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   Z á p i s n i c a 

 z 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva (MsZ) v S l i a č i  konaného dňa 28. novembra 2019 

Miesto    : Zasadacia miestnosť MsÚ 

Primátor   : Ing. Mgr. et Mgr. Ľubica Balgová 

Zást. primátora  mesta: Ing. Milan Danko 

Prednosta úradu  : Ing. Jozef Žabka 

Poslanci MsZ   : podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení poslanci :     Mgr. Michaela Mikušková, Marek Moravčík,  

    doc. Ing. Andrea Sujová PhD., 

 

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 

 6. Schválenie prevodu nehnuteľného majetku mesta Sliač predajom, a to parciel KN-C 

     č. 1465/31 s rozlohou 20 m2, 1459/19 s rozlohou 20 m2 a CKN 1459/11 s rozlohou 4 m2 

     registrované ako ostatná plocha v k. ú. Rybáre, evidovaných na LV č. 877 vedenom OÚ 

     Zvolen, katastrálnym odborom pre k. ú. Rybáre, z dôvodu hodného osobitného zreteľa    

 7. Rozpočtové opatrenie č. 7/2019 

 8. Zásady hospodárenia s majetkom mesta    

 9. Návrh na schválenie oceňovania pri príležitosti 50. Výročia štatútu mesta 

10. Schválenie členstva v Únii miest Slovenska 

11. Novelizácie VZN č. 03/2019 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v 

      zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sliač –schválenie 

12. VZN č. 06/2019, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu zóny Sliač, Rybá- 

      re – Juh, blok 2 - schválenie  

13. VZN č. 07/2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na úze- 

      mí mesta Sliač - schválenie 

14. VZN č. 08/2019 o miestnych daniach – schválenie  

15. VZN č. 09/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady- 

       schválenie 

16. VZN č. 10/2019 dotácie školám a školským zariadeniam rok 2020 – schválenie 

17. VZN č. 11/2019 o prevádzkovom poriadku pre pohrebiská v meste Sliač – schválenie 

18. Žiadosť o zvýšenie príspevku na Mestskú autobusovú dopravu 

19. Informácia o činnosti ZPOZ-u  

20. Informácie primátorky (súčasťou je aj informácia o rýchlostnej ceste R2) 

21. Rôzne 

22. Interpelácie poslancov 

23. Odpovede na interpelácie z predchádzajúceho MsZ 

24. Slovo pre verejnosť 

25. Záver 

 

1.  Otvorenie  

 Rokovanie 9. zasadnutia mestského zastupiteľstva otvorila a viedla primátorka mesta Ľubica 
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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, prítomných poslancov je 8, ospravedlnili sa 3 

poslanci, p. Mikušková, p. Moravčík a p. Sujová.   

 

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

MsÚ Sliač, za overovateľov zápisnice určila p. poslankyňu Sášu Butášovú Bidleňovú a p. poslanca 

Roberta Urbanca.    

 

3.  Voľba návrhovej komisie  

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

Františka Lukáča.  

Uznesenie číslo 193/2019 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

Františka Lukáča a Ondreja Láskavého za členov návrhovej komisie. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  8 

Za:  7 

Proti:  

Zdržali sa: 1 

Nehlasovali: 

 

4.  Schválenie programu MsZ 

 Pani primátorka uviedla, že dnešný program MsZ má 25 bodov, tak ako to bolo uvedené v 

pozvánke. Následne dala za program hlasovať. 

Uznesenie číslo 194/2019 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

program 9. zasadnutia MsZ mesta Sliač. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní: 8 

Za:  8 

Proti:  

Zdržali sa:  
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Nehlasovali:  

 

 Pani primátorka navrhla doplniť program o jeden bod – Informácie o aktuálnom stave súdnych 

sporov. Uvedený bod bude ako bod č. 20.  

Uznesenie číslo 195/2019 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

zmenu programu 9. zasadnutia MsZ mesta Sliač v súlade s § 12 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p., predloženú Ing. Mgr. Ľubicou Balgovou, primátorkou mesta Sliač 

a to nasledovne:  

Doplnenie bodu ako bod č. 20 s názvom: Informácie o aktuálnom stave súdnych sporov 

 

Program 9. zasadnutia MsZ po zmene : 

 

1. Otvorenie, prezentácia prítomných poslancov 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Schválenie programu MsZ 

5. Správa o plnení uznesení 

6. Schválenie spôsobu prevodu nehnuteľného majetku mesta Sliač predajom, a to parciel KN-C č. 

1465/31 s rozlohou 20 m2, 1459/13 s rozlohou 20 m2 a CKN 1459/11 s rozlohou 4 m2 

registrované ako ostatná plocha v k.ú. Rybáre, evidovaných na LV č. 877 vedenom Okresným 

úradom Zvolen, katastrálnym odborom pre k.ú. Rybáre, z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

7. Rozpočtové opatrenie 7/2019 

8. Zásady hospodárenia s majetkom mesta 

9. Návrh na schválenie oceňovania pri príležitosti 50. výročia udelenia štatútu mesta 

10. Schválenie členstva v Únii miest Slovenska 

11. Novelizácia VZN č. 03/2019 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sliač - schválenie 

12. VZN č. 06/2019 ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu zóny Sliač Rybáre- juh, 

blok 2- schválenie 

13. VZN č. 07/2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta 

Sliač- schválenie 

14. VZN č. 08/2019 o miestnych daniach- schválenie 

15. VZN č. 09/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady- 

schválenie 

16. VZN č. 10/2019 dotácie školám a školským zariadeniam rok 2020- schválenie 

17. VZN č. 11/2019 o prevádzkovom poriadku pre pohrebiská v meste Sliač- schválenie 

18. Žiadosť o zvýšenie príspevku na Mestskú autobusovú dopravu 
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19. Informácia o činnosti ZPOZ-u 

20. Informácie o aktuálnom stave súdnych sporov 

21. Informácie primátorky (súčasťou je aj informácia o rýchlostnej ceste R2) 

22. Rôzne 

23. Interpelácie poslancov  

24. Odpovede na interpelácie z predchádzajúceho MsZ 

25. Slovo pre verejnosť 

26. Záver 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  8 

Za:  8 

Proti:  

Zdržali sa:  

Nehlasovali   

5. Správa o plnení uznesení 

 Pán Žabka – prednosta MsÚ skonštatoval, že posledné zasadnutie MsZ sa konalo dňa 

30.10.2019. Uznesenia, ktoré boli prijaté, sú všetky splnené.  

Uznesenie číslo 196/2019 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

b e r i e  na v e d o m i e 

správu o kontrole plnenia uznesení predloženú Ing. Jozefom Žabkom, prednostom MsÚ. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  8 

Za:  8 

Proti:  

Zdržali sa:  

Nehlasovali: 

 

6. Schválenie prevodu nehnuteľného majetku mesta Sliač predajom, a to parciel KN-C č. 

1465/31 s rozlohou 20 m2, 1459/19 s rozlohou 20 m2 a CKN 1459/11 s rozlohou 4 m2 

registrované ako ostatná plocha v k. ú. Rybáre, evidovaných na LV č. 877 vedenom OÚ 

Zvolen, katastrálnym odborom pre k. ú. Rybáre, z dôvodu hodného osobitného zreteľa    

 Dôvodovú správu k bodu predložil p. Žabka – prednosta MsÚ. Uviedol, že sa jedná o mestské 

pozemky o celkovej výmere 44 m2 v lokalite Rybáre – Juh. Mestské pozemky sú susediace 
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s pozemkami, ktoré vlastní súkromná firma, ktorá realizuje individuálnu bytovú výstavbu. Pozemky 

boli prerokované na stavebnej aj finančnej komisii. Dnes sa prerokúva len zámer spôsobu prevodu 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa.      

Uznesenie číslo 197/2019 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e  

v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

spôsob prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Sliač predajom a to parciel KN-C č. 

1465/31 s rozlohou 20 m2, 1459/13 s rozlohou 20 m2 a CKN 1459/11 s rozlohou 4 m2 registrované 

ako ostatná plocha v k.ú. Rybáre, evidovaných na LV č. 877 vedenom Okresným úradom Zvolen, 

katastrálnym odborom pre k.ú. Rybáre, z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Dôvodom hodným 

osobitného zreteľa je, že ide o malé rozlohy pozemkov, ktoré mesto nemá možnosť využiť na 

plnenie vlastných verejných úloh a podľa ÚPZ Rybáre Juh–Blok 2 tvoria súčasť stavebných parciel 

pre IBV. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  8 

Za:  8 

Proti:  

Zdržali sa:  

Nehlasovali:  

 

7. Rozpočtové opatrenie č. 7/2019 

 Dôvodovú správu k bodu predložila primátorka mesta. Uviedla, že v dôvodovej správe sú 

zdôvodnené všetky pohyby, ktoré sa týkajú navýšenia príjmov a zmeny účelu použitia a navýšenia 

výdavkov. Rozdiel medzi navýšením príjmov a navýšením výdavkov v rozpočtovom opatrení je 

kladný v prospech mesta cca 18 300 € (dotácia na futbalové a školské ihrisko). Rozpočtové 

opatrenie č.7/2019 tvorí prílohu č. 1 k zápisnici.  

 Do rozpočtu sa zapájajú príjmy vo výške cca 78 592,14 € a výdavky vo výške cca 60 292,14 €, 

finančné prostriedky vo výške 18 300 € ostávajú na účte, budú použité na budúci rok.  

 Pán poslanec Urbanec ako aj predseda finančnej komisii uviedol, že navrhované rozpočtové 

opatrenie odporúča na schválenie.  

 Pani primátorka uviedla, že na finančnej komisii boli vyhradené finančné prostriedky na nákup 

kosačky vo výške 19 000 €, ale nakoľko už prišla cenová ponuka na nákup kosačky, ktorá je nižšia, 

navrhuje sa za zvyšné prostriedky nákup formátovacej píly. Od 1.10.2019 platí nový zákon 

o detských ihriskách, kde mesto je povinné robiť pravidelné revízie detských ihrísk v meste. 

 Pán poslanec Slavkovský sa opýtal o aký druh kosačky ide. Pani primátorka odpovedala, že 

kosačka je špeciálna, určená aj do šikmého terénu, nie je potrebné ju prevážať. Kosačka má veľkú 

výhodu v tom, že zároveň mulčuje, čím sa ušetria finančné prostriedky na pracovnú silu. Ďalej sa 

pán Slavkovský opýtal či už prišli finančné prostriedky ohľadne cyklotrasy. Pani primátorka 

uviedla, že finančné prostriedky ešte neprišli, ale boli narozpočtované v rozpočte. Na minulom 

zasadnutí boli z rozpočtu mesta vyčlenené. Išlo o finančné prostriedky, ktoré mali byť použité ako 

spoluúčasť pri realizácii cyklocesty. Na budúci rok sú v rozpočte opätovne narozpočtované 

z rezervného fondu. Uviedla, že už prebehlo verejné obstarávanie na realizáciu cyklocesty, čaká sa 
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na vyjadrenie.         

Uznesenie číslo 198/2019 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

A) v y h l a s u j e  

havarijný stav domu smútku Hájniky.  

 
B) s ch v a ľ u j e  

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

samosprávy v znení neskorších predpisov použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu 

mesta Sliač vo výške 1.500,- € na opravu havarijného stavu domu smútku Hájniky. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  8 

Za:  8 

Proti:  

Zdržali sa:  

Nehlasovali:  

Uznesenie číslo 199/2019 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

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

samosprávy v znení neskorších predpisov zmenu použitia finančných prostriedkov z rezervného 

fondu mesta Sliač na nákup formátovacej píly v sume 2.300,-€ nasledovne: 

  -  zostatku vo výške 1.490,-€ zo sumy 25.000,- € rozpočtovanej na nákup automobilu 

  -  zostatku vo výške 705,47€ zo spoluúčasti na projekte Požiarna zbrojnica 

  -  čiastky 104,53€ zo zostatku finančných prostriedkov na spoluúčasť na cyklotrase 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  8 

Za:  8 

Proti:  

Zdržali sa:  

Nehlasovali: 

 

Uznesenie číslo 200/2019 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

A) v y h l a s u j e  



Č.j. 1121-8397/2019                     Mesto Sliač.      Zápisnica z 9. rokovania MsZ dňa 28.11.2019 

 

 

7 
 

havarijný stav budovy ZUŠ.  

 

B) s ch v a ľ u j e  

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

samosprávy v znení neskorších predpisov zmenu použitia finančných prostriedkov z rezervného 

fondu mesta Sliač vo výške 6.000,- € zo spoluúčasti na cyklotrase na odstránenie havarijného stavu 

budovy ZUŠ. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  8 

Za:  8 

Proti:  

Zdržali sa:  

Nehlasovali: 

 

Uznesenie číslo 201/2019 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e  

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

samosprávy v znení neskorších predpisov zmenu použitia finančných prostriedkov z rezervného 

fondu mesta Sliač vo  výške 5.567,27€ zo spoluúčasti na cyklotrase na rekonštrukciu vstupu 

do budovy domu smútku Rybáre.  

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  8 

Za:  8 

Proti:  

Zdržali sa: 

 

Uznesenie číslo 202/2019 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

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

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zmenu rozpočtu – 

rozpočtové opatrenie č. 7/2019, tak ako je uvedené v priloženej tabuľke.  

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  8 
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Za:  8 

Proti:  

Zdržali sa:  

Nehlasovali: 

 

8. Zásady hospodárenia s majetkom mesta 
 Dôvodovú správu predložila primátorka mesta. Na začiatok poďakovala pani docentke Sujovej, 

ktorá vypracovala návrh zásad hospodárenia s majetkom mesta. Zásady boli pripomienkované na 

finančnej komisii. Hlavným dôvodom, prečo boli zásady spracované bol ten, že súčasné platné 

zásady sú ešte z roku 2012 a neupravujú dostatočne všetky úkony, ktoré mesto Sliač rieši, alebo 

ktoré ešte môžu nastať. Do zásad bol zapracovaný akýsi štandard, čo umožňuje komisiám 

navrhovať kvalifikovanejšie riešenia a zároveň poslancom prijímať kvalifikovanejšie rozhodnutia 

s nakladaním a hospodárením s majetkom mesta. Pripomienkové konanie bolo spracované. 

Finančná komisia nemala žiadnu výhradu.       

Uznesenie číslo 203/2019 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e  

v zmysle § 11 ods. 4 pís. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a § 9 zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Zásady 

hospodárenia s majetkom mesta Sliač. 
 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  8 

Za:  8 

Proti:  

Zdržali sa:  

Nehlasovali: 

 

9. Návrh na schválenie oceňovania pri príležitosti 50. výročia udelenia štatútu mesta 

 Dôvodovú správu k bodu predložila pani primátorka. Informovala, že tento rok naše mesto 

oslavuje tri významné výročia (775. Výročie prvej písomnej zmienky o kúpeľoch, 60. výročie 

zlúčenia obcí Hájniky a Rybáre, 50. výročie štatútu mesta). Dňa 10.12.2019 mesto organizuje 

galaprogram, súčasťou ktorého bude krst knihy pod názvom Sliač 50 rokov mestom a udeľovanie 

ocenení. Na slávnostnom galaprograme navrhla udeliť „cenu mesta Sliač“ Jurajovi Kujanovi, 

pretože on bol pri zrodení myšlienky, aby sme sa stali mestom. Cena „čestný občan mesta Sliač“ 

bude udelená pani Eve Matejkovej za spoločenský prínos v oblasti kultúry a za výraznú 

reprezentáciu mesta Sliač. Návrhy na udelenie cien boli prerokované na kultúrnej komisii.       

Uznesenie číslo 204/2019 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

A) s ch v a ľ u j e 

udelenie verejného ocenenia „Cena mesta Sliač“ pánovi Jurajovi Kujanovi za jeho výrazné zásluhy 

na procese vzniku mesta Sliač, na jeho príprave, realizácii a samotnom udelení Štatútu mesta Sliač, 

ako aj za  celoživotný aktívny záujem o veci verejné a  spoločenskú angažovanosť pri rozvoji 
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mesta. 

 

B) s ch v a ľ u j e 

udelenie verejného ocenenia „Čestný občan mesta Sliač“ pani Eve Matejkovej, bytom  Bratislava, 

za  jej spoločenský prínos v oblasti kultúry, výraznú  prezentáciu  mesta Sliač a šírenie jeho dobrého 

mena v celoslovenskej pôsobnosti. 

C) s ch v a ľ u j e 

Odovzdanie verejného ocenenia „Čestný občan mesta Sliač“  a „Cena mesta Sliač“ 

na Slávnostnom Galaprograme mesta Sliač v Kúpeľoch Sliač dňa 10.12.2019. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  8 

Za:  8 

Proti:  

Zdržali sa:  

Nehlasovali:   

 

10. Schválenie členstva v Únii miest Slovenska 

 Pani primátorka uviedla, že mesto je členom združenia ZMOS. Informovala, že mesto 

nedostáva relevantné informácie od tejto organizácii. Únia miest viac reflektuje na potreby týkajúce 

sa obcí a miest, a je pre mesto viac prospešná. Pre mesto je výhodné, aby bolo jej členom. Členský 

príspevok je 0,10 € na občana.   

