušková,   

Proti:  

Zdržali sa:                       

Nehlasovali: 

 

Uznesenie číslo 609 /2022 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

 

zapojenie prostriedkov z minulých rokov do rozpočtu na rok 2022 - nevyčerpanú časť dotácie na 

rekonštrukciu kina Hron vo výške 42 222,10 €. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:        11 

Prítomní:                              9 

Za:                                7 - Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička, doc. Ing. Andrea Sujová, 

PhD., Ing. Robert Urbanec, Ing. Mgr. Cyril Palečka, Mgr. art. Peter Kocúr, Mgr. Michaela 

Mikušková,    

Proti:                                 2 – Ondrej Láskavý, Marek Moravčík 

Zdržali sa:                            

Nehlasovali: 

 

Uznesenie číslo 610 /2022 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

 

finančné prostriedky z rozpočtu mesta na jednorazové dofinancovanie prevádzky MŠ SNP vo výške 

1 500,00 € a finančné prostriedky vo výške 37 000,00 € na jednorazové dofinancovanie prevádzky 

MŠ Cikkerova. 

 

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, Ing. Mgr. Cyril Palečka, Mgr. art. 

Peter Kocúr, Mgr. Michaela Mikušková,   

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

10.1 Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2022 s výhľadmi na  roky 

2023-2024 

Stanovisko k rozpočtu predložila p. Škorňová – hlavná kontrolórka mesta, správa tvorí 

prílohu č. 5  k zápisnici. Konštatuje, že rozpočet je zostavený v súlade so zákonom o rozpočtovej 

zodpovednosti a zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Poslancov v bodoch 

oboznámila so svojím stanoviskom uvedeným v prílohe. Upozorňuje, že v rozpočte nie je zahrnuté 
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rozšírenie ŠKD z dôvodu legislatívnych zmien. Od septembra 2022 bude sa musieť vytvoriť nové 

miesto pracovníka v ŠKD, nakoľko sa bude meniť norma pracovníka v jednom oddelení ŠKD. 

Presná potreba bude známa po zápise detí do prvého ročníka. Na záver uviedla, že návrh rozpočtu 

na rok 2022 s výhľadmi na  roky 2023 – 2024 bol zverejnený na úradnej tabuli v zákonom 

stanovenej lehote a štruktúre. Vytknutý rozdiel vo výške 270,-€ už je v tejto verzii odstránený. 

Upozorňuje, že rezervný fond už  nebude možné zaradiť do rozpočtu na úhradu bežných výdavkov, 

tak ako to bolo teraz v čase pandémie. Upozorňuje, že rozpočet schvaľuje mestské zastupiteľstvo 

a meniť ho môže len mestské zastupiteľstvo. Príjmy mesta môžu byť uhradené len na výdavky ktoré 

sú schválené v rozpočte. Prosí o zverejnenie svojich stanovísk v takom znení ako ich zašle. Pani 

primátorka si vyžiadala stanovisko z komory kontrolórov a myslí si, že stanovisko pani kontrolórky 

by nemalo zahŕňať konštatovania, len odborné stanovisko a preto ho upravila. Pani kontrolórka sa 

ohradila, že v zákone o obecnom zriadení nie je nikde určená forma stanovísk a trvá na tom aby jej 

stanoviská boli predkladané presne tak, ako ich zašle. Pani Sujová si myslí, že predkladateľ 

zodpovedá za materiál, ktorý predkladá po obsahovej aj odbornej stránke a nemal by mu byť robený 

zásah do týchto materiálov, lebo predkladateľ nesie zaň zodpovednosť. Tento názor zastáva aj pán 

Moravčík. Pán Láskavý si tiež myslí, že predkladaný materiál by mal byť taký ako ho zašle 

predkladateľ. Pani primátorka konštatovala, že materiály išli v zákonom stanovenej lehote a ak pani 

kontrolórka mala výhrady, mala sa ozvať. Pani primátorka vyzvala poslancov k hlasovaniu 

o predkladanom stanovisku. 

  

Uznesenie číslo 611/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

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

 

stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu rozpočtu na rok 2022 s výhľadmi na 2023 – 2024. 

 

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, Ing. Mgr. Cyril Palečka, Mgr. art. Peter Kocúr, Mgr. 

Michaela Mikušková,  

Proti:  

Zdržali sa:                         1 – Marek Moravčík    

Nehlasovali: 

 

Uznesenie číslo 612/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

 

v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Sliač č. 03/2020 o poskytovaní dotácií 

a finančných príspevkov z rozpočtu Mesta Sliač, dotáciu pre : 

1. Šachový klub Slovan Sliač 250 € 

2. Cirkevný zbor ECAV Hronsek 300 € 

3. FISH 2 000 € 

4. Charita Sliač 800 € 

5. ŠK ORLÍK SLIAČ 700 € 

6. MTB Racing Team 1 500 € 
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7. Tenisový klub Sliač 1 500 € 

8. Športový klub RTVŠ Rytmik Sliač 500 € 

9. Futbalový klub Slovan Kúpele Sliač 17 000 € 

10. Bedmintonový klub Kúpele Sliač 2 500 € 

11. JDS 1 500 € 

12. Rodinne centrum Pod prameňmi 1 200 € 

13. OZ Spolu pre všetkých 1 000 € 

14. Rodičovské združenie pri ZUŠ Sliač 800 € 

15. 

Slovenský zväz zdravotne 

postihnutých 
500 € 

16. Finančný príspevok - Garguláková 1 000 € 

17. Mimoriadne dotácie 300 € 

 

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, Ing. Mgr. Cyril Palečka, Mgr. art. Peter Kocúr, Mgr. 

Michaela Mikušková,  

Proti:  

Zdržali sa:                         1 – Marek Moravčík    

Nehlasovali: 

 

Uznesenie číslo 613/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

 

predložený rozpočet Mestského kultúrneho strediska Sliač na rok 2022 ako vyrovnaný v členení na: 

 

bežné príjmy vo výške                              116 931,00 € 

bežné výdavky vo výške                              116 931,00 € 

 

 

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, Ing. Mgr. Cyril Palečka, Mgr. art. 

Peter Kocúr, Mgr. Michaela Mikušková,   

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

Uznesenie číslo 614/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

b e r i e  n a  v e d o m i e 
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predložené výhľadové rozpočty Mestského kultúrneho strediska na roky 2023 a 2024. 

 

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, Ing. Mgr. Cyril Palečka, Mgr. art. 

Peter Kocúr, Mgr. Michaela Mikušková,   

Proti:                                     

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

Uznesenie číslo 615/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

 

predložený rozpočet Materskej školy SNP, Sliač na rok 2022 ako vyrovnaný v členení na : 

 

bežné príjmy vo výške                                       253 475,00 €  

bežné výdavky vo výške                                   253 475,00 € 

 

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, Ing. Mgr. Cyril Palečka, Mgr. art. 

Peter Kocúr, Mgr. Michaela Mikušková,   

Proti:                                     

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

Uznesenie číslo 616/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

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

 

predložené výhľadové rozpočty Materskej školy SNP, Sliač na roky 2023 a 2024. 

 

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, Ing. Mgr. Cyril Palečka, Mgr. art. 

Peter Kocúr, Mgr. Michaela Mikušková,   

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 
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Uznesenie číslo 617/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

 

predložený rozpočet Materskej školy J.Cikkera, Sliač na rok 2022 ako vyrovnaný v členení na: 

 

bežné príjmy vo výške                                         234 656,00 € 

bežné výdavky vo výške                                         234 656,00 € 

 

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, Ing. Mgr. Cyril Palečka, Mgr. art. 

Peter Kocúr, Mgr. Michaela Mikušková,   

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

Uznesenie číslo 618/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

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

 

predložené výhľadové rozpočty Materskej školy J. Cikkera, Sliač na roky 2023 a 2024. 

 

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, Ing. Mgr. Cyril Palečka, Mgr. art. 

Peter Kocúr, Mgr. Michaela Mikušková,   

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

Uznesenie číslo 619/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

 

predložený rozpočet Základnej školy Andreja Sládkoviča, Sliač na rok 2022, ako vyrovnaný 

v členení na : 

 

bežné príjmy vo výške                                      1 576 322,45 € 

bežné výdavky vo výške                                      1 576 322,45 € 

 

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, Ing. Mgr. Cyril Palečka, Mgr. art. 

Peter Kocúr, Mgr. Michaela Mikušková,   

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

Uznesenie číslo 620/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

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

 

predložené výhľadové rozpočty Základnej školy Andreja Sládkoviča, Sliač na roky 2023 a 2024. 

 

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, Ing. Mgr. Cyril Palečka, Mgr. art. 

Peter Kocúr, Mgr. Michaela Mikušková,   

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

Uznesenie číslo 621/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e  

 

predložený rozpočet Základnej umeleckej školy, Sliač na rok 2022 ako vyrovnaný v členení na: 

 

bežné príjmy vo výške                                         443 840,00 € 

bežné výdavky vo výške                                         443 840,00 € 

 

 

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, Ing. Mgr. Cyril Palečka, Mgr. art. 

Peter Kocúr, Mgr. Michaela Mikušková,  

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

Uznesenie číslo 622/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

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

 

predložené výhľadové rozpočty Základnej umeleckej školy, Sliač na roky 2023 a 2024  
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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, Ing. Mgr. Cyril Palečka, Mgr. art. 

Peter Kocúr, Mgr. Michaela Mikušková,  

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

Uznesenie číslo 623/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e  

 

predložený programový rozpočet mesta Sliač na rok 2022, vrátane rozpočtov príspevkových 

a rozpočtových organizácií, ako vyrovnaný : 

bežný rozpočet ako prebytkový vo výške                          + 131 092,00 € 

kapitálový rozpočet ako schodkový                            - 166 712,10 € 

rozpočet finančných operácií ako prebytkový vo výške                         -   35 620,10 €  

 

s tým, že schodok kapitálového rozpočtu je krytý bežným rozpočtom a rozpočtom finančných 

operácií. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           9 

Za:                              7  -  Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička, doc. Ing. Andrea Sujová, 

PhD., Ing. Robert Urbanec, Ing. Mgr. Cyril Palečka, Mgr. art. Peter Kocúr, Mgr. Michaela 

Mikušková,  

Proti:                               2 – Ondrej Láskavý, Marek Moravčík 

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

Uznesenie číslo 624/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

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

 

zámery, ciele a záväzné ukazovatele programového rozpočtu mesta Sliač, vrátane rozpočtov 

príspevkových a rozpočtových organizácií na rok 2022. 

 

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, Ing. Mgr. Cyril Palečka, Mgr. art. Peter Kocúr, Mgr. 

Michaela Mikušková,  

Proti:  
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Zdržali sa:                          1 – Marek Moravčík     

Nehlasovali: 

 

 

Uznesenie číslo 625/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

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

 

predložené výhľadové rozpočty mesta Sliač na roky 2023 a 2024. 

 

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, Ing. Mgr. Cyril Palečka, Mgr. art. Peter Kocúr, Mgr. 

Michaela Mikušková,  

Proti:  

Zdržali sa:                          1 – Marek Moravčík     

Nehlasovali: 

 

Pani primátorka oznámila poslancom, že podľa rokovacieho poriadku rokuje MsZ obvykle od 16:00 

do 20:00, vzhľadom že dnešné rokovanie začalo o 17:00 rokuje sa do 21:00. 

 

11. Rozpočtové opatrenia 

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

tvorí prílohu č. 6 k zápisnici. Rozpočtové opatrenie P2/572/2021 je opatrenie, ktoré je 

v kompetencii primátorky. Je predložené na vedomie. Ešte sú tam interné opatrenia ktoré sa robili 

v rámci škôl a škôlok.  
 

Uznesenie číslo 626/2022 

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 

opatrenia č. : 

P2 572/2021 k 31.12.2021 

IRO ZŠ č. 5/2021 k 31.12.2021  

IRO MŠ SNP č. 2/2021 k 31.12.2021 

IRO MŠ J.C  č. 4/2021. k 31.12.2021  

IRO ZUŠ  č. 5/2021 k 31.12.2021 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

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

Andrea Sujová, PhD., Ing. Robert Urbanec, Marek Moravčík, Ing. Mgr. Cyril Palečka, Mgr. art. 

Peter Kocúr, Mgr. Michaela Mikušková,  

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

V tomto rozpočtovom opatrení sa zapájajú príjmy za rok 2021, ktoré prišli v roku 2022. Pani 

kontrolórka namieta voči tomuto opatreniu, lebo rozpočtové zmeny za rok 2021 môžu byť 

vykonané len do konca roka 2021. Treba to spraviť tak, že budú prekročené príjmy a nebudú k nim 

výdavky. Vo výkazoch to môže byť len v čerpaní a nie v rozpočte po zmene. Po diskusii sa dohodli, 

že o tomto rozpočtovom opatrení budú poslanci informovaní a zoberú ho na vedomie, keďže je to 

zapracované vo výkazoch mesta. 

  

Uznesenie číslo 627/2022 

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. RO 10/2021 k 31.12.2021. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:       11 

Prítomní:                             9 

Za:                                   4 - Ing. Ján Belička, Ing. Robert Urbanec, Ing. Mgr. Cyril Palečka, Mgr. 

Michaela Mikušková                                            

Proti:                                  1 – Marek Moravčík 

Zdržali sa:                     4 - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, doc. Ing. Andrea Sujová, 

PhD., Mgr. art. Peter Kocúr                                            

Nehlasovali: 

 

V tomto rozpočtovom opatrení sa schvaľujú opatrenia, ktoré sa týkajú roku 2022 a sú v kompetencii 

primátorky. RO 1/2022 zapája do rozpočtu nevyčerpané finančné prostriedky z prenesených 

kompetencií, vlastných príjmov a grantov z roku 2021. Prenesené kompetencie , vlastné príjmy 

a granty, sú zapojené do príjmov v rozpočte mesta, na strane výdavkov sú zapojené v rozpočte 

jednotlivých RO. Do rozpočtu za zapája suma 10 000,00 € z Fondu na projektové zámery na 

dokumentáciu k plánovaným investíciám: záliv na autobusovú zástavku na ul SNP, chodník na ul. 

Mládežníckej a prístupy k bytovým domom+ parkoviská na ul. J. Cikkera. 

 

Uznesenie číslo 628/2022 

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. P1-5722021/2022 v rozsahu podľa Prílohy č.1 k Uzneseniu číslo 628/2022. 

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, Ing. Mgr. Cyril Palečka, Mgr. art. 

Peter Kocúr, Mgr. Michaela Mikušková,  

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

Pani Sujová sa spýtala, o ktoré parkoviská na ul. J. Cikkera sa jedná, lebo už je viac projektov na 

parkoviská na ul. J. Cikkera. Pani primátorka ju informovala, že sa jedná o prístupovú cestu 

k bytovým domom poza škôlku a bude to spojené s opravou tejto cesty, ktorá sa musí spraviť kvôli 

kanalizácii. 

     

Uznesenie číslo 629/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

 

zapojenie fondu na projektovú dokumentáciu  vo výške 10 000,00 € do rozpočtu na  vypracovanie 

projektovej dokumentácie k plánovaným investíciám: záliv na autobusovú zástavku na ul. SNP, 

chodník na ul. Mládežníckej a prístupy k bytovým domom + parkoviská na ul. J. Cikkera. 

 

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, Ing. Mgr. Cyril Palečka, Mgr. art. 

Peter Kocúr, Mgr. Michaela Mikušková,  

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

Toto rozpočtové opatrenie sa týka zapojenia príjmov z refundácie projektu  Autobusové zastávky. 

Vo výdavkovej časti by sme navýšili rozpočet na pomoc Ukrajine. Pán Moravčík sa spýtal, čo to 

znamená, že ich zapájame na pomoc Ukrajine. Je to na výdavky pre pomoc Ukrajincom, ktoré nám 

neskôr budú refundované z Okresného úradu. Táto suma vo výške 10 000,- € by mala byť 

postačujúca.  Pani Sujová navrhla zapojiť celú sumu 19 254,60 do rozpočtu a navrhla zvyšnú sumu 

9 254,60 dať na  bežné opravy chodníkov, kde sa rozpočet krátil. Pani primátorka reagovala na 

diskusiu poslancov a informovala, že vodárne spravili celý projekt na opravu vodovou a budú ho 

realizovať po častiach Hviezdoslavova, Družstevná, Rybárska a budú ho púšťať ako budú mať 

finančné prostriedky.  Pani primátorka ešte predniesla iný návrh a to, že je potrebná výmena kotla 

v požiarnej zbrojnici z dôvodu, že sa tam plánuje poskytnúť ubytovanie Ukrajincom. Toto je 

kapitálový výdavok a nie je ho možné refundovať z Okresného úradu. Výmena kotla by stála 

3 500,- €. Táto suma by sa vyčlenila na kapitálový výdavok a zvyšok na chodníky.  
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Uznesenie číslo 630/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

 

úpravy rozpočtu na základe rozpočtového opatrenia č. 1/2022 v  rozsahu podľa Prílohy č.1 

k Uzneseniu číslo 630/2022. 

 

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, Ing. Mgr. Cyril Palečka, Mgr. art. 

Peter Kocúr, Mgr. Michaela Mikušková,  

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 
 

12. Správa z kontrolnej činnosti za rok 2021 

Správu z kontrolnej činnosti za rok 2021 predložila p. Škorňová – hlavná kontrolórka mesta, 

správa tvorí prílohu č. 7  k zápisnici. Informovala zastupiteľstvo, že priebežnú správu z kontrolnej 

činnosti za rok 2021 predložila na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 16.9.2021 a bola 

schválená uzneseniami č. 515 a 516/2021. Túto správu musí kontrolór predložiť do 60 dní od konca 

kalendárneho roka. Táto správa bola vypracovaná 10.2.2022 a bola zaslaná elektronickou 

schránkou. 

 

Pani primátorka konštatuje, že v tejto časti zastupiteľstva je už len osem poslancov.  

  

Uznesenie číslo 631/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

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

 

Správu z kontrolnej činnosti za rok 2021. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           8 

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

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

Michaela Mikušková,  

Proti:  

Zdržali sa:                          

Nehlasovali: 

 

13. Správa z vykonanej kontroly 

 Správu z vykonanej kontroly predložila p. Škorňová – hlavná kontrolórka mesta, správa 

tvorí prílohu č. 8  k zápisnici. Kontrola bola zameraná na hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť 

použitia verejných zdrojov pri obstaraní administratívnej podpory pri celoplošnom testovaní. 
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Kontrolovaný bol rok 2021.  Cieľom kontroly bola kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti 

použitia verejných zdrojov pri obstaraní administratívnej podpory pri celoplošnom testovaní. 

O výsledku kontroly bol spísaný Návrh správy č.j. 87/2022 zo dňa 10.1.2022, ktorý bol vedeniu 

mesta odovzdaný dňa 18.1.2022. 

Pán Moravčík by sa chcel informovať ako je to s tou sumou 10 000,- €, lebo je to dosť veľká 

suma. Pani primátorka mu odpovedala, že jej stanovisko je uvedené v námietkach k zistením 

nedostatkom, ktoré tvorí prílohu tejto správy. Pán Láskavý sa spýtal, či firma ktorej bola zadaná 

táto objednávka bola nejak preverovaná. Pani primátorka uviedla, že s konateľom tejto firmy 

spolupracovalo mesto na viacerých projektoch už aj v minulosti. 

 

Uznesenie číslo 632/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

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

 

správu hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti použitia 

verejných zdrojov pri obstaraní administratívnej podpory pri celoplošnom testovaní. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:      11 

Prítomní:                            8 

Za:                               7 -  Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička, doc. Ing. Andrea Sujová, 

PhD., Ing. Robert Urbanec, Marek Moravčík, Ing. Mgr. Cyril Palečka, Mgr. Michaela Mikušková,  

Proti:  

Zdržali sa:                           1 – Ondrej Láskavý                    

Nehlasovali: 

 

14. Nadobudnutie pozemku do majetku mesta kúpnou zmluvou (p. Koch) 

Dôvodovú správu k bodu predložil p. Petroch – právnik mesta. Toto je kontinuálne 

pokračovanie vo zväčšovaní majetkového podielu mesta okolo pohrebiska Hájniky. Ak táto 

transakcia bude uskutočnená, mesto bude mať ¼ pozemkov. Tieto pozemky sa nachádzajú 

v ochrannom pásme pohrebísk. Zo zákona sme povinný sa starať o rozširovanie pohrebísk. Mesto 

dáva do poriadku zmluvy za prenájom hrobových miest. 

 

Uznesenie číslo 633/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

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

 

plnenie uznesenia mestského zastupiteľstva č. 383/2020 zo dňa 24.09.2020, ktorým bol schválený 

zámer mesta kúpiť nehnuteľnosť alebo jej časť zapísanú na LV č. 2136 ako pozemok registra E KN 

parcela č. 601/1, orná pôda o výmere 11 234 m2, vo vlastníctve fyzických osôb. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           8 

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

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

Michaela Mikušková,  

Proti:  
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Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

Uznesenie číslo 634 /2022 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

 

kúpu podielu 1/8 k celku, o výmere 1404,25 m2, na nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 2136, druh 

pozemku orná pôda o výmere 11 234 m2, pozemok registra E KN č. 601/1, k. ú. Hájniky, obec 

Sliač, okres Zvolen, od vlastníka Petra Kocha, rod. Koch, nar.: 2.4.1964, rod. č. : 640402/6937, 

bytom Rybárska 406/12, Sliač 962 31, za jednotkovú cenu určenú znaleckým posudkom znalca Ing. 

