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Komisia dopravy, územného plánu, životného prostredia a odpadového hospodárstva            

(K D,ÚP,ŽPaOH) pri MsZ Sliač 

Č.j. 1731/2021 Spis 346/2021 

         

Dátum zasadnutia: 29.04.2021 

Miesto:   Kancelária primátorky mesta Sliač, Letecká 232/1, 962 31 Sliač 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

1. Otvorenie, prezentácia prítomných členov komisie 

2. Parkovacia politika – (v rámci toho riešená obytná zóna so zákazom 

parkovania dodávok) na ul. Rybárska 

3. Odpadové hospodárstvo - kompostéry 

4. Ochranné pásmo cintorínov mesta Sliač 

5. Povinnosť mesta kontrolovať žumpy na uliciach, ktoré nie sú pripojené na 

mestskú kanalizáciu ( ulice Mlynská, Továrenská, Nová a Sampor) 

6. Rôzne 

7. Záver 

K bodu 1 Otvorenie 

 

Predseda komisie p. Ondrej Láskavý otvoril zasadnutie komisie. Privítal všetkých 

prítomných  a oboznámil ich s programom. V pôvodnej pozvánke bol doplnený bod číslo 5 

Povinnosť mesta kontrolovať žumpy na iliciach, ktoré nie sú pripojené na mestskú kanalizáciu. 

 

K bodu 2 Parkovacia politika – (v rámci toho riešená obytná zóna so zákazom parkovania 

dodávok) na ul. Rybárska 

 

Problematika bola prejednávaná aj na komisii výstavby a územného rozvoja 28.04.2021. 

Úmyslom mesta je zakázať parkovanie na ulici Rybárska vozidlám (dodávkam) s dĺžkou viac 

ako 5 metrov. Vymedzí sa vyhradená zóna so zákazom parkovania vozidiel s dĺžkou viac ako 5 

metrov,  zároveň budú ich majitelia upozornení Mestskou políciou (lístkami za stieračom), aby 

parkovali na vyhradenej zóne v meste. Ako vyhradenú zónu mesto Sliač zazmluvnilo odstavnú 

plochu pri železničnej stanici, kde by sa presunulo parkovanie týchto vozidiel. Po konzultácii 

s Mestskou políciou navrhnúť ďalšie možné parkovanie v menšej vzdialenosti od ulici Rybárska. 

Navrhované miesta, pozdĺžne parkovanie na ul. SNP (pri reštaurácii POHODA), na ul. Mlynská 

s vymedzenou dobou parkovania vo večerných a nočných hodinách. Tak isto doriešiť 

vymedzenie takejto parkovacej zóny na ďalších uliciach  hromadnej bytovej zástavby. 

 

Uznesenie:  komisia súhlasí s riešením zákazu parkovania vozidiel dlhších ako 5 metrov  

v obytnej zóne na ulici Rybárska a odporúča  do budúcej komisie predložiť projekt dopravného 

riešenia aj v ostatných  uliciach  hromadnej bytovej zástavby v meste. 

Hlasovanie: 

Za: 3 

Zdržal sa: 1 

Proti: 0 
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K bodu 3 Odpadové hospodárstvo – kompostéry 

  

 Verejné obstarávanie na kompostéry bolo dňa 27.04.2021 ukončené. Nakoľko bola 

zaslaná len jedna ponuka od spoločnosti MEVA a aj tá nespĺňala jednu podmienku (dvierka 

kompostéra nie sú z každej strany kompostéra, len z jednej strany) zadanú v kritériách tohto 

verejného obstarávania, musí byť vyhlásené nové verejné obstarávanie s novými kritériami v čo 

najskoršom možnom termíne. Ostatné podmienky verejného obstarávania ostanú rovnaké. Mesto 

uvažuje do budúcnosti aj s možnosťou zakúpenie hygienizačnej jednotky, ktorá by rovnako 

slúžila na spracúvanie kuchynského odpadu. V roku 2019 mesto dostalo pokutu zo životného 

prostredia a z toho dôvodu nemôže žiadať dotáciu z envirofondov na zakúpenie hygienizačnej 

jednotky. Napriek tomu komisia na základe odporúčania pani primátorky navrhuje predložiť na 

jej najbližšom zasadnutí informácie o hygienizačnej jednotke (potrebné povolenia, parametre, 

cenu, efektívnosť, technológiu a dobu spracovania kuchynského odpadu).  