Uznesenie číslo 205/2019 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e  

členstvo mesta Sliač v Únii miest Slovenska. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  8 

Za:  8 

Proti:  

Zdržali sa:  

Nehlasovali:   

  

11. Novelizácia VZN č. 3/2019 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sliač - schválenie 

 Pani Škarčáková – zamestnankyňa ekonomického úseku informovala, že bolo nutné upraviť 

poplatky pre rodičov týkajúce sa režijných nákladov školskej jedálne a poplatkov za materské 

školy. V pôvodnom VZN bola výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole od 3 do 6 rokov 
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veku 16 €, táto výška príspevku sa navrhuje upraviť na 20 €. Výška príspevku pre dieťa do 3 rokov 

veku ostáva nezmenená 50 €. Za prázdninovú činnosť za dieťa v mesiaci júl a august bola výška 

príspevku 16 €, teraz sa navrhuje upraviť na sumu 20 €. Za poldenný pobyt dieťaťa v materskej 

škole od 3 do 6 rokov veku je výška príspevku 16 € nezmenená. V rámci pripomienkového konania 

bolo VZN porovnávané s inými mestami, tak je rozlišovaný poplatok za dieťa z hľadiska kritéria, či 

má trvalý pobyt v meste alebo nemá.  

 Pán poslanec Urbanec ako predseda finančnej komisii uviedol, že finančná komisia sa 

zaoberala novelizáciou predmetného VZN. Poukázal na dve zmeny. Zohľadniť kritérium pre 

určenie výšky príspevku pre dieťa v materskej škole – či má dieťa v meste Sliač trvalý pobyt alebo 

nie. Ak dieťa nemá v meste Sliač trvalý pobyt, výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole 

do 3 rokov veku sa navrhuje na 100 €, od 3 rokov do 6 rokov na 40 €, za prázdninovú činnosť na  

40 €, za poldenný pobyt v materskej škole pre deti od 3 do 6 rokov na 32 €.  

 Pani Škarčáková informovala o nasledovných zmenách. Výška príspevku na dieťa v ŠKD sa 

navrhuje zvýšiť z 10 € na 12 € za mesiac, príspevok na úhradu režijných nákladov na výrobu jedál 

a nápojov v MŠ a ZŠ sa zvyšuje z 1 € na 3 € mesačne.  

 Pani primátorka uviedla, že finančná komisia navrhla zvýšiť príspevok pre deti, ktoré nemajú 

trvalý pobyt v meste Sliač z dôvodu, že materské školy a školy sú financované z podielových daní, 

ktoré sú vyplácané na základe trvalého pobytu občana. Aj v iných mestách majú výšky príspevkov 

zohľadnené podľa trvalého pobytu. Stanovisko prokuratúry je jasné, obec je správcom podielových 

daní, môže rozhodovať, na aký účel budú použité.  

 Pán poslanec Slavkovský za Radu školy pri ZŠ Sliač uviedol, že rodičom sa zvýšenie poplatku 

z 10 € na 12 € zdá príliš vysoké popri zvyšovaní iných poplatkoch. Okolité školy ako napríklad 

v Banskej Bystrici majú tento poplatok vo výške 8 až 10 €. Opýtal sa, či zvyšovanie je nevyhnutné. 

Pani primátorka uviedla, že zvyšovanie poplatkov vyvolala strava zadarmo, začalo sa stravovať 

oveľa viac detí. Tieto deti ostávajú aj v školskom klube detí, čím sa zvyšujú aj mzdové náklady na 

učiteľky.  

 Pani poslankyňa Butášová Bidleňová sa opýtala, či zvyšovanie poplatkov pre deti, ktoré 

nemajú v meste trvalý pobyt bolo prejednané s pani riaditeľkami materských škôl. Pani primátorka 

odpovedala, že sa zúčastnili zasadnutia finančnej komisie, kedy sa to prejednávalo a povedali, že 

všetky deti majú zo Sliača. Na to pani primátorka uviedla, že deti môžu byť zo Sliača, ale nemusia 

mať v meste trvalý pobyt. V tomto prípade ide o zvýšenie ich príjmu, čo sa prejaví pri normatívoch, 

kde sa jednak zrovnáva normatív, alebo je normatív ďaleko nižší s tým, že sa to bude 

dofinancovávať účelovo. Pani poslankyňa Butášová sa opýtala, či sa berie do úvahy trvalý pobyt 

dieťaťa. Pani primátorka uviedla, že áno. Môže sa vo VZN uviesť nasledovná klauzula, že ak aspoň 

jeden z rodičov má v meste trvalý pobyt a platí dane, bude sa považovať, že aj dieťa má trvalý 

pobyt v meste. Pani poslankyňa Butášová požiadala o zakomponovanie tejto klauzuly do VZN.  

Uznesenie číslo 206/2019 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

Novelu k VZN 03/2019 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Sliač na rok 2020. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  8 

Za:  8 

Proti:  
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Zdržali sa:  

Nehlasovali: 

  

12. VZN č. 06/2019, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu zóny Sliač, Rybáre – 

Juh, blok 2 - schválenie  

       Pán poslanec Slavkovský uviedol, že predkladané VZN bolo už viackrát prerokované, či už na 

komisii alebo na samotnom zasadnutí MsZ. Na minulom zasadnutí MsZ bolo stiahnuté z dôvodu, že 

pani architekta v ňom našla nezrovnalosti. Uviedol, že realizácia Územného plánu zóna bola 

rozdelená do troch etáp. Opýtal sa, či sa menil aj nákres zóny. Pani primátorka uviedla, že VZN 

bolo stiahnuté z minulého zasadnutia MsZ z dôvodu, že pani architekta zistila, že VZN, ktoré viselo 

na úradnej tabuli, bolo ešte pôvodné, bez zapracovania návrhov z minulých zastupiteľstiev 

minulého volebného obdobia. Zistilo sa, že do VZN boli zle zaznačené rozlohy a zóny území. 

Následne mesto komunikovalo s p. Bugárom, ktorý poslal VZN, ktoré bolo schválené a zmeny boli 

zapracované. Pán poslanec Slavkovský sa opýtal, či sa typizáciou zasahuje do územnoplánovacej 

dokumentácie, ktorá bola odobrená, alebo ide o veci, ktoré sú mimo VZN. Pani primátorka uviedla, 

že zóna sa nebude robiť ako celok, bude sa robiť po častiach. S investorom je dohodnuté, že pred 

tým, ako sa začne stavať, sa urobia komunikácie. Z uvedeného dôvodu navrhla architektka zaviazať 

investora aj v uznesení.  

 Pán Koreň uviedol, že riešenie ľavej časti územného plánu zóny je problémové, zasahuje sa do 

vlastníctva druhých ľudí. Dostal podnet od vlastníkov, že sa budú brániť s realizáciou tejto 

obslužnej komunikácii. Mrzí ho jedna vec, že sa touto lokalitou nezaoberala komisia územného 

plánu a životného prostredia.  

 Pán poslanec Danko uviedol, že na poslednom zasadnutí stavebnej komisie pripomienku p. 

Hudobu tlmočil, ktorú komisia vzala na vedomie.  

 Pán poslanec Laskavý uviedol, že kým prebehne etapa č.1, je možné, že sa s p. Hudobom 

mesto dohodne. Pri prvej etape nebude zasiahnutá lokalita, kde je vlastníkom pozemkov p. Hudoba.  

 Pani primátorka informovala, že komunikácia je zakreslená cez pozemky viacerých vlastníkov 

z dôvodu, že je tam vecné bremeno z dôvodu kanalizácie.            

 Pán poslanec Kocúr sa opýtal, či budú vybudované všetky komunikácie naraz, alebo budú 

vybudované tiež na etapy, keďže spor o majetok je v priestoroch prístupovej komunikácie. Pani 

primátorka uviedla, že týmto uznesením zaväzuje mesto investora, že sa nemôže pustiť do etapy 

č.3, kým nebude mať majetkovo vysporiadané pozemky pod cestami.  

Uznesenie číslo 207/2019 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

A) b e r i e na v e d o m i e 

správu o spracovaní a prerokovaní VZN č. 06/2019 ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Územného 

plánu zóny Sliač Rybáre – juh, Blok 2. 

B) s ch v a ľ u j e 

podľa § 4 ods. 3 písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

a podľa § 26 ods. 3 zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) v znení neskorších predpisov 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 06/2019 ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Územného 

plánu zóny Sliač Rybáre – juh, Blok 2 

- Postup pri výstavbe - etapizáciu - v obytnej zóne v lokalite Rybáre - juh, blok 2.: 

1) V rámci I. etapy (č. pozemkov 27-45 v zmysle grafickej časti UP Z )  - sa zrealizuje pred 

výstavbou rodinných domov výstavba cesty s inžinierskymi sieťami pod cestou v predĺžení ulice 

Otta Smika po napojenie na 3. ulicu obytnej zóny Rybáre - juh, blok 2.  Pozemky musia byť 
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majetkovo-právne vysporiadané. Vetvu dažďovej kanalizácie je nutné zrealizovať až po 

vyústenie do Hrona v trase ulice Otta Smika. 

2) V rámci II. etapy (č. pozemkov 11-26 , 46-49 a 50 v zmysle grafickej časti UP Z ) sa 

zrealizuje pred výstavbou rodinných domov výstavba cesty s inžinierskymi sieťami s napojením na 

predĺženie ulice Otta Smika a zokruhovaním s ulicou Mlynská. Pred výstavbou rodinných domov 

na pozemkoch č. 46-49 sa zrealizuje výstavba cesty s inžinierskymi sieťami a s prepojením ulice 

Hany Ponickej s cestou vybudovanou v I. etape (č. pozemkov 27-45). Pozemky musia byť 

majetkovo-právne vysporiadané. 

3) V rámci III. etapy (č. pozemkov 01-10 v zmysle grafickej časti UP Z ) sa zrealizuje pred 

výstavbou rodinných domov výstavba cesty s inžinierskymi sieťami a s  napojením na predĺženie 

ulice Otta Smika a predĺžením ulice Mlynská. Pozemky musia byť majetkovo-právne 

vysporiadané. 

4) Po realizácii ciest v obytnej zóne Rybáre - juh, blok 2, v každej etape samostatne, budú tieto 

bezodplatne odovzdané  do majetku mesta Sliač na základe zmluvy vrátane pozemkov pod cestami. 

5) Jednotlivé etapy popísané v bodoch 1. až 3. sa musia zrealizovať kompletne – nie je možné 

ich ďalej rozdeľovať na menšie celky. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  8 

Za:  7 

Proti: 1 

Zdržali sa:  

Nehlasovali: 

  

13. VZN č. 7/2019 o pravidlách predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta 

Sliač - schválenie 

 Dôvodovú správu k bodu predložil p. Prošek – náčelník MsP Sliač. Vzhľadom k potrebe určiť 

pravidlá predaja a času prevádzky služieb bolo spracované predmetné VZN, v ktorom sú presne 

určené časy predaja v obchode a časy prevádzok služieb v meste Sliač. V zmysle zákona o obecnom 

zriadení mesto určuje všeobecné záväzné nariadenia, medzi ktoré patrí aj predkladané VZN, ktoré 

doteraz nebolo mestom prijaté. Časy prevádzok boli doteraz schvaľované individuálne, bez 

akýchkoľvek pravidiel. Návrh VZN bol zverejnený poslancom v dostatočnom predstihu, aj 

občanom mesta na pripomienkovanie. Pár dní pred predchádzajúcim MsZ bola doručená jedna 

pripomienka od p. Vávru, ktorý žiadal, aby boli všetky prevádzky otvorené maximálne do 22:00 

hodiny. Uvedená pripomienka bola postúpená na rokovanie do legislatívnej komisii, ktorá 

pripomienku vyhodnotila a zapracovala. VZN bolo prerokované aj v komisii obchodu a služieb. 

Uvedené VZN sa predkladá na schválenie z dôvodu, že Mestská polícia ako poriadkový orgán 

nebola schopná prejednávať problémy, ktoré prinášali jednotlivé prevádzky pri porušovaní 

zatváracej hodiny, nebolo možné jednotlivé priestupky prejednávať. Pán Prošek uviedol, že už 

nebude možné schvaľovať výnimky o predĺžení zatváracej doby v prevádzkach, o výnimkách 

prevádzkových časov bude rozhodovať len MsZ. 

 Pán poslanec Urbanec sa opýtal na prevádzkovú dobu letných terás. Pán Prošek uviedol, že 

letné terasy budú otvorené do 23:00 hodiny, ale v ustanovení VZN je uvedené, že pokiaľ budú 
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opakované sťažnosti na rušenie nočného kľudu opodstatnené, bude prevádzková doba skrátená do 

20:00 hodiny. Uviedol, že prevádzky, ktoré fungujú aj do nočných hodín, a nie sú podnety od 

občanov na rušenie nočného kľudu, by ostali bez obmedzení.  

 Pani poslankyňa Butášová Bidleňová uviedla, že pripomienka p. Vávru sa týkala úpravy 

prevádzkových hodín počas celého týždňa do 22:00 hodiny na celom území mesta, obzvlášť 

v tesných susedstvách so súkromnými obydliami. Uviedla, že si myslela, že všetky prevádzky mali 

byť otvorené do 22:00 hodiny, pretože pripomienka p. Vávru znela takto. V skutočnosti 

jednotlivým prevádzkam sa prevádzková doba meniť nebude, len sa bude postupovať v zmysle § 5 

ods. 2 VZN.  

 Pani primátorka uviedla, že mesto nechcelo obmedziť všetky prevádzky, cez pracovný deň by 

boli všetky prevádzky otvorené do 22:00 hodiny, v piatok a v sobotu do 24:00 hodiny, letné terasy 

tak isto cez pracovný deň do 22:00 hodiny, v piatok a v sobotu do 23:00 hodiny. V prípade 

opakovaných sťažností sa prevádzková doba obmedzí do 20:00 hodiny.  

 Pani poslankyňa Butášová Bidleňová sa opýtala, kto bude posudzovať, či pôjde 

o opodstatnenú sťažnosť. Aby sa nestalo to, že si občan zasadne na prevádzku a bude takýmto 

štýlom škodiť.  

 Pán Prošek uviedol, že tento bod vo VZN riešil aj s právnikom mesta. Bude sa postupovať 

štandardným spôsobom, pokiaľ bude podaná sťažnosť, sťažnosť sa preverí a následne sa vyhodnotí, 

či bola oprávnená, alebo nie. Navrhol, že môže byť aj zriadená komisia, ktorá bude sťažnosti 

posudzovať.  

 Pán Petroch uviedol, že na území mesta sa evidujú dva prípady, kde podnikateľský záujem 

naráža na súkromný záujem, ide o obťažovanie hlukom na ul. Novej a na ul. Továrenskej. Ide 

o dlhoročné problémy a všetky vyústili na podania na mesto, aby poskytlo ochranu podľa § 5 

občianskeho zákona. V obidvoch prípadoch bola volaná štátna polícia, ide o spory, ktoré sa budú 

opakovať, pretože prevádzky sú v susedstve rodinných domov. Uvedené problémy nevyrieši ani 

VZN, ani § 5 občianskeho zákona, aby sa obnovilo pokojné spolunažívanie. Prijatím VZN mesto 

dostane nástroje v prípade opakujúcich sa sťažností účinnejšie trestať.  

 Pán poslanec Danko uviedol, že legislatívna komisia sa snažila zjednotiť časy všetkých 

prevádzok tak, aby boli jednotné otváracie a zatváracie hodiny. Ak budú sťažnosti, bude sa 

postupovať v zmysle VZN.  

 Pán Prošek uviedol, že má obavy z toho, keď sa niekomu obmedzí prevádzková doba do 20:00 

hodiny, tak prevádzkovateľ môže podať sťažnosť na mesto.  

 Pani poslankyňa Butášová Bidleňová uviedla, že keď sa evidujú sťažnosti na prevádzky, tým 

pádom je obmedzenie prevádzkovej doby do 20:00 hodiny v platnosti, minimálne dvom 

prevádzkam sa môže skrátiť prevádzková doba do 20:00 hodiny.   

 Pán Prošek navrhol, že by sa to mohlo nechať v takomto znení, len je potrebné urobiť kampaň, 

aby všetky prevádzky boli dostatočne upovedomené, čo ich čaká, ak nebudú dodržiavať presný 

režim.  

 Pani poslankyňa Butášová Bidleňová navrhla zapracovať vetu do VZN, že každá prevádzka 

bude upovedomená na prijatie tohto VZN.  

 Pani primátorka uviedla, že prevádzky budú informované o prijatí tohto VZN, špeciálne sa im 

dá do pozornosti bod č. 3.  

 Po diskusii sa navrhlo, že pojem sťažnosť bude nahradená pojmom podnet, oznámenie.  

Uznesenie číslo 208/2019 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

VZN č. 07/2019 O pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta 

Sliač so zmenou v ustanovení § 5 odseku 3 uvedeného VZN.   

