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 Z á p i s n i c a 

 zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva (MsZ) v S l i a č i  konaného dňa 01. augusta 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. Sáša Butášová Bidleňová, Ing. František Lukáč,  

    doc. Ing. Andrea Sujová PhD., Marek Moravčík 

 

P r o g r a m : 

1. Otvorenie, prezentácia prítomných poslancov 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Schválenie programu MsZ 

5. Informácie o súdnych sporoch mesta Sliač 

6. Projekt „Centrum sociálnych služieb“, kód výzvy IROP-PO2-SC211-2018-27 – Podpora 

    Poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a 

    sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni 

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

8. Záver 

 

1.  Otvorenie  

 Rokovanie 6. zasadnutia mestského zastupiteľstva otvorila a viedla primátorka mesta 

Ľubica Balgová, ktorá privítala všetkých prítomných. Skonštatovala, že MsZ bolo zvolané 

v zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení mimo plánu zasadnutí. 

Zastupiteľstvo bolo zvolané pozvánkou zaslanou poslancom, mailom aj pozvánkou zverejnenou na 

webovej stránke mesta. Pani primátorka skonštatovala, že MsZ je uznášania schopné, prítomných 

poslancov je 7, ospravedlnili sa 4 poslanci – p. Sáša Butášová Bidleňová, p. Marek Moravčík, p. 

Dávid Slavkovský a p. Andrea 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. poslanca Milana Danka a p. poslankyňu Michaelu 

Mikuškovú.    
 

3.  Voľba návrhovej komisie  

 Do návrhovej komisie navrhla primátorka mesta p. poslankyňu Katarínu Šichtovú a p. 

poslanca Roberta Urbanca.  

  

Voľba návrhovej komisie  

Uznesenie číslo 133/2019  

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 
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Katarínu Šichtovú a Roberta Urbanca za členov návrhovej komisie. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  7 

Za:  7 

Proti:  

Zdržali sa:  

Nehlasovali:  

 

4.  Schválenie programu MsZ 

 Pani primátorka prečítala program MsZ a dala za predložený program hlasovať.  

 

Voľba návrhovej komisie  

Uznesenie číslo 134/2019 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

program 6. zasadnutia MsZ mesta Sliač. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  7 

Za:  7 

Proti:  

Zdržali sa:  

Nehlasovali:  

  

5. Informácie o súdnych sporoch 

 Pani primátorka informovala, že mesto má dva súdne spory. Súdny spor s pánom Nemcom 

bol ukončený, proti rozhodnutiu sa nie je možné odvolať. Druhý súdny spor je ohľadne tepla vo 

výške cca 1,7 mil. eur. 

 Pán Petroch – právnik mesta – v súdnom spore Nemec verzus mesto Sliač uviedol, že pred 2 

týždňami bol na mesto doručený rozsudok Krajského súdu o neplatnosti odvolania z funkcie 

riaditeľa a následne o neplatnosti výpovede, ktorá mu bola daná. Tento spor trval od roku 2014, 

teraz bol právoplatne ukončený. Z právneho a zo skutkového hľadiska to bol spor náročný, o čom 

svedčí aj dovolanie sa na Najvyšší súd, ktorý dal za pravdu navrhovateľovi. Rozhodnutia sú 

právoplatné a vykonateľné, proti ktorým nie je možné podať opravný prostriedok. Krajský súd 

potvrdil, že výpoveď z funkcie riaditeľa bolo neplatné a neplatná bola aj výpoveď z pracovného 

pomeru. Pán Petroch uviedol, že pánovi Nemcovi bola daná výpoveď a odvolanie z funkcie 

riaditeľa z jedného dôvodu. V lehote, ktorú mu zákon ako verejnému činiteľovi predpisuje, 

neoznámil, že je v konflikte záujmov, keď bol členom predstavenstva akciovej spoločnosti vodné 
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elektrárne. Toto bol oficiálny dôvod, pre ktorý bol odvolaný z funkcie riaditeľa. V priebehu 

súdnych pojednávaní bol tento dôvod doplňovaný. Krajský súd v rozhodnutí mal za preukázané 