Branislava Hegera, č.52/2020, vo výške 7,84 €/m2, spolu za kupovaný podiel 1/8 k celku 11 009,32 

(slovom jedenásťtisícdeväť euro a tridsaťdva centov). 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           8 

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

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

Michaela Mikušková,  

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

15. Schválenie názvu ulíc 

Dôvodovú správu k bodu predložila pani primátorka. Skonštatovala, že všetky podrobnosti 

sú uvedené v dôvodovej správe. Názvami ulíc sa zaoberala kultúrna komisia a dospela k záveru, že 

navrhnuté názvy ulíc s prihliadnutím na históriu mesta, na významné nežijúce osobnosti, ktoré Sliač 

navštívili, resp. ktoré na Sliači tvorili ako aj s prihliadnutím na zaužívané pomenovanie lokalít – 

častí mesta sú pre dané lokality vhodné. 

Schválila nasledovné názvy ulíc: Ulica Ľ. Podjavorinskej, Ulica B. S. Timravy, Ulica Kopaniská 

Je potrebné schváliť názvy ulíc, aby si ľudia žijúci v domoch na týchto uliciach mohli nahlásiť 

trvalý pobyt. 

 

Uznesenie číslo 635/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

 

pomenovanie novovzniknutých ulíc nasledovne:  

- v časti mesta Sliač Rybáre – Juh  :  Ulica Ľ. Podjavorinskej ,Ulica B. S. Timravy  

- v časti Kopaniská :  Ulica Kopaniská. 

 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

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

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

Michaela Mikušková,  

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

Pani primátorka navrhuje predĺženie času zastupiteľstva do 22:00. Konštatuje, že na základe 

hlasovania sa 30. MsZ predlžuje o hodinu.  

 

16. Schválenie zapojenia sa mesta do výziev 

      16.1. Výzva „IROP-PO7-SC73-2021-87“, „Integrovaný regionálny operačný program“   

                –  schválenie zapojenia mesta do projektu a spoluúčasti financovania 

    Dôvodovú správu k bodu predložila pani primátorka. Jedná sa o opätovné podanie projektu 

vnútroblok J. Cikkera. V prvom kole sme neboli úspešní, lebo sme nespĺňali kritériá. Nemali sme 

menej ako 3000 obyvateľov a zároveň sme nemali viac ako 5000. Toto kritérium je pre nás 

nesplniteľné. Je to výzva, ktorá tu už bola. Pani Sujová má jednu výhradu, že nemáme platný 

Program rozvoja mesta, ktorý sa predkladá ako príloha. Nemáme aktualizovaný tento strategický 

dokument. Za celé volebné obdobie ani raz nebola predložená monitorovacia správa. Pani 

primátorka uvádza, že momentálne stojíme, lebo sme zo zákone povinný zapracovať do nášho 

Programu rozvoja ten z VÚC. Musíme byť v súlade s ich cieľmi. V súčasnej dobe sme v zhode 

s národnou stratégiou a s tým čo má BBSK. Počkáme, kým BBSK spracuje dokument PHSR 

a následne budeme do nášho Programu rozvoja mesta aplikovať body, na ktoré sa musíme naviazať. 

Tento bod je v bode rôzne, kde je pripravené uznesenie, ktorým beriete na vedomie že Programu 

rozvoja mesta Sliač na roky 2016 - 2021 vyhovuje potrebám rozvoja mesta Sliač a zohľadňuje ciele 

a priority ustanovené v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického 

samosprávneho kraja na roky 2013 – 2023. Ďalšie uznesenie je, že sa predlžuje Programu rozvoja 

mesta Sliač na roky 2016 – 2021 do konca roku 2022. A ďalšie je, že odporúčate primátorke mesta 

zabezpečiť spracovanie Programu rozvoja mesta na nasledujúce roky po schválení Programu 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2023 – 2031. 

Pani Sujová si myslí, že monitorovacia správa a vyhodnocovacia správa už mohla byť predložená 

na minulých zastupiteľstvách a na ich základe mohlo byť schválené predĺženie. Pani primátorka 

chcela stanovisko z viacerých komisií, ale zo žiadnej výstup ako je PHSR nedostala. Pani Sujová 

uviedla, že ona toto riešila v roku 2019 na svojej komisii a aj finančnej, kde sa uzniesli, že od úradu 

potrebujú stanovisko – poklady, že čo je a čo nie je urobené a ktoré ciele sú, alebo nie sú naplnené. 

Doteraz tieto podklady nedostala.  

 

Uznesenie číslo 636/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

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

 

Informáciu o zámere mesta na predkladanie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku so zameraním na podporu vo výzve „IROP-PO7-SC73-2021-87“. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

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

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

Michaela Mikušková,  

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

Pani Sujová si myslí, že takéto dôležité veci by nemali byť v bode rôzne. Pani primátorka jej 

odpovedá, či nikde nie je napísané, že tento bod nemôže byť v bode rôzne nakoľko sa nejedná 

o žiaden finančné a ani majetkové záležitosti. Spracovávať plán na dva roky nemá význam a tento 

je ešte aktuálny. Pani Sujová si myslí, že vypracovanie nového Programu rozvoja mesta na roky 

2023 – 2031 je zbytočné, lebo poslanci v roku 2020 podpísali memorandom o spolupráci s UMR 

a vypracováva sa centrálna územná stratégia, ktorá bude nahrádzať Program rozvoja nášho mesta. 

Pani primátorka namieta a vraví, že UMR, SPR a IUS - VÚC musí byť zapracované do nášho 

plánu. VÚC do svojho PHSRka zapracuje IUS a my musíme do nášho PHSR  zapracovať aj región 

aj UMR. Momentálne nie je v platnosti nič, všetky dokumenty sa spracovávajú. Musíme zapracovať 

všetky tri úrovne projektov tak, aby pri čerpaní projektov dokázali nájsť synchronizáciu všetkých 

cieľov.    

 

Uznesenie číslo 637/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

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

 

informáciu, že Programu rozvoja mesta Sliač na roky 2016 - 2021 vyhovuje potrebám rozvoja 

mesta Sliač a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v Národnej stratégii a v Programe 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2013 – 2023.  

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           8 

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

Andrea Sujová, PhD., Ing. Robert Urbanec, Ing. Mgr. Cyril Palečka, Mgr. Michaela Mikušková,  

Proti:  

Zdržali sa:                          1 – Marek Moravčík   

Nehlasovali: 

 

Uznesenie číslo 638/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

 

predĺženie Programu rozvoja mesta Sliač na roky 2016 – 2021 do konca roku 2022. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           8 

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

Andrea Sujová, PhD., Ing. Robert Urbanec, Ing. Mgr. Cyril Palečka, Mgr. Michaela Mikušková,  

Proti:  
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Zdržali sa:                          1 – Marek Moravčík   

Nehlasovali: 

 

Uznesenie číslo 639/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

o d p o r ú č a 

 

primátorke mesta 

 

zabezpečiť spracovanie Programu rozvoja mesta Sliač na nasledujúce roky  

po schválení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho 

kraja na roky 2023 – 2031, so zohľadnením stratégie UMR,SPR a IUS. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:            11 

Prítomní:                                 8 

Za:                               4 - Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský, Ing. Ján Belička, Mgr. 

Michaela Mikušková,  

Proti:  

Zdržali sa:                        4 – Marek Moravčík, doc. Ing. Andrea Sujová, PhD., Ing. Robert 

Urbanec, Ing. Mgr. Cyril Palečka,   

Nehlasovali: 

 

Uznesenie číslo 640/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

 

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

Sliač“, realizovaného v rámci výzvy „IROP-PO7-SC73-2021-87“, ktorého ciele korešpondujú s 

platným územným plánom mesta a platným Programom rozvojom mesta; 

 

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami pomoci; 

 

3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 

maximálne 11.713,45 € s DPH; 

 

4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           8 

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

Andrea Sujová, PhD., Ing. Robert Urbanec, Ing. Mgr. Cyril Palečka, Mgr. Michaela Mikušková,  

Proti:  

Zdržali sa:                          1 – Marek Moravčík   

Nehlasovali: 
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             16.2 Výzva – dotácia na účel podľa §2 písmeno a) a d) zákona číslo 435/2010 Z. z. na ochranu 

a rozvoj historického a kultúrneho dedičstva so zameraním na vojenské dejiny – schválenie 

zapojenia mesta do projektu a spoluúčasti financovania  

              Dôvodovú správu k bodu predložila pani primátorka. Jedná sa o nenávratný finančný 

príspevku so zameraním na ochranu a rozvoj historického a kultúrneho dedičstva so zameraním na 

vojenské dejiny, z Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Z týchto prostriedkov by sme 

zrekonštruovali dva pamätníky v meste. Maximálna výška je 50 000,- € so spoluúčasťou mesta vo 

výške 5 000,- €.   

 

Uznesenie číslo 641/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

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

 

Informáciu o zámere mesta na predkladanie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku so zameraním na podporu vo výzve od Ministerstva dopravy Slovenskej republiky podľa 

§2 písmeno a) a d) zákona číslo 435/2010 Z. z. na ochranu a rozvoj historického a kultúrneho 

dedičstva so zameraním na vojenské dejiny. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           8 

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

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

Michaela Mikušková,  

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

Uznesenie číslo 642/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

 

1. predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie za účelom realizácie projektu „Obnova dvoch 

pamätníkov v meste Sliač“, realizovaného v rámci výzvy od Ministerstva dopravy Slovenskej 

republiky podľa §2 písmeno a) a d) zákona číslo 435/2010 Z. z. na ochranu a rozvoj historického 

a kultúrneho dedičstva so zameraním na vojenské dejiny; 

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami pomoci; 

3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 

max. 5.000,00 € s DPH; 

4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           8 

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

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

Michaela Mikušková,  

Proti:  

Zdržali sa:                             
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Nehlasovali: 

 

 

17. Informácie primátorky  

Pani primátorka informuje, že od 4.3. sú v Kúpeľoch utečenci a sú v réžii kúpeľov. Zatiaľ 

nevieme ako sa budú refundovať náklady. Je potrebné nahlasovať na dennej báze počty utečencov 

a ich štatút. Treba ich nahlásiť na mesto, vyplniť tabuľku a posielať ju na mesto. Naša športová hala 

bola vytipovaná na ubytovanie utečencov s tým, že ich musíme ubytovať do 12 hodín od 

nahlásenia. Bude ich asi 50, matrace sa už zabezpečujú. Budeme potrebovať nejakú osobu – 

koordinátora, ktorý bude v pohotovosti  24 hodín na telefóne a bude prijímať informácie od 

krízového štábu – okresného, krajského a vládneho. Potom sú tu potrební ľudia, ktorí budú mať 

smeny. Bude sa to riešiť dobrovoľníkmi – dobrovoľnícke zmluvy pripravuje okresný úrad. Budú 

nám preplatené náklady len na ľudí so štatútom dočasného odídenca alebo azylanta.  

Ďalšia informácia je o stave účtov. K 31.12.2018 bol stav RF 262 310,-€, v súčasnej dobe je 

stav RF 511 458,- €. Rezervný fond stúpol dvojnásobne a je to bez zostatku z minulého roka.     

 

  

Uznesenie číslo 643/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

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

 

informácie primátorky mesta.  

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           8 

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

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

Michaela Mikušková,  

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

 17.1 Informácie o R2 

Pani primátorka informovala, že v momentálnej situácii stoja všetky diaľnice aj cesta R2. Na 

R2 sa robí nová EIA, momentálne sa spracováva doplnok č.10 v rámci ktorého sa doťahujeme 

s ministerstvom dopravy, NDS a SSC na zapracovaní širších vzťahov. Máme informáciu, že na 

ceste už je stanovisko, že nemusíme v rámci dodatkov č.10 riešiť širšie vzťahy. Ministerstvo má za 

to, že musíme počkať na výsledky EI. To znamená, že záverečné resumé ešte nepadlo, ale 

v súčasnej dobe nemusíme riešiť širšie vzťahy a to preto, lebo VÚC dostala za úlohu zabezpečiť 

grafickú časť. Momentálne všetko stojí. Ministerstvo rieši iné veci ako R2ku. 

 

Uznesenie číslo 644/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

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

 

informácie o R2. 
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Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           8 

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

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

Michaela Mikušková,  

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

  

18. Rôzne- Schválenie služobnej cesty primátorky mesta 

   Dôvodovú správu k bodu predložila pani primátorka. V bode rôznom predkladá pani 

primátorka na schválenie zahraničnú služobnú cestu do Čáslavy.  Listom ju primátor spolu 

s veliteľom 21. základne taktického letectva, pánom plk. Jaroslavom Míkom pozval na návštevu 

mesta a leteckej základne. Cieľom tejto služobnej cesty by bola výmena skúseností miest s leteckou 

základňou, rovnako aj možnosť budúceho partnerstva. My máme síce partnerské mesto Přibyslav, 

ale vzhľadom na podobnosť miest by sme mohli skúsiť sa na niečom dohodnúť. Pán Slavkovský si 

myslí, že komunikácia a spolupráca je veľmi slabá a je skeptický aj voči tomuto. Pán Moravčík 

uviedol, že do rozpočtu viac krát plánovali poslanci služobnú cestu do nášho partnerského mesta. 

Pán Láskavý sa ohradil, že pozvaný je aj pán prednosta. Pani primátorka uviedla, že poslanci 

schvaľujú služobnú cestu pre ňu. Navrhuje zobrať nejakého z poslancov resp. viceprimátorku. Pani 

primátorka prečítala pozývací list. S Přibyslavou nie sú také vzťahy ako by sme očakávali. 

S Čáslavou máme spoločné aspoň letisko.  Tak bolo by dobré to aspoň skúsiť. 

  

Uznesenie číslo 645/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

služobnú cestu primátorky mesta, Ing., Mgr. et Mgr. Ľubice Balgovej do Českej republiky, do 

mesta Čáslav za účelom stretnutia so starostom mesta, JUDr. Vlastislavom Málkom, služobným 

motorovým vozidlom Škoda Octavia s EČV ZV-089DY. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           8 

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

Marek Moravčík, Ing. Mgr. Cyril Palečka, Mgr. Michaela Mikušková,  

Proti:  

Zdržali sa:                        2 – Ondrej Láskavý, Mgr. Dávid Slavkovský     

Nehlasovali: 

 

Pani primátorka oznamuje, že dnes boli doručené zmluvy na podpis víťazným uchádzačom na 

rekonštrukciu a stavebné úpravy MŠ Cikkerova, publikovanej vo vestníku VO č. 232/2021 zo dňa 

14.10.2021 pod č. 46690 – WYP s dodávateľom Last solution s.r.o., v rámci projektu 

„Rekonštrukcia a stavebné úpravy MŠ Cikkerova Sliač“, kód NFP ITMS2014+ 302020W908, kód 

výzvy IROP-PO2-SC211-2018-35. Toto je len na rekonštrukciu, ešte sa ideme v rámci plánu 

obnovy uchádzať o vybavenie škôlky. Pani Sujová sa pýta, či je to kryté v rozpočte. Ideme 

predfinancovaním. Ideme si žiadať peniaze a keď nám ich pošlú uhradíme faktúry.  
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Uznesenie číslo 646/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

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

 

uzatvorenie zmluvného vzťahu na sumu 227 300,00 € s DPH , medzi dodávateľom Last solution 

s.r.o., Ľ. Medveckého 1392/2, Zvolen 960 01 a objednávateľom Mesto Sliač, Letecká 1, 962 31 

Sliač, na zákazku „Rekonštrukcia a stavebné úpravy MŠ Cikkerova – Sliač“, publikovanej vo 

vestníku VO č. 232/2021 zo dňa 14.10.2021 pod č. 46690 – WYP, ktorý vyšiel ako víťaz daného 

verejného obstarávania. Projekt je realizovaný v rámci projektu „Rekonštrukcia a stavebné úpravy 

MŠ Cikkerova Sliač“, kód NFP ITMS2014+ 302020W908, kód výzvy IROP-PO2-SC211-2018-35. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           8 

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

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

Michaela Mikušková,  

Proti:  

Zdržali sa:                             

Nehlasovali: 

 

Pán Moravčík by chcel poprosiť, že ak  sa bude zvolávať krízový štáb, bolo by dobré dať to nie len 

do e-mailu, ale  aj telefonicky informovať poslancov. Pani primátorka uviedla, že nerokoval krízový 

štáb, ale výbor krízového štábu. Výbor krízového štábu je zložený z veliteľa mestskej polície, 

zástupcu veliteľa vojakov, veliteľa policajtov, pán Láskavý za DHZ, prizývame si Kúpele a na 

štvrtkové rokovanie sa prizývajú aj riaditeľky školských zariadení. Pán Moravčík chce riešiť 

zápisnice z posledného zastupiteľstva. Je názoru, že dôležité veci ktoré sa povedia na zastupiteľstve 

sa do zápisnice nedostávajú. Autobusová doprava, v zmluve, ktorá sa podpísala po nástupe pani 

primátorky do úradu je uvedená suma 1 100,- € na mesiac. Je to cena, za ktorú to dopravca vie 

robiť. Buď je to služba mesta, za ktorú bude mesto platiť, alebo nie. Keď sa menila trasa cez 

kúpele, bolo povedané, že bude zapracovaná aj zmena počtu prepravených osôb, aby nedošlo ku 

kráteniu dotácie, ale k tejto zmene ešte nedošlo. Pán Moravčík vzhľadom na vstupné náklady 

dopravu za 700,- € robiť nevie. Pán Petroch sa ohradil, že v dodatku č.1 boli zapracované všetky 

požiadavky pána Moravčíka a to zvýšenie ceny jazdného s 0,30 € na 0,50 €, do dodatku č. 2 

zvýšenie na 1 100,- €. Pán Petroch navrhuje počkať si na stanovisko hlavnej kontrolórky ako 

vyhodnotí plnenie zmluvných podmienok. Pani primátorka uviedla, že zadala podnet na vykonanie 

kontroly a druhý deň prišla výpoveď. Potom jej začali volať občania mesta, že mesto nechce 

prepravovať občanov. Nie je možné, aby občania boli rukojemníkmi. Na základe tohto podnetu 

mesto začalo vybavovať povolenia, aby mohlo prepravovať občanov na mestských autách. Mesto 

nemôže ísť do horších podmienok ako má a čaká na konkrétny návrh od prepravcu. Je ochotná 

rokovať o podmienkach, ale potrebuje počuť jasné návrhy.   

Pani primátorka navrhuje predĺžiť zastupiteľstvo do 22:30. Konštatuje, že s predĺžením väčšina 

poslancov súhlasí.  

Pán Moravčík informuje, že dnes poslanci na sekretariát doručili list v ktorom je podpísaných osem 

poslancov a vyzývajú na odstúpenie prednostu pána Hrušku, lebo nie sú spokojní s jeho prácou. 

Dúfa, že vedenie zaujme k tomu listu stanovisko a dostanú odpoveď bez zbytočného naťahovania. 

Pani primátorka povedala, že sa bude listom zaoberať, ale personálne záležitosti úradu nie sú 

v kompetencii poslancov, ale jej.   
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20. Interpelácie poslancov 

 Pán Palečka chce riešiť parkovanie áut na ulici Kúpeľnej, kvôli ktorým je vychádzanie 

z ulice Družstevnej nebezpečné a žiada osadenie dopravnej značky zákaz zastavenia. Pán Prošek 

náčelník MsP sa vyjadril, že sa to už riešilo. Je to štátna cesta a spĺňa parametre. Projektant to 

naprojektoval, ale vyššie inštitúcie nám to neschválili.    

 

21. Odpovede na interpelácie z predchádzajúceho MsZ 

 Interpelácie boli dve, hradenie školného, ktoré si môžu prísť poslanci pozrieť do kancelárie 

pani primátorky. Pán Slavkovský sa spýtal, že či vie podložiť z akých peňazí to bolo platené. Pani 

primátorka uviedla, že to reálne platila zo svojich peňazí. Má k tomu všetky doklady.  

Druhá časť: otázka od pani Butášovej Bidleňovej čo to sú za výdavky. Je to školenie o verejnom 

obstarávaní a sylaby môže pani primátorka tiež predložiť. Pán Slavkovský sa spýtal, čo je teda 

suma 3 600,- €. Je to vzdelávanie pani primátorky platené mestom. Na základe zákona o obecnom 

zriadení je povinnosťou primátora a aj poslancov vzdelávať sa. Zmeny zákonov a aplikačné praxe 

sú rozsiahle a bez školenia to nejde. Druhá suma 1 800,- € je za spracovanie materiálov, ktoré sú 

a školili sa z nich zamestnanci úradu. Pani Sujovej sa suma 7 000,- € na jednu osobu  z verejných 

zdrojov zdá byť dosť veľa.   

  

22. Záver 

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

účasť na zasadnutí.  

  

 

 

 

 

        Ing., Mgr. et Mgr. Ľubica Balgová 

          primátorka mesta 

 

 

 

Mgr. Janka Šimoniová, zapisovateľka 

 

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

        

 

Overovatelia zápisnice : 

 

Ondrej Láskavý , overovateľ                                      ................................................. 