 

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

Prítomní:  8 

Za:  7 

Proti: 1 

Zdržali sa:  

Nehlasovali:   

 

14. VZN č. 08/2019 o miestnych daniach – schválenie  

 Pani primátorka informovala, že na vývesnej tabuli bolo zverejnené VZN o daniach a miestnom 

poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady. Na základe pripomienok sa VZN 

rozdelilo na dve VZN a spracovalo tak, aby sa nemuselo každý rok meniť VZN, vyrubené dane 

a poplatky budú súčasťou prílohy k VZN.  

 Dôvodovú správu k bodu predložila p. Výbohová. Pôvodný návrh visel dňa 12.11.2019 na 

úradnej tabuli. Na zasadnutí legislatívnej komisii bolo prerokované, že VZN z dôvodu lepšej 

prehľadnosti je potrebné rozdeliť na dve VZN, na VZN o miestnych daniach a na VZN o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Počas pripomienkovacieho konania 

nebola na mesto doručená žiadna pripomienka. Vo VZN bol zrušený článok č.8, pretože tam bol len 

jeden odsek, ktorý je súčasťou spoločných ustanovení ako odsek č.2. Ďalej informovala o zmenách, 

ktoré boli do VZN zapracované, sú súčasťou dôvodovej správy, ktorá tvorí prílohu č.2 k zápisnici. 

 Pán poslanec Urbanec ako predseda finančnej komisie uviedol, že návrh VZN bol prerokovaný 

aj na finančnej komisii. Niektoré percentuálne navýšenia sa síce zdajú vysoké, ale pri ploche 100 

m2 rodinného domu ide o navýšenie cca 10 eur. Mesto malo jednu z najnižších daní za ubytovanie, 

preto sa zvýšila z 0,60 eur na 1 euro. Zvýšenie tejto dane nezaťaží prevádzkovateľa zariadenia, daň 

za ubytovanie si platí klient. 

 Pani primátorka uviedla, že sme boli jediné kúpeľné mesto, ktoré malo najnižšiu daň za 

ubytovanie. V iných mestách sa ešte táto daň od nového roka navyšuje na 1,50 eur a vyššie.    

 Pán Majer ako občan sa vyjadril, že vie, ako vnímajú občania zvyšovanie poplatkov, daní. 

Uviedol, že sa mu nepáči zdôvodňovanie zvyšovania poplatkov tým, že od roku 2010 neboli 

zvyšované poplatky. Je potrebné uviesť, aký je dôvod práve teraz zvyšovania poplatkov, napríklad 

či došlo k zvyšovaniu nákladov na komunálny odpad a pod.. Druhú vec, ktorú nemá rád a možno 

ani občania, že sa porovnávajú poplatky v iných mestách. Vždy je možnosť si vybrať, ktoré mesto 

sa bude porovnávať. Opýtal sa, kde by našiel dokument, v ktorom sa uvádza, že sme kúpeľné 

mesto, čo však nesúvisí s poplatkom za ubytovanie.   

 Pani primátorka odpovedala, že štatút kúpeľného mesta sme dostali preto, lebo sme sa 

prezentovali ako kúpeľné mesto, je to zverejnené v štatúte mesta. Osobne ju mrzí, že sa dane 

a poplatky navyšujú, tento rok boli podielové dané vo výške 2 003 000 eur, na budúci rok je 

v rozpočte naplánované podľa najoptimistickejšieho odhadu 2 112 000 eur, ide o nárast cca 109 000 

eur. Mzdy, ktoré musí mesto vyplatiť na základe zákona (školy, škôlky) sa celkovo zvyšujú o 10%, 

čo predstavuje cca 320 000 eur. Za predpokladu, že sa nevyberie toľko daní, my ako mesto 

nebudeme mať na fungovanie. Pokiaľ by nedošlo k zvyšovaniu daní a poplatkov v školách, mesto 

to finančne neutiahne.  

 Pani Výbohová uviedla, že mesto sa nesnaží získať finančné prostriedky len zvyšovaním daní, 

ale najmä hľadá možnosti získať finančné prostriedky formou akýchkoľvek grantov, do ktorých sa 

mesto aktívne zapája.      

Uznesenie číslo 209/2019 

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

VZN č. 08/2019 o miestnych daniach.  

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  8 

Za:  8 

Proti:  

Zdržali sa:  

Nehlasovali:   

 

15. VZN č. 09/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - 

schválenie 

 Pani primátorka informovala, že v predchádzajúcich obdobiach bola zle prepočítaná reálna 

nákladovosť vývozu komunálneho odpadu. Navrhované sadzby boli prepočítané tromi nezávislými 

osobami (p. primátorka, p. Výbohová, p. Škorňová), rozdiely boli zanedbateľné. Bolo zistené, že 

každým rokom spätne bolo mesto v mínuse. Mesto financovalo to, čo by si mal platiť každý občan 

sám. Na základe toho boli prepočítané hodnoty, do úvahy bolo zobraté, že od 1.1.2020 stúpne cena 

uloženého odpadu zo 7 eur na 12 eur, za predpokladu, že množstvo vyseparovaného odpadu v roku 

2019 nebude hrošie ako to, čo bol v roku 2018. Ak sa bude separovať menej, budeme nútení 

poplatky zvýšiť.  

 Pán poslanec Laskavý ako predseda komisie dopravy, územného plánu, životného prostredia 

a odpadového hospodárstva uviedol, že k tejto téme komisia už zasadala. Zo zákona nemôže mesto 

doplácať za zmesový komunálny odpad. Je potrebné stále separovať a ukladať na skládku, ktorá je 

v našom okolí, čo najmenej odpadu. Jedine od týchto skutočností sa odvíja poplatok za komunálny 

odpad.  

 Pani Výbohová uviedla, že k tomuto VZN neprišli žiadne pripomienky. Pri porovnaní 

celkových nákladov za likvidáciu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu správca 

dane porovnal poplatky, v roku 2018 to bola strata cca 7 340 eur, v roku 2019 sa strata navýšila na  

14 130 eur. Nie je v tom ešte zahrnutý poplatok za skladovanie. Ďalej informovala o celkovej 

úrovni triedenia odpade, pri ktorej je cena 7 eur za tonu. V nasledovnom roku, pri tej istej úrovni 

triedenia bude 12 eur za tonu, to je zo zákona nemenné. Pani Výbohová informovala, že súčasná 

prepravná spoločnosť vypovedala mestu  zmluvu k 31.1.2020, mesto musí vysúťažiť novú firmu. 

Poplatky za komunálny odpad sú uvedené v dôvodovej správe, ktorá tvorí prílohu č. 3 k zápisnici.    

 Pani Výbohová upozornila na skutočnosť, že vývoz triedeného odpadu sa neplatí z poplatkov 

za komunálny odpad. Podnikatelia sú povinní sami si urobiť zmluvu so zbernou spoločnosťou na 

triedený odpad a platia si ho sami. Občanom separovaný zber zabezpečuje mesto, na základe 

zmluvy so zbernou spoločnosťou, ktorá sama určí počet vývozov, počet nádob. Ďalej odpovedala na 

mail od občana Majera, prečo nemá mesto množstvový zber. Zo zákona nie je možné mať dva 

druhy zberu odpadu v meste, t. j. pre občanov rodinných domov množstvový zber a pre obyvateľov 

bytových domov paušál. Pre občanov bytových domoch je problém zabezpečiť podmienky pre 

množstvový zber.   

 Pani primátorka uviedla, že v rozpočte sa počíta s tým, že budúci rok sa urobia polopodzemné 

kontajnery na ul. Rybárskej so zabudovanými čipmi, ktoré budú hlásiť ich plnosť. Potom sa 

zabezpečí, aby boli personalizované nie na osobu, ale na bytovku, ktorá bude mať k nim prístup. Na 

základe čipu bude jasné, koľko odpadu rodina vyhodí. Od roku 2021 je povinnosť, aby boli 
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smetiarske autá vybavené váhou. Budúci rok sa plánuje vrecový zber papiera a skla z rodinných 

domov. Tento rok už bude známe, koľko odpadu vyseparujú rodinné domy a bytové domy. 

Momentálne sú poplatky za vývoz odpadu nastavené na súčasné ceny, tak aby sa znulovala strata, 

ktorú každý rok vyrábame, je tu zohľadnená aj cena za tonu uloženého odpadu zo 7 eur na 12 eur. 

Mesto podalo projekt na envirofond, v rámci ktorého chceme nakúpiť kompostéry, v prvom kole 

400 kusov, v druhom kole ďalších 400 kusov, aby v priebehu dvoch rokov mal každý rodinný dom 

kompostér, tým pádom nepôjde všetko do bioodpadu, čím sa ušetria ďalšie náklady. Mesto robí 

také opatrenia, aby sa predchádzalo navyšovaniu poplatkov za komunálny odpad.  

 Pani poslankyňa Šichtová uviedla, čo sa týka čiernych skládok, tak ide väčšinou o stavebný 

odpad, minimálne ide o zmesový komunálny odpad.  

 Pani primátorka k tomu uviedla, aby mesto predchádzalo k budovaniu čiernych skládok, 

plánuje sa zriadenie zberného dvora v meste v priebehu budúceho roka. Množstvo odovzdaného  

odpadu do zberného dvora sa bude tiež počítať do koeficientu pre zníženie sadzby za komunálny 

odpad.   

 Pán poslanec Laskavý informoval, že na zasadnutí komisie sa jej členovia zaoberali zriadením 

zberného dvora, žiaľ mesto nemá vhodné priestory na to, aby vybudovalo zberný dvor. Mesto 

disponuje takýmito priestormi, ktoré boli v bývalej firme SITA.    

 Pani Škorňová odôvodnila zvýšenie poplatku za komunálny odpad pre podnikateľov. Uviedla, 

že mesto financuje odvoz a likvidáciu odpadu, prenájom veľkoobjemových kontajnerov, odvoz 

bioodpadu, dočisťovanie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov. Podnikateľom sa premieta do 

poplatku za komunálny odpad iba odvoz komunálneho odpadu. Pre občanov mesto zabezpečuje 

prenájom veľkoobjemových kontajnerov, ale hlavne vývoz bioodpadu, netreba však zabudnúť ani 

na kompostáreň. Keď sa porovná, čo mesto vybralo od podnikateľov za komunálny odpad 

a porovnáme to s našimi skutočnými nákladmi, tak v roku 2018 mesto ešte nevykazovalo stratu. 

V roku 2018 mesto doplácalo na obyvateľov, ale podnikatelia boli ešte v ažurite. Keď porovnala tie 

výmery z podnikateľov a jednotlivé výmery prepočítala na skutočné náklady, ktoré mesto platilo 

v roku 2019. V roku 2019 vznikla strata aj u podnikateľských subjektov cca 2 970 eur.  V roku 

2018 síce strata vykázaná nebola, ale sadzby neboli vyrovnané. Od niektorých sa vybralo viac ako 

mesto stáli, od druhých zase menej. Preto sa navrhuje, že sadzby sa zjednotia.  

Uznesenie číslo 210/2019 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e  

VZN č. 09/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  8 

Za:  8 

Proti:  

Zdržali sa:  

Nehlasovali:  

 Pani primátorka v zmysle Rokovacieho poriadku mesta dala hlasovať za predĺženie zasadnutia 

MsZ o 1:30 hod.. Za predložený návrh hlasovali všetci prítomní poslanci.  
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16. VZN č. 10/2019 dotácie školám a školským zariadeniam rok 2020 – schválenie 

 Dôvodovú správu k bodu predložila p. Škarčáková. Uviedla, že VZN č. 10 nahrádza pôvodné 

VZN č. 30 z roku 2018. Sú tu upravené normatívy pre školské zariadenia na území mesta vrátane 

súkromnej škôlky Happy Town. V pôvodnom VZN boli rozdielne normatívy, ktoré vychádzali 

z počtu detí pre jednotlivé školské zariadenia. Bola rozdielna sadzba pre MŠ SNP, MŠ J. Cikkera. 

Aby bol normatív na jednej úrovni, v prvom kole bol normatív zjednotený na úroveň vyššiu na 

2 640 eur za mesiac. Keď bol tento normatív prepočítaný na súkromnú materskú školu, pretože  

mesto je povinné v rámci legislatívy 88 % z priemeru normatívov pre škôlky v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta vyčleniť na financovanie súkromnej škôlky. Z uvedeného vyplýva, že na 

financovanie súkromných aktivít mesto prispieva čiastkou, ktorú by mohlo investovať do svojich 

organizácií. Na porovnanie pani Škarčáková  uviedla, že súkromná škôlka dostáva od rodičov 260 

eur, 2 eurá prispieva rodič na stravu, mesačne, teda rodič zaplatí súkromnej škôlke cca 300 eur. Od 

mesta dostáva súkromná škôlka normatív vo výške 200 eur, ďalších 14 eur dostáva v rámci 

prenesených kompetencií od štátu na dieťa do troch rokov. Keď bolo prepočítané financovanie 

škôlky, tak aj s príspevkom mesta, ktoré je v zmysle zákona, tak vychádza mesačné financovanie na 

514 eur na mesiac v súkromnej škôlke na dieťa. Čo sa týka našich materských škôlok, 14 eur je 

príspevok od štátu na predškolákov, 29 eur prispieva rodič, na stravu prispieva rodič po zvýšení 3 

eurá, v rámci originálnych kompetencií dostane normatív od mesta 230 eur, dokopy je to cca 300 

eur, ktoré dostane naša škôlka na jedno dieťa mesačne. Výška  normatívu pre materské školy ostáva 

na úrovni 2 500 eur, pričom je odkomunikované s riaditeľkami materských škôl, že rozdiel medzi 

pôvodným normatívom a zníženým bude financovaný v rámci účelových dotácií. Je to z toho 

dôvodu, aby sme nenavyšovali navýšeným normatívom pre naše zariadenia normatív pre súkromné 

zariadenia, ktoré si vie prevádzku financovať aj z iných zdrojov, ako sú zdroje mestské. Čo sa týka 

ZUŠ, došlo k zvýšeniu normatívu za individuálne a skupinové  aktivity, poplatky pre rodičov ostali 

nezmenené. Dotácia na ŠKD sa navyšuje z 555 eur na 700 eur.  

 Pani primátorka uviedla, že pri tvorbe VZN sa pristúpilo k zmene, že VZN bude platné od 

1.1.2020, nie na rok 2020. Ak by sa budúci rok nezvyšoval žiadny normatív, stále bude platné toto 

VZN, ak sa bude aktualizovať, tak len príloha č. 1.  

Uznesenie číslo 211/2019 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e  

VZN 10/2019 o určení  výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka ZUŠ, dieťaťa v materskej škole a 

dieťaťa školského zariadenia na rok 2020. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  8 

Za:  8 

Proti:  

Zdržali sa:  

Nehlasovali: 

 

17. VZN č. 11/2019 o prevádzkovom poriadku pre pohrebiská v meste Sliač – schválenie 

 Dôvodovú správu k bodu predložila p. Mikušková. Informovala o zmene doby nájmu za 

hrobové a urnové miesta. Doteraz občania platili prenájom za hrobové miesta na 10 rokov, po 

novom je možné zaplatiť prenájom aj na dobu 5 rokov. Ďalej dochádza k zmene výšky poplatkov za 
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prenájom. Doteraz sa platil prenájom z jedno hrobové miesto na 10 rokov vo výške 33,20 eur, nová 

výška poplatku sa navrhuje 50 eur na 10 rokov, a 25 eur na 5 rokov. Za urnové miesta bol poplatok 

16,60 eur, nová výška poplatku by bola 20 eur na 10 rokov. Za prenájom obradnej miestnosti sa 

platilo 13,30 eur, nová výška poplatku sa navrhuje v sume 15 eur. Zvýšenie poplatkov sa 

odôvodňuje tým, že je potrebné rozšíriť kapacitu v cintorínoch, najmä v cintoríne Rybáre, tiež sa 

plánuje vybudovanie kolumbária (urnových stien).  

 Pani primátorka uviedla, že do VZN bola zapracovaná jedna pripomienka, ktorá prišla 

z finančnej komisii. Prenájom obradnej miestnosti v dome smútku bude 15 eur, ak si miestnosť 

bude objednávať fyzická osoba (občan), a 50 eur, ak to bude právnická osoba.  

Uznesenie číslo 212/2019 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e  

VZN č. 11/2019 o prevádzkovom poriadku pre pohrebiská v meste Sliač.  

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  8 

Za:  8 

Proti:  

Zdržali sa:  

Nehlasovali:  

 

18. Žiadosť o zvýšenie príspevku na Mestskú autobusovú dopravu 

 Dôvodovú správu k bodu predložil pán poslanec Urbanec. Uviedol, že na mesto bola doručená 

žiadosť od súčasného prevádzkovateľa Mestskej autobusovej dopravy na vojenskú polikliniku 

o zvýšenie dotácie z dôvodu zmeny zákona o cestnej doprave. Každý prepravca je povinný 

zamestnávať zamestnancov iba na hlavný pracovný pomer, čím sa zvyšujú mzdové náklady. Došlo 

k zvýšeniu aj nákladov na pohonné hmoty. Prepravca žiada navýšiť mesačnú dotáciu na 1 300 eur. 