tvrdenia a dôkazy pána Nemca, že z titulu svojej bývalej funkcie ako primátor Sliača bol členom 

predstavenstva akciovej spoločnosti, ale potom čo sa stal riaditeľom školy v roku 2009, informoval 

listom bývalé vedenie mesta, že z titulu svojej funkcie žiada, aby bol z orgánov spoločnosti 

odvolaný a vymazaný z obchodného registra. V súdnom konaní opakovane preukázal, že o tejto 

skutočnosti upovedomil vedenie mesta, aj konateľa akciovej spoločnosti. Advokátska kancelária 

mesta poukazovala na to, že tieto potvrdenia boli antidatované, ale súd túto obhajobu neprijal. Súd 

mal za to, že jediný dôvod, z dôvodu ktorého bol pán Nemec odvolaný, neexistoval. V priebehu 

konania boli predložené ďalšie dôvody na odvolanie z funkcie riaditeľa, ktoré súd nezobral do 

úvahy. Boli to dôvody, ktoré uvádzal Krajský školský úrad v zastúpení pani Šebjanovou, ktorá ako 

prizvaná osoba urobila previerku personálnej práce a výchovno-vzdelávacieho procesu na základnej 

škole. Ďalej bola vykonaná na škole kontrola hlavnou kontrolórkou mesta, ktorá našla 23 

nedostatkov v ekonomickej oblasti. Súd odmietol rozširovanie dôvodov. Súd skonštatoval, že 

závery z kontroly, tak ako ich urobila pani Šebjanová, nemôže brať do úvahy, pretože kontrola 

nebola ukončená riadnym spôsobom. Kontrola vykonaná hlavnou kontrolórkou mesta bola riadne 

zdokumentovaná a uzavretá s prijatými opatreniami. Tým, že súd konštatoval, že bolo neplatné 

odvolanie z funkcie riaditeľa musel konštatovať, že bola neplatná aj výpoveď, ktorú následne pán 

Nemec potom, čo odmietol podpísať dohodu už ako učiteľ, na základe čoho dostal výpoveď. Mesto 

bolo vyzvané právnou kanceláriou na náhradu ušlej mzdy za jeden rok funkcie riaditeľa a na 

náhradu z ušlej mzdy za neplatnú výpoveď za 12 mesiacov, pripočítateľnou položkou sú aj trovy 

právneho zastupovania, ktoré súd priznal. Pán Petroch uviedol, že tento spor je na 99 % ukončený.  

 Pán Petroch informoval, že od roku 2011 je mesto v súdnom spore najprv so spoločnosťou 

IES p. Gaža, ktorý neskôr predal svoju pohľadávku spoločnosti so sídlom v Turčianskych 

Tepliciach. V tomto súdnom spore je mesto žalované na náhradu škody aj na ušlý zisk, pohľadávka 

je vo výške 1 700 000 € s príslušenstvom, čo predstavuje úroky z omeškania, trovy právneho 

zastupovania jednej aj druhej strany. Okresný súd čiastočným rozsudkom rozhodol, že obidve 

strany majú podiel na tom, že prvotná zmluva je chybná. Polovicu pohľadávky by malo platiť 

mesto, čo je cca 800 000 €. Z právneho hľadiska sa to už ťahá sedem rokov. Prvý rozsudok 

Okresného súdu nie je veľmi priaznivý pre mesto, 14. augusta 2019 má byť ďalšie pojednávanie na 

Okresnom súde vo Zvolene. Uviedol, že nevie, či bolo mesto priebežne informované, že takýto 

súdny spor mesto má, a aká finančná záťaž hrozí v prípade prehry. Dopad pre mesto môže byť 

fatálny, prípadne môžu byť ohrozené rôzne aktivity mesta.  

 Pani primátorka informovala, že pán Gažo predložil ekonomické dokumenty, ktoré mesto 

preskúma a chce rozporovať tým, že nie sú adekvátne a neprislúchajú tomuto prípadu. K súdnemu 

sporu pána Nemca uviedla, že mesto bolo vyzvané, že pán Nemec chce nastúpiť do práce, pretože 

mu to zo zákona patrí, nakoľko bol neprávoplatne prepustený. Pracovný pomer mesta s pánom 

Nemcom naďalej trvá.  