 

Ing. Ján Belička , overovateľ                                     ................................................. 
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Príloha č.1 

SPRÁVA O PLNENÍ UZNESENÍ MSZ SLIAČ ZA ROK 2021 

 

Číslo Číslo Obsah uznesenia Vyhodnotenie plnenia Poznámka k 

uzn. bodu   vyhodnoteniu 
     

     

  27. MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO konané dňa 09. decembra 2021   

548. 3. Voľba návrhovej komisie Nevyhodnocuje sa  

549. 4. Schválenie programu zasadnutia MsZ Nevyhodnocuje sa  

550. 4. Schválenie programu zasadnutia MsZ – 1. zmena Nevyhodnocuje sa  

551. 4. Schválenie programu zasadnutia MsZ – 2. zmena Nevyhodnocuje sa  

552. 4. Schválenie programu zasadnutia MsZ – 3. zmena Nevyhodnocuje sa  

553. 4. Schválenie programu zasadnutia MsZ Nevyhodnocuje sa  

554. 5. Správa o plnení uznesení Nevyhodnocuje sa  

555. 6. Hlasovanie PER ROLLAM Nevyhodnocuje sa  

556. 7. Kronika mesta  V plnení  

557. 8. Správa o činnosti MsKS Nevyhodnocuje sa  

558. 8. Správa o činnosti MsKS Nevyhodnocuje sa  

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

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

561. 10. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022 Nevyhodnocuje sa  

562. 11. Správa o vykonaných kontrolách Nevyhodnocuje sa  

563. 12. Zámena a odkúpenie pozemku p. Urda V plnení (kataster)  

564. 13. Predaj pozemku p. Volková 

Oznámené 

kupujúcemu  

565. 14. Predaj pozemku p. Sopko Nevyhodnocuje sa  

566. 14. Predaj pozemku p. Sopko V plnení (kataster)  

567. 15. Kúpa pozemku od Kúpele Sliač a. s. V plnení  

568. 16. Zámena pozemkov Incloud s.r.o. V plnení  

569. 17. Zriadenie vecného bremena na pozemku mesta (p. Oslanec) V plnení (kataster)  

570. 18. 

Zámer mesta Sliač uzavrieť zmluvu o budúcej zmluve 

o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby, na parcele 

vo vlastníctva mesta Sliač, k. ú Rybáre, lokalita Rybáre Juh, 

Blok 2 (zmluva podpísaná)  

571. 19. Kompetencie primátora mesta vykonávať zmeny rozpočtu Nevyhodnocuje sa  

572. 19. Kompetencie primátora mesta vykonávať zmeny rozpočtu Nevyhodnocuje sa  

573. 20. 

Dodatok č.1 k VZN č. 03/2020 o poskytovaní dotácií 

a finančných príspevkov z rozpočtu mesta (splnené)  
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574. 21. 

Dodatok č. 3 k VZN č. 10/2019 o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej školy, dieťaťa 

materskej školy a dieťaťa školského zariadenia (splnené)  

575. 22. Rozpočtové opatrenie 6/2021 zapracované  

576. 22. Rozpočtové opatrenie 7/2021 zapracované  

577. 22. Rozpočtové opatrenie 4/2021 (ZŠ) zapracované  

578. 22. Rozpočtové opatrenie 8/2021 zapracované  

579. 24. Rôzne (p.Mozols – návrh) 

Zaslané 

práv.zástupcovi  
 

 

 

Číslo Číslo Obsah uznesenia Vyhodnotenie plnenia Poznámka k 

uzn. bodu   vyhodnoteniu 
     

     

580. 24. Rôzne (p.Mozola – návrh mesta) 

Zaslané 

práv.zástupcovi  

581. 24. Rôzne (Redox – Enex s.r.o.) Nevyhodnocuje sa  

     

  28. MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO konané dňa 16. decembra 2021   

582. 3. Voľba návrhovej komisie Nevyhodnocuje sa  

583. 3. Voľba návrhovej komisie – vzdanie sa odmien poslancov zapracované  

584. 3. Schválenie programu zasadnutia MsZ  Nevyhodnocuje sa  

585. 3. Schválenie programu zasadnutia MsZ  Nevyhodnocuje sa  

586. 4. Rozpočtové opatrenie P1-862015/2021 zrealizované  

587. 4. Rozpočtové opatrenie 9/2021 zrealizované  

588. 4. Rozpočtové opatrenie 9/2021 zrealizované  

589. 4. Rozpočtové opatrenie 9/2021 zrealizované  

590. 4. Rozpočtové opatrenie 9/2021 zrealizované  

591. 4. Rozpočtové opatrenie 9/2021 zrealizované  

592. 4. Rozpočtové opatrenie P1-572/2021 zrealizované  

593. 6. Informácie o R2 Nevyhodnocuje sa  
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Príloha č. 2 
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Príloha č. 3 

                Dôvodová správa - Voľba hlavného kontrolóra mesta 

Výkon funkcie hlavnej kontrolórky mesta Sliač mal skončiť 15. júna 2021 podľa § 18a, ods. 

8, písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (ďalej aj „zákon“), uplynutím šesťročného 

funkčného obdobia. Podľa § 18a, ods. 11 zákona dňom zániku výkonu funkcie hlavného kontrolóra 

zaniká aj jeho pracovný pomer.   

Mestské zastupiteľstvo vyhlásilo na 15. zasadaní uznesením č.339/2020 voľbu hlavného 

kontrolóra mesta a určilo jej termín na 13. augusta 2020. Voľba, tak ako bola vyhlásená, sa 

uskutočnila, no v čase krízovej situácie. Následne však prokurátor Okresnej prokuratúry vo Zvolene 

protestom napadol vyhlásenie voľby z dôvodu, že je v rozpore s ustanovením § 30f, ods. 6, zák. č. 

73/2020 Z. z., ktorým sa menia dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19, pretože v meste Sliač sa voľba 

neuskutočnila do vyhlásenia krízovej situácie a nový hlavný kontrolór nebol zvolený do 

nadobudnutia účinnosti tohto zákona.  Mestské zastupiteľstvo protestu vyhovelo a vykonanú voľbu 

zrušilo. T.j. hlavná kontrolórka mesta vykonáva svoju funkciu ešte na základe volieb v roku 2015.  

Podmienky vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra a predpoklady na výkon funkcie upravuje 

§18a zákona. Mestské zastupiteľstvo je povinné vyhlásiť voľbu hlavného kontrolóra na 

úradnej tabuli a spôsobom mieste obvyklým najmenej 40 dní pred dňom konania voľby  tak, 

aby sa uskutočnila v posledných 60 dňoch funkčného obdobia doterajšieho hlavného kontrolóra. 

Vzhľadom na skutočnosť, že funkčné obdobie kontrolórky v súčasnej dobe trvá z dôvodu krízovej 

situácie a zrušenia voľby HK generálnou prokuratúrou, je podmienka posledných 60 dní funkčného 

obdobia doterajšieho hlavného kontrolóra irelevantná, avšak podmienka, že deň konania voľby 

HK sa musí vyhlásiť na úradnej tabuli a spôsobom mieste obvyklým najmenej 40 dní pred 

konaním voľby zostáva zachovaná, nebola zmenená žiadnymi legislatívnymi úpravami ani v čase 

krízovej situácie.  

Podľa citovaného ustanovenia § 30f ods. 6 zákona, ak sa volebné obdobie hlavného 

kontrolóra končí počas krízovej situácie, a voľba nového kontrolóra sa neuskutočnila do 

vyhlásenia krízovej situácie, tak sa jeho funkčné obdobie zo zákona predlžuje až do uplynutia 60 

dní od odvolania krízovej situácie, ak nový hlavný kontrolór nie je zvolený do nadobudnutia 

účinnosti tohto zákona. Ak obecné zastupiteľstvo zvolí nového hlavného kontrolóra výkon funkcie 

doterajšieho hlavného kontrolóra  zaniká dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bol nový hlavný 

kontrolór zvolený.   

Na základe usmernenie GP SR zo dňa 28.6.2021 pod číslom VI/1 Gd 330/21/1000-3 je 

možné voľbu hlavného kontrolóra s poukazom na ustanovenie § 36f ods. 6 zákona o obciach veta 

druhá a § 23b) ods. 3 zákona o samosprávnych krajoch veta druhá vykonať i počas krízovej 

situácie, a to za dodržania všetkých procesných postupov týkajúcich sa rokovania orgánov územnej 

samospráva vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení a zo zákona o samosprávnych krajoch.  

Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujem voľby HK vyhlásiť a v určenom 

termíne vykonať.  

Poriadok samotnej voľby a väčšinu potrebnú na zvolenie hlavného kontrolóra kogentne 

upravuje § 18a, ods. 3 zákona, pričom ak je prihlásených viac kandidátov za hlavného kontrolóra je 

zvolený kandidát, ktorý získa v prvom kole nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých poslancov. Ak 

ani jeden kandidát nezíska nadpolovičnú väčšinu tak sa uskutoční druhé kolo do ktorého postúpia 

dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov. Víťazom sa stane kandidát, ktorý získa nadpolovičnú 

väčšinu hlasov prítomných poslancov. V prípade rovnosti hlasov v druhom kole rozhoduje o 

víťazovi voľby žreb. Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 281/2020 rozhodlo, že voľba sa 
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uskutoční verejným hlasovaním, zdvihnutím ruky (aklamáciou).  

Zákon, v § 18a, ods. 1, určuje iba základné kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného 

kontrolóra, ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie, ktoré kandidát musí v procese voľby a 

posudzovania prihlášky preukázať.   

V súlade s poslednou vetou § 18a, ods. 3, zákona mestské zastupiteľstvo uznesením upraví úväzok a 

ďalšie podrobnosti voľby hlavného kontrolóra a náležitosti prihlášky kandidáta. Voľba hlavného 

kontrolóra bude v programe riadneho zasadania mestského zastupiteľstva zvolaného v súlade so 

zákonom a rokovacím poriadkom zastupiteľstva.  

  

A. Vyhlásenie termínu voľby hlavného kontrolóra   

Mestské zastupiteľstvo vyhlasuje podľa ustanovenia § 18a, ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov voľbu hlavného kontrolóra mesta Sliač, ktorá sa 

uskutoční na jeho riadnom zasadaní 05.05.2022, v zasadačke Mestského úradu Sliač, Letecká 1.  

Prihlásiť sa môžu kandidáti písomnou prihláškou, doručenou v zalepenej obálke, s označením 

„Voľba hlavného kontrolóra mesta Sliač – Neotvárať“, do podateľne Mestského úradu Sliač, 

Letecká 1.  

Kandidát odovzdá/pošle svoju prihlášku v písomnej forme najneskôr 14 dní pred dátumom voľby, 

t.j. do 20.4.2022. Prihláška musí byť v tejto lehote priamo doručená do podateľne mestského úradu. 

Nepostačí v tejto lehote odoslať prihlášku na poštovú prepravu. Rozhodujúcim údajom pre 

posúdenie včasnosti podania prihlášky je dátum doručenia prihlášky do podateľne mestského úradu.  

  

B. Náležitosti prihlášky  

1. Kandidát v prihláške uvedie svoje meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu bydliska, 

kontaktné údaje pre nevyhnutnú korešpondenciu v procese voľby hlavného kontrolóra. Všetky 

tieto údaje uvedie v priloženom životopise, motivačnom liste, s uvedením najmä pracovných 

skúseností a  doterajších pracovných pozícií.  

2. Okrem toho v prihláške, formou príloh, uvedie :  

• údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,  

• písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov v procese voľby hlavného kontrolóra mesta Sliač,  

• čestné vyhlásenie podľa § 18, ods. 2, tretia veta zákona o obecnom zriadení či nie je v konflikte 

záujmov, 

• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a priloží 

• písomný spracovaný projekt, v ktorom predstaví svoju koncepciu kontrolnej činnosti.  

  

C. Predpoklady pre výkon funkcie hlavného kontrolóra   

1. Základným kvalifikačným predpokladom podľa § 18a, ods. 1 zákona o obecnom zriadení je 

ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie, ktoré kandidát preukáže maturitným vysvedčením 

alebo dokladom o dosiahnutom vzdelaní vyššieho stupňa alebo ich úradne overenou kópiou.  

2. Vyhlasovateľ voľby očakáva, že kandidát v procese voľby preukáže :  

• znalosť základných právnych noriem samosprávy obcí a miest, predovšetkým zákon č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení, zákon č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí, zákon č. 357/2015 Z. z. o 

finančnej kontrole a audite, zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, zákon č. 583/2004 Z. z. o 

https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=26&p=1025438&f=3
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rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a ďalších 

prislúchajúcich právnych predpisov je výhodou 

• reprezentačné vystupovanie, prezentačné a komunikačné schopnosti, na úrovni vedúceho 

zamestnanca  

• zmysel pre zodpovednosť, presnosť, dôslednosť a samostatnosť 

• vítané sú skúsenosti z doterajšej kontrolnej činnosti   

• schopnosť pracovať s PC na užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Excel, Power Point)  

3. Kandidát, vo volebný deň, v časovom limite 10 minút, počas zasadania mestského zastupiteľstva, 

prednesie svoju koncepciu a víziu výkonu funkcie hlavného kontrolóra.  

D. Vyhodnotenie prihlášok  

Uzatvorené obálky s prihláškami kandidátov otvorí, najneskôr 5 dní pred dňom voľby, trojčlenná 

komisia schválená uznesením mestského zastupiteľstva v kancelárii prednostu mesta Sliač. Súčasne 

skontroluje či prihlášky spĺňajú všetky podmienky, ktoré vyhlasovateľ voľby určil.  

O výsledku otvárania obálok komisia vyhotoví písomnú zápisnicu, v ktorej uvedie koľko prihlášok 

bolo riadne a včas doručených, ktorí kandidáti splnili požadované podmienky pre prijatie prihlášky 

a ich zaradenie do volieb. Zápisnicu komisia predloží mestskému zastupiteľstvu v deň voľby. Ak 

niektorý z členov komisie zápisnicu odmietne podpísať jeho výhrada musí byť v zápisnici uvedená.  

Ak niektorý z kandidátov poslal prihlášku, ktorá nespĺňa podmienky voľby a nebol zaradený do jej 

procesu, prihláška bude písomne odmietnutá v lehote 3 dní od otvorenia obálok.  

  

 V Sliači, 15. februára 2022   

  

 Návrhy uznesení  

  

Mestské zastupiteľstvo v Sliači    

v y h l a s u j e   
na základe ustanovenia § 18a, ods. 2, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, voľbu hlavného 

kontrolóra mesta Sliač, ktorá sa uskutoční 05.05.2022 o 17:00 hod., na riadnom zasadnutí 

mestského zastupiteľstva v zasadačke Mestského úradu Sliač, Letecká 1.  

  

Mestské zastupiteľstvo v Sliači   

u r č u j e   
pre funkčné obdobie od 06.05.2022, podľa ustanovenia § 18b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení pracovný úväzok hlavného kontrolóra vo výške 1 mesačného pracovného úväzku.  

  

Mestské zastupiteľstvo v Sliači  

u r č u j e  
spôsob voľby hlavného kontrolóra mesta verejným hlasovaním.  

   

Mestské zastupiteľstvo   
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s ch v a ľ u j e  
pokyny pre organizáciu voľby nasledovne:  

d) lehota pre doručenie prihlášok kandidátov v elektronickej alebo písomnej podobe do podateľne 

Mestského úradu Sliač, Letecká 1, najneskôr do 20.4.2022, 15.30 hod.  

e) prihlášku kandidát posiela v zalepenej obálke s označením:  

„Voľba hlavného kontrolóra mesta Sliač – Neotvárať„   

f) obsah prihlášky :   

- životopis s priloženým motivačným listom,   

- písomný projekt koncepcie vykonávania kontrolnej činnosti,  

- úradne overené doklady preukazujúce zákonom požadované minimálne úplné stredné 

vzdelanie,  

- údaje potrebné na vyžiadanie si výpisu z registra trestov,   

- písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu v procese voľby 

hlavného kontrolóra, čestné prehlásenie podľa § 18, ods. 2, tretia veta, zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení. 

- Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony 

   

d) osobnostné predpoklady kandidáta na výkon funkcie hlavného kontrolóra :  

- znalosť základných právnych noriem samosprávy obcí a miest (zákon o obecnom zriadení, 

zákon o majetku obcí),  

- reprezentačné vystupovanie,   

- prezentačné a komunikačné schopnosti na úrovni vedúceho zamestnanca,   

- skúsenosti z doterajšej kontrolnej činnosti   

- schopnosť pracovať s PC na užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Excel, Power Point). 

 

e) otváranie obálok s prihláškami kandidátov :   

- vyhodnotenie úplnosti prihlášok,  

- zápisnica o otváraní a vyhodnotení prihlášok, najneskôr 5 dní pred dňom voľby,  

- informovanie kandidátov, ktorých prihlášky nesplnili vyhlásené podmienky a neboli 

zaradení do volieb do 3 dní odo dňa otvárania obálok.  

  

  

Mestské zastupiteľstvo v Sliači    

m e n u j e   
trojčlennú komisiu na otváranie obálok a vyhodnotenie prihlášok v zložení :   

1/ JUDr. Branislav Petroch  

2/ doc. Ing. Andrea Sujová, PhD.   

3/ Ing. Ján Belička  
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Príloha č. 4 

       Dôvodová správa - Rozpočet mesta Sliač na rok 2022 a výhľady na roky 2023 - 2024 

Právnym rámcom, z ktorého vychádza predkladaný návrh rozpočtu Mesta Sliač na rok 2022 

predstavujú ustanovenia ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti v znení 

neskorších predpisov, zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení 

neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 564 Z. z. 

o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve, nariadenia vlády Slovenskej 

republiky č. 415/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 

668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších 

predpisov, zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady, zákona č. 325/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 

597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení 

neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej 

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

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

Vyhlášky štatistického úradu SR č. 257/2014, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov 

verejnej správy (SK COFOG) zo dňa 18. septembra 2014 v z. n. p. a opatrenia MF SR č. 

MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004.  

Pri vypracovávaní návrhu boli okrem známych skutočností zakomponované i žiadosti, ktoré boli 

predložené na MsÚ na základe výzvy na predkladanie požiadaviek do rozpočtu mesta Sliač na rok 

2022.  

Návrh rozpočtu Sliač na rok 2022 a výhľady na roky 2023 a 2024 obsahuje šesť príloh : 

1. Schválenie dotácií na základe podaných žiadostí podľa VZN č. 03/2020 o poskytovaní dotácií a 

finančných príspevkov z rozpočtu mesta Sliač na rok 2022. 

2. Návrh rozpočtu MSKS, Sliač na rok 2022 a výhľady na roky 2023 a 2024. (Príloha č.1 k 

rozpočtu Mesta Sliač na rok 2022) 

3. Návrh rozpočtu Základnej školy Andreja Sládkoviča, Sliač  vrátane rozpočtu jedálne ZŠ Andreja 

Sládkoviča, Sliač na rok 2022 a výhľady na roky 2023 a 2024. (Príloha č.2 k rozpočtu Mesta 

Sliač na rok 2022).  

4. Návrh rozpočtu Základnej umeleckej školy, Sliač na rok na rok 2022 a výhľady na roky 2023 a 

2024. (Príloha č.3 k rozpočtu Mesta Sliač na rok 2022) 

5. Návrh rozpočtu Materskej školy SNP, Sliač na rok 2022 a výhľady na roky 2023 a 2024 

(Príloha č.4 k rozpočtu Mesta Sliač na rok 2022) 

6. Návrh rozpočtu Materskej školy J. Cikkera, Sliač na rok 2022 a výhľady na roky 2023 a 2024. 

(Príloha č.5 k rozpočtu Mesta Sliač na rok 2022) 

1./ Schválenie dotácií na základe podaných žiadostí podľa VZN č. 03/2020 o poskytovaní 

dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu mesta Sliač na rok 2022 

 

Na MSÚ Sliač bolo v zmysle VZN č. 03/2020 podaných 15 žiadostí o poskytnutie dotácie a 1 

žiadosť o finančný príspevok  na rok 2022 v celkovej maximálnej výške 47 552,00€. Podľa VZN 

03/2020 možno poskytnúť max. 1,5% z predpokladaných podielových daní, t. j. zo sumy  

2 271 600 ,00 € je výška dotácií 34 074,00 € (max. 35 000,00 €). 