Finančná komisia odporučila po prehodnotení navýšiť mesačnú dotáciu na 1 100 eur. Bola urobená 

analýza ohľadom využitie prepravy, služba je občanmi v značnej miere využívaná, v priemere sa 

denne prepraví cca 30 občanov. Komisia finančná aj sociálna odporučila schváliť toto navýšenie, je 

známe, že vojenská poliklinika má ešte zvyšovať svoje kapacity. Uviedol, že veľa občanov ešte 

nevie o tejto možnosti prepravy, preto apeloval na mesto, aby v mestských novinách bol zverejnený 

článok o uvedenej možnosti prepravy.    

 Pani poslankyňa Šichtová uviedla, že podľa jej názory, ba sa mal určite podporiť tento 

prepravca, dôchodcovia sú veľmi spokojní s touto službou, sú ochotní zaplatiť aj o niečo viac, len 

aby sa táto doprava zachovala. Uviedla, že mesto Zvolen má sociálny taxík, ale prevádzkuje ho 

mesto. Keby naše mesto chcelo mať sociálny taxík, muselo by zaobstarať vozidlo a tiež ďalšiu 

pracovnú silu ako šoféra. Ako predsedníčka sociálnej komisie podporila zachovanie tejto prepravy.  

 Pán poslanec Danko uviedol, že možno bolo treba povedať zopár slov z hľadiska minulého. 

Táto spoločnosť aj s pánom poslancom Urbancom napísala list, že pokiaľ nebude verejné 

obstarávanie tak táto spoločnosť k 31.3.2019 končí, doteraz prepravuje ďalej. Z jeho hľadiska nie je 

problém podporiť túto dopravu, je to služba pre občanov mesta. Treba si rozmyslieť, čo sa napíše 

a čo sa odprezentuje. Keď navrhol konflikt záujmov v roku 2015, tak to myslel úplne vážne, 

konflikt záujmov naďalej trvá.  

 Pán poslanec Urbanec uviedol, že je pravda, že prepravca poslal list na mesto, ale potom vec  
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prekonzultoval s vedením mesta, uznal, že preprava bude pokračovať ďalej. Ďalšieho prepravcu, 

ktorý by to prevádzkoval za nižšiu sumu, mesto nezoženie.  

 Pani primátorka uviedla, že to bolo na začiatku emočné, myslí si, že autobusová doprava je 

dobrá vec, pretože ju využívajú najmä seniori, ktorí sú na túto prepravu odkázaní, ale aj mladí 

ľudia, ktorí sa potrebujú dopraviť na vojenskú polikliniku a nemajú vlastné auto.  

Uznesenie číslo 213/2019 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e  

navýšenie príspevku na prevádzkovanie autobusovej linky na trase ul. Družstevná – Vojenská 

poliklinika na sumu 1.100€/mesiac odo dňa nadobudnutia účinnosti Dodatku k Zmluve. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  8 

Za:  7 

Proti:  

Zdržali sa: 1 

Nehlasovali:   

 

19. Informácia o činnosti ZPOZ-u  

 Pani Šeniglová, tajomníčka ZPOZ-u informovala poslancov o činnosti ZPOZ-u za rok 2019 

formou počítačovej prezentácie. Uviedla, že ZPOZ pracuje pri MsZ, má už dlhoročnú tradíciu. 

Venuje sa starostlivosti pre občanov pri ich významných životných momentoch, jednou z foriem je 

aj vykonávanie občianskych obradov a slávností. ZPOZ sa riadi zásadami činnosti schválenými 

MsZ dňa 22.09.2016. Hlavnou činnosťou ZPOZ je participácia na rôznych podujatiach, ktoré sa 

týkajú života našich občanov – obrad sobáša, uvítanie novorodencov, smútočná rozlúčka so 

zosnulými, slávnosť výročia sobáša, prijatie jubilantov, individuálne návštevy jubilantov, rozlúčka 

s predškolákmi a absolventmi základnej školy, ekumenická spomienka k pamiatke zosnulých, 

pietne akty a iné podujatia. Ďalej informovala o všetkých podujatiach, ktoré organizuje ZPOZ, 

alebo na nich participuje. Rozpočet ZPOZ-u je 5 400 eur, kde najväčšiu časť tvoria honoráre. Akcie 

sú väčšinou cez víkend, každý člen sa musí na tieto akcie pripraviť, upraviť svoj zovňajšok. Pani 

Šeniglová informovala, že pani primátorka robí tieto akcie bez nároku na odmenu, čím sa ušetrili 

finančné prostriedky v rozpočte mesta.  

 Pani primátorka poďakovala celému ZPOZ-u za dobre odvedenú prácu. Keďže sama sa 

zúčastňuje týchto akcií, vidí čo tieto akcie obnášajú. Veľmi dobre padne človeku, či už je to po 

smútočnom obrade, alebo po svadobnom obrade, keď prídu cudzí ľudia a povedia, že už boli 

v rôznych mestách a tu videli, ako má ten obrad vyzerať. Povedala, že si váži túto činnosť, 

obdivuje, že sú členovia k dispozícii kedykoľvek a vyhovejú akýmkoľvek reálnym požiadavkám 

občanov.     

Uznesenie číslo 214/2019 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

b e r i e na v e d o m i e  

informáciu o činnosti ZPOZ- u.  

 

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

Prítomní:  8 

Za:  8 

Proti:  

Zdržali sa:  

Nehlasovali:  

 

20. Informácie o aktuálnom stave súdnych sporov 

 Pán Petroch, právnik mesta informoval o dvoch súdnych sporoch mesta. V rámci súdneho 

sporu - tepelné hospodárstvo bol doručený rozsudok advokátskej kancelárii, ktorá mesto zastupuje, 

proti ktorému bolo podané odvolanie. V prvom stupni má mesto zaplatiť sumu cca 56 000 eur. 

Mesto sa odvolalo s tým, že tvrdíme, že nebolo stavebné povolenie. Zmluva by nemusela byť 

neplatná, keby požiadali o zriadenie vecného bremena. Ďalej nebol súhlas spoločníkov vlastníkov 

bytov na namontovanie kostiek. V odvolaní mesto tvrdí, že ani tých 56 000 eur nemusíme zaplatiť. 

Ešte nevieme, či sa odvolá druhá strana. Nakoľko bola úspešná len v 3 % žaloby, tak 94 % 

nákladov na trovy konania advokátskej kancelária nám zaplatí ona. Keďže mesto má oprávnené 

pochybnosti o tom, či by nám trovy konania zaplatili, kalkulovalo sa s tým, že si započítame ich 

pohľadávky. Ich pohľadávku za nami vo výške 56 000 eur oproti našej pohľadávke za trovy 

právneho zástupcu. Ďalej uviedol, že advokáti tvrdia, že započítať je možné len právoplatné 

a exekovateľné pohľadávky. Ak by sa mesto neodvolalo, tak náš záväzok vo výške 56 000 eur je 

právoplatný a vykonateľný, museli by sme ho zaplatiť ešte v decembri tohto roku. Pán Petroch 

uviedol, že predpokladáme, že do času, kým krajský súd rozhodne o odvolaní, okresný súd 

rozhodne o trovách konania. Potom by sme už mali právoplatný a vykonateľný rozsudok aj my voči 

nim.  

 Pán Petroch ďalej informoval o druhom súdnom spore, ktorý sa už ťahá dlhšie obdobie. Na 

minulom zasadnutí MsZ bolo prijaté uznesenie, kde sa navrhovalo vysporiadanie nájomného 

vzťahu podľa žaloby. Medzi časom bola podpísaná dohoda o urovnaní. Navrhuje sa, aby mesto 

pristúpilo na dohode o urovnaní na týchto princípoch. Mesto bude rešpektovať znalecký posudok p. 

Pražnu, ktorý určil hodnotu nájmu, ďalej mesto uznáva úroky z omeškania aj náhradu trov právneho 

zastupovania. Na základe tejto dohody sa chce vysporiadať celé obdobie, od roku 2013 do 

30.11.2019, čím mesto ušetrí na trovách právneho zastupovania, celkovo ide o finančný záväzok vo 

výške cca 27 000 eur. Požiadal poslancov o pochopenie tejto dohody, pretože spor nemá len právny 

rozmer, ale aj ľudský rozmer. Uviedol, že športová hala je na pozemkoch nebohej p. Krnáčovej, za 

tieto roky bol z ich strany urobený veľký ústupok, nemuselo to skončiť na súde. Je už vytýčené 

pojednávanie na 24.1.2020, ale sme boli vyzvaní súdom, či došlo k dohode.         

 Pani primátorka uviedla, že jediný problém je celková čiastka, ktorú musí mesto zaplatiť. Ak sa 

to nezaplatí tento rok, tak na budúci rok to nie je možné do rozpočtu zahrnúť. Navrhuje vyplatenie 

pohľadávky vyplatiť ku koncu tohto roka, najprv je potrebné uzavrieť mesiac november, aby bolo 

jasné, z ktorej položky to bude vyplatené.   

 Pán poslanec Danko uviedol, že je tu teraz na to priestor, ak by sa chcel niekto z poslancov 

ospravedlniť dotknutým občanom.  

 Pán poslanec Laskavý uviedol, že bude dosť veľkým zadosťučinením vyriešenie tohto 

problému a bude sa môcť športová hala využívať aj zveľaďovať. Poukázal na prístup bývalých 

poslancov, že nemali veľkú snahu predniesť tento problém na riešenie do MsZ. Vždy bolo 

povedané, že s p. Majerom sa nedá dohodnúť. Ako sa stal poslancom, prišiel na to, že je možná 

dohoda, ktorá bola možná aj v minulosti.  
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 Pán poslanec Urbanec uviedol, že nie je celkom pravda, že mesto nekonalo. Vec bola riešená 

stavebnou komisiou, stavebným úradom, boli snahy o uzavretie dohody. Možné návrhy neboli 

akceptované. K súdnemu sporu za teplo uviedol, že môžeme byť radi, že to takto dopadlo. Uznanie, 

že mesto má niekomu platiť za nič je neférové. Prvý súdny spor skončil patovo a zrazu niekto príde 

a žiada od mesta peniaze. K súdnemu sporu s p. Nemcom uviedol, že pochybenia boli a každý 

primátor by to riešil. Možno by to on riešil formou dohody s p. Nemcom a možno nie. Pokiaľ sa 

nedalo dohodnúť, tak sa to riešilo súdnym sporom.  

 Pán poslanec Laskavý uviedol, že o takýchto veciach by mali byť informovaní poslanci, ktorí 

by to mohli predniesť na riešenie do MsZ.  

 Pán poslanec Danko uviedol, že poslanci sú svojim správaním a prístupom plne zodpovední za 

to, čo sa udeje v meste. Ak mesto má právnika a za osem rokov ich malo niekoľko, nemôže si 

primátor robiť z mestských financií trhací kalendár a ísť do súdneho sporu bez toho, aby mal 

relevantné podklady, či ten súdny spor bude v prospech mesta alebo sa mesto zadĺži.  

 Pani primátorka sa obrátila s požiadavkou na p. Majera, či by mohol voči mestu urobiť 

ústretový krok. Všetky tieto výpočty sú do 29.11.2019, ktoré sa nestihnú zaplatiť do tohto termínu. 

Či by boli takí ústretoví a keďže to zaplatíme v priebehu decembra, že by sme ostali na uvedenej 

sume a nenavyšovalo by sa to o úroky. Opýtala sa p. Majera, či by to bolo možné. 

 Pán Majer uviedol, že sa nevie teraz vyjadriť, ale si myslí, že by to bolo možné. Informoval 

poslancov, že zastupoval p. Krnáčovú voči mestu, ale situácia sa zmenila, lebo je nová dedička 

a nevie sa teraz k tomu on vyjadriť.  

 Pani primátorka požiadala, aby túto požiadavku tlmočil dedičke a dal potom vedieť.    

Uznesenie číslo 215/2019 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

A) b e r i e na v e d o m i e  

informáciu primátorky mesta o aktuálnom stave súdneho konania 18Cb/49/2015. 

 

B) b e r i e na v e d o m i e 

informáciu primátorky mesta o aktuálnom stave súdneho konania 10C/164/2016. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  8 

Za:  8 

Proti:  

Zdržali sa:  

Nehlasovali: 

 

Pani primátorka v zmysle Rokovacieho poriadku  mesta dala hlasovať o predĺženie zasadnutia 

MsZ o pol hodinu. Za predložený návrh hlasovali všetci prítomní poslanci.  

 

21. Informácie primátorky (súčasťou je aj informácia o rýchlostnej ceste R2) 

 Pani primátorka informovala, že neprešiel jeden projekt na zvýšenie kapacity materskej škôlky, 

ktorý bol spracovaný ešte v minulom roku, ale zatiaľ ešte neprišlo písomné zdôvodnenie.  

Ďalej informovala, že minulý rok bolo podaná dotácia na riešenie havarijného stavu v ZUŠ, 

v júni prišlo zamietavé stanovisko, že to neurobia, následne sa rokovaniami podarilo zabezpečiť, že 
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Okresný úrad prisľúbil, že niečo z tej dotácie zaplatí. Dozvedela sa však, že Okresný úrad zaslal 

list, kde sme mali ako mesto niečo doložiť, ale bohužiaľ sme tak neučinili, tak táto dotácia nepríde. 

Ohľadom Dobrovoľného hasičského zboru Mesta Sliač uviedla, že zo zápisnice z kontroly 

máme do 15.1.2020 odstrániť nedostatky s tým, že jeden rok bude skúšobný. Ak DHZ nezačne 

pracovať, nastáva problém, lebo zo zákona sme povinní mať DHZ mesta. Obrátila sa 

s požiadavkou, ak by niekto vedel o niekom, kto by chcel byť členom DHZ, je potrebné ho 

doporučiť. Ak sa to nepodarí, budeme musieť osloviť možno obec Veľkú Lúku, aby nás zastrešila, 

za čo však budeme musieť platiť.  

Pani primátorka informovala, že prišla požiadavka od poslancov na zvýšenie platov, aby sa 

odmena odvíjala percentuálne od platu primátora. Uviedla, že je rada, že sa jej podarilo presvedčiť 

členov finančnej komisie, aby sa nemenila smernica o odmeňovaní poslancov od roku 2020, pretože 

tento nárast bol relatívne veľký, z 8 000 eur by to bolo s navýšením cca 24 000 eur.  

Ohľadom projektov uviedla, že tento rok mesto získalo na dotáciách cca 29 000 eur (kamery, 

ihrisko, detské ihrisko).  

K detským ihriskám uviedla, že je v platnosti zákon o detských ihriskách, ktorý spôsobuje 

vážny problém s hracími prvkami, ktoré sú len tak umiestnené. V zmysle zákona musí byť každé 

ihrisko označené, musí mať vlastníka, správcu, musí tam byť otváracia doba, sezónna doba 

a spôsobilá osoba. Za porušenie týchto predpisov je pokuta od 2 000 eur do 50 000 eur. V priebehu 

budúceho týždňa, budú na všetky hracie prvky, ktoré sa nenachádzajú v škôlkach, v škole, na 

ihrisku na ul. Gorkého, ul. Clementisovej a na ul. Rybárskej umiestnené informačné tabule, ak do 

15.12.2019 nebude nahlásená zodpovedná osoba, bude mesto nútené tieto hracie prvky odstrániť. 

Na realizáciu nových ihrísk v meste boli vyčlenené z rezervného fondu finančné prostriedky vo 

výške 20 000 eur.  

K informáciám o rýchlostnej ceste R2 uviedla, že pani primátorka Zvolena dala na svoj status 

informáciu, že bola v Bratislave a informovala sa o R2. V Bratislave bola na rokovaní, ale ohľadom 

R3. EDS podala na NDS žiadosť o informáciu, či je EIA platná. Nakoľko 15.12.2019 platnosť EIA 

končí, bude sa žiadať nová. Pani primátorka uviedla, že R2 sa dostala do povedomia Európskej 

finančnej banky, ktorá na tento obchvat vyčlenila finančné prostriedky. Dala na zváženie 

poslancom, či by sa k R2 nevyhlásilo referendum. NDS ju upozornila na jeden problém, že petícia 

bola proti pôvodnému trasovaniu. Aj keď ide rokovať ohľadom R2, nemá žiadne dokumenty 

v rukách, že sme proti výstavbe tohto obchvatu.  

Pani primátorka informovala, že 10.12.2019 je galaprogram, kde budú oceňovaní aj naši 

občania, záštitu nad týmto programom prevzala ministerka kultúry, pri tejto príležitosti by mali 

prísť do rozpočtu mesta finančné prostriedky. Ďalej informovala, že pred začatím zasadnutia MsZ 

volali z kancelárie premiéra, že sľúbených 300 000 eur na rekonštrukciu kina dostaneme, 

v priebehu týždňa by mali prísť finančné prostriedky na účet mesta, z toho 200 000 eur by išlo na 

samotnú rekonštrukciu a 100 000 eur na interiér. Ak to vyjde, tak tento rok získala do rozpočtu 

mesta 329 300 eur, myslí si, že na prvý rok jej pôsobenia je to super.       

