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Mesto Sliač, Letecká ul. č. 1, Sliač 

Uznesenia z 18. zasadnutia MsZ v Sliači, konaného dňa 23.2. 2017 

 
 

 

K bodu 3/ 

Uznesenie číslo 306/2017 

MsZ schvaľuje 

zloženie návrhovej komisie, predložené  Danielom Dunčkom primátorom mesta, t.j. 

poslancov p. Moravčíka a p. Palečku.  

                             Hlasovanie  za          9   

proti   

     zdržali sa   

     neprítomný   1 Bakša     

  

  
K bodu 4/ 

Uznesenie číslo 307/2017 

MsZ schvaľuje 

program 18. zasadnutia MsZ mesta Sliač, predložený  Danielom Dunčkom primátorom Mesta 

s doplnenými s úpravami. 

  Hlasovanie  za                    9   

     proti            

     zdržali sa        

     neprítomný  1 Bakša 

  

 
K bodu 5/ 

Uznesenie číslo 308/2017 

MsZ konštatuje, že 

zvolený poslanec Ing. Ján Kíšik zložil zákonom predpísaný sľub poslanca 

mestského zastupiteľstva. 
                           
 

K bodu 6/ 

Uznesenie číslo 309/2017 

MsZ odvoláva 

p. Beatu Mikušovú z pozície predsedu komisie obchodu, služieb, podnikania  a sociálno –

zdravotnej. 

                     Hlasovanie  za            10 

proti            

     zdržal sa          

     neprítomní      1 Bakša 

 

 

Uznesenie číslo 310/2017 

MsZ odvoláva 

p. Beatu Mikušovú z komisie pre posudzovanie majetkových priznaní. 

                     Hlasovanie  za            10 

proti            

     zdržal sa          

     neprítomný       1 Bakša 



K bodu 7/ 

Uznesenie číslo 311/2017 

MsZ menuje  

Ing. Jána Kíšika za člena komisie obchodu, služieb, podnikania  a sociálno –zdravotnej. 

                      Hlasovanie  za            10 

proti   

     zdržali sa   

     neprítomný       1 Bakša 

   

 

Uznesenie číslo 312/2017 

MsZ menuje  
Ing. Jána Kíšika za člena komisie pre posudzovanie majetkových priznaní. 

                      Hlasovanie  za           10 

proti   

     zdržali sa   

     neprítomný      1 Bakša 
 

 

 

K bodu 8/ 

Uznesenie číslo 313/2017 

MsZ berie na vedomie  

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

                      Hlasovanie  za             9 

proti   

     zdržali sa    1 Kíšik 

     neprítomný       1 Bakša 
 

                         
K bodu 9/ 

Uznesenie číslo 314/2017 

MsZ Sliač ruší  

uznesenie č.118/2012 zo dňa 3.5.2012, ktorým bola schválená zámena pozemkov medzi 

Mestom Sliač a Kúpeľmi Sliač a. s. 

                       Hlasovanie            za             9 

proti   

     zdržali sa   1 Gabaš 

     neprítomný      1 Bakša 
 

 

Uznesenie číslo 315/2017 

MsZ Sliač ruší  

uznesenie č.274/2016 zo dňa 18.11.2016, ktorým boli schválené „Zadania“ Územný plán 

zóny – Centrálna mestská zóna a Územný plán zóny Sliač Rybáre – Juh, Blok 2. 

                              Hlasovanie              za           10           

proti   

     zdržali sa   

     neprítomný     1 Bakša 

 

 

 



K bodu10/ 

Uznesenie číslo 316/2017 

MsZ Sliač schvaľuje 

pridelenie účelovej dotácie na rok 2017 Mestskému kultúrnemu stredisku, Kúpeľná 11, 962 

31 Sliač, IČO : 005 169 02, vo výške 8 000,00 € na uskutočnenie 60. ročníka Sliačskeho 

kultúrneho leta s povinnosťou vyúčtovať dotáciu do 30 kalendárnych dní po ukončení akcie 

podľa predloženého rozpočtu k žiadosti o dotáciu. 

                         Hlasovanie  za     11 

proti            

     zdržal sa          

     neprítomní  
 

 

K bodu 11/ 

Uznesenie číslo 317/2017 

MsZ schvaľuje 

pridelenie účelovej dotácie na rok 2017 Materskej škole Jána Cikkera 651/2, 962 31 Sliač, 

IČO : 423 923 90, vo výške 700,00 € pri príležitosti 50. výročia Materskej školy J. Cikkera 

s povinnosťou vyúčtovať dotáciu do 30 kalendárnych dní od ukončenia akcie podľa 

predloženého rozpočtu k žiadosti o dotáciu. 