Dotácie boli doporučené na schválenie nasledovne: 
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Poradové 
 číslo 

Názov OZ 

Výška 
dotácie   

 schválená 
na r.2021 

Výška 
dotácie  

poskytnutá 
v r. 2021 

Žiadosť 
dotácie  
na rok 
2022  

 suma  v 
rozpočte        

pre r. 2022 

1. Šachový klub Slovan Sliač 120 € 300 € 450 € 250 € 

2. Cirkevný zbor ECAV Hronsek 300 € 210 € 600 € 300 € 

3. FISH 1 800 € 1 190 € 2 480 € 2 000 € 

4. Charita Sliač 800 € 600 € 800 € 800 € 

5. ŠK ORLÍK SLIAČ 700 € 385 € 760 € 700 € 

6. MTB Racing Team 1 200 € 525 € 5 760 € 1 500 € 

7. Tenisový klub Sliač 1 300 € 910 € 2 400 € 1 500 € 

8. Športový klub RTVŠ Rytmik Sliač 400 € 0 € 600 € 500 € 

9. Futbalový klub Slovan Kúpele Sliač 17 000 € 11 900 € 20 000 € 17 000 € 

10. Bedmintonový klub Kúpele Sliač 1 500 € 1 050 € 3 000 € 2 500 € 

11. JDS 1 100 € 1 050 € 1 700 € 1 500 € 

12. Rodinne centrum Pod prameňmi 1 100 € 1 050 € 1 200 € 1 200 € 

13. OZ Spolu pre všetkých 1 000 € 595 € 1 000 € 1 000 € 

14. Rodičovské združenie pri ZUŠ Sliač 700 € 350 € 882 € 800 € 

15. Slovenský zväz zdravotne postihnutých 350 € 210 € 600 € 500 € 

    29 370 € 20 325 € 42 232 € 32 050 € 

 

 

Okrem dotácií bola na MsÚ doručená aj žiadosť p. Gargulákovej o finančný príspevok vo výške 

1500,00 €. V tomto prípade bolo  z rozpočtu mesta pre r. 2022 sumu vyčlenená suma vo výške 

1 000,00 €. Na mimoriadne dotácie je vyčlenená suma 300,00 €. Dotácie a finančné príspevky sú 

rozpočtované v sumárnej výške 33 350,00 €, čo je v súlade s §2, ods.1 VZN 03/2020. 

 

Návrh na uznesenie 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

schvaľuje 

v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Sliač č. 03/2020 o poskytovaní dotácií 

a finančných príspevkov z rozpočtu Mesta Sliač, dotáciu pre : 

 

1. Šachový klub Slovan Sliač 250 € 

2. Cirkevný zbor ECAV Hronsek 300 € 

3. FISH 2 000 € 

4. Charita Sliač 800 € 

5. ŠK ORLÍK SLIAČ 700 € 

6. MTB Racing Team 1 500 € 

7. Tenisový klub Sliač 1 500 € 

8. Športový klub RTVŠ Rytmik Sliač 500 € 

9. Futbalový klub Slovan Kúpele Sliač 17 000 € 

10. Bedmintonový klub Kúpele Sliač 2 500 € 
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11. JDS 1 500 € 

12. Rodinne centrum Pod prameňmi 1 200 € 

13. OZ Spolu pre všetkých 1 000 € 

14. Rodičovské združenie pri ZUŠ Sliač 800 € 

15. 

Slovenský zväz zdravotne 

postihnutých 
500 € 

16. Finančný príspevok - Garguláková 1 000 € 

17. Mimoriadne dotácie 300 € 

 

 

2./ Návrh rozpočtu MSKS, Sliač na rok 2020 a výhľady na roky 2023 a 2024. 
 

Rozpočet MSKS na rok 2022 a výhľady na roky 2023 a 2024 bol zostavený v súlade s § 10 ods. 7 

zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších 

predpisov ako vyrovnaný. Obsahuje bežné príjmy vo výške 116 931,00 € a výdavky vo výške 

116 931,00 €. V rámci originálnych kompetencií poskytne na činnosť MSKS prostriedky v celkovej 

výške 102 931,00 €.  

Návrh rozpočtu neobsahuje kapitálové príjmy a výdavky ani finančné operácie. 

 

 

Návrh na uznesenie 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

schvaľuje 

predložený rozpočet Mestského kultúrneho strediska Sliač na rok 2022 ako vyrovnaný v členení na  

bežné príjmy vo výške       116 931,00 € 

bežné výdavky vo výške       116 931,00 € 

 

2. Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

 berie na vedomie 

predložené výhľadové rozpočty Mestského kultúrneho strediska na roky 2023 a 2024. 

5./ Návrh rozpočtu Materskej školy SNP, Sliač na rok 2022 a výhľady na roky 2023 a 2024. 

Návrh rozpočtu Materskej školy SNP, Sliač na rok 220 a výhľady na roky 2023 a 2024 bol 

zostavený ako vyrovnaný a obsahuje bežné príjmy vo výške 243 595,00 € a výdavky vo výške 243 

595,00€. Rozpočet MŠ SNP na r. 2022 pracuje s vlastnými príjmami z poplatkov rodičov 

v celkovej výške 9 680,00€, grantami v sume 200,00€, s príjmami z prenesených kompetencií na 

deti predškolského veku vo výške 10 095,00€ a príjmami od zriaďovateľa v rámci originálnych 

kompetencií podľa VZN č. 01/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej 

umeleckej školy, dieťaťa materskej školy a dieťaťa školského zariadenia v celkovej výške 

232 000,00 €. 
 

Návrh na uznesenie 
 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

 schvaľuje 
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predložený rozpočet Materskej školy SNP, Sliač na rok 2022 ako vyrovnaný v členení na  

bežné príjmy vo výške      243 595,00 €  

bežné výdavky vo výške      243 595,00 € 

 

2. Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

 berie na vedomie 

predložené výhľadové rozpočty Materskej školy SNP, Sliač na roky 2023 a 2024 

6./ Návrh rozpočtu Materskej školy J. Cikkera, Sliač na rok 2022 a výhľady na roky 2023 

a 2024. 

Návrh rozpočtu Materskej školy J.Cikkera, Sliač na rok 2022 a výhľady na roky 2023 a 2024 bol 

zostavený ako vyrovnaný a obsahuje bežné príjmy vo výške 234 656,00 € a výdavky vo výške 

234 656,00 €. V rozpočte MŠ J.Cikkera na r. 2022 sú na krytie bežných výdavkov zohľadnené 

vlastné príjmy vo výške 8 800,00€, príjmy z prenesených kompetencií na deti predškolského veku 

vo výške 6 156,00€ a príjmy od zriaďovateľa v rámci originálnych kompetencií podľa VZN 01 

/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťaťa 

materskej školy a dieťaťa školského zariadenia v celkovej výške 182 700,00 €. 
 

Návrh na uznesenie 
 

Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje 

predložený rozpočet Materskej školy J.Cikkera, Sliač na rok 2022 ako vyrovnaný v členení na  

bežné príjmy vo výške      234 656,00 €. 

bežné výdavky vo výške      234 656,00 €. 

 

Mestské zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

predložené výhľadové rozpočty Materskej školy J. Cikkera, Sliač na roky 2023 a 2024 

7./ Návrh rozpočtu Základnej školy Andreja Sládkoviča, Sliač  vrátane rozpočtu jedálne ZŠ 

Andreja Sládkoviča, Sliač na rok 2022 a výhľady na roky 2023 a 2024 

Návrh rozpočtu Základnej školy Andreja Sládkoviča, Sliač na rok 2022 a výhľady na roky 2023 

a 2024 bol zostavený ako vyrovnaný a obsahuje bežné príjmy vo výške 1 598 122,45 € a výdavky 

vo výške 1 584 892,45 €. Súčasťou návrhu rozpočtu je aj rozpočet príjmov a výdavkov školskej 

jedálne a školského klubu, ktoré nemajú vlastnú právnu subjektivitu a preto ide len o doplnkový 

rozpočet. 

 Návrh rozpočtu ZŠ A. Sládkoviča, Sliač na rok projektuje bežné príjmy v celkovej výške 1 576 

322,45 € v nasledovnom členení: vlastné príjmy za prenájom budov a objektov vo výške 2 000,00  

príjmy z poplatkov za ŠKD vo výške 19 680,00 €, príjmy školskej jedálne za stravné vo výške 27 

980,00 € a predaj výrobkov (strava) 120 670,00 €, príjmy zo sponzorstva a zostatkov z min. rokov 

v celkovej výške  21 800,00 €. Z transferu UPSVaR na príspevok na stravu sú naprojektované 

finančné prostriedky vo výške 13 000,00€ - oproti r. 2021 je znížený z dôvodu daňového bonusu na 
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deti. Prenesené kompetencie na prevádzku ZŠ predstavujú v rozpočte ZŠ čiastku 1 112 301,00 € , 

ktoré sú v celkovom rozpočte na príjme mesta a ZŠ ich má projektované na výdavkových 

položkách. Mesto prispeje v rámci originálnych kompetencií podľa VZN 1/2022 o určení výšky 

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

školského zariadenia  v celkovej výške 271 891,45,00€ (ŠKD  112 340,00 €, ŠJ 159 551,45 €). + 

dofinancovanie nad normatívne finančné prostriedky 38 500,00 € (MŠ J.C. – 37 000,00€, MŠ SNP 

– 1500,00 €).  
 

Návrh na uznesenie  

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

schvaľuje 

predložený rozpočet Základnej školy Andreja Sládkoviča, Sliač na rok 2022, ako vyrovnaný 

v členení na  

bežné príjmy vo výške      1 576 322,45 € 

bežné výdavky vo výške      1 584 892,45 € 

 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

 berie na vedomie 

predložené výhľadové rozpočty Základnej školy Andreja Sládkoviča, Sliač na roky 2023 a 2024 

 

8./ Návrh rozpočtu Základnej umeleckej školy, Sliač na rok 2022 a výhľady na roky 2023 

a 2024 

Návrh rozpočtu Základnej umeleckej školy, Sliač na 2022 a výhľady na roky 2023 a 2024 bol 

zostavený ako vyrovnaný a obsahuje bežné príjmy vo výške ˇ443 840,00 € a výdavky vo výške 443 

840,00 €. V roku 2022 bude ZUŠ financovaná z rozpočtu mesta v rámci originálnych kompetencií 

sumou 413 840,00 € (individuálna výučba 164 detí x 1350,-€, skupinová: 200 detí x 800,-€). 

Vlastné príjmy ZUŠ sú plánované v sume 30 000,00€. 
 

Návrh na uznesenie 
 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači  

schvaľuje 

predložený rozpočet Základnej umeleckej školy, Sliač na rok 2022 ako vyrovnaný v členení na  

bežné príjmy vo výške      443 840,00 € 

bežné výdavky vo výške      443 840,00 € 

 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači  

berie na vedomie 

predložené výhľadové rozpočty Základnej umeleckej školy, Sliač na roky 2023 a 2024 

8./ Návrh rozpočtu mesta Sliač na rok 2022 a výhľady na roky 2023 a 2024Návrh rozpočtu 

Mesta Sliač na rok 2022 je v súlade s čl.9 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej 

zodpovednosti v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na § 9 a 10 zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov zostavený na tri 

rozpočtové roky, t. j. 2022, 2023 a 2024, pričom jeho súčasťou je aj schválený rozpočet na bežný 

rozpočtový rok 2021, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka 2021 a údaje 

o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky 2019 a 2020. Mesto Sliač 
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bežné kapitálové
finančné 

operácie
celkom

príjmy 4 982 397,00 € 0,00 € 276 187,54 € 5 258 584,54 €

výdavky 4 851 035,00 € 255 457,54 € 152 092,00 € 5 258 584,54 €

zohľadnilo v príjmovej časti prognózu podielových daní na základe východiskových štatistických 

údajov a podielu obcí na výnose DPFO pre rok 2022, zverejnených na 

https://www.mfsr.sk/sk/financie/verejne-financie/fiskalna-decentralizacia/, pre Sliač podiel vo 

výške 2 316 701,00€. 

Dotácie pre školy sú projektované podľa nového VZN č. 01/2022 o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na žiaka  základnej umeleckej školy, dieťaťa v materskej škole a školského 

zariadenia. 

Návrh rozpočtu Mesta Sliač na rok 2022 je po schválení MsZ záväzným, pričom rozpočet na roky 

2023 a 2024 je len orientačný a bude sa upresňovať v ďalších rozpočtových rokoch. 

 

Návrh celkového rozpočtu Mesta Sliač na rok 2022 bol zostavený v súlade s § 10 ods. 7 zákona č. 

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

vyrovnaný. 

 

V návrhu rozpočtu sú projektované príjmy a výdavky mesta s kódmi zdroja 41, 111, 46.  

V prípade školských organizácií sú projektované ich príjmy a výdavky s kódmi zdroja podľa ich 

špecifikácie. 

 

Príjmy a výdavky sú rozpočtované v nasledovnej skladbe:  

    

 

 

 

 

 

 

 Návrh bežného rozpočtu Mesta Sliač na rok 2022 bol zostavený ako prebytkový vo výške 

+ 131 362,00 €. 

Návrh kapitálového rozpočtu je schodkový, výdavky budú kryté príjmami z bežného rozpočtu 

a finančných operácií.  

Návrh finančných operácií rozpočtu Mesta Sliač na rok 2022 bol zostavený ako prebytkový vo 

výške 124 095,54. 

 

Do rozpočtu zapájajú prostriedky s KZ 46 v celkovej výške 212 965,44 €, z toho rezervný fond vo 

výške 44 490,00 € na kúpu polopodzemných kontajnerov a fond na majetkové investície vo výške 

168 475,44 € (podľa zostatku na bankovom účte k 31.12.2021). &´dalej sa do rozpočtu na r. 2022 

zapájajú prostriedky z minulých rokov – nevyčerpaná časť dotácie na rekonštrukciu kina 

Hron vo výške 42 222,10 € a zostatky fondu opráv a údržby k 31.12.2021 vo výške 21 000,00 € 

na maľovanie bytoviek na ul. Rybárskej (Rybárska 48 -  4 000,-€ Rybárska 82 - 10 000,-€, 

Rybárska 60 - 7 000,-€). 

 

Návrh na uznesenie  

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

schvaľuje 
v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 

neskorších predpisov použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu v r. 2022 úhradu 

výdavkov za nákup polopodzemných kontajnerov vo výške 44 490,00 €. 

https://www.mfsr.sk/sk/financie/verejne-financie/fiskalna-decentralizacia/
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Návrh na uznesenie  

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

schvaľuje 
v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 

neskorších predpisov zapojenie finančných prostriedkov z fondu na majetkové investície sumu 

168 475,44 € podľa zostatku na bankovom účte k 31.12.2021  

 

Návrh na uznesenie  

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

schvaľuje 
v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 

neskorších predpisov použitie finančných prostriedkov použitie zostatku fondu opráv a údržby 

k 31.12.2021 vo výške 21 000,00 € (Rybárska 48 -  4 000,-€ Rybárska 82 - 10 000,-€, Rybárska 60 - 

7 000,-€) na maľovanie bytoviek na ul. Rybárska. 

 

Návrh na uznesenie  

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

schvaľuje 
zapojenie prostriedkov z minulých rokov do rozpočtu na rok 2022- nevyčerpanú časť dotácie na 

rekonštrukciu kina Hron vo výške 42 222,10 €. 

 

Návrh na uznesenie  

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

schvaľuje 
finančné prostriedky z rozpočtu mesta na jednorazové dofinancovanie prevádzky MŠ SNP vo výške 

1 500,00 € a finančné prostriedky vo výške 37 000,00 € na jednorazové dofinancovanie prevádzky 

MŠ SNP. 

 

Návrh na uznesenie  

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

a/ schvaľuje 

predložený programový rozpočet mesta Sliač na rok 2022, vrátane rozpočtov príspevkových 

a rozpočtových organizácií, ako vyrovnaný : 

bežný rozpočet ako prebytkový vo výške     +132 362,00 € 

kapitálový rozpočet ako schodkový       - 255 457,54 € 

rozpočet finančných operácií ako schodkový vo výške   - 152 086,00 €  

 

s tým, že schodok kapitálového rozpočtu je krytý bežným rozpočtom a rozpočtom finančných 

operácií.. 

b/ berie na vedomie 

zámery, ciele a záväzné ukazovatele programového rozpočtu mesta Sliač, vrátane rozpočtov 

príspevkových a rozpočtových organizácií na rok 2022,  

c/ berie na vedomie 

predložené výhľadové rozpočty mesta Sliač na roky 2023 a 2024. 

 

 

Sliač   09.12.2022 
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Príloha č.5 

Stanovisko  

hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta na rok 2022 
 

V zmysle § 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov (ďalej len v z.n.p.)  

 

p r e d k l a d á m 

 

odborné stanovisko k návrhu rozpočtu mesta na rok 2022. 

 

Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu mesta na rok 2022 (ďalej len „odborné stanovisko“) bolo 

spracované na základe  predloženého návrhu rozpočtu na rok 2022, ktorý bol zverejnený na 

webovom sídle mesta dňa 9.2.2022.  

 

Pri vypracovaní odborného stanoviska k návrhu rozpočtu na rok 2022 s výhľadmi na roky 2023 

a 2024 boli vyhodnotené nasledovné skutočnosti:  

 

A. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na 

tvorbu rozpočtu mesta (Zákon o rozpočtovej zodpovednosti a zákon 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy) 
 

1) Rozpočet by mal byť zostavený v súlade s ústavným zákonom o rozpočtovej zodpovednosti 

tj. je potrebné dodržať predpísaná štruktúra návrhu rozpočtu.  

Rozpočet mesta Sliač bol zostavený v štruktúre: skutočné čerpanie za rok 2019, skutočné 

čerpanie za rok 2020, očakávaná skutočnosť za rok 2021, návrh rozpočtu na rok 2022, 

výhľady na roky 2023 a 2024.  

 

Návrh rozpočtu na rok 2022 je štrukturálne zostavený v súlade s článkom 9 

zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Údaje, ktoré sú uvedené v stĺpcoch skutočnosť 2019, 

skutočnosť 2020 zodpovedajú údajom, ktoré boli za tieto rozpočtové roky vložené do 

systému štátneho výkazníctva RIS SAM.   

 

Návrh rozpočtu na rok 2022 obecné zastupiteľstvo „schvaľuje“, výhľady na nasledujúce dva 

roky „berie na vedomie.  

 

Podľa môjho názoru: nakoľko návrh rozpočtu na rok 2022 bol zverejnený dňa 9.2.2022, tj. 

po odovzdaní ročnej závierky za rok 2021, v stĺpci očakávaná skutočnosť 2021 už mali byť 

uvedené údaje podľa skutočného čerpania za rok 2021.  

 

Z pohľadu vertikálneho členenia („po riadkoch“) je návrh rozpočtu na rok 2022 zostavený 

v súlade s § 10 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

v znení neskorších predpisov a je rozčlenený na bežné príjmy, bežné výdavky, kapitálové 

príjmy, kapitálové výdavky, príjmové a výdavkové finančné operácie).  

 

Kapitálové príjmy v návrhu rozpočtu na rok 2022 rozpočtované nie sú.  
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Do rozpočtu sú zaradené príjmové finančné operácie, na základe ktorých sú na výdavkovej 

časti rozpočtu narozpočtované kapitálové výdavky z rezervného fondu, je zaradená 

nevyčerpaná časť dotácie na rekonštrukciu kultúrneho domu a rovnako je zaradený aj fond 

opráv na úhradu opráv v nájomných bytových domoch (bližšie popísané v ďalšom texte) 

 

Bežné príjmy 4 982 397,00 

Bežné výdavky 4 851 035,00 

Prebytok bežného rozpočtu 131 362,00 

Kapitálové príjmy  0,00 

Kapitálové výdavky 255 457,54 

Schodok kapitálového rozpočtu -255 457,54 

Príjmové finančné operácie  276 187,54 

Výdavkové finančné operácie 152 092,00 

Bilancia finančných operácií 124 095,54 

 
0,00 

 

Výdavkové finančné operácie by mali byť kryté prebytkom bežného rozpočtu, čo v tomto 

prípade neplatí, táto „anomália“ vzniká v dôsledku zaradenia fondu opráv na úhradu 

bežných výdavkov. Tj. úhrada bežných výdavkov je krytá finančnou operáciou vo výške 

21 000 € (položka 453), ktorou je do rozpočtu zaradený fond opráv a údržby mestských 

nájomných bytov za účelom úhrady opráv (bežných výdavkov) vo výške 21 000 €. Fond opráv 

je v tomto prípade zaradený cez príjmovú finančnú operáciu (pol. 453) s kódom zdroja 46, čo 

by malo zabezpečiť akceptovanie štátnym výkazníctvom.  

 

Zároveň výdavkové finančné operácie by mali byť kryté prebytkom bežného rozpočtu ( 

131 362 – 152 092 = 20 730 €) . Tento rozdiel by mal byť 21 000 € nie 20 730 € a vzniká 

z nasledovného dôvodu = nevyváženosť zdrojov financovania:  

 

Zaradenie rezervného fondu + majetkového fondu:  

 

zaradenie rezervného fondu - príjmové finančné operácie                          212 965,44 €  

Kapitálový výdavok č. 1  - nákup pozemkov                          168 745,44 €  

Kapitálový výdavok č. 2 - polopodzemné kontajnery                             44 490,00 €  

Bilancia použitia rezervného fondu -                                270,00 €  

 

Tento rozdiel vychádza aj pri nasledovnej kontrole, čo je dôkaz, že nie sú vyrovnané zdroje 

financovania o sumu 270 €.  

 

V rámci kontroly som vychádzala z toho, že GRANTY predstavujú iné ako vlastné zdroje 

financovania a mali by byť v rozpočte vykázané na strane príjmov a výdavkov v rovnakej 

výške. V tomto výpočte nepočítam s rezervným fondom.  