Uznesenie číslo 216/2019 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

b e r i e na 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 
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Proti:  

Zdržali sa:  

Nehlasovali:   

   

22. Rôzne 

 Pán poslanec Danko uviedol, že sa mu dostala informácia, že Mladí pre Sliač chcú odinštalovať 

30 rokov po páde železnej opony nástenku komunistickej strany. Uviedol, že pod týmto príspevkom 

nebol nikto podpísaný. Ak komunistická strana nie je postavená mimo zákon a platí si prenájom, 

vyvoláva to u neho úsmev. Ten, kto to napísal, sa prebral po koľkých rokoch. Uviedol, že nech si 

Mladí pre Sliač tiež zaplatia nástenku a môžu tam dať KDH.  

 Pán poslanec Slavkovský sa najprv ospravedlnil p. Šeniglovej. Uviedol, že on je autorom tohto 

článku. Na konci článku dal oznam, že pozývajú občanov na výročie nežnej revolúcie, čo vyznelo, 

akoby to organizovali oni, čo nebol zámer. Opýtal sa p. Danka, či čítal článok riadne, lebo nebol 

nasmerovaný proti komunistickej strane. Je tu 65 politických subjektov, prečo práve táto strana je 

propagovaná stále, možno by bolo vhodné urobiť ďalších 65 násteniek, kde by mal každý priestor. 

Nemá problém sa pod článok podpísať. Pán poslanec Slavkovský sa opýtal p. primátorky, či na 

slávnosti mesta bolo pozvané aj družobné mesto Přibyslav. Pani primátorka odpovedala áno. Ďalej 

p. Slavkovský uviedol, že počul v médiách, že ministerstvo životného prostredia poskytuje dotáciu 

na kanalizácie, či sa aj naše mesto zapojilo do tejto súťaže. Pani primátorka odpovedala, že mesto 

sa zapojilo do envirofondu dvomi výzvami, kde žiadame o vybudovanie kanalizácie na ul. Mlynskej 

a Továrenskej a vybudovanie vodovodu na Továrenskej, výsledok by mal byť známy  v marci 2020.  

Pán Slavkovský sa opýtal, či už prebehlo výberové konanie na vedúceho stavebného úseku. Pani 

primátorka odpovedala, že testujeme dvoch zamestnancov, bola prijatá do zamestnania p. Lechová, 

ktorá sa venuje odpadovému hospodárstvu. Pán Slavkovský uviedol, že na webovej stránke mesta je 

zverejnený Rokovací poriadok komisií, či bude k nemu pripomienkovacie konanie. Pani primátorka 

odpovedala, že Rokovací poriadok komisií je interný dokument mesta, ktorý bol takto schválený. 

Ak sú k nemu pripomienky, treba ich napísať. Bol spracovaný legislatívnou komisiou, ale ide o živý 

dokument, ktorý na základe pripomienok možno upravovať. Pán Slavkovský mal otázku na 

predsedu legislatívnej komisie. Prečo opakovane nebola zaslaná poslancom pozvánka na zasadnutie 

legislatívnej komisie, ak nebola vyhlásená za tajnú.  

 Pán poslanec Danko uviedol, že zasadnutie komisie nebolo vyhlásené za tajné, ak neprišla, tak 

sa za to ospravedlňuje. Opýtal sa p. Slavkovského, či má s tým nejaký problém. Pán Slavkovský 

uviedol, že má s tým problém, lebo je povinnosť o tom informovať poslancov. Pán poslanec Danko 

uviedol, že nemá povinnosť o tom informovať. Legislatívna komisia je dobrovoľná komisia, ak sa 

členovia komisie dohodnú, že nebude verejnosť informovaná, pretože sa preberajú závažné 

dokumenty, tak sa o zasadnutí neinformuje. Pán poslanec Slavkovský požiadal p. Danka, aby 

informoval poslancov, ak bude zasadnutie legislatívnej komisie tajné. Pán Danko súhlasil. Pani 

primátorka uviedla, že pozvánky na zasadnutie komisií sú zasielané poslancom a zasiela ich 

tajomník komisie. Pán poslanec Danko uviedol, že sa nechce vyhovárať na p. Kortišovú, keby aj 

bola prišla pozvánka, opýtal sa p. Slavkovského, či by prišiel na zasadnutie komisie. Zatiaľ sa mu 

nestalo, že by niekto prišiel na zasadnutie legislatívnej komisie, a minimálne jedna pozvánka bola 

určite zaslaná poslancom. Pani primátorka uviedla, že do budúcna sa skontrolujú pozvánky, bude 

zaslaná informácia, že legislatívna komisia bude zasadať. Väčšinou je zasadnutie legislatívnej 

komisie zvolané na rýchlo, aby bol dodržaný pripomienkovací proces k VZN.  

 Pani poslankyňa Butášová Bidleňová uviedla, že si študovala štatút komisií, kde je uvedené, že 

komisie majú zasadať po 16:00 hodine a pozvánka má byť doručená 7 pracovných dní pred 

zasadnutím komisie. Navrhla, že by sa to malo upraviť.  

 Pani poslankyňa Šichtová informovala, že na ul. Hájnickej pribudla dopravná značka 

prikazujúca rýchlosť, za čo je veľmi povďačná. Bola opravená diera na ul. ČSA. 
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23. Interpelácie poslancov 

 Pán poslanec Laskavý sa opýtal p. primátorky na prezentáciu, ktorú prezentovala v kine. Po nej 

ho kontaktovali občania z ul. Kollárovej, že sa na nich pozabudlo pri riešení parkovacej politiky 

a odpadovým hospodárstvom. Pani primátorka odpovedala, že bola chyba v prezentácii, omylom  

bola uvedená dvakrát ul. Cikkerova namiesto ul. Kollárovej. Je tam tiež plánované stojisko 

s polopodzemnými kontajnermi. V parkovacej štúdii nebola spracovaná ul. Kollárova, lebo 

analytik, ktorý to spracováva, to nepovažoval za až taký vážny problém. Na jej podnet dala doplniť 

do parkovacej štúdie aj ul. Kollárovu. Pán Laskavý sa opýtal, ako bude prebiehať certifikácia 

starých hracích prvkov na ihrisku na ul. Clementisovej. Pani primátorka uviedla, že v rozpočte je 

navrhnutých 20 000 eur na detské ihriská. Hracie prvky budú stiahnuté z ihrísk a cez zimu ich 

zamestnanci služieb budú opravovať. Zatiaľ môžu certifikáty vydávať dve organizácie, mesto 

osloví obidve.  

 Pán poslanec Kocúr uviedol, že počul, že výstavba nového bytového domu sa má presunúť na 

ihrisko Pod Kozákom. Pani primátorka uviedla, že na stretnutí v kine informovala, že mesto má 

k dispozícii dve mestské parcely na ul. Gorkého a na ul. Rybárskej. Na ul. Gorkého je detské 

ihrisko, kde sa stavať určite nebude. Ak by sa bytový dom staval na ul. Rybárskej, výstavba by 

neovplyvnila už existujúce detské ihrisko. Ďalej by sa mohol stavať aj na ul. Kollárovej, ale tam 

mesto nemá pozemky. Mesto oslovuje aj majiteľov pozemkov, aby malo mesto viac možností na 

výstavbu.     

     

24. Odpovede na interpelácie z predchádzajúceho MsZ 

 K interpeláciu ohľadom chodníkov na ul. Hviezdoslavovej pani primátorka uviedla, že je 

potrebné urobiť na práce rozpočet. Budúci rok sa plánuje minimálne opraviť výtlky. Mesto sa aj 

naďalej bude zapájať do výziev o finančné prostriedky.  

 

25. Slovo pre verejnosť 

  Pán Bálint poukázal na príspevok agentúry Transparency International, v ktorom sa píše 

o našom meste, o primátorke mesta. Opýtal sa, kto túto správu v novinách spôsobil, pretože nikde 

sa nedočítal, kto ten článok napísal. Ak je tu niekto prítomný z členov kultúrnej komisie, aby sa tu 

jasne hovorilo, ako budú fungovať mestské novinky. Dozvedel sa, že Mladí pre Sliač majú 

problémy s nástenkou komunistickej strany. Vyjadril potreby, aby sa o tom na MsZ diskutovalo.  

      Pani poslankyňa Butášová Bidleňová ako predsedníčka kultúrnej komisie odpovedala, že 

mestské novinky boli prerokované na zasadnutí kultúrnej komisii dvakrát poriadne a raz ako súčasť 

programu týkajúceho sa plánu činnosti komisie. Bol prerokúvaný štatút MN, ale hlavne redakčná 

rada. Uviedla, že redakčná rada by mala byť ako kontrolný mechanizmus, ktorý zaručuje 

objektivitu, viacnázorovú rovnosť. Redakčná rada nepíše články, tie by mala písať redakcia. Články 

by mali informovať, čo sa v meste deje, ľudia by mali byť informovaní o VZN, ktoré sa prijímajú 

na MsZ. Ďalej by to mali byť články o materských školách, školách. V rubrike očami občanov by 

mala byť zaručená objektivita tým, že článok, ktorý je publikovaný a týka sa druhej strany, tak by 

táto strana mala byť kontaktovaná a môže do uzávierky napísať reakciu na článok. Toto bolo 

cieľom zasadnutí kultúrnej komisie dať do praxe, žiaľ sa to nepodarilo.  

 Pán Bálint uviedol, že keď napíše článok, tak je on zodpovedný za jeho obsah, aj napriek tomu 

či je hanlivý, alebo nie. Poukázal na hanlivý článok, ktorý napísal bývalý primátor p. Dunčko, kde 

uviedol, že podal trestné oznámenie na jeho osobu, ktoré ani nepodal, dokonca si mesto za trestné 

oznámenie vyúčtovalo peniaze.  

 Pani poslankyňa Butášová Bidleňová uviedla, že netvrdí, že staré radničné noviny boli 

v poriadku, ale aby sa robilo také periodikum, ktoré je mesta hodné.  

 Pán Bálint sa opýtal, či sa zvažovalo o možnosti, že sa mestské novinky nebudú vydávať.   

 Pani poslankyňa Butášová Bidleňová odpovedala, že je to jedna z vecí  na zváženie, je to jedna 

z alternatív.   
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 Pani primátorka uviedla, že ju veľmi teší, že sa Sliačania konečne začali zaujímať o dianie 

v meste. Na druhej strane ju mrzí, že to niekto oznámil na Transparency International. Ak je táto 

organizácia taká transparentná, tak by očakávala, že jej aspoň pošle mail, že na internetovej stránke 

uverejňuje článok o nej. Organizácia zneužila svoje právomoci a osočuje niekoho. Na najbližšie 

vydanie novín prišlo päť článkov, čo nie sú ani dve strany. Nie si je vedomá, že by porušila zákon 

a akúkoľvek transparentnosť. Uviedla, že radničné noviny možno nepíše primátor mesta, ale ani 

jeden článok neopisuje, čo sa mestu nepodarilo, čo mesto nedostalo. Potom je možné sa rozprávať 

o transparentnosti. Transparency International to mohla riešiť úplne ináč, mohla prísť, mohla ju na 

to upozorniť a potom mohla urobiť to, čo urobila. Články písala vo svojom voľnom čase, aj vydanie 

novín bolo zabezpečené sponzorsky. Pri zostavovaní článkov do novín sa obrátila na poslancov, 

predsedov komisií, aby napísali o činnosti komisií. Ak má mesto platiť redaktorov, redakčnú radu 

a vydanie novín, je to mesto finančne náročné. Uviedla, že neprišli žiadne návrhy článkov do novín, 

všetci vedeli, kedy je uzávierka novín. Od občanov prišla len reakcia na zverejnený článok 

v minulých mestských novinkách. Pani primátorka uviedla, že nespokojnosť občanov nastala po 

vydaní kontroverzného článku, ktorý to všetko spustil. Dôvod bol ten, že si občan povedal svoj 

názor, a tak ako povedal p. Bálint, autor si musí byť vedomý následkov, ktorý ten článok prinesie. 

Myslí si, že autor článku si bol toho vedomý. Ak sa článok nepáčil určitej skupine, mohla prísť 

povedať si svoj názor. Dohodlo sa, že v najbližších novinách bude zverejnená reakcia na článok, 

ktorá aj prišla a bude zverejnená, ak sa vôbec noviny zostavia. Teraz je problém, kde mesto zoženie 

ďalšie peniaze na noviny. Tie články, ktoré zatiaľ máme, sa vydať nemôžu, lebo by to bola hanba.  

 Pán poslanec Laskavý uviedol, že pri prvotných stretnutiach poslancov padla myšlienka, aby 

bola zostavená redakčná rada, ale nikto z poslancov nechcel byť jej členom. Ďalej uviedol, že 

noviny musel niekto vydávať, vydávala ich pani primátorka, lebo ako poslanci nič nespravili preto, 

aby bola redakčná rada.  

 Pani primátorka uviedla, že neexistuje žiadne písomné vzdanie sa členov bývalej redakčnej 

rady. Z jej pohľadu, je osobne na seba hrdá, keď Transparency International môže vytiahnuť na jej 

osobu akurát len to, že píše mestské noviny nášho mesta, neporušila žiadny zákon ani žiadny 

predpis. Uviedla, že naše mesto je ozaj transparentné.        

 Pán Petroch uviedol, že kompetencie MsZ sú taxatívne vymenované v zmysle zákona 

o obecnom zriadení. To, čo nie je v kompetencii MsZ, rieši starosta. Pokiaľ ide o vydávanie 

mestských novín, primátor má plnú kompetenciu na ustanovenie a kreovanie členov redakčnej rady 

a tiež vydávať noviny.  

 Pani poslankyňa Butášová Bidleňová uviedla, že mesto by malo zabezpečiť podmienky na 

vydávanie mestských novín. Nedostatok článkov je v dôsledku toho, že nie je redakčná rada a 

redakcia. Podľa Transparency International najväčším problémom nie je to, že nie je o čom 

informovať, ale o tom, kto informuje. Je tu potreba nezávislého redaktora. O tejto veci sa hovorilo 

na kultúrnej komisii, kde pani primátorka uviedla, že je to pre ňu viac času, pretože redaktor pošle 

otázky, na ktoré sa odpovedá, potom redaktor pošle text na schválenie pred uzávierkou. Pani 

poslankyňa uviedla, že pani primátorka uviedla, že keď s tým nebude súhlasiť, noviny nevyjdú. Je 

tu potreba redakcie, ktorá má skúsenosti s písaním článkov, ktorá rešpektuje tlačový zákon, etický 

kódex novinára. To, že je potrebná redakčná rada, sa ukazuje z praxe. V novinách bude samozrejme 

miesto vyhradené pre články primátora. Keď dala takéto stanovisko nezávislá organizácia, tak asi 

by bolo na mieste si z toho niečo zobrať.  

 Pani primátorka uviedla, že by si niečo zobrala vtedy, keby sa správali tak, ako to hlásajú. Keď 

dali stanovisko bez toho, aby ju čo len informovali, alebo ju požiadali. Organizáciu považuje za  

nezávislú, preto je presvedčená, že ich niekto poslal a niekto si ich objednal, oni sami neprišli na 

Sliač. Aj predchádzajúce noviny písala sama. Uzávierka novín bola v júni, aj o tom informovala, že 

v júli majú vyjsť noviny, nikto ani kultúrna komisia sa neopýtal, prečo noviny nevyšli. Keby bol 

záujem a komisia by si plnila svoj účel, mohli sa noviny článkami naplniť. Ale vzhľadom, že to tak 

nebolo, tak to urobila ona. Uviedla, že predseda kultúrnej komisie sa má zaujímať o mestské 
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noviny. Pani primátorka ukončila diskusiu s tým, že ju niekto osočil bez toho, aby jej dal slovo. 

Z jej pohľadu išlo o úplne zbytočnú aktivitu. Keby prišli z organizácie Transparenty International za 

ňou, mohli si k tomu sadnúť a komunikovať. Uviedla, že organizácia vie len dehonestovať človeka 

bez toho, aby sa k tomu človek vyjadril.  

 Pán Bálint uviedol, že chce, aby vychádzali mestské novinky, aby mohol prispievať článkami 

do novín. Ďalej navrhol, aby raz za pol roka bola zverejnená aktivita poslancov za jednotlivé 

obvody v meste, ako poslanci prispievajú k rozvoju a rozkvetu mesta svojimi pripomienkam 

a návrhmi.          

  

26. Záver 

 Pani primátorka ukončila zasadnutie MsZ o 21:00 hod. a poďakovala poslancom a všetkým 

prítomným za účasť na zasadnutí. 

 

       Ing., Mgr. et Mgr. Ľubica Balgová 

        primátorka mesta 

 

 

 

 

Bc. Michaela Mašurová, zapisovateľka 

 

Ing. Jozef Žabka, prednosta MsÚ                      ............................................... 

  

Overovatelia zápisnice : 

 

Mgr. Sáša Butášová Bidleňová, overovateľ       ............................................... 