.                      Hlasovanie  za            11 

proti   

     zdržali sa   

     neprítomní        
 

 

 

K bodu12/ 

Uznesenie číslo 318/2017 

MsZ schvaľuje 

„Dodatok č.11“ k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu zo dňa 27.03.2003 v znení 

jej dodatkov.  

                    Hlasovanie  za         9 

proti   

     zdržali sa  2  Karniš, Koreň 

     neprítomní     

 

 

 
 

K bodu13/ 

Uznesenie číslo 319/2017 

MsZ schvaľuje 

zadanie na spracovanie územného plánu zóny „Centrálna mestská zóna mesta Sliač“ a 

spôsob prerokovania návrhu územného plánu zóny „Centrálna mestská zóna mesta Sliač“ 

a rozhodnutie o námietkach a pripomienkach vznesených pri jeho prerokovaní. 

                        Hlasovanie  za           11 

proti   

     zdržali sa   

     neprítomní        
 

 



K bodu14/ 

Uznesenie číslo 320/2017 

MsZ Sliač schvaľuje 

súhlas, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie „Územný 

plán zóny – Centrálna mestská zóna mesta Sliač“ potrvá najviac tri roky od uzatvorenia 

zmluvy o poskytnutí dotácie.  

                        Hlasovanie  za           11 

proti   

     zdržali sa   

     neprítomní       
 

Uznesenie číslo 322/2017 

MsZ Sliač schvaľuje 
finančnú spoluúčasť pri procese obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej 

dokumentácie „Územný plán zóny – Centrálna mestská zóna mesta Sliač“ v požadovanej 

výške.                

                      Hlasovanie  za           11 

proti   

     zdržali sa   

     neprítomní       

 
                          
K bodu15/ 

Uznesenie číslo 321/2017 

MsZ schvaľuje 

- kúpu kovového prístrešku o rozlohe 14,6 m x 18 m nachádzajúceho sa na ul. Hronská č. 

1054/27, Sliač na parcele č. KN-C č. 97/13, k.ú. Hájniky evidovanej na LV č. 1 od firmy 

Marius Pedersen, a.s., IČO : 34115901, so sídlom Opatovská 1735, 911 01 Trenčín za cenu 

1 300,00 €, 

- kúpu rolovacích brán nachádzajúcich sa na budove – garáže a dielne Mesta Sliač, 

ul. Hronská č. 1054/27, Sliač zapísanej na LV. č. 1 v počte 3 ks od firmy Marius Pedersen, 

a.s., IČO : 34115901, so sídlom Opatovská 1735, 911 01 Trenčín za cenu 1,00 €, 

- kúpu technického zhodnotenia budovy – garáže a dielne Mesta Sliač, ul. Hronská č. 

1054/27, Sliač zapísanej na LV. č. 1 vo forme umiestnenia plávajúcich podláh do troch 

miestností na prízemí jedna o rozlohe 4 x 4m2 a druhá o rozlohe 3 x 4 m2, na poschodí jedna 

o rozlohe 2,10 x 5,50 m2 od firmy Marius Pedersen, a.s., IČO : 34115901, so sídlom 

Opatovská 1735, 911 01 Trenčín za cenu 1,00 €. 

                             Hlasovanie  za             11 

proti   

     zdržali sa   

     neprítomní      

 
 

K bodu 16/ 

Uznesenie číslo 323/2017 

MsZ Sliač schvaľuje 

v príjmovej časti  

navýšenie rozpočtu 

zdroj 3AC1, EK 312 o + 15 971,00 €, Implementačná agentúra, príspevok na opatrovateľskú 

službu, 

a 



vo výdavkovej časti  

poníženie rozpočtu 

program 7.1.1, FK 09111 o - 12 100,00 € návrh rozpočtového opatrenia MŠ SNP 

navýšenie  rozpočtu 

program 1.5, FK 0111, EK 630 o + 13 500,00 € spoločná úradovňa ZV – stavebný úrad 

program 7.1.2, FK 09111 o + 22 110,00 € návrh rozpočtového opatrenia MŠ SNP  

program 7.2.2, FK 0911 o + 700,00 € účelová dotácia na rok 2017 pre MŠ J. Cikkera, Sliač na 

50. výročie 

program 11.6, FK 0820, EK 640 o + 8 000,00 € účelová dotácia na rok 2017 pre MsKS na 60. 

ročník Sliačskeho kultúrneho leta, 

program 13.7.12, FK 0620, EK 710 o + 1 300,00 € kovová konštrukcia – prístrešok po SITA, 

bývalý areál po SITA 

presuny v rámci  rozpočtu 

program 11.17, FK 1040, EK 640 o - 5 000,00 € presun na základe požiadavky na čerpanie 

z inej ekonomickej klasifikácie, 

program 11.17, FK 1040, EK 630 o + 5 000,00 € presun na základe požiadavky na čerpanie 

z inej ekonomickej klasifikácie. 