 

Na základe vyššie popísaných skutočností bol vypracovaný nasledovný kontrolný prepočet:  

 

Bežné príjmy   

100 2 828 460,00 
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200 754 170,00 

Daňové príjmy + nedaňové príjmy spolu (vlastné príjmy mesta) 3 582 630,00 

Granty  1 399 767,00 

Bežné príjmy spolu 4 982 397,00 

      

600 - bežné výdavky - zdroj financovania granty 1 399 767,00 

Bežné výdavky + Fin operácie hradené z vlastných zdrojov 3 582 630,00 

800 - výdavkové finančné operácie 152 092,00 

600 - Bežné výdavky - (prepočítané) : 
3 430 538,00 

3 582 630 – 152 092 = 3 430 538 € 

  Bežné výdavky spolu podľa návrhu rozpočtu financované z vlastných 
zdrojov a grantov (prepočítané) 4 830 305,00 

1 399 767 + 3 430 538 = 4 830 305 € 

Bežné výdavky spolu podľa návrhu rozpočtu financované z vlastných 
zdrojov a grantov (podľa návrhu rozpočtu) 

4 851 035,00 

Rozdiel (rozdiel predstavuje rozpočtovaný prebytok v návrhu rozpočtu)  -20 730,00 

Zapojené z fondu opráv cez 453 na bežné výdavky 21 000,00 

 Rozdiel 270,00 

 

K rozdielu podľa môjho názoru došlo z dôvodu preklepu v návrhu rozpočtu (podprogram 13.5. 

nákup pozemkov), kde je uvedená suma 168 745,44 € s uvedením poznámky, že výdavok je krytý 

z rezervného fondu.  

Odporúčam toto upresniť:  

1) Ide o peňažný fond majetkový 

2) Na tomto bankovom účte bol k 31.12.2021 zostatok 168 475,44 €, rovnako je uvedená suma 

aj v návrhu uznesenia.  

Nakoľko v návrhu rozpočtu zverejnenom na úradnej tabuli nie sú uvedené zdroje financovania, 

vychádza mi pri kontrolných výpočtoch tento rozdiel.  

 

Môžeme sa v rámci rozpočtu s touto pripomienkou vysporiadať tak,  že tento výdavok bude 

financovaný z bežných príjmov, musí to však byť presne uvedené v rozpise rozpočtu, ktorý bude 

vložený do systému RIS SAM.  

 

B. Vyhodnotenie príjmovej časti  návrhu rozpočtu na rok 2022 či má mesto 

dostatok finančných prostriedkov na úhradu výdavkov, ktoré navrhovateľ 

narozpočtoval.  

Položka 111 - Výnos dane z príjmov fyzický osôb (alebo podielové dane) na rok 2022 

 

Rozpočtovaná suma (návrh rozpočtu na rok 2022) = 2 271 600,00 € 

Prognóza MF SR na rok 2022 = 2 302 678,00 € 

Podielové dane sú rozpočtované do výšky prognózy ministerstva financií – naša súčasná rezerva 

oproti prognóze = 31 078,00 € 
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Analýza skutočne prijatých podielových daní o roku 2019:  

 

Skutočnosť 2019 Skutočnosť 2020 Skutočnosť 2021 

2 111 639,77 € 2 127 555,54 2 200 114,17 

 

Posúdenie vlastných príjmov mesta 
 
Položka 121 – Daň z nehnuteľností (pozemky byty stavby) 

Skutočné čerpanie k 31.12.2021                                                            

255 807,27€ 

Návrh rozpočtu na rok 2022 255 000,00 € 

Schválený rozpočet na rok 2021 bol 250 000,00 € 

Príjmy dane z nehnuteľností sú narozpočtované v optimálnej výške.   

 

Položka 133 – Dane a poplatky za špecifické služby ( komunálny odpad, pes, verejné priestranstvo, 

ubytovanie...) 

Skutočné čerpanie k 31.12.2021 303 666,07 € 

Návrh rozpočtu na rok 2022 301 800,00 € 

Schválený rozpočet na rok 2021 bol 315 040,00 € 

Príslušné všeobecne záväzné nariadenia upravujúce výšku komunálneho odpadu, dane 

z ubytovania, daň za psa, verejné priestranstvo mesto v rozpočtovom roku 2022 

nezmenilo, tj. nebude sa meniť výška týchto príjmov.  

Už druhý rok, mesto nedosahuje rozpočtovanú sumu dane z ubytovania a to z dôvodu 

nepriaznivej pandemickej situácie.  

Položka 133 je podľa môjho názoru na rok 2022 narozpočtovaná v optimálnej výške so 

zohľadnením výpadku dane z ubytovania na úrovni roku 2021.   

 

212 – Príjmy z vlastníctva (nájmy)  

Skutočné čerpanie k 31.12.2021 225 280,40 € 

Návrh rozpočtu na rok 2022 226 800,00 € 

Schválený rozpočet na rok 2021 bol 315 040,00 € 

S ohľadom na navýšenie nájmov, ktoré sa premietne do čerpania rozpočtu mesta za rok 

2022 je podľa môjho názoru aj táto príjmová položka narozpočtovaná v optimálnej 

výške.   

 

221 – Administratívne poplatky  

Skutočné čerpanie k 31.12.2021 27 795,33€ 

Návrh rozpočtu na rok 2022 19 200,00 € 

Schválený rozpočet na rok 2021 bol 16 000,00 € 

Administratívne poplatky na rok 2022 sú narozpočtované vo výške 69 % skutočného 

čerpania za rok 2021, čo v prípade dosiahnutia čerpania týchto príjmov na úrovni roku 

2021 predstavuje pre rozpočtové hospodárenie na rok 2022 malú rezervu.    
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223 – Poplatky a platby (poplatky za pobyt v domove seniorov vybrané od klientov,  energie – byty 

(preplatky), kompostáreň, poplatky za školské zariadenia vrátane stravy v školskej jedálni) 

 
Prepočítané čerpanie k 31.12.2022 

MSU – skutočné čerpanie k 31.12.2021 (položka 223) 
286 179,13 

 

Príjmy za testovanie od iných obcí dosiahnuté v roku 
2021 (v roku 2022 nepočítame) 

- 41 403,00 

Navýšenie poplatku v DSS (40 € mesačne na klienta) 
v roku  

14 880,00 

Prepočítaný stav k 31.12.2022 (MsÚ) 259 656,13 

ZŠ 

Vlastné príjmy školských 
zariadení podľa počtu detí 

168 330,00 
9 860,00 

30 000,00 
8 800,00 

MŠ 

ZUŠ 

MŠ 

Prepočítaná rozpočtovaná položka 223 476 646,13 

Rozpočtovaná suma na rok 2022 – položka 223 
vrátane školských zariadení 

478 410,00 

 

Výška vlastných príjmov školských zariadení na položke 223 je v návrhu rozpočtu na rok 2022 

narozpočtovaná v optimálnej výške.  

 

Položka 292 – ostatné príjmy 

V návrhu rozpočtu na rok 2022 sú narozpočtované ostatné príjmy mesta Sliač a jeho rozpočtových 

organizácií vo výške 28 000 €. Napriek skutočnému čerpaniu k 31.12.2021 vo výške 91 080 € 

schvaľujem rozpočtovanú výšku výdavkov. Do vysokého čerpania na tejto položke v roku 2021 sa 

premietli preplatky za elektrickú energiu, mylné platby, poistné plnenie, vyplatené zálohy na 

cestovné z grantov základnej školy, ktoré boli vrátené z dôvodu pandémie, nakoľko pracovné cesty 

učitelia neabsolvovali.  

 

Granty 

 

Granty sú rozpočtované vo výške 1 399 767 €. V bode A je vykonaný prepočet z pohľadu zdrojov 

financovania, kde som vyčíslila rozdiel vo výške 270 €. Pri vypracovaní tohto stanoviska som došla 

k záveru, že sa nejedná o chybu pri rozpočtovaní výdavkov k prijatým grantom ale o preklep pri 

vyčíslení kapitálových výdavkov v programe 13.   

 

Odporúčam upraviť čerpanie výdavkov z pohľadu zdrojov financovania tak, aby kódy zdrojov boli 

vyrovnané.  

 

C. Vyhodnotenie výdavkovej časti  návrhu rozpočtu na rok      2022 

 

V rámci tohto kritériá je dôležité naplniť požiadavky vyplývajúce z ustanovení zákona 596/2003 Z.z. o 

štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa ktorého 
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musí mesto vyčleniť finančné prostriedky a určiť pravidlá financovania školských zariadení, ktoré na jeho 

území sídlia a sú zaradené do siete školských zariadení.  

A zároveň v nadväznosti na ustanovenia nariadenia č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov 

územnej samospráve a prílohu č. 3 tohto nariadenia je mesto povinné v rozpočte vyčleniť prostriedky pre 

jednotlivé školské zariadenia, tak aby zabezpečilo ich celoročné výdavky na mzdy a na prevádzku.  

 

Zvyšné prostriedky je potrebné vyčleniť na iné samosprávne činnosti, ktoré mu vyplývajú zo zákona 

o obecnom zriadení, zo zákona o majetku obcí, zákona o verejnej službe a podobne.  

 

Na výdavkovej časti rozpočtu uvádzam nasledovné skutočnosti, ktoré sa týkajú programu 7 – vzdelávanie.  

 

V nasledujúcom texte je vyhodnotený rozpočet jednotlivých školských zariadení. Oproti návrhu rozpočtu na 

rok 2022, ktorý bol zostavený v decembri 2021 sú mzdy školských zariadení navýšené o 3% z dôvodu 

zákonného navýšenia miezd od 1.7.2022 a zároveň je potrebné zamestnancom tých školských zariadení, 

ktoré sú financované z originálnych kompetencií (tj. školská jedáleň, ŠKD, materské školy a základná 

umelecká škola) vyplatiť odmenu vo výške 350 €, nakoľko táto povinnosť mestu vyplýva z vyššej 

kolektívnej zmluvy.  

 

Materská škola SNP  

 

Materská škola SNP má rozpočet prepočítaný na základe predpokladaného čerpania vrátane navýšenia 

miezd. Rozpočtovaná suma na originálne kompetencie by mala zohľadňovať finančný sklz vo výške 6779,13 

€. Tento sklz vznikol v roku 2018. V decembri 2018 nemala materská škola dostatočné množstvo 

prostriedkov na úhradu miezd, preto tieto mzdy musela čiastočne uhradiť z nového rozpočtu, čo sa 

každoročne opakuje. Nakoľko napr. v januári 2019 odoslala odvody a daň z príjmu za 12/2018 po prijatí 

prvej dotácie na prevádzku a na mzdy (táto suma každročne chýba v depozite na mzdy za posledný mesiac). 

Na túto skutočnosť som upozornila listom č.j. 7282/2020 zo dňa 28.7.2020 a následne. Aj toto je dôvod 

navýšenia rozpočtu materskej školy. Ak sme správne počítali, za predpokladu, že nevzniknú mimoriadne 

výdavky, nemalo by sa to opakovať a materská škola by mala mať v decembri 2022 dostatok finančných 

prostriedkov na mzdy za december 2022, ktoré je povinná previesť na depozitný účet a v januári 2023 

vyplatiť zamestnancom (výplata miezd sa však premietne do čerpania rozpočtu za rok 2022).  

 

Materská škola J. Cikkera 

Výdavky na prevádzku a na mzdy materskej školy J. Cikkera sú narozpočtované v primeranej výške so 

zohľadnením vyššie uvedených skutočností (nárast miezd od 1.7.2022 + odmeny vyplývajúce z vyššej 

kolektívnej zmluvy).  

 

Školský klub detí v Základnej škole A. Sládkoviča 

 

Výdavky na prevádzku a na mzdy materskej školy J. Cikkera sú narozpočtované v primeranej výške so 

zohľadnením vyššie uvedených skutočností (nárast miezd od 1.7.2022 + odmeny vyplývajúce z vyššej 

kolektívnej zmluvy).  

 

Rozpočet však nezahŕňa rozšírenie ŠKD z dôvodu legislatívnych zmien a plánovaného nárastu žiakov. Od 

septembra 2022 bude musieť byť pravdepodobne vytvorené ďalšie pracovné miesto vychovávateľky v ŠKD, 

nakoľko sa podľa informácie pani riaditeľky bude meniť norma na počet detí v jednom oddelení ŠKD.  

Prípadná potreba navýšenia rozpočtu bude musieť byť vykonaná. Presná potreba navýšenia výdavkov však 

bude známa až keď prebehne zápis žiakov do 1. ročníka.  
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Školská jedáleň 

Výdavky na školskú jedáleň sú podľa môjho názoru narozpočtované v správnej výške. Vlastné príjmy 

školskej jedálne predstavujú dostatočný finančný vankúš na úhradu výdavkov na prevádzku a na mzdy 

školskej jedálne.  

Zároveň odporúčam mestu novelizovať všeobecne záväzné nariadenie, ktoré upravuje výšku dotácie na 

prevádzku a na mzdy školských zariadení (10/2019), konkrétne v článku 4. Ktoré sa týka pravidiel 

financovania školských zariadení – konkrétne pomer výšky vyplatených odmien a tarifných platov (táto 

úprava je potrebná hlavne z dôvodu výplaty odmien nepedagogickým zamestnancom) a rovnako z dôvodu 

úpravy pravidiel pre tvorbu a použitie rezervy školstva. V decembri 2021 sme upravili text, ale nie % 

odmien. Takže ak nepedagogický zamestnanec má hrubú mzdu vo výške minimálnej mzdy 640 €, tj má 

nárok na ročnú odmenu 640*0,07 = 44,8 €.  

 

Základná umelecká škola 

 

Základná umelecká škola má oproti roku 2021 zvýšenú dotáciu na prevádzku a na mzdy o sumu 52 690 €.  

Navýšený rozpočet súvisí s týmito tromi základnými skutočnosťami:  

1) Vyšší počet žiakov v základnej umeleckej škole, ktorí sa vzdelávajú v rámci individuálnej výučby.  

 

Počet žiakov v roku 2021 (podľa stavu 

k 15.9.2020) – individuálna výučba ZUŠ 

149 

Počet žiakov na rok 2022 (podľa stavu 

k 15.9.2021) – individuálna výučba ZUŠ 

164 

 

Počet detí narástol o 15.  Za predpokladu, že vyučovacia hodina trvá 45 minút a dieťa navštevuje ZUŠ 

dvakrát týždenne:  

 

15 žiakov x 45 minút x 2 týždenne = 1350 minút = 22,5 hod. / týždeň 

 

Plný úväzok učiteľa v základnej umeleckej škole je 23 hodín do týždňa.  

Z uvedeného vyplýva, že v dôsledku zvýšenia počtu žiakov na individuálnej výučbe je potrebné navýšíť 

mzdové výdavky cca o jedného zamestnanca (aj keď pravdepodobne došlo k prepočítaniu úväzkov viacerých 

učiteľov).  

 

2) V základnej umeleckej škole dochádza od februára 2022 ku zmene zamestnankyne zodpovednej za 

vedenie účtovníctva. Pôvodná zamestnankyňa vykonávala túto prácu na dohodu, nová ju bude 

vykonávať na plný úväzok na hlavný pracovný pomer 

3) V rozpočte sú zohľadnené zvýšené výdavky na mzdy od 1.7.2022 + vyplatenie odmien na základe 

vyššej kolektívnej zmluvy.  

Všetky školské zariadenia predložili mestu prepočítané mzdové výdavky v členení podľa jednotlivých 

zamestnancov (tj. prehľad o určení výšky platu vrátane všetkých príplatkov + odvody). Na základe týchto 

prehľadov bolo prepočítané aj plánované zákonné navyšenie miezd.  

 

Presuny v rámci výdavkov mesta pripomienkovala vedúca ekonomického oddelenia, návrh rozpočtu ešte 

bude upravovaný. Presuny sa týkajú upresnenia výdavkov na mzdy a energie.  
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Záver:  

 

1) Návrh rozpočtu mesta Sliač na rok 2022 s výhľadmi na roky 2023 a 2024 bol zverejnený na úradnej 

tabuli v zákonom stanovenej lehote a stanovenej štruktúre v súlade so zákonom o rozpočtovej 

zodpovednosti ako aj v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

Z pohľadu krytia zdrojov financovania je návrh rozpočtu zostavený s minimálnym rozdielom vo 

výške 270 €, ktorý je potrebné upresniť, aby boli zdroje financovania v rámci rozpočtu vyrovnané.  

 

2) Údaje v sĺpci očakávaná skutočnosť 2021 mali byť podľa môjho názoru uvedené podľa skutočného 

čerpania 2021, nakoľko už ku dňu zverejnenia návrhu rozpočtu 9.2.2022 boli tieto údaje známe.  

 

3) Výdavkové finančné operácie sú narozpočtované v správnej výške (tj. splátky úverov ŠFRB, 

bankových úverov aj obstaranie finančných aktít 1. Slovenskej úsporovej) a prebytok bežného 

rozpočtu je navrhnutý tak, aby mesto bolo schopné uhrádzať úvery z bežných príjmov mesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sliač        Ing. Miroslava Škorňová 

20.2.2021       hlavná kontrolórka 
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Príloha č.6 

Dôvodová správa - Rozpočtové opatrenia 

Na vedomie zasadnutiu mestského zastupiteľstva predkladáme rozpočtové opatrenia upravujúce rozpočet za 

r. 2021  a rozpočtové opatrenia – zapojenie finančných prostriedkov do rozpočtu na rok 2022. 

 

1/ rozpočtové opatrenia upravujúce rozpočet za r. 2021 : 

a/  RO P2 86-2015/2021 k 09.12.2021 - v súlade s uznesením č. 86/2016  , ktoré upravuje rozpočtové položky 

v príjmovej i výdavkovej časti bez vplyvu na schodok/prebytok mesta – navyšujú sa príjmy z podielových daní 

o 10 000,-€ a navyšuje sa rozpočet na stravovanie dôchodcov. 

 

111 003 výnos dane poukázaný samospráve   + 10 000,00 € 

Program 11.1. strava dôchodcom, EK 630, FK 1020, KZ 41 + 10 000,00 € 

 

Celkové príjmy spolu v rozpočte pre zmenami     6 158 557,25 € 

Zmeny na základe  RO P2 86-2015/2021:      + 10 000,00 €  

Konečný zostatok príjmov v celkovom rozpočte po schválených úpravách:   6 168 557,25 € 

 

Celkové výdavky spolu v rozpočte pre zmenami     6 146 722,90 € 

Zmeny na základe  RO 9/2021:        + 10 000,00 € 

Konečný zostatok výdavkov v celkovom rozpočte po schválených úpravách:   6 156 722,90 € 

 

b/  RO P2 572/2021 k 31.12.2021 - v súlade s uznesení, č. 575/2021  , ktoré upravuje rozpočtové položky 

v príjmovej i výdavkovej časti na čerpanie k 31.12.2021 v rámci kompetencií, vymedzených v uznesení č. 