 Pán poslanec Urbanec uviedol, že sa ako svedok zúčastnil súdneho pojednávania s pánom 

Gažom, kde aj pani sudkyňa bola zhrozená z jeho konania aj jeho zástupcov, ktorí nepredložili 

požadované dokumenty, správali sa neseriózne. Prvé rozhodnutie súdu bolo, že je vinné mesto aj p. 

Gažo. K súdnemu sporu s pánom Nemcom, uviedol, že má znalosti o tom, že  Rada školy, ktorej 

nebol súčasťou, vyjadrila pochybnosti proti pánovi Nemcovi. Z vykonanej kontroly Krajským 

školským úradom bolo zistených 23 pochybení, na základe ktorých sa muselo konať. Ak nie je 

možné dovolanie, tak je vec uzavretá, mrzí ho to, pretože to nie je nikoho víťazstvo, ale ide o prehru 

mesta. Pánovi Nemcovi patrí ospravedlnenie, každý má právo konať nejakým iným spôsobom, 

možno mesto malo postupovať iným spôsob, ale tie pochybenia boli potvrdené Krajským školským 

úradom, a neboli napravené.  

 Pani primátorka uviedla, ak boli nejaké pochybenia a pán Nemec bol preto odvolaný 

z funkcie riaditeľa, to by sa možno dalo akceptovať, ale nevidí dôvod prepustenia z pracovnej 
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pozície učiteľa základnej školy, pretože pochybenia neurobil ako učiteľ. Poukázala na to, že tento 

súdny spor bol zbytočný.   

 Pán poslanec Urbanec navrhol, aby na ďalšom zasadnutí boli doplnené informácie možno od 

bývalého primátora a Rady školy, prípadne p. Šebjanovej.  

 Pán poslanec Danko uviedol, že v prvom rade, keď začne robiť primátor právne kroky, tak 

to musí s niekým konzultovať. Ak to nekonzultuje s právnikom a nevyhodnotí situáciu, je zbytočné, 

aby sa do takýchto súdnych sporov púšťal. Uviedol, že obhajoba pána Urbanca nie je na mieste. 

Tieto veci terajšie vedenie zdedilo a bude mať problém, ako ďalej fungovať. Poukázal na to, že je to 

nielen chyba bývalého primátora mesta, ale aj poslancov. 

 

Voľba návrhovej komisie 

Uznesenie číslo 135/2019 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

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

informácie o súdnych sporoch mesta Sliač. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  7 

Za:  7 

Proti:  

Zdržali sa:  

Nehlasovali:  

  

6. Projekt „Centrum sociálnych služieb“, kód výzvy IROP-PO2-SC211-2018-27 – Podpora 

poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a 

sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni 

 Pani primátorka uviedla, že na predchádzajúcich zasadnutiach MsZ bolo schválené, že sa 

zaplatí čiastka cca 55 560 € za projektovú dokumentáciu ako spoluúčasť mesta z financií, ktoré boli 

získané za predaj pozemkov. Projekt bol podaný agentúrou, ktorá ho spracovala. Na mesto prišli 

administratívne nedostatky, ktoré je potrebné odstrániť, aby mohla žiadosť postúpiť do ďalšieho 

kola na hodnotenie opodstatnenosti a efektívnosti. Na odstránenie týchto nedostatkov muselo byť 

zvolané mimoriadne zasadnutie MsZ, pretože jedným z nedostatkov je, že nemáme schválené 

uznesenie MsZ, ktoré schvaľuje spoluúčasť vo výške 72 456,72 €. Táto suma je vyčíslená na 

základe podaného projektu ako 5% spoluúčasť. Pani primátorka ďalej informovala, že dňa 