 

Uznesenie:  komisia súhlasí s vyhlásením nového verejného obstarávania na kompostéry v čo 

najskoršom možnom termíne a do budúcej komisie navrhuje predložiť informácie  

o hygienizačnej jednotke, ktorá by spĺňala parametre pre mesto Sliač. 

Hlasovanie: 

Za: 4 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

 

K bodu 4 Ochranné pásmo cintorínov mesta Sliač 

 

 V  najbližšom mestskom zastupiteľstve (20.05.2021) bude predkladaný návrh VZN 

01/2021 určenie ochranného pásma pohrebísk v správe mesta Sliač. Ochranné pásmo bude pre 

každý cintorín vytýčené geodetom. Pre každý cintorín bude prispôsobené tak, aby bolo čo 

najvhodnejšie vzhľadom ku jeho umiestneniu. Mapka ochranného pásma bude slúžiť ako príloha 

ku tomuto VZN. 

 

Uznesenie:  komisia súhlasí s vytvorením VZN 01/2021 a jeho predložením na mestskom 

zastupiteľstve a navrhuje vytvorenie ochranných pásiem cintorínov prispôsobených individuálne 

pre každý cintorín v katastri mesta Sliač.    

Hlasovanie: 

Za: 4 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

 

 

K bodu 5 Povinnosť mesta kontrolovať žumpy na uliciach, ktoré nie sú pripojené na 

mestskú kanalizáciu ( ulice Mlynská, Továrenská, Nová a Sampor) 

 

 Je potrebné vzhľadom na dlhodobý problém s odpadovými vodami ulíc Mlynská 

a Továrenská, ulice Nová a mestskej časti Sampor robiť pravidelnú kontrolu, či obyvatelia týchto 

ulíc dávajú pravidelne likvidovať odpadové vody vo svojich žumpách.. Komisia navrhuje mestu  

zapracovať do príslušného VZN povinnosť občanov, ktorá vyplýva zo zákona predkladať mestu 

pravidelné kontrolovanie likvidácie odpadových vôd zo žúmp u nehnuteľností, ktoré nie sú 

napojené na mestskú kanalizáciu.  Treba určiť interval napríklad  
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raz ročne, alebo raz za dva roky. Zistiť ktoré domácnosti majú len žumpy a nie sú napojené na 

kanalizáciu. 

Ďalej pani primátorka navrhla ohľadne vodovodu na uliciach Mlynská a Továrenská zvolať 

stretnutie občanov týchto ulíc a predložiť im návrh napojenia na vodovod. Výkop spoločnej ryhy 

a prípojky pre jednotlivé domácnosti by si financovali samotní občania a položenie spoločného 

vodovodu (potrubia) by bolo v réžii mesta.  

 

Uznesenie:  Komisia navrhuje mestu písomne vyzvať občanov ulíc Mlynská, Továrenská, Nová 

a Sampor, na predloženie potvrdení o likvidácii odpadových vôd zo žúmp spätne a to za roky 

2019 - 2020. Zdokladovať aspoň jeden vývoz za toto obdobie. 

Hlasovanie: 

Za: 4 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

 

K bodu 5 Rôzne 

p. Láskavý predniesol dotaz občanov na ul. Rybárska: prečo je pri paneláku pri Hrone je 

vysypaná hlina, 

- mesto ju postupne naváža z výkopov v meste.  Plánuje sa s ňou vyrovnanie terénnych 

nerovností pri Hrone. Tak isto navezený makadam na ulici Rybárska slúži na postupné 

vyrovnávanie nerovností. 

p. Koreň upozornil na mobilný dom, v extraviláne pri Trebuli smerom na Kováčovú,  

- bez prípojok nie je mobilný dom považovaný za stavbu, ku ktorej je potrebné stavebné 

povolenie. 

p. Tvarožek upozornil na sťažnosti občanov na preplnené smetné koše na „špacírke“ v Kúpeľoch, 

-  odvoz týchto košov je v kompetencii Kúpeľov mesta Sliač. 

Dotaz na uvedenie do prevádzky detských ihrísk: 

- ihrisko na ul. Clementisova bude dokončené do konca mája 2021, 

- ihrisko na ul. Rybárska ešte čaká výmena pieskoviska, 

- veľké ihrisko Pod Kozákom sa plánuje oficiálne otvoriť pri príležitosti MDD. 

 

K bodu 6 Záver 

 

      Predseda komisie  p. Láskavý poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 

 

Sliač 04.05.2021 

 

Zapísala   Eva Výbohová, tajomníčka komisie   D,ÚP,ŽPaOH 

Overil:     Ondrej Láskavý, predseda komisie  D,ÚP,ŽPaOH 
 