572/2021: 

 

Úprava prenesených kompetencií (KZ 111) 

Príjmová časť       + 31 363,44 € 

Výdavková časť       + 1 877, 18 €   

 

Úprava položiek  s KZ 41    

212003, KZ 41 príjmy z nájmu     + 2422,27 € 

Program 14.2., údržba bytových domov, EK 635, FK 0660 + 2 422,27 €  

 

Úprava položiek v rámci programu 1     

1.3.1 Nakup/nabyt.inter.vybavenie   41 0111 633001  -231,67 

1.3.1 PN do 10 dní     41 0111 642015  +231,67 

1.3.2 Dohoda - odmeny mimo PP    41 0111 637027  -92,20 

1.3.2 Na starobné poistenie    41 0220 625002  +66,10 

1.3.2 Na úrazové poistenie    41 0220 625003  +3,70 

1.3.2 Na poistenie do fondu solidarity   41 0220 625007  +22,40  

 zmena rozpočtu       0,00 €   
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Úprava položiek v rámci programu 3 

3.5 Naj.za prenaj.pozem.budov,objek  41 0111 636001  +4 000,00 

3.8 nákup PHM - služby obyvateľstvu  41 0660 634001  -4 000,00 

zmena rozpočtu         0,00 €  

        

Úprava položiek v rámci programu 4 

4.1 NP do 10 dní msp    41 0310 642015  -54,01 

4.2 Všeob.mater.     41 0111 633006  +54,01 

zmena rozpočtu         0,00 € 

 

Úprava položiek v rámci programu 5 

5.2.2 Kompostáreň mzdy    41 0510 611  -1 447,47 

5.2.2 Údržba strojov, prístr. náradia   41 0510 635004   +311,03 

5.2.2 Kompostáreň dohody    41 0510 637027  +232,00 

5.2.2 Kompostáreň odchodné    41 0510 642013  +904,44 

zmena rozpočtu         0,00 € 

 

Úprava položiek v rámci programu 9 

9.1.1 Výsadba verej.plôch-sadenice,strom,kríky 41 0540 633006  -3 556,22 

9.2 Mobiliár      41 0111 633004  -443,78 

9.2 Mobiliár - lavièky,kontajner,tabule  41 0111 713004  +376,00 

9.3 VO-elektric.energia    41 0640 632001  +929,73 

9.4 VO údržba     41 0640 635006  +988,10 

9.5 Sampor-el.ener.PZ,VO    41 0630 632001  +232,00 

9.5 Sampor-všeob.mater.    41 0630 633006  +952,34 

9.5 Vodovod Sampor údržba   41 0630 635006  +40,00 

9.5 Čist.vodov.tok.Sampor,všeob.sl   41 0630 637004  +481,83 

zmena rozpočtu         0,00 € 

 

Úprava položiek v rámci programu 11 

11.3 Opatr.služba-mzdy    41 1012 611  -3 880,69 

11.3 Zdravotníckym zariadeniam   41 1020 637034   +217,32 

11.3 BT Seniorka NPSS ZV    41 1020 642014  +3 663,37 

zmena rozpočtu         0,00 € 

 

 

Úprava položiek v rámci programu 12 

12.1 Zálohy plyn, teplo    41 0660 632001  +476,71 

12.2 Vodné, stoèné objekty mesta   41 0660 632002  -1 751,82 

12.4 SAÚ Cintorínov - úrazové pois�.   41 0840 625003  + 0,18 

12.4 SAÚ Cintorínov - materiál   41 0840 633006  +103,75 
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12.4 SAÚ Cintorínov - dohody   41 0840 637027  + 374,24 

12.5 SAÚ Cintorínov - údržba   41 0840 635006  +73,60 

12.6 Všeob.mater.     41 0660 633006  +42,54 

12.6 Udrž-objek.mesta,    41 0660 635006  +680,80 

zmena rozpočtu         0,00 € 

 

Úprava položiek v rámci programu 13 

13.1 Šp.sl.  architekt mesta    41 0443 637005  -77,18 

13.2 Projektove prace,príp.dokument.  41 0443 716  +954,40 

13.3 1.Slovenská úsporná-akcie   41 0111 814001  -886,00 

13.3 Splacanie istiny uveru dlhodobé - ŠFRB  41 0170 821005  +1 159,84 

13.5 Nákup pozemkov    41 0111 711001  +687,00 

13.5 Pozemkov     43 0451 711001  -2 940,00 

13.7.6 výstavba nových parkovacích plôch  41 0443 717001  +1 101,94 

zmena rozpočtu         0,00 € 

 

Úprava položiek v rámci programu 15 

15.1 Osobný príplatok    41 0660 612001  +3 349,80 

15.1 stravné      41 0660 637014   -761,24 

15.1 Odmeny a príspevky - dobrovoľnícka činnosť 41 0660 637026  -960,00 

15.1 Odmeny na dohod.o vykonaní práce  41 0660 637027  -581,19 

15.1 Nemocenské dávky    41 0660 642015  -1 047,37 

zmena rozpočtu         0,00 € 

 

b/  interné rozpočtové opatrenia škôl 

č. IRO  škola  úprava príjmov  úprava výdavkov 

IRO 5/2021 ZŠ  +45 904,00  - 4 880,00   

IRO 2/2021 MŠ SNP - 171,02  + 188,80 

IRO 4/2021  MŠ J.C.  - 1 913,00  - 2 626,33 

IRO 5/2021 ZUŠ  + 235,00  + 865,00 

 

Celkové príjmy spolu v rozpočte pred zmenami    6 168 557,25 € 

Zmeny na základe  RO P2 572/2021:       + 31 636,44 €  

IRO ZŠ k 31.12.2021        + 45 904,00 € 

IRO MŠ SNP k 31.12.2021       -171,02 € 

IRO MŠ J.C. k 31.12.2021       - 1913,00 € 

IRO ZUŠ k 31.12.2021        + 235,00 € 

 Konečný zostatok príjmov v celkovom rozpočte po schválených úpravách:   6 244 248 76 € 

 

Celkové výdavky spolu v rozpočte pre zmenami    6 156 722,90 € 
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Zmeny na základe  RO P2 572/2021:      + 4 299,45 € 

IRO ZŠ k 31.12.2021        - 4 880,71 € 

IRO MŠ SNP k 31.12.2021       + 188,80 € 

IRO MŠ J.C. k 31.12.2021       - 2 626,33 € 

IRO ZUŠ k 31.12.2021        + 865,00 € 

Konečný zostatok výdavkov v celkovom rozpočte po schválených úpravách:   6 154 569,11€ 

 

Návrh na uznesenie 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

berie na vedomie 
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 opatrenia č. : 
P2 862015/2021 k 09.12.2021 
P2 572/2021 k 31.12.2021 
IRO ZŠ č. 5/2021 k 31.12.2021  
IRO MŠ SNP č. 2/2021 k 31.12.2021 
IRO MŠ J.C  č. 4/2021. k 31.12.2021  
IRO ZUŠ  č. 5/2021 k 31.12.2021 
 
1/ rozpočtové opatrenia upravujúce rozpočet za r. 2022 : 

 
RO 1/2022 zapája do rozpočtu nevyčerpané finančné prostriedky z prenesených kompetencií, vlastných 
príjmov a grantovz roku 2021. Prenesené kompetencie (KZ 131L), vlastné príjmy (KZ 72g) a granty (72c) sú 
tapojené do príjmov v rozpočte mesta, na strane výdavkov sú zapojené v rozpočte jednotlivých RO. 
Do rozpočtu za zapája suma 10 000,00€ z Fondu na projektové zámery na dokumentáciu k plánovaným 
investiciám: záliv na autobusovú zástavku na ul SNP, chodník na ul. Mládežníckej a prístupy k bytovým 
domom+ parkoviská na ul. J. Cikkera. 
 

Celkové príjmy spolu v rozpočte pred zmenami    5 258 584,54 € 

Zmeny na základe  RO 1/2022 :       + 81 059,09 €  

Konečný zostatok príjmov v celkovom rozpočte po schválených úpravách:    5 339 643,63 € 

 

Celkové výdavky spolu v rozpočte pre zmenami    5 258 584,84 € 

Zmeny na základe  RO 1/2022       + 81 089,09 € 

Konečný zostatok výdavkov v celkovom rozpočte po schválených úpravách  5 339 643,63 € 

 
RO 1/2022 nemá vplyv na prebytok/schodok rozpočtu. 
 
Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo v Sliači 
schvaľuje 
 
Zapojenie fondu na projektovú dokumentáciu  vo výške 10 000,00 € do rozpočtu na  vypracovanie projektovej 
dokumentácie k plánovaným investiciám: záliv na autobusovú zástavku na ul SNP, chodník na ul. 



Č.j.  180-1396/2022                   Mesto Sliač.      Zápisnica z 30. rokovania MsZ dňa 15.03.2022 

 

 

 

62 
 

 

Mládežníckej a prístupy k bytovým domom+ parkoviská na ul. J. Cikkera. 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Sliači 
schvaľuje 
 
úpravy rozpočtu na základe rozpočtového opatrenia č. 1/2022 v predloženom rozsahu  
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Príloha č. 7 

Správa z kontrolnej činnosti za rok 2021 
 

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

mestskému zastupiteľstvu správu o kontrolnej činnosti za 2021.   

Priebežnú správu z kontrolnej činnosti za rok 2021 som predložila na zasadnutí mestského 

zastupiteľstva dňa 16.9.2021 (uznesenia č. 515 a 516/2021).  

 

1) Zákonné povinnosti:  

Správa z kontrolnej činnosti za rok 2020 Predložená obecnému zastupiteľstvu 

v zmysle § 18f zákona ods. 1 písm. e) 

zákona č. 369/1990 Zb.   

Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu 

záverečného účtu za rok 2020 

Predložená obecnému zastupiteľstvu 

v zmysle § 18f zákona ods. 1 písm. c) 

zákona č. 369/1990 Zb.   

Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu 

rozpočtu na rok 2022 

Predložená obecnému zastupiteľstvu 

v zmysle § 18f zákona ods. 1 písm. c) 

zákona č. 369/1990 Zb.   

Úlohy plnené v zmysle § 18f ods. 1 písm. f 

zákona č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení – 

spolupráca so štátnymi orgánmi vo veciach 

kontroly hospodárenia s prostriedkami 

pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo 

štrukturálnych fondov Európskej únie. 

 

Bližšie popísané v bode  7  

 

K stanovisku k záverečnému účtu za rok 2020 

Od roku 2018 (počnúc záverečným účtom 2017) mesto Sliač inventarizuje svoje finančné 

prostriedky ku dňu 31.12.. Vďaka tomuto prepočtu sa mi podarilo identifikovať sumu 

540 000 €, ktoré boli postupne prevedené do rezervného fondu a to nasledovne:  

 

Presun časti prebytkov minulých období (dotvorenie rezervného fondu) 

Záverečný účet za rok 2017 schválený v júni 2018 – prevedené na rezervný fond 

mesta 

300 000,00 € 

Presun časti prebytkov minulých období - Záverečný účet za rok 2018 schválený 

v júni 2019 – prevedené na peňažný fond určený na obstaranie projektov 

100 000,00 € 

Presun časti prebytkov minulých období - Záverečný účet za rok 2019 schválený 

v júni 2020 – prevedené na peňažný fond určený na obstaranie majetku mesta 

100 000,00 € 

Presun časti prebytkov minulých období - Záverečný účet za rok 2020 schválený 

v júni 2021 – prevedené na peňažný fond určený na obstaranie majetku mesta 

40 000,00 € 

Spolu prevedené na „úspory mesta“ 540 000,00 € 
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V rámci záverečného účtu za rok 2020 prerokovaného v júni 2021 bolo do rezervného fondu 

mesta doplnených posledných 40 000 €.  

2) Pravidelné kontroly:  

Kontrola vybraných finančných operácií 

vykonaných v rokoch 2020 a 2021 

Výsledky kontrolnej činnosti boli premietnuté 

do stanovísk k záverečnému účtu za rok 2020 

a do stanovísk k rozpočtovým opatreniam 

vykonaným v roku 2021 

Priebežná kontrola čerpania rozpočtu za 

rok 2021 vrátane kontroly navrhovaných 

a vykonaných rozpočtových opatrení 

a kontroly vykonania zmien rozpočtu 

Výsledky kontrolnej činnosti boli premietnuté 

do stanovísk k rozpočtovým opatreniam 

vykonaným v roku 2021 

Kontrola plnenia vybraných uznesení 

mestského zastupiteľstva 

Pozitívne hodnotím spôsob zverejňovania 

uznesení mestského zastupiteľstva týkajúcich sa 

financií mesta. Nakoľko sú k jednotlivým 

uzneseniam zverejňované aj prílohy 

s prehľadným číselným vyjadrením.  

 

 

3) Kontroly vykonané podľa plánu kontrolnej činnosti:  

Kontrola vedenia kroniky mesta Sliač za 

obdobie 2003-2014 (návrh správy 

odovzdaný 22.4.2021) 

Námietky k zisteným nedostatkom ani 

informácia o splnení opatrení zo strany mesta 

hlavnej kontrolórke doručené neboli.  

Ani nijaká iná informácia, že sa vo veci koná.  

  

 

Kontrola zameraná na kontrolu 

finančného okruhu – porovnanie pohybu 

finančných prostriedkov na bankových 

účtoch a v pokladni mesta Sliač za rok 

2020 a údajov vykázaných vo výkaze FIN 

1-12 k 31.12.2020. (správa doručená dňa 

22.4.2021) 

Nedostatky zistené neboli 

Kontrola dodržiavania a uplatňovania 

zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 

prístupe k informáciám (návrh správy 

doručený 30.9.2021) 

 

Ešte pred vykonaním kontroly som akceptovala 

pripomienku vedenia mesta vo veci kontroly 

vybavovania žiadostí o sprístupnenie informácií, 

ktorá mi bola doručená listom č.j. 434-

1846/2021 zo dňa 6.5.2022, nakoľko podľa § 

18d) ods. 3 zákona o obecnom zriadení sa 

kontrolná činnosť hlavného kontrolóra 

nevzťahuje na konanie, v ktorom v oblasti 

verejnej správy obec rozhoduje o právach, 

právom chránených záujmoch a povinnostiach 

fyzických a právnických osôb. Táto časť 

kontroly z mojej strany vykonaná nebola. 

Predmetom kontroly bola iba kontrola 

zverejňovania objednávok, faktúr a zmlúv. 

K vykonanej kontrole mesto nepodalo námietky 

k stanoveným lehotám ani k stanoveným 
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odporúčaniam uvedeným v návrhu správy.  

Zoznam prijatých a splnených opatrení hlavnej 

kontrolórke v stanovenej lehote predložený 

nebol.  

Kontrola hospodárnosti, efektívnosti 

a účinnosti použitia verejných zdrojov 

v ZŠ (školský klub detí a školská jedáleň) 

za obdobie od 1.1.2018 do 30.6.2020 – 

správa doručená dňa 30.11.2021 

Nedostatky zistené neboli 

Kontrola hospodárnosti, efektívnosti 

a účinnosti použitia verejných zdrojov pri 

obstaraní administratívnej podpory pri 

celoplošnom testovaní (návrh správy 

doručený 18.1.2022) 

 

Na základe zistených nedostatkov uvedených 

v návrhu správy vedenie mesta podalo námietky 

k zisteným nedostatkom (úplná informácia 

o výsledkoch kontroly bude podaná na 

najbližšom zasadnutí MsZ spolu s touto 

správou).  

 

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

hlavná kontrolórka pri výkone činnosti 

Kontrola vykonania rozpisu rozpočtu 

mesta Sliač na rok 2021 v informačnom 

systéme finančnej správy RIS SAM 

(návrh správy doručený dňa 26.1.2021) 

Na základe zistených nedostatkov uvedených 

v návrhu správy mesto prijalo opatrenia 

a doručilo hlavnej kontrolórke zoznam 

splnených opatrení a následne bola vykonaná 

kontrola odstránenia nedostatkov. 

 

Dôvod vykonania kontroly z vlastného podnetu:  

V predchádzajúcom rozpočtovom roku 2020 som pri kontrole rozpočtových opatrení pred 

zasadnutím mestského zastupiteľstva zistila nesúlad medzi schváleným rozpočtom na rok 

2020 (tj. dokument schválený mestským zastupiteľstvom) a rozpisom tohto rozpočtu, 

ktorý bol predložený Finančnému riaditeľstvu. Na túto skutočnosť som upozornila listom čj. 

6788/2020 zo dňa 2020.  

Kontrolou rozpisu rozpočtu na rok 2021 v systéme RIS SAM boli opätovne zistené 

nedostatky, ktoré bolo potrebné odstrániť tak, aby Rozpočet mesta Sliač bol v systéme 

RIS SAM vykázaný tak, ako bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 14.12.2020. Na 

základe týchto zistení bol vypracovaný návrh správy.  

Návrh na odstránenie nedostatkov bol telefonicky odkonzultovaný s metodikom Finančného 

riaditeľstva.    

Kontrola zameraná na zverejnenie 

a platnosť Všeobecne – záväzného 

nariadenia o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy žiaka ZUŠ, dieťaťa 

v materskej škole a dieťaťa školského 

zariadenia č. 10/2019 (návrh správy 

doručený 10.2.2021) 

Na základe zistených nedostatkov bol spísaný 

návrh správy. Nakoľko nedostatky zistené 

kontrolou odstránené neboli, bol zo strany 

hlavnej kontrolórky podaný podnet na Okresnú 

prokuratúru Zvolen vo veci prešetrenia platnosti 

VZN a postupu mesta pri predkladaní materiálov 

poslancom na rokovanie mestského 

zastupiteľstva.  

Dôvod vykonania kontroly:  

Náhodne bola zistená skutočnosť, že dodatok ku VZN č. 10/2019 o určení výšky dotácie na 
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prevádzku a mzdy žiaka ZUŠ, dieťaťa v materskej škole a dieťaťa školského zariadenia 

schválený dňa 14.12.2020 nebol odo dňa svojej účinnosti od 1.1.2021 do 31.12.2021 v zmysle 

ustanovenia § 6 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. zverejnený na webovom sídle mesta Sliač. Toto 

VZN upravuje pravidlá financovania školských zariadení zriadených na území mesta Sliač. 

Mesto každoročne podľa § 6 ods. 12 zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve v znení neskorších predpisov určí pravidlá financovania školských zariadení na 

území mesta Sliač, ktoré sú financované z výnosu dane z príjmov fyzických osob. Objem 

finančných prostriedkov, ktoré toto VZN „zastrešuje“ je cca 900 tis. EUR ročne. Dodatok 

k VZN č. 10/2019 schválený dňa 14.12.2020 bol zverejnený až od 1.2.2021 (je platný od 

1.1.2021), zároveň už v mesiaci január boli v zmysle tohto dodatku výkonané úkony (tj.. boli 

zasielané dotácie školským zariadeniam). Po zverejnení dodatku k VZN č. 10/2019 schváleného 

na zasadnutí MsZ dňa 14.12.2020 bola vykonaná kontrola tohto zverejneného dokumentu (a 

dokumentov súvisiacich – uznesenia), na základe ktorej boli zistené nedostatky. Zistené 

nedostatky bolo potrebné odstrániť tak, aby predmetné verejne dostupné dokumenty neboli 

zmätočné. Navrhované opravy sa týkali uznesení mestského zastupiteľstva ako aj samotného 

dodatku k VZN č. 10/2019, ktorý bol schválený dňa 14.12.2020 na zasadnutí mestského 

zastupiteľstva.  

 

Zdôvodnenie odloženia podnetu Okresnou prokuratúrou:  

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

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

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

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

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

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

dozoru nad dodržiavaním zákonov a ostatných všeobecne závúzných právnych 

predpisov orgánmi verejnej správy dbá na to, aby svoje zákonné povinnosti aktívne 

plnili predovšetkým kontrolné orgány. Z podnetu, jeho príloh ale aj z písmností 

predložených mestom Sliač vyplýva, že k takejto ingerencii z titulu postavenia hlavného 

kontrolóra už došlo a bola vykonaná náprava.  

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

táto časť podnetu nebola predmetom vecného preskúmania prokurátorom, nakoľko 

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

Riadenie práce obecného úradu je výhradnou kompetenciou primátora mesta 

a prednostu mestského úradu. V neposlednom rade mestský úrad podlieha aj kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra.   

Kontrola vybavenosti sťažností a vedenia 

evidencie sťažností (dátum doručenia 

návrhu správy dňa 29.7.2021) 

 

Dôvod vykonania kontroly 

Kontrola bola vykonaná na základe žiadosti 

o kontrolu postupu pri vybavovaní sťažností, 

ktorá bola hlavnej kontrolórke doručená 

fyzickou osobou. Táto fyzická osoba bola 

zároveň sťažovateľom, ktorému nebola doručená 

odpoveď o vybavení jeho sťažnosti.  

Na základe zistených nedostatkov bol 

vypracovaný návrh správy, ku ktorému mesto 

podalo nesúhlasné stanovisko s výsledkom 

kontroly (list č. 434-7686/2021 zo dňa 

13.9.2021. Nesúhlasné stanovisko sa týkalo 



Č.j.  180-1396/2022                   Mesto Sliač.      Zápisnica z 30. rokovania MsZ dňa 15.03.2022 

 

 

 

67 
 

 

evidencie sťažností.  

Zoznam prijatých a splnených opatrení hlavnej 

kontrolórke predložený nebol. 

 

5) Kontroly vykonané na základe žiadosti primátorky mesta - § 18f písm. h) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení 

 

Kontrola procesu schvaľovania prevodu 

majetku mesta z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa odpredajom (dátum 

doručenia návrhu správy 29.9.2021) 

 

Zistené nedostatky boli zosumarizované do 

návrhu správy.  

Mesto nepodalo námietky k stanoveným 

lehotám ani k stanoveným odporúčaniam 

Zoznam prijatých a splnených opatrení hlavnej 

kontrolórke predložený nebol.  

Kontrolu odstránenia nedostatkov som vykonala 

na základe dostupných informácií a na základe 

„vlastných pomôcok“, nakoľko predmet 

kontroly bol zároveň aj predmetom rokovania 

obecného zastupiteľstva dňa 9.12.2021.  

 

6) Ostatné činnosti:  

a) Vypracovanie pripomienok k návrhu rozpočtu na rok 2022 a k návrhu dodatku ku VZN 

o určení dotácie na prevádzku a na mzdy žiaka školského zariadenia 

b) Vypracovanie návrhov opatrení a odporúčaní vo veci rozpočtovania a sledovania čerpania 

rozpočtu školských zariadení financovaných z originálnych kompetencií (list č. 907/2021 zo 

dňa 10.3.2021) 

c) Upozornenie vo veci vypracovania rozpočtového opatrenia č. 4/2021 – list č.j. 5807/2021 zo 

dňa 16.6.2021 

d) Vypracovanie pripomienok k záverečnému účtu za rok 2020 

e) Vybavenie sťažnosti adresovanej hlavnej kontrolórke vo veci plnenia zákonnej povinnosti 

mesta starať sa o pozemky mesta vo vlastníctve mesta a držať ich v nezaburinenom stave 

a starostlivosti mesta o kultúrnu časť zelene kombinovanú so skalami pri Bistre Pohoda.  

7) Úlohy plnené v zmysle § 18f ods. 1 písm. f zákona č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení – 

spolupráca so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými 

obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie. 