20.09.2018 bolo MsZ prerokované schválenie zámeru realizácie projektu Centrum sociálnych 

služieb (CSS), ktorý má byť realizovaný na ul. Na Brázdach na pozemku, na ktorom sa nachádza 

bývalá kotolňa, pozemok je vo vlastníctve mesta. Budova je, podľa jej informácií, v zlom 

technickom stave, s množstvom statických porúch, a keďže sa nenašlo iné využitie, javí sa táto 

budova ako najvhodnejšie miesto na umiestnenie CSS. Uznesením č. 540/2018 MsZ schválilo 

zámer realizácie CSS mesta Sliač a uznesením č. 541/2018 boli schválené finančné prostriedky na 

vypracovanie projektovej dokumentácie. Všetky tieto veci, ktoré boli v rámci stavebného konania 

vypracované boli robené vyhláškou, neboli o danom projekte upovedomení občania, ktorých 

nehnuteľnosti v ich vlastníctve sa nachádzajú v blízkosti pozemkov a budovy mesta.  
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 Pán poslanec Urbanec uviedol, že projekt CSS mesta Sliač je známy už vyše roka. Oficiálne 

bol prezentovaný na 28. MsZ dňa 27.06.2018 architektom mesta p. Turčanom verejne. Mesto malo 

informácie o tom, že bude takáto výzva na získanie finančných prostriedkov, preto bola vyhotovená 

štúdia. Všetci prítomní desiati poslanci zobrali túto štúdiu na vedomie. Na zasadnutí MsZ dňa 

28.9.2018 bolo prijaté ďalšie uznesenie, kde tiež nikto z poslancov nebol proti. Má vedomosť, že je 

posledný termín na prijatie uznesenia a doplňujúcich uznesení k tomuto projektu. Je teraz na 

rozhodovaní poslancov, či sa táto investícia podporí, alebo sa investícia zruší a projekt sa ukončí. 

Uviedol, že projekt bol prezentovaný verejne na zasadnutí MsZ, ale nebol prerokovaný s občanmi 

osobne. Mestom sa šíria mylné informácie, že tam majú bývať občania rómskeho pôvodu, čo nie je 

pravda. Jednoznačne vyjadril podporu vybudovania CSS.  

 Pán poslanec Danko na príspevok pána Urbanca uviedol, že je jedno o akú sumu ide, 

v prvom rade je poslancom a zastupuje občanov. S občanmi nikto o tomto projekte nediskutoval, on 

ako občan na predchádzajúcich zasadnutiach MsZ mal námietky voči vyjadreniam primátora, 

neférovému postupu, že sa to bude riešiť verejnou vyhláškou, a keď sa občania do určitej doby 

neozvú, tak je to vybavená vec. Poukázal na neseriózne jednanie voči občanom mesta. Uviedol, že 

je to možno dobrý zámer, ale mohlo byť na to vyčlenené iné miesto. Ak by sa našlo iné miesto 

v meste, tak by bol len rád, lebo dopyt po sociálnych službách je veľký.   

 Pán poslanec Urbanec priznal, že komunikácia s občanmi je veľmi dôležitá. Uviedol, že 

miesta na vybudovanie CSS boli vytipované stavebnou komisiou.  

 Pán poslanec Láskavý uviedol, že sa mu nepáčil postup mesta, že to riešilo verejnou 

vyhláškou, neboli osobné stretnutia s občanmi. Opýtal sa z akej položky v rozpočte mesto zoberie 

72 000 €. Informoval, že poslanci dostali list od občanov žijúcich v bývalej slobodárni, že sú proti 

vybudovaniu CSS v navrhovanej lokalite.  

 Pán poslanec Kocúr uviedol, že sa zúčastnil stretnutia obyvateľov bytov, ktorého sa 

zúčastnila aj primátorka mesta. Bol zvolený občanmi ako ich zástupca, sám býva v dotknutej 

bytovke, ktorá sa dotýka budovy. Obyvatelia bytových domov, ktorých sa to týka, nikto z nich 

nesúhlasil s týmto zámerom, a veľmi málo ľudí vedelo o tomto zámere.  

 Do diskusie sa prihlásil občan bývajúci na ul. Gorkého č.12, ktorý je aj zástupca vlastníkov 

bytov na ul. Gorkého č. 10 a č.12, bytoviek, ktoré sú v tesnej blízkosti plánovaného projektu. 