 

Ing. Robert Urbanec, overovateľ                        ............................................... 
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Príjmová časť

Pred zmenou Zmena Po zmene

227 663,28 20 373,32 248 036,60

312012 S3 -11 284,66 11 284,66 0,00

-11 424,00 19 000,00 7 576,00

-18 300,00 18 300,00 0,00

-2 056,24 2 056,24 0,00

-363,04 363,04 0,00

-1 214,88 1 214,88 0,00

-9 414,95 4 500,00 -4 914,95

171 657,78 1 500,00 173 157,78

345 263,29 78 592,14 423 855,43

4 640 075,61 78 592,14 4 718 667,75

 

Program Názov Zdroj FK Pred zmenou Zmena Po zmene

5.2.2. Prevádzka  (odp.hosp.) 41 0510 0,00 4 500,00 4 500,00

7.3.1. ZŠ A.Sládkoviča-prevádzka 41 09211 0,00 14 882,00 14 882,00

7.3.1. ZŠ A.Sládkoviča-prevádzka 41 09211 0,00 5 491,32 5 491,32

5.2.2. Prevádzka  (odp.hosp.) 41 0510 17 520,32 -5 238,46 12 281,86

7.3.1. ZŠ A.Sládkoviča-prevádzka 41 09211 0,00 5 238,46 5 238,46

15.1. DSS 111 0660 611 -38 686,18 11 284,66 -27 401,52

15.2. DSS-vrátené fin.zábezpeky 41 0660 1 000,00 -1 000,00 0,00

15.1. DSS-ostatné príplatky 41 0660 -10 618,94 1 000,00 -9 618,94

7.3.2.
ZŠ A.Sládkoviča-prevádzka 

ŠJ
41 09211 630 0,00 1 701,00 1 701,00

5.2.2.
odpadové hospodárstvo-

prevádzka
43 0510 0,00 17 299,00 17 299,00

1.3.2. Správa MSÚ 46 0111 1 490,00 -1 490,00 0,00

13.8.2.
Projekty podporované zo 

ŠR
46 0320 705,47 -705,47 0,00

 

13.8.1. Projekty podporované z EÚ 46 0443 21 470,43 -11 671,80 9 798,63

9.2. Mestský mobiliár 46 0111 0,00 2 300,00 2 300,00

7.4. ZUŠ 46 0950 0,00 6 000,00 6 000,00

7.6. Rezerva školstva 41 0950 18 595,00 -1 362,44 17 232,56

7.3.2. ZŠ prevádzka 41 09211 1 365,49 1 362,44 2 727,93

12.4. Správa a údržba cintorínov 46 0620 0,00 5 567,27 5 567,27

14.2. Správa bytov-licencie 41 0660 1 000,00 -1 000,00 0,00

15.1. DSS-mzdy a odvody 41 0660 -3 468,50 1 000,00 -2 468,50

5.2.2.
Odoadové hospodárstvo- 

príplatky
41 0510 17 520,32 -1 645,00 15 875,32

5.2.2.
Odoadové hospodárstvo- 

odchodné
41 0510 -1 645,00 1 645,00 0,00

1.3.1. Správa MSÚ 1AC1 0111 -1 523,76 1 523,76 0,00

1.3.1. Správa MSÚ 1AC1 0111 -532,48 532,48 0,00

1.3.1. Správa MSÚ 1AC2 0111 -268,96 268,96 0,00

1.3.1. Správa MSÚ 1AC2 0111 -94,08 94,08 0,00

1.3.1. Správa MSÚ 3AL1 0111 -314,64 314,64 0,00

1.3.1. Správa MSÚ 3AL1 0111 -900,24 900,24 0,00

1.3.1. Správa MSÚ 46 0620 5 567,27 1 500,00 7 067,27

28 181,52 60 292,14 88 473,66

4 640 075,61 60 292,14 4 700 367,75

0,00 18 300,00 18 300,00

rozpočet 2019 výdavky spolu : sumár výdavkov za schválený rozpočet 2019 a po zmene 

rozpočet 2019 rozdiel medzi príjmami a výdavkami spolu : rozdiel medzi príjmami a výdavkami celkom, t.j. prebytok/schodok spôsobený týmto RO

611 preúčtovanie prijtých grantov na výdavkové položky

717002 použitie RF na opravu havarijného stavu domu smútku

spolu : 

611 preúčtovanie prijtých grantov na výdavkové položky

611 preúčtovanie prijtých grantov na výdavkové položky

620 preúčtovanie prijtých grantov na výdavkové položky

642013 dofinancovanie nákladov na odchodné zamestnanca 

611 preúčtovanie prijtých grantov na výdavkové položky

620 preúčtovanie prijtých grantov na výdavkové položky

633018 zníženie výdavkov na licencie na správe bytov za účelom dofinancovania odstupného v DSS

642012 dofinancovanie odstupného v DSS 

612001 zníženie výdavkov na kompostárni a dofinancovanie nákladov na odchodné zamestnanca 

713004 zmena účelu použitia RF na nákup formátovacej píly

710 dotácia ZUŠ na odstránenie havarijného stravu budovy a priestorov

717002 zmena účelu použitia RF na opravu chodníka pri dome smútku

637
navýšenie dotácie pre ZŠ na  dofinancovanie spoluúčaasti 5% k nenávratnej dotácii z MPSVaR pre ZŠ 

(827,44€+535,-€)

714001 zmena účelu použitia RF na nákup formátovacej píly

717002 zmena účelu použitia RF na nákup formátovacej píly

717001
zmena účelu použitia RF na nákup formátovacej píly (104,53€) + na odstránenie havarijného stavu budovy ZUŠ 

(6000,-)+5567,27€ na opravu chodníka pri dome smútku (12.4.)

dofinancovanie miezd v DSS z navýšeného transferu  (PK pre DSS)

819002 presun fin.prostriedkov z vrátených fin. zábezpek klientov DSS na mzdové príplatky v DSS

612002 dofinancovanie  výdavkov na mzdové príplatky v DSS

713004 navýšenie výdavkov na nákup kosačky 

637031 dotácia ZŠ na úroky z omeškania pri náhrade mzdy (platobný rozkaz - Mgr. Nemec)

612001
zníženie čiastky na príplatky (kompostáreň) na dofinancovanie dotácie pre ZŠ na úhradu odvodov z náhrady 

mzdy pre Mgr. Nemca (zo 14.882,-€)

620 účelová dotácia ZŠ na úhradu odvodov zamestnávateľa z náhrady mzdy Mgr. Nemca  (zo 14.882,-€)

Výdavková časť :

EK Komentár

637031 navýšenie výdavkov na na úhradu pokuty za komunálny odpad

637009 dotácia ZŠ na náhradu mzdy (platobný rozkaz - Mgr. Nemec)

spolu : sumár príjmov

rozpočet 2019 príjmy spolu : 

príjmy z poplatkov za zber KO 41 133013 navýšenie príjmovej časti rozpočtu  o nad rozpočet zaplatené poplatky za komunálny odpad

Finančná operácia 46 454 použitie RF na opravu havarijného stavu domu smútku

použitie časti výnosu z podielových daní na navýšenie dotácie pre ZŠ 20.373,32€  na náhradu mzdy (14.882,-€) 

+ úroky z omeškania (5.491,32€) 

granty -Úspešne na trhu práce 1AC2 312001 zaúčtovanie príjmov z grantov

granty -Úspešne na trhu práce 3AL1 312002 zaúčtovanie príjmov z grantov

Príjmové finančné operácie           111 322001 zapojenie dotácie z UPSVR na rozvoj športu do príjmov (FUN ZÓNA)

granty -Úspešne na trhu práce 1AC1 312001 zaúčtovanie príjmov z grantov

Mesto Sliač Príloha č. 1

Spis č. 

NÁVRH ROZPOČTOVÉHO OPATRENIA č. 7/2019
Záznam č. 

navýšenie kapitálových výdavkov na nákup škrabky na zemiaky 

641006
požitie rezervy školstva na dofinancovanie spoluúčaasti 5% na nenávratnej dotácii z MPSVaR pre ZŠ 

(827,44€+535,-€)

Príjmové finančné operácie           111 navýšenie  príjmov z PK pre DSS na krytie mzdových nákladov v DSS

Príjmové finančné operácie           43 233001 navýšenie  kapitálových príjmov z predaja pozemkov 

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

zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 

Názov Zdroj EK
Komentár

Príjmové finančné operácie           41 111003
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     Príloha č.2 

K bodu č. 14 VZN 08/2019 o miestnych daniach- schválenie 

 

Predkladá: Eva Výbohová, referent pre miestne dane a poplatky  

 

Dôvodová správa:  

 

Z dôvodu plánovaných investícií v meste Sliač, ako je vybudovanie odstavných parkovacích plôch, 

údržba chodníkov, rekonštrukcie ciest, úprava vnútroblokových priestorov, investície do rozvoja 

cestovného ruchu, správca dane navrhuje zvýšenie sadzieb pre všetky druhy stavieb, sadzieb za 

byty a nebytové priestory, za verejné priestranstvo a za ubytovanie.  

Na legislatívnej komisii konanej dňa 22.11.2019 bolo prerokované, že z dôvodu lepšej prehľadnosti 

sa pôvodné VZN 08/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady  nahradí dvomi všeobecne záväznými nariadeniami (ďalej len „VZN“) 

a to VZN 08/2019 o miestnych daniach a VZN 09/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady. Vo  VZN 08/2019 o miestnych daniach na návrh p. Výbohovej bol 

zrušený článok 8 a jeho pôvodný odsek 1 bol presunutý do článku 13 Spoločné ustanovenia ako 

ods.2. 

V termíne stanovenom na pripomienkovanie (od 12.11.2019 do 21.11.2019) neboli doručené ku 

tomuto VZN žiadne pripomienky. 

 

Vo VZN 08/2019 sú všetky sadzby za miestne dane uvedené v prílohe č. 1, ktorá je jeho  

neoddeliteľnou súčasťou. 

 

Vo VZN 08/2019 boli navrhnuté viaceré zmeny oproti VZN 24/2018, ktoré toto VZN 

nahrádza. 

 

1. zmeny ku článku 1 

 
pôvodné znenie: 

 

1. Článok 1 

 Základné ustanovenia 

 ods.1  
1) Mestské zastupiteľstvo v Sliači podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov  rozhodlo, že v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon“)  zavádza  s účinnosťou od 1. januára 2019  tieto miestne dane: 

 
a) daň z nehnuteľností, 

b) daň za psa, 

c) daň za užívanie verejného priestranstva, 

d) daň za ubytovanie, 

e) daň za predajné automaty, 

f) daň za nevýherné hracie prístroje.   

 
2) Mesto Sliač na svojom území   ukladá    miestny poplatok   za  komunálne  odpady  a  drobné  

stavebné  odpady (ďalej len „poplatok“). 

 
3) Toto Všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania miestnych daní 

a poplatku na území mesta Sliač v zdaňovacom období roku 2019.  
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4) Zdaňovacím obdobím miestnych daní  uvedených v Článku 1 ods.1 písm. a), b), e) a f), a poplatku 

uvedeného v Článku 1 ods.2  je kalendárny rok. 

         

navrhované znenie: 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

Toto VZN  upravuje jednotlivé druhy miestnych daní, jednotlivé sadzby miestnych daní, vznik 

a zánik povinnosti platenia, ďalej ustanovuje ohlasovaciu povinnosť o vzniku a zániku daňovej 

povinnosti, splatnosť, úľavy a oslobodenie od platenia miestnych daní, spôsob, formu a miesto pre 

zaplatenie miestnych daní ako aj ďalšie náležitosti vyberania miestnych daní na území mesta Sliač. 

ods.1 doplnené: 

Druhy miestnych daní  

1. Mesto Sliač ukladá na spravovanom území, ktorým je celé územie mesta Sliač tieto miestne 

dane: 

a)  daň z nehnuteľností, 

b) daň za psa, 

c) daň za užívanie verejného priestranstva, 

d) daň za ubytovanie, 

e) daň za predajné automaty, 

f) daň za nevýherné hracie prístroje, 

 

2. Zdaňovacím obdobím miestnych daní okrem daní za užívanie verejného priestranstva a daní 

za ubytovanie je kalendárny rok. 

   zrušený odsek 2 a 3 (týkali sa poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady). 

 

2.  zmeny ku článku 5 

 

V zmysle zákona 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady § 104g (prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 

2013 ods.3) platí prechodné ustanovenie: 

 

 Ak je najvyššia sadzba dane zo stavieb ustanovená správcom dane na zdaňovacie obdobie 

roku 2013 väčšia ako 10-násobok najnižšej dane zo stavieb, správca dane zosúladí tento 

násobok s §12 ods. 2 najneskôr pri určení sadzieb dane zo stavieb na zdaňovacie obdobie 

roku 2024, pričom násobok ustanovený správcom dane na príslušné zdaňovacie obdobie  

nesmie byť vyšší ako násobok ustanovený správcom dane na zdaňovacie obdobie 

predchádzajúce tomuto zdaňovaciemu obdobiu. 

 

To znamená, že už v roku 2023 musí byť tento rozdiel podľa zákona medzi najnižšou 

a najvyššou sadzbou dane zo stavieb upravený. Na základe tohto predbežného opatrenia správca 

dane navrhuje tento rozdiel upraviť už v nasledujúcom zdaňovacom období od 01. januára  2020.  

Správca dane ruší od 01. januára 2020  príplatky pri viacpodlažných stavbách za každé ďalšie 

podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.  

 

 

Článok 5 

Daň zo stavieb 
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Sadzba dane zo stavieb .  

 

pôvodné znenie: 
1) Správca dane pre všetky stavby na území mesta Sliač, ktoré sú predmetom dane zo stavieb, určuje ročnú 

sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m² zastavanej plochy:          

 a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú  

    doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu     0,170 €/m2,  

b) stavby na pôdohospodársku produkciu     0,300 €/m2,  

c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu     0,600 €/m2,  

d) samostatne stojace garáže       0,450 €/m2, 

e) stavby hromadných garáží       0,450 €/m2, 

f) stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou   0,450 €/m2,  

g) priemyselné stavby        1,050 €/m2,  

h) stavby na podnikanie       2,070 €/m2,  

i) ostatné stavby         1,500 €/m2.  

 
2) Pri viacpodlažných stavbách podľa Článku 5 ods. 1 písm. a), c) tohto ustanovenia správca dane    

určuje príplatok za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia  0,03 €/m2. 

 
3) Pri viacpodlažných stavbách podľa Článku 5 ods.1 písm. b), g), h) a i) tohto ustanovenia správca dane 

určuje príplatok za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia  0,33 €/m2. 

 

 

navrhované znenie: 

 
1. Sadzby dane zo stavieb sú uvedené v prílohe č.1 tohto VZN a táto príloha je jeho 

neoddeliteľnou súčasťou. 

 
2. Pri viacpodlažných stavbách správca dane neurčuje príplatok za každé ďalšie podlažie okrem 

prvého nadzemného podlažia. 

 

V Článku 5 zrušený ods. 3 

 

 

3. zmeny ku článku 6 

 
Článok 6 

Daň z bytov 

Sadzba dane z bytov 

 

pôvodné znenie: 
1) Správca dane na území mesta Sliač  určuje ročnú sadzbu dane z bytov  0,220 € za   každý aj 

začatý m² podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru nachádzajúceho sa v bytovom dome. 

 

navrhované znenie: 

 

1. Sadzby dane z bytov a nebytových priestorov sú uvedené v prílohe č.1 tohto VZN 

a táto príloha je jeho neoddeliteľnou súčasťou. 
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4. zmeny ku článku 7 

 

       Článok 7 

       Oslobodenie a zníženie dane z nehnuteľností 

 

doplnený odsek 1) 

 

navrhované znenie: 

 
1. Mesto Sliač ustanovuje, že od dane z pozemkov sú oslobodené 

a) pozemky na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky, 

b) pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave, 

c) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami, 

d) pozemky, ktorých hospodárske využívanie je obmedzené vzhľadom na  podkopanie, na rokliny, 

výmole, vysoké medze s kroviskami alebo kamením 

 

zrušený odsek 3   

 

5. zmeny ku pôvodnému článku 8 

 

      pôvodný ods. 1 v článku 8 bol presunutý do článku 13 Spoločné ustanovenia ods.2 

 

6. zmeny ku článku 8 

  

 Vo VZN 24/2018  pôvodný článok 9 je  vo VZN 08/2019  je článok 8 

 

  Článok 8 

     Daň za psa 

 doplnený ods. 10 a11 

 

 navrhované znenie: 

 

10. Správca dane po preukázaní úhrady dane za psa za aktuálne zdaňovacie obdobie vydá 

daňovníkovi v kancelárii 1. kontaktu na MsÚ Sliač vrecká na exkrementy. Pre psov 

s poplatkom 35,00 € v počte  350 ks a pre psov so zníženým poplatkom o 25,00 €   

v počte 100 ks.  Pre psy oslobodené od poplatku vrecká na exkrementy nebudú vydávané. 
 

11. Daňovník je povinný prevziať si u správcu dane registračnú známku, ktorou je povinný označiť 

svojho psa, ktorý je predmetom dane za psa. Stratu známky je daňovník povinný ohlásiť 

správcovi dane do 15 dní, ktorý na základe ohlásenia vydá náhradnú registračnú známku za 

úhradu nevyhnutných nákladov vo výške 1,30 EUR. 

