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Návrhová komisia :   Ing. Robert Urbanec, Ing. Ján Belička 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mesto Sliač, Letecká ul. č. 1, Sliač 

 

Uznesenia z 1. ustanovujúceho zasadnutia MsZ v Sliači, konaného dňa 7.12.2018 

 

 

 

 

 

 

K bodu 3 / 

Uznesenie číslo 1/2018 

MsZ berie na vedomie  

a) správu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obcí v meste Sliač pre voľby primátora 

mesta Sliač a pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva mesta Sliač prednesenú predsedom 

miestnej volebnej komisie mesta Sliač. 

 

b) oznámenie Ing. Mgr. Ľubice Balgovej o vzdaní sa poslaneckého mandátu za volebný obvod 

č. 3 

 

c) na uprázdnený mandát poslanca mestského zastupiteľstva za volebný obvod č. 3 nastúpil 

prvý náhradník Marek Moravčík  

 

Hlasovanie  za  11 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomný  

 

 

 

 

 

K bodu 4/ 

Uznesenie číslo 2/2018 

MsZ konštatuje, že 

novozvolená primátorka mesta Sliač Ing. Mgr. Ľubica Balgová zložila sľub primátora mesta 

v zmysle § 13 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

 

Hlasovanie  za  11 

   proti   

   zdržali sa  

     neprítomný  

 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu 5/ 



Uznesenie číslo 3/2018 

MsZ konštatuje, že 

zvolení poslanci mestského zastupiteľstva mesta Sliač:  

Butášová Bidleňová Sáša , Mgr. 

Danko Milan, Ing. 

Kocúr Peter, Mgr. art. 

Láskavý Ondrej 

Lukáč František, Ing. 

Mikušková Michaela, Mgr. 

Moravčík Marek 

Slavkovský Dávid, Mgr. 

Sujová Andrea, doc., Ing., PhD. 

Šichtová Katarína, Mgr. 

Urbanec Robert, Ing. 
 

zložili v zmysle § 26 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

sľub poslanca obecného zastupiteľstva. 

 

     Hlasovanie  za  11 

   proti   

   zdržali sa   

                neprítomný  

 

K bodu 6/ 

Uznesenie číslo 4/2018 

MsZ berie na vedomie  

slávnostný príhovor novozvolenej primátorky mesta Sliač Ing. Mgr. Ľubice Balgovej.  

 

Hlasovanie  za  11 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomný  

 

 

 

K bodu 7/ 

Uznesenie číslo 5/2018 (nadpolovičná prítomných) 

MsZ schvaľuje 

program 1. zasadnutia MsZ mesta Sliač v súlade s § 12 ods. 5 prvá veta zákona č. 369/1990 Zb. 

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

Sliač. 

Hlasovanie  za  11 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomný  

 

 

 

 

Uznesenie číslo 6/2018 (nadpolovičná všetkých) 



MsZ schvaľuje 

zmenu programu 1. 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 preformulovanie bodu č. 2 a vypustenie bodu č. 12 Rôzne a na jeho miesto zaradenie 

bodu č. 12 Schválenie úpravy právomoci primátora na vykonávanie rozpočtových opatrení. 

 

Program 1. zasadnutia MsZ po zmene : 

1. Otvorenie ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 

2. Určenie zapisovateľa zápisnice 

3. Oboznámenie s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obcí v meste 

Sliač a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému primátorovi a poslancom 

novozvoleného mestského zastupiteľstva predsedom miestnej volebnej komisie 

4. Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 

ustanovujúceho zasadnutia  

5. Zloženie sľubu  poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva 

6. Vystúpenie novozvoleného primátora mesta Sliač 

7. Schválenie programu ustanovujúceho mestského zastupiteľstva a určenie 

overovateľov zápisnice 

8. Voľba mandátovej a návrhovej komisie 

9. Zriadenie komisií pri mestskom zastupiteľstve 

10. Určenie platu primátora mesta 

11. Schválenie sobášiacich z poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva 

12. Schválenie úpravy právomoci primátora na vykonávanie rozpočtových opatrení. 

13. Záver 
 

Hlasovanie  za  11 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomný  

 

 