Uviedol,  že všetci vlastníci týchto bytov sú proti vybudovaniu CSS v tejto lokalite. Občania sa cítia 

dotknutí, že nikto z mesta ich o tom neinformoval. Miesto nie je vhodné na vybudovanie stavby, 

pretože priestor je už teraz prehustený, je tam problém s parkovaním, bolo by zničené pieskovisko, 

kde chodia mamičky s deťmi. Požiadal, aby ich hlas bol vzatý do úvahy.  

 Pani primátorka uviedla, že keď je mesto na pol cesty a už zaplatilo aj za projekt, aby si 

mesto úplne nezatvorilo cestu pred možnosťou dostať dotáciu na takýto subjekt, navrhla, aby boli 

prijaté uznesenia, ktoré schvaľujú spoluúčasť s tým, že sa zapracuje uznesenie, v ktorom bude jasne 

napísané, aby bolo vyhovené všetkým. V prípade, že sa nepodarí nájsť vhodné miesto, mesto 

neprijme finančné prostriedky a odstúpi od výzvy, aj keď bude pre mesto schválená. Ďalej 

informovala, že je veľa administratívnych chýb, a nevie sa, či postúpime do ďalšieho kola výzvy. 

Tiež uviedla, že pracovala na projektoch a že v minulosti bolo možné po schválení projektu podať  

jednu alebo tri významné zmeny.  

 Pán poslanec Urbanec navrhol urobiť prezentáciu pre občanov v Kine Hron, kde by im bola 

odprezentovaná štúdia projektu.  

 Občan mesta p. Koreň uviedol, že mesto podalo projekt na poskytnutie prostriedkov z EÚ a 

že Podobné názory boli aj pri realizácii stavby Domova pre seniorov, boli aj námietky od 

obyvateľov mesta aj odvolania, stavba bola nakoniec zrealizovaná a mesto môže byť hrdé, že takéto 

zariadenie v meste máme. Je potrebné hľadať možnosti, ako by sa aj CSS v našom meste 

zrealizovalo.    
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Voľba návrhovej komisie  

Uznesenie číslo 136/2019 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

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

rozpracovaný projektový zámer „Centrum sociálnych služieb Sliač“, kód výzvy IROP-PO2-SC211-

PZ-2018-6. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  7 

Za:  7 

Proti:  

Zdržali sa:  

Nehlasovali: 

  

Voľba návrhovej komisie  

Uznesenie číslo 137/2019 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e  

prijatie nenávratného finančného príspevku za účelom realizácie projektu Centrum sociálnych 

služieb Sliač v prípade, že finálnym výsledkom bude umiestnenie Centra sociálnych služieb v inej 

ako navrhovanej lokalite Na Brázdach. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  7 

Za:  7 

Proti:  

Zdržali sa:  

Nehlasovali: 

  

Voľba návrhovej komisie  

Uznesenie číslo 138/2019 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu Centrum sociálnych služieb Sliač, realizovaného 

v rámci výzvy IROP-PO2-SC211-2018-27, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom 
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mesta a platným programom rozvoja mesta.  

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  7 

Za:  7 

Proti:  

Zdržali sa:  

Nehlasovali:  

 

Voľba návrhovej komisie  

Uznesenie číslo 139/2019 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.  

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  7 

Za:  7 

Proti:  

Zdržali sa:  

Nehlasovali: 

  

Voľba návrhovej komisie  

Uznesenie číslo 140/2019 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 

72 456,72 €. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  7 

Za:  7 

Proti:  

Zdržali sa:  
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Nehlasovali: 

  

Voľba návrhovej komisie  

Uznesenie číslo 141/2019 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.  