    

7.  zmeny ku článku 9 

 
         Článok 10 prečíslovaný na článok 9 

   Článok 9 

        Daň za užívanie verejného priestranstva 

 

  zmena v ods. 4, 7 a 9 

 

  v ods. 4 zrušené písm. e) 
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 pôvodné znenie: 

4) Osobitným  užívaním  verejného  priestranstva  sa podľa tohto VZN rozumie:  

a) umiestnenie 

zariadenia cirkusu, lunaparku, a iných atrakcií,   

b) umiestnenie stavebného zariadenia, skládky materiálov všetkého druhu, 

veľkokapacitných kontajnerov, lešenia a iných zariadení a materiálov, 

c) prechodné  alebo dlhodobé umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, 

d) poskytovanie dočasných reštauračných služieb, 

e) umiestnenie (skladovanie) palivového dreva. 

 

Za dlhodobé užívanie verejného priestranstva sa pre účely tohto VZN rozumie obdobie 

dlhšie ako 30 dní. 

navrhované znenie: 

1. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa podľa tohto VZN rozumie: 

a) umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, 

b) umiestnenie stavebného zariadenia, skládky materiálov všetkého druhu, veľkokapacitných 

kontajnerov, lešenia a iných zariadení a materiálov, palivového dreva, 

c) prechodné alebo dlhodobé umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, 

d) poskytovanie dočasných reštauračných služieb. 

Za dlhodobé užívanie verejného priestranstva sa pre účely tohto VZN rozumie obdobie dlhšie ako 

90 dní. 

 

v ods. 7 zmena sadzieb   

 

pôvodné znenie: 

1) Správca dane ustanovuje nasledovnú sadzbu dane  za užívanie  verejného priestranstva za    

každý aj začatý m2  osobitne užívaného verejného priestranstva a  každý aj začatý deň 

nasledovne: 

 

a) umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií                                       40,00 €/deň, 

b)  umiestnenie stavebného zariadenia, skládky materiálov všetkého druhu, veľkokapacitných 

kontajnerov, lešenia a iných zariadení a materiálov              0,20 

€/m²/deň, 

c) prechodné umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb 

( reklamné a propagačné akcie, prezentácie firiem, komerčné akcie a pod.) 

                               5,00 €/m²/deň, 

d) poskytovanie dočasných reštauračných služieb (terasy, záhradné sedenie a pod.) 

                                                                                                                                 0,07 

€/m²/deň, 

e) umiestnenie ( skladovanie)  palivového dreva                         0,02 €/m²/deň, 

f) prechodné užívanie verejného priestranstva za iným účelom ako je špecifikované v článku 10 

v odst.6 písm. a) až f)                                                                                         5,00 

€/m²/deň, 

g) dlhodobé užívanie verejného priestranstva za iným účelom ako je špecifikované v článku 10 

v odst.6 písm. a) až f)                                                                                        0,20 

€/m²/deň. 
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Sadzba podľa článku 10  ods. 6 písm. f) vo výške 0,02 €/m2 platí len do plochy 7 m2. Inak platí 

sadzba podľa  článku 10  ods. 6 písm. c) vo výške 0,20 €/m2. 

navrhované znenie: 

 

7. Sadzby dane za užívanie verejného priestranstva sú uvedené v prílohe č.1 tohto VZN 

a táto príloha je jeho neoddeliteľnou súčasťou 

v ods. 9 zmena – doplnený text 

pôvodné znenie: 

9) Daňovník je povinný písomne oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného 

priestranstva  správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.  

navrhované znenie: 

  9.  Daňovník je povinný písomne oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného 

priestranstva správcovi dane na predpísanom tlačive, ktoré vydáva správca dane najneskôr 

v deň vzniku daňovej povinnosti. Správca dane musí osobitné užívanie verejného 

priestranstva odsúhlasiť. 

 

Doplnený ods. 13.: 

 

13.  Daň za užívanie verejného priestranstva sa neplatí za: 

a) kultúrnu a športovú akciu usporiadanú bez vstupného, 

b) akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely, 

c) za predajné zariadenia a zariadenia určené na poskytovanie služieb, ak sa na ich 

umiestnenie na verejnom priestranstve vydalo stavebné povolenie alebo kolaudačné 

rozhodnutie (mesto uzavrie nájomnú zmluvu o prenájme pozemku). 

 

7) zmeny ku článku 10 

 
         Článok 11 prečíslovaný na článok 10 

 
Článok 10 

Daň za ubytovanie 

 

v ods.1 – doplnený text 

       pôvodné znenie: 
1) Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759 Občianskeho 

zákonníka v ubytovacom zariadení (ďalej len „zariadenie“), ktorým je hotel, motel, botel, hostel, 

penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, ubytovacie zariadenie prírodných liečebných kúpeľov 

a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, 

kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome a v rodinnom dome alebo v stavbe 

slúžiacej na viaceré účely. 

 

navrhované znenie: 

1. Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759 Občianskeho 

zákonníka v ubytovacom zariadení (ďalej len „zariadenie“), ktorým je hotel, motel, botel, hostel, 

penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných 
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liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu 

rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome a 

v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely. 

     ods. 4 zmena sadzby: 

 

pôvodné znenie: 

4.  Sadzba dane  je 0,60 € na osobu a prenocovanie. 

 

navrhované znenie: 

4. Sadzba dane z ubytovania je uvedená v prílohe č.1 tohto VZN a táto príloha je jeho 

neoddeliteľnou súčasťou. 

zmena ods. 9 a 10 

pôvodné znenie: 

1) Platiteľ dane je povinný najneskôr do 15 dní po uplynutí posledného dňa kalendárneho 

mesiaca podať mestu na predpísanom tlačive hlásenie o počte prechodne ubytovaných 

fyzických osôb, počte prenocovaní a o výške vybratej dane za ubytovanie za uplynulý 

mesiac. 

 

2) Platiteľ dane je povinný najneskôr do konca mesiaca nasledujúcom po mesiaci,  za ktorý 

podal hlásenie o počte prechodne ubytovaných fyzických osôb, počte prenocovaní a o výške 

vybratej dane odviesť daň bez vyrubenia na účet mesta a to bankovým prevodom alebo 

v hotovosti do pokladne Mestského úradu Sliač. Správca dane oznámi platiteľovi dane číslo 

účtu a variabilný symbol, na ktorý je možné daň odviesť pri podaní hlásenia o počte 

prechodne ubytovaných fyzických osôb. 

 

navrhované znenie: 

1) Platiteľ dane je povinný najneskôr do 15 dní po uplynutí posledného dňa kalendárneho 

mesiaca podať mestu na predpísanom tlačive oznámenie o počte prechodne ubytovaných 

fyzických osôb, počte prenocovaní a o výške vybratej dane za ubytovanie za uplynulý mesiac. 
Pri osobách oslobodených od dane za ubytovanie: deti do 3 rokov – dátum narodenia, pri osobách, 

ktoré majú poskytnuté  zníženie dane: držitelia  preukazu (ZŤP alebo ZŤP/S) - číslo preukazu. 

 

2) Platiteľ dane je 

povinný najneskôr do konca mesiaca nasledujúcom po mesiaci,  za ktorý podal oznámenie o 

počte prechodne ubytovaných fyzických osôb, počte prenocovaní a o výške vybratej dane 

odviesť daň bez vyrubenia na účet mesta a to bankovým prevodom alebo v hotovosti do 

pokladne Mestského úradu Sliač. Správca dane oznámi platiteľovi dane číslo účtu a variabilný 

symbol, na ktorý je možné daň odviesť pri podaní hlásenia o počte prechodne ubytovaných 

fyzických osôb. 
 

doplnený ods.11 

 

11) Od dane za ubytovanie sú oslobodené deti do 3 rokov. Držitelia preukazu fyzickej osoby 

s ťažkým zdravotným postihnutím  alebo držitelia  preukazu fyzickej osoby s ťažkým 

zdravotným postihnutím so sprievodcom (ZŤP alebo ZŤP/S) majú zníženie dane  vo výške 

50%.  
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8) zmeny ku článku 11 

 
      Článok 12 prečíslovaný na článok 11 

 

     Článok 11 

       Daň za predajné automaty 

 

zmena textu odsek 6 

 

pôvodné znenie: 

6) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od 

vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú 

časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová 

povinnosť. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to 

oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca 

dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň 

zaplatená.  

    Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí 

osobne alebo doporučeným listom správcovi dane. Písomné oznámenie pri vzniku daňovej 

povinnosti obsahuje identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu predajného automatu, 

miesto prevádzkovania, sortiment predávaného tovaru. Písomné oznámenie pri zániku 

daňovej povinnosti obsahuje identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu predajného 

automatu, miesto doterajšieho prevádzkovania. 

navrhované znenie: 

6) Daňovník je povinný správcovi dane oznámiť dátum umiestnenia a demontovania predajného   

automatu v termíne do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala podaním daňového priznania 

v zmysle zákona. 

 

9)  zmeny ku článku 12 

 
       Článok 13 prečíslovaný na článok 12 

   Článok 12 

               Daň za nevýherné hracie prístroje 

 

 

pôvodné znenie: 

6) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní 

od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo 

pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla 

daňová povinnosť. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia 

a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej 

povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho 

obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.  

Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným oznámením, ktoré doručí 

osobne alebo doporučeným listom správcovi dane.. Písomné oznámenie pri vzniku daňovej 

povinnosti obsahuje identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu nevýherného hracieho 

prístroja, miesto prevádzkovania. Písomné oznámenie pri zániku daňovej povinnosti 

obsahuje identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu nevýherného hracieho prístroja, 

miesto doterajšieho prevádzkovania. 
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navrhované znenie: 

6) Daňovník je povinný správcovi dane oznámiť dátum umiestnenia a demontovania nevýherného 

hracieho prístroja v termíne do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala podaním daňového 

priznania v zmysle zákona. 

 

 

11. zmeny ku článku 13 

 
     Článok 13 

     Spoločné ustanovenia 

 

        Presunutý bod č.2 zo zrušeného článku č 8  

  
1. Správu miestnych daní  vykonáva Mesto Sliač prostredníctvom primátora mesta a poverených 

zamestnancov mesta.  

2. Správca dane ustanovuje, že daň do výšky 3,00 € nebude vyrubovať 

 

Navrhované zmeny sadzieb v tomto VZN boli predložené na finančnej  komisii dňa 23.10.2019 

zmeny boli po prerokovaní komisiou  do návrhu VZN zapracované. Komisia s predloženým 

návrhom súhlasí a odporúča ho prerokovať a schváliť.  

 

Príloha č.1 

 

1. Sadzby dane z pozemkov 

 Správca dane ustanovuje ročnú sadzbu dane z pozemkov na území mesta Sliač vo výške: 

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty 0,45%, 

b) záhrady           1,40%, 

c) zastavané plochy a nádvorie, ostatné plochy    1,40%, 

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb 

     ostatné hospodársky využívané vodné plochy    0,45%, 

 e) stavebné pozemky        2,00%.  

 

2. Sadzby dane zo stavieb 

  Správca dane pre všetky stavby na území mesta Sliač, ktoré sú predmetom dane zo stavieb, 

určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m² zastavanej plochy:  

a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú 

 doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu    0,210 €/m², 

b) stavby na pôdohospodársku produkciu     0,350 €/m², 

c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu     0,650 €/m², 

d) samostatne stojace garáže       0,500 €/m², 

e) stavby hromadných garáží       0,500 €/m², 

f) stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou   0,500 €/m², 

g) priemyselné stavby       1,200 €/m², 

h) stavby na podnikanie       2,100 €/m², 

i) ostatné stavby        1,700 €/m². 

3. Sadzba dane z bytov  
 

Správca dane na území mesta Sliač určuje ročnú sadzbu dane z bytov       0,270 €/m² za každý aj 

začatý  m² podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru nachádzajúceho sa v bytovom dome. 
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4. Sadzba dane za psa 

 

Ročná sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je 35,00 €. 

 

5. Sadzby dane za užívanie verejného priestranstva 

Správca dane ustanovuje nasledovnú sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva za každý 

aj začatý m² osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň nasledovne: 

 

a) umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií 1,00 €/m²/deň, 

b) umiestnenie stavebného zariadenia, skládky materiálov všetkého druhu, 

veľkokapacitných kontajnerov, lešenia a iných zariadená a materiálov, palivového dreva

        0,20 €/m²/deň, 

 

c) prechodné umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb (reklamné a propagačné akcie, 

prezentácie firiem, komerčné akcie a pod.)  5,00 €/m²/deň, 

 

d) poskytovanie dočasných reštauračných služieb (terasy, záhradné sedenie a pod.) 

                     0,10 €/m²/deň, 

e) prechodné užívanie verejného priestranstva za iným účelom ako je špecifikované 

v článku 10 odst. 7 písm. a) až d)     5,00 €/m²/deň, 

 

f) dlhodobé užívanie verejného priestranstva za iným účelom ako je špecifikované v článku 

10 odst. 7 písm. a) až d)     0,20 €/m²/deň. 

 

6. Sadzba dane za ubytovanie 

Sadzba dane za ubytovanie je 1,00 € na osobu a prenocovanie. 

7. Sadzba dane za predajné automaty 

Sadzba dane je 33,00 € za jeden predajný automat a kalendárny rok. 

8. Sadzba dane za nevýherné hracie prístroje 

Sadzba dane je 66,00 € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok. 

 

Návrh na uznesenie:  

 

MsZ schvaľuje  

VZN 08/2019 o miestnych daniach  

V Sliači, 26. novembra 2019 
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  Príloha č.3 

K bodu č. 15 VZN 09/2019 o  miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady - schválenie 

 

Predkladá: Eva Výbohová, referent pre miestne dane a poplatky  

 

Dôvodová správa 

 

Na legislatívnej komisii konanej dňa 22.11.2019 bolo prerokované, že z dôvodu lepšej prehľadnosti 

sa pôvodné VZN 08/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady  nahradí dvomi všeobecne záväznými nariadeniami (ďalej len „VZN“) 

a to VZN 08/2019 o miestnych daniach a VZN 09/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady. 

 

V termíne stanovenom na pripomienkovanie (od 12.11.2019 do 21.11.2019) neboli doručené ku 

tomuto VZN žiadne pripomienky. 

 

       Správca daní a poplatkov po porovnaní celkových nákladov za likvidáciu komunálneho odpadu 

a drobného stavebného odpadu s poplatkami vyrubenými za komunálny odpad a drobný stavebný 

odpad za predchádzajúce obdobia vykazoval stratu. (v roku 2018 – predstavovala  7340,32,- EUR, v 

roku 2019 - predstavovala  - 14132,56 EUR) V roku 2019 sa zvyšoval poplatok za uskladnenie 

komunálneho odpadu na skládku. Pre mesto Sliač konkrétne zo 4,98 EUR za tonu na 7,- EUR za 

tonu. Pri predpoklade, že nám ostane tá istá výška úrovne triedenia ako sme mali vypočítanú pre rok 

2019 poplatok sa nám zo zákona  (330 NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky zo 6. 

novembra 2018, ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti 

súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov) zvýši  pre rok 2020  zo 7,- 

EUR na 12,-EUR za tonu komunálneho odpadu uskladneného na skládku. To znamená, že pri 

predpokladanom rovnakom množstve vyvezeného komunálneho odpadu na skládku ako za 

predchádzajúce obdobie sa nám náklady len za poplatok navýšia najmenej o 5590,43 EUR. Je 

potrebné zohľadniť ešte skutočnosť, že terajšia zberová spoločnosť Waste transport, a.s. Marius  

Pedersen, nám vypovedala zmluvu o vykonávaní prác uzavretej podľa §269 ods. 2 zák. č. 513/91 

Z.z. Obchodný zákonník v spojení so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch k 30.01.2020.   Na 

základe výberového konania od udaného dátumu bude mať mesto Sliač novú vysúťaženú 

spoločnosť v oblasti nakladania s  odpadmi na území mesta Sliač. Nedá sa predpokladať aká bude  

nová výška nákladov za tieto služby, ale je vysoko pravdepodobné, že bude vyššia ako doteraz.   Na 

základe tohto predpokladu mesto Sliač ako správca poplatkov za komunálny odpad a drobný 

stavebný odpad (ďalej len „poplatok“)navrhuje zvýšiť doterajšie sadzby u poplatníkov v článku 2 

ods. 2 písm. a). 

 

 

Z dôvodu rozčlenenia jedného návrhu VZN 08/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za   

komunálne odpady a drobné stavebné odpady, tento návrh VZN 09/2019 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady má oproti pôvodnému návrhu prečíslované články od 

čísla 1. 

1. ku článku č.1 

 

doplnený celý nový 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 
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navrhované znenie: 

 

Toto VZN  ustanovuje sadzbu miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady (ďalej aj len ako „poplatok“), v nadväznosti na zavedený zber odpadu, určuje spôsob 

vyrubenia a platenia poplatku, stanovuje podmienky pre vrátenie, zníženie a odpustenie 

poplatku . 

 

2. ku článku č.2 

 (predtým článok14) 

            Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

Doplnené odsek č.1: 

(v odseku je presne vymedzené za čo sa platí poplatok, upozorňujem, že poplatok sa neplatí za 

triedený zber: plasty, papier, sklo, kovy a VKM, tieto náklady sú hradené organizáciou 

zodpovednosti výrobcov: NATUR-PACK, a.s.) 