A) Spolupráca s Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Banskej Bystrici, odbor 

kriminálnej polície vo veci trestného stíhania za pokračovací obzvlášť závažný zločin 

poručenia povinností pri správe cudzieho majetku (Podnik bytového hospodárstva, mestský 

podnik Sliač) 

 

B) Predloženie svedeckej výpovede Odboru kriminálnej polície okresného riaditeľstva Zvolen 

vo veci obstarania Bezbariérového prístupu na ulici Boženy Němcovej obstaraného mestom 

Sliač v rozpočtovom roku 2021  

Negatívne hodnotím výkon základnej finančnej kontroly, ktorá má byť vykonávaná pri 

úhrade výdavkov z verejných zdrojov a za ktorej výkon sú zodpovední predovšetkým vedúci 

zamestnanci mestského úradu.  
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Z mestského rozpočtu boli v roku 2021 uhradené kapitálové a bežné výdavky vo výške 

približne  60 000 € (zriadenie špeciálnej učebne v ZŠ, vybudovanie parkovacích miest, 

zastávky, vybavenie pre terénne opatrovateľky a pod.). Následne bolo mestskému 

zastupiteľstvu dňa 9.12.2021 predložené rozpočtové opatrenie, ktorým malo dodatočne 

schváliť úhradu týchto výdavkov z rezervného fondu. 

Preto chcem touto cestou vysloviť nasledovné poučenie:  

 

a) Pri vykonávaní úhrad z verejných zdrojov je potrebné dodržiavať rozpočtové pravidlá 

b) V rámci samosprávy (obec, mesto) rozhoduje o použití verejných zdrojov mestské resp. 

obecné zastupiteľstvo a jeho rozhodnutia o použití verejných zdrojov „vykonáva“ 

primátor resp. starosta 

c) Mestské zastupiteľstvo schváli rozpočet a mestský úrad musí hospodáriť podľa 

schváleného rozpočtu  

d) Pokiaľ má mesto zámer realizovať nejaký výdavok a tento výdavok nie je schválený 

v rozpočte, musí byť návrh na zaradenie tohto výdavku predložený na schválenie 

mestskému zastupiteľstvu tj. mestské zastupiteľstvo musí schváliť rozpočtové opatrenie 

e) Podpisu zmluvy by malo predchádzať verejné obstarávanie a už pred jeho vykonaním by 

mala byť schválená rozpočtová zmena 

f) Použitie rezervného fondu a peňažných fondov mesta („použitie úspor mesta“) je 

výlučne v kompetencii mestského zastupiteľstva. Pričom mestské zastupiteľstvo vždy 

schvaľuje účel použitia. ALE vopred a nie následne po vykonaní úhrady z mestského 

rozpočtu.  

g) V prípade, že na úhradu predmetného výdavku mesto získalo nenávratný finančný 

príspevok, ktorý však mestu ešte nebol poukázaný, je potrebné vykonať úhradu 

z vlastných zdrojov (použitie vlastných zdrojov musí byť schválené v rozpočte mesta). 

Z dôvodu nedodržiavania vyššie popísaných rozpočtových pravidiel dochádza na mestskom úrade 

Sliač k porušovaniu § 19 ods. 5 zákona č.  523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy, ktorý hovorí, že subjekt verejnej správy nie je oprávnený zaväzovať sa v bežnom 

rozpočtovom roku na také úhrady, ktoré nemá zabezpečené v rozpočte na bežný rozpočtový rok. Ak 

uhradíme výdavky, ktoré nie sú schválené v rozpočte, môže byť ohrozená platobná schopnosť 

mesta.  

Toto ustanovenie je úzko prepojené s ustanovením § 31 ods. 1 písmeno b) tohto zákona tj. za 

porušenie finančnej disciplíny sa považuje aj poskytnutie alebo použitie verejných prostriedkov nad 

rámec oprávnenia, ktorým dôjde k vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov.  

Zoznam ešte neukončených kontrol:  

Kontrola vybraných druhov pohľadávok vykázaných 

k 31.12.2018 

Táto kontrola ešte vykonaná nebola.  

Kontrola a dodržiavanie zmlúv o nájme mestského 

majetku (nájomné zmluvy, ktoré súvisia s využívaním 

mestských pozemkov a budov) 

 

Kontrola je rozpracovaná a z dôvodu 

zistených nedostatkov bude 

vypracovaný návrh správy.  

Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti 

vynakladania verejných prostriedkov na prevádzku a na 

mzdy na úseku služieb obyvateľstvu za rok 2018 

Táto kontrola ešte vykonaná nebola.  
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Kontrola hospodárenia mesta pri príprave územia IBV 

JUH (porovnanie príjmov z predaja pozemkov 

a výdavkov spojených s prípravou tohto územia).  

Kontrola rozpracovaná, nedostatky 

zatiaľ zistené neboli.  

Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti 

použitia verejných zdrojov v MŠ SNP za obdobie od 

1.1.2018 do 30.6.2020 

Kontrolou boli zistené nedostatky, bude 

vypracovaný návrh správy.  

Kontrola čerpania rozpočtu na programe 1 so 

zameraním na kontrolu vyplácania odmien na základe 

dohôd o pracovnej činnosti za obdobie roku 2020 

Kontrola ešte nebola vykonaná 

Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti 

použitia verejných zdrojov pri obstaraní  

Kotlov v nájomných bytových domoch na Topoľovej 

ulici (rok 2021) 

Kontrola rozpracovaná, požiadala som 

o stanovisko Úrad pre verejné 

obstarávanie vo veci zmeny zmluvy 

(dodatok + navýšenie ceny o viac ako 

10 %),zároveň som vedenie mesta 

požiadala o predloženie písomného 

vysvetlenia k danej zákazke.  

 

10.2.2022       Ing. Miroslava Škorňová 

Sliač              hlavná kontrolórka 
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Príloha č. 8 

Materiál k Bodu 13_Správa z vykonanej kontroly 

1. Správa hlavnej kontrolórky mesta 

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

správu z finančnej kontroly zameranej na:  

 

kontrolu hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti použitia verejných zdrojov pri 

obstaraní administratívnej podpory pri celoplošnom testovaní 
 

Kontrolované obdobie: rok 2021 

Cieľ kontroly:  

Cieľom kontroly bola kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti použitia verejných zdrojov pri 

obstaraní administratívnej podpory pri celoplošnom testovaní (rok 2021).  

Kontrola bola zaradená do plánu kontrolnej činnosti za účelom preskúmania predmetných výdavkov 

a skutočností súvisiacich s potrebou ich úhrady, nakoľko zo strany hlavnej kontrolórky, poslancov 

aj verejnosti vznikli pochybnosti, či predmetná služba: spracovanie dát a administratívna podpora 

pri testovaní bola zo strany dodávateľa mestu Sliač skutočne poskytnutá.  

O výsledku kontroly bol spísaný Návrh správy č.j. 87/2022 zo dňa 10.1.2022, ktorý bol vedeniu 

mesta odovzdaný dňa 18.1.2022.   

Predmetom kontroly boli dva výdavky uhradené z rozpočtu mesta v celkovej výške 9 436,05 

€.:  

Výdavok č. 1: vo výške 4 467,30 € 

Interné číslo faktúry: 654/2021 

Predmet fakturácie:  

Spracovanie dát a administratívna podpora počas celoplošného testovania od 22.1.2021 do 9.2.2021 

podľa pokynov objednávateľa na základe objednávky 

Výdavok č. 2 vo výške 4 968,75 € 

Interné číslo faktúry: 655/2021 

Predmet fakturácie:  

Spracovanie dát a administratívna podpora počas covid automatu od 12.2.2021 podľa pokynov 

objednávateľa na základe objednávky 

Dodávateľom predmetných služieb je občianske združenie ENVIROHOUSE, o.z. , Malinová 1308/15, 

Dunajská Lužná  - nové Košariská IČO: 53032349 (ďalej len občianske združenie), ktoré je zapísané 

v registri občianskych združení ministerstva vnútra.  

Zároveň má uvedené občianske združenie založenú živnosť a je zapísané aj do živnostenského registra.  

Obidva výdavky boli uhradené dňa 25.5.2021. 
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Východiská a zistené skutočnosti 
 

Mesto Sliač malo počas celoplošného testovania na ochorenie COVID 19 zriadené mobilné 

odberové miesto (ďalej len MOM).  Prostredníctvom svojho MOM vykonávalo celoplošné 

testovanie na území mesta Sliač a aj na území ďalších okolitých obcí (Železná Breznica, Turová, 

Tŕnie, Sielnica, Ostrá Lúka, Lukavica, Lieskovec, Kováčová, Dubové, Budča, Breziny, Bacúrov, 

Babiná a Veľká Lúka).  

Mesto Sliač ku dňu spísania návrhu správy malo dva druhy príjmu za testovanie. 

V nasledujúcom texte je uvedený popis príjmov za testovanie na ochorenie COVID 19, ktoré 

dosiahlo mesto Sliač v roku 2021 (ďalej len Príjem č. 1 a Príjem č. 2) 

 

Tabuľka č. 1 

Poradie Suma Popis príjmu 

Príjem č. 1 131 470,00 € Tieto prostriedky dostala každá samospráva, ktorá na území obce (mesta) 

zabezpečila testovanie.  

Okresný úrad poukázal obci resp. mestu 5 € za každú otestovanú osobu.  

Obec nemusela mať zriadené MOM, testovanie mohla obec zabezpečiť 

prostredníctvom súkromných MOM. Mesto Sliač sa ale rozhodlo zriadiť 

mestskú MOM v rámci projektu „Zachráňme spolu životy a covid automat“  

Tieto prostriedky sú v účtovnej evidencii mesta (obce) vedené ako 

prenesená kompetencia t.j. granty (taký istý model financovania, ako keď 

dostane obec financie na úhradu výdavkov pri konaní volieb).  

Ide o príjem (dotáciu, grant), ktorú obce/mestá obdržali zo štátneho 

rozpočtu za účelom zabezpečenia testovania.  

Príjem č. 2  

41 283,00 € 

Príjem z testovania, ktoré mesto Sliač zabezpečovalo v iných obciach 

prostredníctvom svojho MOM. 

Obce za jedného otestovaného zaplatili mestu Sliač 0,50 €. Celkovo tieto 

príjmy predstavujú pre mesto Sliač sumu cca 41 283 €, ktoré mesto 

vykazuje ako VLASTNÝ PRÍJEM.  

Práve z týchto prostriedkov boli uhradené predmetné vyššie uvedené 

výdavky vo výške 9 436,05 €.   

Aj tieto prostriedky však pochádzajú z „dotácie od štátu, ktorú vyplácali 

okresné úrady“ 

 

Mesto Sliač ich dostalo do svojho rozpočtu ako príjem prostredníctvom 

zabezpečovania testovania v iných obciach  (príjem pre mesto Sliač 0,50 € 

za jedného testovaného v inej obci).  

 

Administratívne povinnosti MOM sú upravené v dokumente MANUÁL NA TESTOVANIE 

COVID19 PRE OBCE  „Zachráňme spolu životy a covid automat“, ktorý tvorí Prílohu č. 6 Návrhu 

správy. Sú tu uvedené povinnosti  a prístupy na hlásenie výsledkov testovania (tj. aké údaje a do 

akých databáz bolo potrebné hlásiť).   

Kontrolované výdavky súvisia s výdavkami na zabezpečenie testovania v okolitých obciach a boli 

uhradené z príjmu č. 2.  

V rámci kontroly bol porovnaný počet vykonaných testov v iných obciach, okrem územia mesta 

Sliač (podľa vystavených faktúr mestom Sliač pre obce, v ktorých bolo vykonávané testovanie) a 

počet fakturovaných položiek (administratívna podpora) – podľa fakturácie od dodávateľa. Počet 

vykonaných testov zodpovedá počtu položiek fakturovaných ako administratívna podpora 

a spracovanie dát.   

 



Č.j.  180-1396/2022                   Mesto Sliač.      Zápisnica z 30. rokovania MsZ dňa 15.03.2022 

 

 

 

72 
 

 

Prepočet je uvedený v tabuľke č. 2.  

 

Tabuľka č. 2 

Názov obce 
Počet vykonaných testov počas 
celoplošného testovania (podľa 

fakturácie) 

Železná Breznica 769 

Turová 607 

Tŕnie 713 

Sielnica 1 431 

Ostrá lúka 453 

Lukavica 422 

Lieskovec 3 041 

Kováčová 8 929 

Dubové  524 

Budča 13 092 

Breziny 721 

Bacúrov 262 

Babiná 2 412 

Veľká lúka 1 390 

Počet vykonaných testov spolu 34 766 

  Prepočet položiek podľa fakturácie (administratívna podpora a spracovanie dát) 

Výdavok č. 1 (faktúra č. 654/2021) - počet 
fakturovaných položiek 14 891 

Výdavok č. 2 (faktúra č. 655/2021) - počet 
fakturovaných položiek 19 875 

Počet fakturovaných položiek spolu 34 766 
 

Kontrolou boli zistené nasledovné skutočnosti:  

 

Zistenie č. 1 
Služby poskytnuté občianskym združením ENVIROHOUSE, o.z. , Malinová 1308/15, Dunajská 

Lužná  - nové Košariská IČO: 53032349 tj. fakturované činnosti „spracovanie dát a administratívna 

podpora“ nespadajú pod druhy podnikateľskej činnosti, ktoré má občianske združenie uvedené vo 

výpise zo živnostenského registra, čím vzniká podozrenie z neoprávneného podnikania (§ 63 

zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov).  

V tejto súvislosti sú povinnosti aj na strane mesta a vyplývajú zo zákona o verejnom obstarávaní, 

konkrétne § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z.  o verejnom obstarávaní v znení neskorších 

predpisov, podľa ktorého sa verejného obstarávania môže zúčastniť len ten, kto je oprávnený 

dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu (tj. má na službu, ktorú 

poskytuje, živnostenské oprávnenie). Pokiaľ občianske združenie nemalo oprávnenie poskytovať 

tieto služby, mesto nemalo občianskemu združeniu zadať objednávku na predmetné služby.  

Dodávateľom nemusí byť podnikateľský subjekt, môže ním byť aj občianske združenie alebo 

nezisková organizácia, ktoré sú zapísané v registri Ministerstva vnútra. 
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V prípade vyššie uvedeného občianskeho združenia je cieľom činnosti podľa výpisu z registra 

občianskych združení životné prostredie.  

 

 

Okrem hlavnej činnosti, môžu občianske združenia vykonávať aj podnikateľskú činnosť. Musia však 

mať založenú živnosť a byť zapísané v živnostenskom registri.  

 
Je tomu tak aj v prípade občianskeho združenia ENVIROHOUSE, o.z.  (Príloha č. 3 Návrhu správy 

= výpis z registra občianskych združení + výpis zo živnostenského registra).  

 

 

Ministerstvo vnútra SR (sekcia verejnej správy, odbor živnostenského podnikania) vydalo vo 

februári 2021 Zoznam odporúčaných označení voľných živností a ich bližšie vymedzenie.  

 

Tento zoznam sa nachádza na adrese:  

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/zivnostenske_podnikanie_ozp2/Zoznam%20

odporucanych%20oznaceni%20volnych%20zivnosti.pdf 

 

 
V rámci kontroly som sa snažila „napárovať“ FAKTUROVANÚ SLUŽBU a ČINNOSTI 

UVEDENÉ V ŽIVNOSTENSKOM OPRÁVNENÍ DODÁVATEĽA.  

Žiadna z činností uvedených v živnostenskom oprávnení nezodpovedá fakturovanej službe.  

 

Podrobnejšie som sa venovala činnosti vedenia účtovníctva – číslo 6901. Podľa vyššie uvedeného 

zoznamu:  

 

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:  

Činnosti v oblasti účtovníctva a účtovnej evidencie ako je navrhovanie účtovných systémov, 

vypracovanie finančných výkazov a vedenie účtovných kníh.   

Vypracovanie daňových priznaní fyzických osôb a právnických osôb bez poskytovania daňového 

poradenstva.  
Z uvedeného vyplýva, že služba spracovanie dát a administratívna podpora pri testovaní tejto 

činnosti nezodpovedá.  

 

Na základe vyššie uvedeného zoznamu odporúčaných označení voľných živností som zisťovala, čo 

spadá pod činnosť Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly, ktorú má občianske 

združenie (dodávateľ) v živnostenskom oprávnení – číslo 7103. 

 

 Informatívne chemické a mikrobiologické analýzy 

 Informatívne meranie a vyhodnocovanie hluku a vibrácií 

 Informatívne meranie fyzikálnych veličín 

 Informatívne posudzovanie originality vozidiel 

 Skúšanie a kontrolu chýb materiálov a výrobkov bez narušenia ich zloženia, okrem skúšok a 

kontroly lán lanových dráh 

 Skúšanie kanalizačných a akumulačných vodných nádrží na ich nepriepustnosť (žumpy) 

 Termodiagnostiku objektov - informatívne meranie 

 Vykonávanie kalibračnej služby s výnimkou overovania určených výrobkov 

 Vykonávanie termografickej činnosti - informatívne meranie 

 

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/zivnostenske_podnikanie_ozp2/Zoznam%20odporucanych%20oznaceni%20volnych%20zivnosti.pdf
https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/zivnostenske_podnikanie_ozp2/Zoznam%20odporucanych%20oznaceni%20volnych%20zivnosti.pdf
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Z uvedeného vyplýva, že služba spracovanie dát a administratívna podpora pri testovaní 

nezodpovedá ani činnosti „informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly“. 

Súčasťou predloženej dokumentácie k verejnému obstarávaniu neboli hlavnej kontrolórke 

predložené cenové ponuky od jednotlivých uchádzačov, iba dokumenty spracované zo strany mesta: 

vyhodnotenie verejného obstarávania a výzvy na predloženie ponuky. 

Fotokópie predloženej dokumentácie k verejnému obstarávaniu tvoria Prílohu č. 9 a Prílohu č. 10 

návrhu správy.  

Na základe vyššie uvedených zistení konštatujem porušenie § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 

Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, podľa ktorého sa verejného obstarávania 

môže zúčastniť len ten, kto je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 

poskytovať službu (tj. má na poskytovanú službu živnostenské oprávnenie). Na základe mojich 

zistení pri výkone kontroly postupu verejného obstarávania bolo zistené, že zo strany mesta nebola 

preverená skutočnosť, či úspešný uchádzač tj. občianske združenie ENVIROHOUSE, o.z. Malinová 

1308/15,  900 42 Dunajská Lužná má oprávnenie podnikať v danej oblasti.  

Zo strany mesta neboli hlavnej kontrolórke predložené dokumenty, ktoré by preukazovali, že 

verejné obstarávanie v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení 

neskorších predpisov bolo skutočne realizované.  

 

Zistenie č. 2 

Administratívnu podporu počas testovania zabezpečovali administratívni pracovníci, ktorí 

zapisovali údaje o každej testovanej osobe priamo na mieste testovania. MOM malo po ukončení 

každého celoplošného testovania v zmysle manuálu, ktorý tvorí Prílohu č. 6 Návrhu správy:  

 

1) Hlásiť počet vykonaných antigénových testov, reportovať spotrebu a skladový stav vo 

formulári COVID_ANTIGEN_V02 – cez aplikáciu ISZI 

2) Hlásiť počet pozitívnych antigénových testov – tj. hlásenie počtu pozitívnych osôb – cez 

aplikáciu IS COVID.  

Na území mesta Sliač a aj v každej obci, v ktorej mesto Sliač zabezpečovalo testovanie,  počas 

samotného testovania zapisovali údaje o testovaných administratívni pracovníci, ktorí spravidla 

vykonávali svoju činnosť na základe dobrovoľníckej zmluvy.  

Dobrovoľníci zapisovali nasledovné údaje:  

- Meno a priezvisko testovaného 

- Adresa 

- Dátum narodenia 

- Telefonický kontakt 

Zároveň vystavovali certifikát o výsledku testovania testovaným osobám.  

Starostovia obcí, kde bolo vykonané testovanie MOM zriadeným mestom Sliač, odovzdali mestu 

Sliač svoje databázy testovaných občanov až po ukončení celého obdobia celoplošného testovania 

(na konci mája 2021) za účelom archivácie. Uvedené databázy však boli napĺňané počas samotného 

testovania (tj. občan nahlásil svoje údaje, bol mu vykonaný výter z nosa a podľa výsledku mu bol 

vystavený certifikát) a hlásenia cez aplikácie ISZI a IS COVID podávali priamo jednotlivé obce.  

V rámci kontroly sa mi nepodarilo zistiť aké konkrétne činnosti boli za sumu 9 436,05 € vykonané 

občianskym združením ENVIROHOUSE, o.z., nakoľko mesto mi túto informáciu nesprístupnilo.  

Dňa 23.7.2021 som listom č.j. 6996/2021 písomne požiadala vedenie mesta o predloženie 

dokumentácie a podanie vysvetlenia k čerpaniu týchto výdavkov k 30.6.2021. Odpoveď som 

obdržala dňa 16.8.2021, vysvetlenie k čerpaniu výdavkov však nebolo uvedené ani v hlavnom liste, 
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ani v prílohách. Písomná komunikácia v tejto veci tvorí Prílohu č. 8 Návrhu správy.  

 

Zo zmlúv o poskytovaní služieb MOM Sliač pre jednotlivé obce však vyplývajú nasledovné 

skutočnosti.  

Prílohu č. 4 Návrhu správy tvorí vzorová zmluva o poskytovaní služieb s MOM Sliač (obec Budča). 