K bodu 8/ 

Uznesenie číslo 7/2018 

MsZ schvaľuje 

zloženie mandátovej komisie, predložené Ing. Mgr. Ľubicou Balgovou, primátorkou mesta, t.j 

poslancov Mgr. Dávida Slavkovského za predsedu mandátovej komisie, Mgr. Katarínu 

Šichtovú a Mareka Moravčíka  za členov  komisie 

Hlasovanie  za  9 

   proti   

   zdržali sa 2  Moravčík, Slavkovský 

   neprítomný  

 

 

Uznesenie číslo 8/2018 

MsZ schvaľuje 
zloženie návrhovej komisie, predložené Ing. Mgr. Ľubicou Balgovou, primátorkou mesta, 

t.j poslancov Ing. Roberta Urbanca za predsedu návrhovej komisie, Ing. Milana Danka 

a Ing. Františka Lukáča  za členov  komisie. 

Hlasovanie  za   10 

   proti   



   zdržal sa   1 Danko 

     neprítomný  

 

 

Uznesenie číslo 9/2018 

MsZ berie na vedomie 

Správu mandátovej komisie z ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva mesta Sliač, 

konaného dňa 7.12.2018.  

     Hlasovanie  za  11 

   proti   

   zdržali sa  

                            neprítomný  

 

 

 

K bodu 9/ 

Uznesenie číslo 10/2018 

MsZ zriaďuje 
pre volebné obdobie 2018-2022 tieto stále komisie :  

1. Komisia finančná, správy mestského majetku a rozvojových projektov 

2. Komisia výstavby a územného rozvoja 

3. Komisia správy miestnych komunikácií, životného prostredia a odpadového 

hospodárstva 

4. Komisia legislatívna a ochrany verejného záujmu 

5. Komisia obchodu, služieb, podnikania, cestovného ruchu a regionálnej a zahraničnej 

spolupráce 

6. Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu 

7. Komisia sociálno zdravotná a pre prideľovanie nájomných bytov 

8. Komisia pre posudzovanie majetkových priznaní 

9. Zbor pre občianske záležitosti  

 

Hlasovanie  za  11 

   proti   

   zdržali sa  

                          neprítomný  

    

 

    

K bodu 10/ 

Uznesenie číslo 11/2018 

MsZ určuje 
plat primátorky mesta Sliač v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom 

postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 

predpisov, určený ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve 

vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu za predchádzajúci kalendárny rok a násobku 

2,41 (koeficient) podľa počtu obyvateľov mesta Sliač.  

 

Hlasovanie  za  11 

   proti   



   zdržali sa  

     neprítomný  

 

 

K bodu 11/ 

Uznesenie číslo 12/2018 

MsZ berie na vedomie, že 

Ing. Mgr. Ľubica Balgová, primátorka mesta Sliač je osobou, pred ktorou je možné urobiť 

vyhlásenie o uzavretí manželstva za prítomnosti matrikára. 

 

Hlasovanie  za  11 

   proti   

   zdržali sa  

     neprítomný 

 

Uznesenie číslo 13/2018 

MsZ poveruje 

 

Ing. Roberta Urbanca 

Doc. Ing. Andreu Sujovú, PhD.   

Mgr. Katarínu Šichtovú 

Ing. Milana Danka 

 

za poslancov, pred ktorými je možné urobiť vyhlásenie o uzavretí manželstva za prítomnosti 

matrikára v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov.   

 

 

 

K bodu 12/ 

Uznesenie číslo 14/2018 

MsZ schvaľuje, 

prenesenie svojej kompetencie schvaľovať rozpočtové opatrenia v plnom rozsahu bez 

finančného limitu podľa § 14 ods. 2 písm. a), b), c) a d) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a to na schválenie posledného rozpočtového opatrenia na konci príslušného 

kalendárneho roka. Vykonávanie zmien rozpočtu formou rozpočtových opatrení v priebehu 

roka týmto uznesením nie je dotknuté. O zmene bude MsZ informované. 

Hlasovanie  za  11 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomný  

 

 

 

 

Sliač 10.12.2018                    Ing. Mgr. Ľubica Balgová 

                                                primátorka mesta 