 

 

navrhované znenie 

 
1. Poplatok sa platí za: 

b) činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom, 

c) činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, 

d) triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť 

výrobcov, 

e) náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, 

na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, 

f) náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa §59 ods. 8 zákona č 79/2015 Z. z. 

o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

 

  doplnený odsek 3 

 navrhované znenie 

 
3. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v ods.2  a zaniká  dňom, 

ktorým táto skutočnosť zanikne. 

 

      doplnený text v odseku 7 (predtým ods.5) 

 

        pôvodné znenie 

5)  Ak viacero poplatníkov podľa ods. 1 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie 

povinnosti poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden 

z nich. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu plní 

povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka 

nesmie za iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia 

Slovenskej republiky alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, 

ktorá za iného plní povinnosti poplatníka povinná oznámiť mestu. 

 

 

navrhované znenie 

 
7. Ak viacero poplatníkov podľa ods. 2 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinnosti 

poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich. Za poplatníka, 

ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu plní povinnosti poplatníka jeho zákonný 
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zástupca, prípadne opatrovník. Pri striedavej starostlivosti rodičov po rozvode sa poplatok za dieťa 

vyrubí obidvom rodičom rovnakým dielom (ak nebolo súdom určené inak). Povinnosti poplatníka 

nesmie za iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej 

republiky alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní 

povinnosti poplatníka povinná oznámiť mestu. 

 

ku článku č.3 

Článok 3 

Určenie poplatku 

 

pôvodné znenie 

1) Výška poplatku sa určí: 

 

a) u poplatníka podľa článku 14 ods. 1 písm. a) ako súčin sadzby poplatku a počtu 

kalendárnych dní v určenom období, počas ktorých má alebo bude mať tento poplatník 

v meste trvalý alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je 

oprávnený ju užívať, 

 

b) u poplatníka podľa článku 14 ods. 1 písm. b) alebo písm. c), uplatňujúceho 

množstvový zber zmesového komunálneho odpadu, ako súčin frekvencie odvozov, sadzby 

a objemu zbernej nádoby (zberných nádob), ktorú poplatník užíva v súlade so 

zavedeným systémom zberu zmesového komunálneho odpadu, 

 

c) u poplatníka podľa čl. 14 ods. 1 písm. a), písm. b) a písm. c), uplatňujúceho množstvový 

zber drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín ako súčin sadzby poplatku 

a celkovej hmotnosti odovzdaného drobného stavebného odpadu 

 

 

navrhované znenie 

 
1. Výška poplatku sa určuje: 

 
a) u poplatníka podľa článku 2 ods. 2 písm. a) ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych 

dní v určenom období, počas ktorých má alebo bude mať tento poplatník v meste trvalý alebo 

prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať, 

b) u poplatníka podľa článku 2 ods. 2 písm. b) alebo písm. c), uplatňujúceho množstvový zber 

zmesového komunálneho odpadu, ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej 

nádoby (zberných nádob), ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu 

zmesového komunálneho odpadu, 

c) u poplatníka podľa čl. 2  ods. 2 písm. a), písm. b) a písm. c), uplatňujúceho množstvový zber 

drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín ako súčin sadzby poplatku a celkovej 

hmotnosti odovzdaného drobného stavebného odpadu. 

 

ku článku č. 4 

Článok 4 

Sadzba poplatku 

 

zmena výšky sadzby u poplatníkov uvedených v článku 2 ods. 2, písm. a) 

 

pôvodné znenie  (predtým článok 16) 

1) Sadzba poplatku je:  

a) pre poplatníka uvedeného v článku 14 ods. 1, písm. a), ktorý má v meste Sliač       trvalý 
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alebo prechodný pobyt   0,055 € za osobu a kalendárny deň,  

b) pre poplatníka uvedeného v článku 14 ods.1. písm. a), ktorý má v meste Sliač trvalý alebo 

prechodný pobyt na nedostupných miestach. 

Nedostupným miestom sa pre účely tohto nariadenia považujú nehnuteľnosti,    ktoré sú 

vzdialené od prístupových komunikácií a nie je možné odtiaľ zvážať odpad zo zberných 

nádob a nehnuteľnosti na uliciach, ktoré sú neprístupné v zimnom období (ulica M. 

Nešpora, ulica Poľovnícka, ulica Š. Záhorského 1686/45)   0,041 €  za osobu 

a kalendárny deň, 

c) pre poplatníka uvedeného v článku 14 ods. 1. písm. a), ktorý nemá v meste trvalý alebo 

prechodný pobyt a ktorý je  na území  obce oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť  

0,072 €  za osobu a kalendárny deň, 

d) pre poplatníka uvedeného v článku 14 ods. 1. písm. b) a c), v súlade s ust. § 78 ods. 4 

zákona č.582/2004 Z.z. nasledovne: 

 

v prípade zbernej nádoby s objemom 110 litrov  

 počet vývozov 1 1 2 1 

počet týždňov 1 2 1 4 

sadzba za 1 liter odpadu v 

EUR 

      

0,0170 

      

0,0240 

      

0,0170 

      

0,0280 

 

 

v prípade zbernej nádoby s objemom 240 litrov 

 počet vývozov 1 1 2 1 

počet týždňov 1 2 1 4 

sadzba za 1 liter odpadu v 

EUR 

      

0,0170 

      

0,0240 

      

0,0170 

      

0,0280 

     

  

v prípade zbernej nádoby s objemom 1100 litrov 

 počet vývozov 1 1 2 1 

počet týždňov 1 2 1 4 

sadzba za 1 liter odpadu v 

EUR 

      

0,0095 

      

0,0098 

      

0,0095 

      

0,0098 

 

e) Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín je 0,015 €  

      za kilogram. 

f)   Hodnota koeficientu pre výpočet ukazovateľa dennej produkcie odpadov je 1. 

 

 navrhované znenie 

1) Sadzba poplatku je pre konkrétneho poplatníka uvedená v prílohe č. 1 tohto VZN 

a táto príloha je jeho neoddeliteľnou súčasťou.  

 

pozn.  Nové navrhované sadzby predstavujú navýšenie cca o 25% oproti doterajším sadzbám. 

Sadzby za množstvový zber pre poplatníkov článku 14 ods. 2 písm. b) a c) a za množstvový 

zber drobného stavebného odpadu článok 16 ods.1 písm. e) ostávajú rovnaké ako 

v predchádzajúcom zdaňovacom období. 
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ku článku č. 7 

Článok 7 

 Odpustenie a zníženie poplatku 

V odseku 1. písm a) sa vypustil text povinnosť predkladať potvrdenie o štúdiu, nakoľko v zmysle  

zákona č. 177/2018 Z.z. zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže 
využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon proti byrokracii) je obec povinná tieto údaje vyhľadať v centrálnom registri študentov.  

 

pôvodné znenie 

1) Správca poplatku na základe písomnej žiadosti zníži poplatok o 50%  za obdobie, za ktoré 

poplatník predloží hodnoverné doklady, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa 

nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta Sliač,  

 

g) študentom  dennej formy štúdia na VŠ a SŠ študujúcim v SR mimo trvalého 

bydliska s výnimkou študentov denne dochádzajúcich, nárok na odpustenie 

alikvotnej časti poplatku je potrebné každoročne preukázať potvrdením o štúdiu 

a študent študujúci do vzdialenosti do 60 km od miesta svojho trvalého pobytu aj 

potvrdením o ubytovaní, 

navrhované znenie 
1. Správca poplatku na základe písomnej žiadosti zníži poplatok o 50%  za obdobie, za ktoré 

poplatník predloží hodnoverné doklady, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava 

alebo nezdržiaval na území mesta Sliač,  

a) študentom  dennej formy štúdia na VŠ a SŠ študujúcim v SR mimo trvalého bydliska s výnimkou 

študentov denne dochádzajúcich,  študenti študujúci do vzdialenosti do 60 km od miesta svojho 

trvalého pobytu musia predložiť  potvrdenie o ubytovaní, 

 

doplnený text a zapracované zmeny v ods.2. písm a), b), c) a d) 

pôvodné znenie 

1) Správca poplatku na základe písomnej žiadosti   odpustí    poplatok  za obdobie, za 

ktoré poplatník predloží hodnoverné doklady, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období 

sa nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta Sliač, 

             

a) študentom študujúcim v zahraničí, ak predložia správcovi poplatku potvrdenie 

o štúdiu, 

b) občanom pracujúcim v SR mimo trvalého bydliska, ak predložia správcovi 

poplatku nasledovné doklady – potvrdenie o ubytovaní, resp. nájomnú zmluvu, a 

doklad o zaplatení poplatku za komunálny odpad, ak poplatok  nie je zahrnutý 

v nájomnom alebo ubytovacom poplatku, 

 

c) občanom pracujúcim alebo trvale sa zdržiavajúcim v zahraničí, ak predložia 

pracovné povolenie alebo povolenie k pobytu alebo víza alebo potvrdenie od 

zamestnávateľa, prípadne agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí, 

 doklad o pobyte v zahraničí (nájomnú zmluvu uzatvorenú na obdobie v ktorom 

požaduje opustenie poplatku)  alebo potvrdenie o úhrade dane z príjmov zahraničí, 

pracovnú zmluvu len v prípade ak bola uzatvorená v období za ktoré  poplatník 

požaduje odpustenie poplatku, alebo iný hodnoverný doklad ktorý preukazuje jeho 

pobyt v zahraničí v danom zdaňovacom období, alebo oznámenie o vycestovaní do 

zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní (v súlade s § 9 zákona NR SR č. 253/1998 

Z.z. o hlásení pobytu občanov SR), 
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d) občanom prihláseným k trvalému pobytu v meste Sliač, ktorí sú prechodne 

prihlásení a trvalo bývajúci v inej obci, ktorej platia poplatok za komunálny odpad, 

ak predložia správcovi poplatku doklady preukazujúce prechodný pobyt v inej obci 

( napr. potvrdenie o prechodnom pobyte, potvrdenie obce o trvalom zdržiavaní sa 

na území tejto obce) a doklad o zaplatení poplatku  za komunálny odpad v tejto 

obci. Odpustenie poplatku sa nevzťahuje na dočasné pobyty v rekreačných 

chatách, resp. v rodinných domoch, kde poplatník platí príslušnej obci poplatok 

z titulu vlastníctva nehnuteľnosti a nie z titulu trvalého bývania v obci, 

 

 

navrhované znenie 
1. Správca poplatku na základe písomnej žiadosti   odpustí    poplatok  za obdobie, za ktoré 

poplatník predloží hodnoverné doklady, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava 

alebo nezdržiaval na území mesta Sliač, 

a) študentom študujúcim v zahraničí za celý školský rok (t.j. 10 mesiacov), ak 

predložia správcovi poplatku potvrdenie o štúdiu v zahraničí, 

 

 

b) občanom pracujúcim v SR mimo trvalého bydliska, ak predložia správcovi poplatku 

nasledovné doklady – potvrdenie o ubytovaní, resp. nájomnú zmluvu, a zároveň 

doklad o zaplatení poplatku za komunálny odpad, ak poplatok  nie je zahrnutý 

písomne v nájomnom alebo ubytovacom poplatku, 

 

c)  občanom pracujúcim alebo trvale sa zdržiavajúcim v zahraničí, ak predložia 

pracovné povolenie alebo povolenie k pobytu alebo víza alebo potvrdenie od 

zamestnávateľa, prípadne agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí, 

 doklad o pobyte v zahraničí (nájomnú zmluvu uzatvorenú na obdobie v ktorom 

požaduje opustenie poplatku)  alebo potvrdenie o úhrade dane z príjmov zahraničí, 

pracovnú zmluvu len v prípade ak bola uzatvorená v období za ktoré  poplatník 

požaduje odpustenie poplatku, alebo iný hodnoverný doklad ktorý preukazuje jeho 

pobyt v zahraničí v danom zdaňovacom období, alebo iný hodnoverný doklad 

preukazujúci, že sa v priebehu príslušného obdobia dlhodobo zdržiavajú alebo 

zdržiavali v zahraničí, 

 

d) občanom prihláseným k trvalému pobytu v meste Sliač, ktorí sú prechodne 

prihlásení a trvalo bývajúci v inej obci, ktorej platia poplatok za komunálny odpad, 

ak predložia správcovi poplatku doklady preukazujúce prechodný pobyt v inej obci 

( napr. potvrdenie o prechodnom pobyte, potvrdenie obce o trvalom zdržiavaní sa 

na území tejto obce) a zároveň doklad o zaplatení poplatku  za komunálny odpad 

v tejto obci. Odpustenie poplatku sa nevzťahuje na dočasné pobyty v rekreačných 

chatách, resp. v rodinných domoch, kde poplatník platí príslušnej obci poplatok 

z titulu vlastníctva nehnuteľnosti a nie z titulu trvalého bývania v obci, 

 

doplnenie a zmena  textu ods. 3)  

pôvodné znenie 

3.   Ak poplatník nepredloží ku písomnej žiadosti vecne príslušný doklad, správca na 

čestné     prehlásenie pri znižovaní, prípadne odpúšťaní poplatku neprihliada. 

navrhované znenie 
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3.  Ak poplatník nepredloží ku písomnej žiadosti požadovaný vecne príslušný doklad, 

správca  na čestné prehlásenie pri znižovaní, prípadne odpúšťaní poplatku neprihliada.  

 

doplnenie a zmena  textu ods. 5)  

 

pôvodné znenie 

5. Poplatník preukazujúci nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku je povinný 

predkladať žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku každoročne spolu s originálmi 

uvedených dokladov. Namiesto originálov dokladov možno predložiť aj ich kópie 

v prípade, ak predloží k nahliadnutiu poverenému pracovníkovi správcu dane aj originál. 

 

navrhované znenie 

5. Poplatník preukazujúci nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku je povinný predkladať 

žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku každoročne písomne spolu s originálmi 

uvedených dokladov. Namiesto originálov dokladov možno predložiť aj ich kópie v prípade, 

ak predloží k nahliadnutiu poverenému pracovníkovi správcu dane aj originál. Vo všetkých 

predkladaných dokladoch musí byť jednoznačne vyznačené, že sú platné pre obdobie, za 

ktoré požaduje poplatník zníženie alebo oslobodenie od poplatku. 

 

Príloha č.1 

Sadzba poplatku  
 

a) pre poplatníka uvedeného v článku 2 ods. 2, písm. a), ktorý má v meste Sliač  trvalý alebo 

prechodný pobyt  0,069 €  za osobu a kalendárny deň,  

 

b) pre poplatníka uvedeného v článku 2 ods.2. písm. a), ktorý má v meste Sliač trvalý alebo 

prechodný pobyt na nedostupných miestach. Nedostupným miestom sa pre účely tohto nariadenia 

považujú nehnuteľnosti,    ktoré sú vzdialené od prístupových komunikácií a nie je možné odtiaľ 

zvážať odpad zo zberných nádob a nehnuteľnosti na uliciach, ktoré sú neprístupné v zimnom 

období (ulica M. Nešpora, ulica Poľovnícka, ulica Š. Záhorského 1686/45) 0,051 €  za osobu 

a kalendárny deň, 

 

c) pre poplatníka uvedeného v článku 2 ods. 2. písm. a), ktorý nemá v meste trvalý alebo prechodný 

pobyt a ktorý je  na území  obce oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť  0,090 €  za osobu 

a kalendárny deň, 

 

d) pre poplatníka uvedeného v článku 2 ods. 2. písm. b) a c), v súlade s ust. § 78 ods. 4 zákona 

č.582/2004 Z.z. nasledovne: 

 

v prípade zbernej nádoby s objemom 110 litrov   

počet vývozov 1 1 2 1 

počet týždňov 1 2 1 4 

sadzba za 1 liter odpadu v 

EUR 

      

0,0170 

      

0,0240 

      

0,0170 

      

0,0280 

 

v prípade zbernej nádoby s objemom 240 litrov 

počet vývozov 1 1 2 1 

počet týždňov 1 2 1 4 
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sadzba za 1 liter odpadu v 

EUR 

      

0,0170 

      

0,0240 

      

0,0170 

      

0,0280 

 

      v prípade zbernej nádoby s objemom 1100 litrov 

počet vývozov 1 1 2 1 

počet týždňov 1 2 1 4 

sadzba za 1 liter odpadu v 

EUR 

      

0,0095 

      

0,0098 

      

0,0095 

      

0,0098 

 
e) sadzba poplatku za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín je 0,015 € za kilogram, 

 

f) hodnota koeficientu pre výpočet ukazovateľa dennej produkcie odpadov je 1. 

 

Navrhované zmeny sadzieb v tomto VZN boli predložené na finančnej  komisii dňa 23.10.2019 

zmeny boli po prerokovaní komisiou  do návrhu VZN zapracované. Komisia s predloženým 

návrhom súhlasí a odporúča ho prerokovať a schváliť.  

 

 

Návrh na uznesenie:  

 

MsZ schvaľuje  

VZN 09/2019 o  miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady   

 

V Sliači, 26. novembra 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