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  7 

Za:  7 

Proti:  

Zdržali sa:  

Nehlasovali: 

 

Voľba návrhovej komisie  

Uznesenie číslo 142/2019 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

v súlade s § 15 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 

72 456,72 €, ktoré budú použité ako spoluúčasť na realizácií projektu Centrum sociálnych služieb 

Sliač (výzva IROP-PO2-SC211-2018-27). 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  7 

Za:  7 

Proti:  

Zdržali sa:  

Nehlasovali:  
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7. Informácie primátorky (súčasťou je aj informácia o rýchlostnej ceste R2) 

 Pani primátorka informovala, že sa dohodla na stretnutí s poslancami vo Zvolene, aby si 

mohli vykonzultovať nejasnosti ohľadne problematiky rýchlostnej cesty R2, nakoľko sa začali 

obávať, že keď sa urobí cesta medzi Borovou horou a Kúpeľmi môže byť ohrozené jazierko, ktoré 

tam majú. 

 Ďalej pani primátorka informovala, že na ul. Rybárskej bol odstránený herný domček, aby 

mohol byť opravený.  

 Na základe výberového konania, ktoré uskutočnila Rada školy pri ZŠ A. Sládkoviča Sliač 

vymenovala za riaditeľku ZŠ pani Krupovú. Pani primátorka uviedla, že sa k nej dostalo niekoľko 

dotazov, prečo to odkladala až tak neskoro, ako dôvod uviedla, že sa zistilo, že mesto prehralo súd 

s bývalým riaditeľom pánom Nemcom a bolo potrebné overiť si právne veci. Oficiálnu informáciu 

zatiaľ mesto nemá, pán Nemec sa vráti do pracovného pomeru ako učiteľ.  

 K Rade starších pani primátorka informovala, že oslovila občanov mesta listom, že by bola 

rada, keby boli členmi tejto rady, zatiaľ nie všetci poslali odpoveď. Uviedla, že Rada starších je 

poradným orgánom. 

 Pani primátorka informovala o cykloceste Sliač – Zvolen, uskutočnilo sa stretnutie s pánom 

županom a primátorkou Zvolena, kde bolo zistené, že cyklocesta nie je do dnešného dňa odovzdaná 

na VÚC. Požiadala pána župana, aby to preveril, a ak by to mali na VÚC zaúčtované len ako 

dotáciu, tak by chcela, aby bola cyklocesta vedená v majetku mesta Sliač. Ďalej informovala, že 

kým nedôjde k majetkovému vysporiadaniu, o cyklocestu sa máme starať my. Pán župan na 

stretnutí uviedol, že ak by to aj bolo v majetku VÚC, tak by sa o cyklocestu nestarali, lebo je  

v katastrálnom území nášho mesta. Pani primátorka uviedla, že do konca októbra 2019 končí stavbe 

záruka, bude oslovená firma SKANSKÁ, aby urobila previerku, v akom stave sa cesta nachádza, či 

sa nevyžadujú opravy.  

 Pani primátorka informovala, že vyšli nové výzvy, do ktorých sa plánujeme zapojiť, jednou 

z nich je aj výzva na kultúrne pamiatky, bude o nej informovať pána farára aj kúpele. Z nórskych 

fondov je možné financovať kúpeľný park, mesto bude nápomocné pri vypracovaní tohto projektu. 

Bola vypísaná výzva na cesty, do ktorej sa mesto chcelo zapojiť, ale v roku 2013 nikto nedal 

zapísať mesto Sliač do Atlasu marginalizovaných komunít, podľa evidencie štátu nemáme žiadneho 

rómskeho občana. Momentálne sa robí aktualizácia Atlasu marginalizovaných komunít, pracuje na 

tom, aby bolo naše mesto zapísané. Vyšli výzvy na výmenu tepelných zariadení, na kúrenie, mesto 

sa bude o túto výzvu uchádzať.           

  

Voľba návrhovej komisie  

Uznesenie číslo 143/2019 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

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

informácie primátorky mesta Sliač 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne:  

 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:  7 

Za:  7 

Proti:  

Zdržali sa:  

Nehlasovali:  
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8. Záver 

 Pani primátorka ukončila zasadnutie MsZ 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 : 

 

Ing. Milan Danko, overovateľ                               ............................................... 

 

Mgr. Michaela Mikušková, overovateľ                    ............................................... 

 

 

 

 
 

 

 

 

       

 

 