V tejto zmluve dávam do pozornosti nasledovné ustanovenia:  

 

a) Čl. 1 ods. 2  = záväzok poskytovateľa, že v spolupráci s objednávateľom zabezpečí 

zdravotnícky personál 

b) Čl. 2 ods. 1 písm. a) až f) = povinnosti poskytovateľa (Mesto Sliač resp. MOM Sliač) – 

zabezpečiť prítomnosť zdravotníckeho personálu v OM, zabezpečiť odoberanie vzoriek 

biologického materiálu sterom z nosohltanu prostredníctvom zdravotníckeho personálu, 

vyhodnocovať odobraté vzorky, informovať testovanú osobu formou odovzdania certifikátu, 

plniť si všetky povinnosti vyplývajúce z príslušných právnych predpisov a pri spracúvaní 

osobných údajov testovaných osôb na účely plnenia predmetu tejto zmluvy postupovať 

v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov (vrátane splnenia všetkých povinností 

ochrany osobných údajov týkajúcich sa samotného poskytovateľa) 

c) Čl. 2 ods. 4 – Povinnosti objednávateľa (jednotlivých obcí) - zabezpečiť poskytovateľovi 

antigénové sety, zabezpečiť v dohodnutom čase v OM administratívnych 

pracovníkov, ktorí budú vykonávať evidenciu testovaných osôb a tiež 

zabezpečiť pre ich činnosť nevyhnuté materiálno technické vybavenie, 
zabezpečiť priestory určené pre zriadenie MOM = zabezpečiť administratívnych 

pracovníkov bola povinnosť obce, v ktorej mesto Sliač vykonávalo testovanie 

d) Čl. 2 ods. 9  - Poskytovateľ zaznamenáva údaje o testovaných osobách do samostatného 

formulára, v ktorom bude uvedené poradové číslo, meno a priezvisko, rodné číslo, bydlisko 

a telefónne číslo osoby.  

 
Databázu podľa článku 2 ods. 9 zabezpečovali administratívni pracovníci, ktorý boli zabezpečení 

objednávateľom podľa článku 2 ods. 4 písm. b) tejto zmluvy 

 

Administratívne činnosti počas celoplošného testovania na území Sliača vykonávali zamestnanci 

mesta (aj iní dobrovoľníci) (viď zápisnica z 24. rokovania mestského zastupiteľstva zo dňa 

28.6.2021, ktorá tvorí Prílohu č. 5 Návrhu správy).  

 
Administratívne činnosti počas celoplošného testovania v obciach, kde MOM zriadené mestom 

Sliač vykonávalo celoplošné testovanie vykonávali dobrovoľníci, ktorým však odmena bola 

zaplatená z rozpočtov jednotlivých obcí (zdroj financovania = prostriedky od okresného úradu 5 € 

na 1 otestovaného, ktoré dostali priamo jednotlivé obce).  

 

Po ukončení testovania v jednotlivých obciach, obce nahlásili MOM Sliač nasledovné údaje:  

- počet otestovaných  

- počet pozitívnych 

 

Skladová evidencia antigénových a výterových testov bola spracovaná zamestnancami mesta Sliač. 

Údaje o prevzatí a spotrebe testov sú zúčtované cez interný doklad č. 243/2021, z ktorého jasne 

vyplýva, že v rámci celoplošného testovania vykonávaného mestom Sliač boli použité antigénové 

a výterové testy v celkovej hodnote 137 067,33 €. Tento interný doklad tvorí Prílohu č. 7 Návrhu 

správy.  
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Na základe vyššie uvedených zistení mám za to, že mestu Sliač nevznikla potreba  ďalšieho 

spracovania dát a administratívnej činnosti pri celoplošnom testovaní v ostatných obciach a mám 

podozrenie z porušenia § 31 ods. 1 písm. j) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy v znení neskorších predpisov, ktorý hovorí, že za porušenie finančnej disciplíny sa 

považuje nehospodárne, neefektívne a neúčinné vynakladanie verejných prostriedkov.  

 

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

a) Porušenie § 31 ods. 1 písm. j) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

 verejnej správy v znení neskorších predpisov  - zo skutočností popísaných v návrhu 

správy vyplýva, že služba spracovanie dát a administratívna podpora pri testovaní bola 

zaplatená z mestského rozpočtu, ale v skutočnosti poskytnutá nebola, nakoľko mesto 

nepreukázalo aké konkrétne administratívne činnosti boli pri dodaní tejto služby 

vykonané.  

b) Porušenie § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z.  o verejnom obstarávaní v znení 

neskorších predpisov – bolo zistené, že zo strany mesta bola zadaná objednávka 

uchádzačovi, nemá oprávnenie podnikať v danej oblasti.  

Hlavná kontrolórka uviedla v návrhu správy nasledovné odporúčania: 

a) Pri vykonávaní verejného obstarávania zabezpečiť dodržiavanie § 32 ods. 1 písm. e) zákona 

č. 343/2015 Z.z.  o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a poučiť 

zodpovedných zamestnancov. 

b) Určiť zodpovedné osoby za finančné operácie, ktoré boli predmetom kontroly a zabezpečiť 

vrátenie týchto finančných prostriedkov do rozpočtu mesta tak, aby nedošlo k uplynutiu 

premlčacej lehoty.  

Zároveň boli určené zákonné lehoty:  

Lehota na podanie námietok k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam alebo opatreniam:  

Termín: 30.1.2022 

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: 30.1.2022 

Lehota na predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov 

a na odstránenie príčin ich vzniku.  

Termín: 7.2.2022 

 

Vedenie mesta podalo písomne námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam 

alebo opatreniam na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov a to listom č.j. 91-535/2022.  

Vedenie mesta výsledky kontroly odmieta. Má za to že kontrolné zistenia sú nepreukázateľné 

a jedná sa len o domnienky. 

 

Mám právo ako hlavná kontrolórka vyjadriť podozrenie, nakoľko sa nejedná o jedinú podozrivú 

finančnú operáciu vykonanú v roku 2021.  

Na základe uvedených skutočností a mojich kontrolných zistení vzniká podozrenie, že:  

 

A) Finančné prostriedky, ktoré zaplatilo mesto Sliač za služby občianskemu združeniu 

 ENVIROHOUSE, o.z. boli zaplatené neoprávnene a služba v skutočnosti dodaná nebola, čím 
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vznikla mestu škoda vo výške 9 436,05 €. Pokyn na vystavenie objednávky dala primátorka mesta 

Sliač Ing. Mgr. et Mgr. Ľubica Balgová.  

  

B) Poskytovateľ služby nie je oprávnený predmetné služby poskytovať, nakoľko nemá tieto činnosti 

uvedené v živnostenskom oprávnení.  

 

Ďalej budem postupovať podľa § 18 f ods. 1 písmeno f) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení a podľa Metodické usmernenie sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR č. 

MF/008005/2019-1411 k finančnej kontrole vykonávanej podľa zákona č. 357/2015 Z. z. 

o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov  

 

V prípade, že sa mýlim budú z mojej strany akceptované námietky vedenia mesta.  

 

Návrh na uznesenie:  

 

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly 

hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti použitia verejných zdrojov pri obstaraní 

administrantívnej podpory pri celoplošnom testovaní.  
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2. Stanovisko mesta 

 

                                   MESTO SLIAČ 
LETECKÁ 1, 962 31 SLIAČ 

 

Vaše číslo/zo dňa  Naše číslo   Vybavuje  Sliač 

          Sp. 91-535/2022                     Hruška                           28.1.2021  

                    

Vec : Námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam alebo opatreniam na 

odstránenie kontrolou zistených nedostatkov 

 

I. Predmet  kontroly 

  

V návrhu správy sa uvádza, že cieľom kontroly bola kontrola hospodárnosti, efektívnosti 

a účinnosti použitia verejných zdrojov pri obstaraní administratívnej podpory pri celoplošnom 

testovaní (rok 2021). Kontrola bola zaradená do plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2021 za 

účelom preskúmania predmetných výdavkov a skutočností súvisiacich s potrebou ich úhrady. 

 Mesto Sliač malo počas celoplošného testovania na ochorenie COVID 19 zriadené mobilné 

odberové miesto (ďalej len MOM) pre testovanie na území mesta. Prostredníctvom tohto odberného 

miesta vykonávalo celoplošné testovanie nielen na svojom území, ale aj na území ďalších okolitých 

obcí (Železná Breznica, Turová, Tŕnie, Sielnica, Ostrá Lúka, Lukavica, Lieskovec, Kováčová, 

Dubové, Budča, Bacúrov, Breziny, Babiná a Veľká Lúka) na základe zmluvy a za dohodnutú 

odplatu vo výške 0,50 € za jedného ATG testovaného. 

 

II. Zistenie, že fakturované činnosti nespadajú pod druhy podnikateľskej činnosti 

 

Kontrolná správa, ako nespochybniteľné zistenie, konštatuje, že „služby poskytnuté občianskym 

združením ENVIROHAUSE, o. z., Malinová 1308/15, Dunajská Lužná – nové Košariská, t.j. 

fakturované činnosti spracovanie dát a admionistratívna podpora nespadajú pod druhy 

podnikateľskej činnosti, ktoré má občianske združenie uvedené vo výpise zo živnostenského 

registra, čím vzniká podozrenie z neoprávneného podnikania (§ 63 zákona č. 455/1991 Zb. 

o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov). 

Ponúkame iný výklad živnostenského zákona ako kontrolná správa v zistení č. 1 konzultovaný 

s Okresným úradom vo Zvolene, živnostenským odborom. Takto formulovaný záver kontrolnej 

správy o možnom podozrení je v rozpore so Zoznamom odporúčaných označení voľných živností 

a ich bližšom vymedzení, ktorý vydalo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej 

správy, odbor živnostenského podnikania, ako inštruktážnu a metodickú pomôcku pre orgány 

štátnej správy na úseku živnostenského podnikania. Navyše je v rozpore aj so základnými 

pravidlami kontrolnej činnosti. Závery kontrol a kontrolné zistenia by mali byť určité, 

s jednoznačnými konštatovaniami či došlo alebo nedošlo k porušeniu všeobecne záväzných 

predpisov. 
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Ministerstvo vnútra prijalo a zverejnilo na svojej internetovej stránke zoznam 

odporúčaných označení najčastejšie používaných voľných živností a ich obsahové vymedzenie 

na základe § 25 ods. 3 zákona č. 358/2007 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o 

živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov.  

Z dokumentu jednoznačne vyplýva, že neexistuje numerus klauzus živností. Len tvorca tejto 

metodickej pomôcky (rezortné ministerstvo) je oprávnený robiť autentický výklad 

ohlasovaných živností. A výklad hlavnej kontrolórky a jej zistenie č. 1 kontrolnej správy je 

v rozpore s týmto autentickým výkladom. Tento rozpor môže odstrániť len rezortné 

ministerstvo. Preto žiadame, aby toto zistenie hlavnej kontrolórky bolo zo správy vymazané. 

Je to právny problém, ktorého výklad nepatrí do kompetencie hlavného kontrolóra. 

Dokument je určený ako významná inštruktážna a metodická pomôcka pre záujemcov o 

získanie živnostenského oprávnenia na prevádzkovanie niektorej z ohlasovaných voľných živností.  

Dokument však nevymenúva taxatívnym spôsobom všetky činnosti, ktoré spadajú pod jednotlivé 

voľne živnosti. Vymenúva ich len demonštratívne. Taktiež, je potrebné si uvedomiť, že sa jedná o 

„Zoznam odporúčaných označení najčastejšie používaných voľných živností a ich obsahové 

vymedzenie“ a nie o presné definície a ich vymedzenie. Podľa potreby sa bude aktualizovať najmä s 

prihliadnutím na vývoj aplikačnej praxe z poznatkov získaných predovšetkým od živnostenských 

úradov, dotknutých podnikateľských subjektov a od ich reprezentatívnych združení. 

Citujeme z tohto Zoznamu nasledovne :  

„Metodickým cieľom tohto opatrenia je snaha o sprehľadnenie výberu neregulovaných živností v 

usporiadanej podobe, odstránenie nejednotného postupu živnostenských úradov pri posudzovaní 

označenia (špecifikácie) predmetov podnikania, odstránenie administratívnych prieťahov pri 

osvedčovaní splnenia podmienok prevádzkovania živnosti a tým aj celkové zjednodušenie a 

odbyrokratizovanie výkonu štátnej správy na úseku živnostenského podnikania. Vypracovaný 

materiál v tomto chápaní nemá ambíciu ani možnosť mať charakter záväzného zoznamu (úplného 

výpočtu) ohlasovacích voľných živností. Naďalej zostáva ponechaný právny stav, podľa ktorého 

môže záujemca o podnikanie na území Slovenskej republiky uviesť aj iné označenie živnosti.  

Podmienkou však je, aby bola pri takomto postupe dodržaná požiadavka určitosti a zrozumiteľnosti 

predmetu podnikania, ktorá je rozhodujúcim kritériom pri posudzovaní označenia živnosti v 

správnom (živnostenskom) konaní. Určitosť a zrozumiteľnosť predmetu podnikania (špecifikácie 

živnosti) treba chápať v spojitosti s povinným posudzovaním kvalifikácie (identifikácie) druhu a 

charakteru živnosti v živnostenskom konaní, s poukazom na to, že od potrebnej identifikácie druhu 

a charakteru živnosti možno odvodiť podmienky na získanie živnostenského oprávnenia potrebného 

na prevádzkovanie živnosti. Požiadavka na správne označenie znenia živnosti vyplýva z 

mechanizmu fungovania a uplatňovania živnostenského zákona, podľa ktorého sú - ústavná zásada 

slobody podnikania a právo slobodného rozhodovania sa o voľbe podnikateľskej činnosti - 

regulované vo vybraných prípadoch požiadavkou na splnenie podmienok odbornej alebo inej 

spôsobilosti, ktoré musí fyzická a právnická osoba splniť a v zásade aj preukázať autorizovanému 

orgánu verejnej správy (živnostenskému úradu). K tomu aby živnostenský úrad mohol od 

dotknutých osôb požadovať splnenie, prípadne aj preukázanie podmienok odbornej alebo inej 

osobitnej spôsobilosti/spoľahlivosti musí byť zrejmý rozsah živnostenského oprávnenia. 
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Mechanizmus fungovania živnostenského zákona je nastavený tak, že rozsah živnostenského 

oprávnenia vyplýva z obsahu živnosti a obsah živnosti v tomto právnom rámci v zásade vyplýva z 

označenia (špecifikácie) predmetu podnikania (§ 28 ods.1)“. 

 

III. Objednávka zadaná uchádzačovi bez oprávnenia podnikať v danej oblasti 

 

V tejto súvislosti prehlasujem, že mesto a za mesto konajúce osoby, v procese obstarania 

zmluvného partnera na zabezpečenie spracovania dát a administratívnej podpory mobilných 

odberových miest vykonávajúcich svoju činnosť v susedných obciach vynaložilo všetko úsilie, 

ktoré je možné a opodstatnené, na základe odborných predpokladov konajúcich osôb od týchto osôb 

očakávať. Vrátane legálnosti podnikania zmluvného partnera, ktorý sám znáša zodpovednosť za 

predmet svojho podnikania, jeho súlad s registráciou na rezortnom ministerstvo vnútra 

a poskytnutie všetkých údajov druhej zmluvnej strane. 

Máme vzhľadom na riadnu registráciu združenia zato, že služby ponúkalo a vykonalo občianske 

združenie, ktoré je právnickou osobou s plnou právnou subjektivitou registrovanou Ministerstvom 

vnútra SR na základe splnenia zákonných registračných podmienok. A teda môže vo vlastnom 

mene uzatvárať zmluvy, prijímať objednávky, disponovať svojím majetkom, prijímať dary. 

K registrácii, okrem iného, predložilo združenie aj stanovy združenia, ktoré musia obsahovať aj cieľ 

činnosti, t. j. aktivity, ktoré plánuje v rámci svojej činnosti občianske združenie vykonávať. Pričom 

zákon nedefinuje, čo môže byť cieľom združenia. V prípade potreby môže združenie na 

vykonávanie podnikateľského oprávnenia získať živnostenské oprávnenie. 

Občianske združenie, ktoré vykonalo služby má stanovy, v ktorých má uvedené ciele občianskeho 

združenia, medzi ktoré patria aj „Informačné, vzdelávacie a iné aktivity zamerané na e) 

informatizáciu a administráciu. Tiež má živnostenské oprávnenie. 

Práce, ktoré občianske združenie vykonalo boli informatizačno – administratívno – 

analytického charakteru. Zabezpečovalo spracovanie ručne zapísaných údajov, ich nahratie do 

systému, kontrolu správnosti rodných čísiel, duplicity, množstva vykonaných odberov, krížové 

kontroly, odstraňovanie chýb v rodných číslach. Tieto činnosti nemali nič spoločné 

s administratívnymi činnosťami, ktoré vykonávali zamestnanci mesta a iní dobrovoľníci.  

 

Pri vykonávaní kontroly došlo zjavne k nepochopeniu rozdielnosti vykonávaných činností. 

Administratívne činnosti, ktoré vykonávali zamestnanci mesta a iní dobrovoľníci boli 

vykonávané v priebehu testovania, zatiaľ čo činnosti objednané a vykonané vyššie 

spomínanou spoločnosťou sa realizovali po testovaní a komplexne za všetky testovacie miesta. 

 Objednaná služba bola dodaná a prevzatá. Uhradená v súlade s ustanovením § 340a, ods.1, 

Obch. zák. (Čas plnenia peňažného záväzku dlžníka). Podľa citovaného ustanovenia : „Zmluvne 

určená lehota na splnenie peňažného záväzku dlžníka z dodania tovaru alebo poskytnutia služby 

nesmie presiahnuť 60 dní odo dňa doručenia faktúry alebo inej výzvy veriteľa podobnej povahy, 

ktorou požaduje splnenie peňažného záväzku (ďalej len „doklad“), alebo 60 dní odo dňa, keď 

veriteľ plnil, podľa toho, ktorý z týchto dní nastal neskôr.“ Ak by Mesto Sliač nesplnilo peňažný 

záväzok v stanovenej lehote porušilo by Obchodný zákonník.  

Nedošlo k porušeniu § 31 ods. 1 písm. j) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
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verejnej správy v znení neskorších predpisov. 

 

IV. Nepreukázateľnosť kontrolných záverov 

 

Na základe vyššie uvedeného, odvolávajúc sa na konzultácie s odborníkmi zo Združenia 

hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, pri zisteniach číslo 1 a 2 sa jedná len 

o domnienky a nie preukázateľné zistenie, na ktoré by sa dalo aplikovať porušenie zákona 

a konkrétneho paragrafu.  

 

Správa vôbec neberie do úvahy, že takéto celoplošné testovanie prebiehalo počas mimoriadnej 

situácie a núdzového stavu. Aj keď bola vydaná brožúra s metodickými pokynmi, čo vkladať do 

systémov cez aplikácie ISZI a IS Covid, tak neboli presne zadefinované požiadavky na verifikáciu 

stanovenej čiastky na 1 test; ani po skončení testovania. Až do konca roka 2021 sme pracovali s 

informáciou, že v tomto prípade sa jedná o dotáciu, ktorú bude potrebnú zúčtovať. Následne bolo 

vydané usmernenie, na základe ktorého bolo možné použiť získané finančné prostriedky na 

prevádzkové náklady. Mesto tak ušetrilo významnú finančnú čiastku, ktorá budú v rámci 

záverečného účtu presunutá do rezervného fondu. 

 

V. Porušovanie zákona o verejnom obstarávaní pri zadávaní objednávky 

 

Podľa § 1 ods. 14 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, „sa tento zákon nevzťahuje na zákazku, ktorej predpokladaná hodnota je 

nižšia ako 5 000 eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva 

uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok.“ A na základe Usmernenia k 

verejnému obstarávaniu v čase mimoriadnej situácie je v naliehavých prípadoch možné 

využiť možnosti výrazného skrátenia lehôt na urýchlenie verejnej súťaže alebo užšej súťaže a 

ak takáto flexibilita nebude dostatočná, možno uvažovať o priamom rokovacom konaní. 

Po prieskume trhu, kde cena za poskytnutú službu nedosahovala 5.000 €, sme postupovali v súlade 

s ustanovením § 1 ods. 14.  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Pri následnej 

objednávke sme na základe Usmernenia k verejnému obstarávaniu v čase mimoriadnej 

situácie využili možnosť priameho rokovacieho konania. Mesto v procese verejného 

obstarávania postupuje v súlade so zákonom. A ak aj kontrolná správa tvrdí, že mesto porušilo § 32 

ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní opakovane, ako v prípade živnosti, záver 

o prípadnom porušení môže urobiť len ten orgán štátnej správy, ktorý je oprávnený robiť autentický 

výklad zákona. Tým je Úrad pre verejné obstarávanie alebo Najvyšší kontrolný úrad. Na základe 

uvedeného odmietame porušenie § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní v znení neskorších predpisov. 

 

Z celej kontrolnej správy akceptujeme len zistenie o neskorom zverejnení objednávok 

v rozpore so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. K uvedenému 

zisteniu už prebehla náprava - preškolenie zodpovedných zamestnancov ešte októbri 2021.  
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Zodpovední zamestnanci za VO absolvovali externé a interné  školenie na aplikáciu 

a dodržiavanie ustanovení zákona 343/2015 Z.Z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. 

Ostatné závery vzhľadom na vyššie uvedené odmietame a navrhované odporúčania 

v neočíslovanom bode, pod písmenom b) odmietame. 

 

 

 

S pozdravom  

 

 

 

  Ing. Mgr. et Mgr. Ľubica Balgová  

                                                                          primátorka mesta  

 

 