                           Hlasovanie      za          11 

 proti   

      zdržali sa   

      neprítomní        
 

 
K bodu 17/ 

Uznesenie číslo 324/2017 

MsZ schvaľuje     

plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2017. 

                             Hlasovanie  za          11 

proti   

     zdržali sa   

     neprítomní 

 

 
K bodu 18/ 

Uznesenie číslo 325/2017 

MsZ berie na vedomie 

správu o vykonaných kontrolách hlavnou kontrolórkou mesta.   

                    Hlasovanie  za            11     

proti   

     zdržali sa   

     neprítomní 

 

 

Uznesenie číslo 326/2017 

MsZ berie na vedomie 

správu z kontrolnej činnosti za rok 2016. 

                            Hlasovanie  za              11 

proti   

     zdržali sa   

     neprítomní       

 



K bodu 19/ SLOVO PRE VEREJNOSŤ 

 

K bodu 20  
Uznesenie číslo 327/2017 

MsZ berie na vedomie 

informácie primátora Mesta Sliač o stave príprav investícií v lokalitách Sampor, Trebuľa, ul. 

Na Brázdach, ul. Mlynská, ul. Továrenská, ul. Pionierska, ul. SNP. 

                      Hlasovanie  za          10 

proti   

     zdržali sa   1  Koreň 

     neprítomní     

 

 
 K bodu 21/ 

Uznesenie číslo 328/2017 

MsZ vyslovuje, 

súhlas s realizáciou investičných akcií : 

1. Rekonštrukcia spevnenej plochy a vnútorného dvora, ZŠ, Sliač, 

2. Rekonštrukcia chodníka a príslušenstva na križovatke ulíc SNP a ČSA – Sliač, 

3. Prístupová komunikácia, IBV Trebuľa, Sliač – Hájniky. 

                    Hlasovanie  za          11 

proti   

     zdržali sa   

     neprítomní     

 

 

Uznesenie číslo 329/2017 

MsZ schvaľuje, 

prijatie úveru na realizáciu investičných akcií: 

1. Rekonštrukcia spevnenej plochy a vnútorného dvora, ZŠ, Sliač, 

2. Rekonštrukcia chodníka a príslušenstva na križovatke ulíc SNP a ČSA – Sliač, 

3. Prístupová komunikácia, IBV Trebuľa, Sliač – Hájniky, 

v maximálnej celkovej výške 297 970,02 €. 

                    Hlasovanie  za          11 

proti   

     zdržali sa   

     neprítomní     

 

 

Uznesenie číslo 330/2017 

MsZ Schvaľuje 

vystavenie vlastnej blankozmenky mesta spolu s podpísaním dohody o vyplňovacom práve 

ku blankozmenke v súvislosti s prijatím úveru na realizáciu investičných akcií : 

1. Rekonštrukcia spevnenej plochy a vnútorného dvora, ZŠ Sliač, 

2. Rekonštrukcia chodníka a príslušenstva na križovatke ulíc SNP a ČSA – Sliač, 

3. Prístupová komunikácia, IBV Trebuľa, Sliač – Hájniky, 

v maximálnej celkovej výške 297 970,02 €. 

                           Hlasovanie  za          11 

proti   

     zdržali sa   

     neprítomní     



Uznesenie číslo 331/2017 

MsZ berie na vedomie 

stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Sliač k dodržaniu podmienok na prijatie návratných 

zdrojov financovania – investičný úver na financovanie rekonštrukcie miestnych komunikácií 

a vybudovanie prístupovej komunikácie IBV Trebuľa, Sliač – Hájniky. 

                           Hlasovanie  za          11 

proti   

     zdržali sa   

     neprítomní     

 

 
K bodu 22/ 

Uznesenie číslo 332/2017 

MsZ berie na vedomie 

informácie primátora Mesta Sliač. 

                    Hlasovanie  za              10 

proti   

     zdržali sa     1 Koreň 

     neprítomní    

 

 

 
K bodu 23/ 

Uznesenie číslo 333/2017 

MsZ schvaľuje 

PhDr. Dagmar Bellovú,PhD. za predsedníčku komisie obchodu, služieb, podnikania  

a sociálno – zdravotnej. 

                       Hlasovanie     za              9 

                                                         proti   

        zdržali sa      1 Koreň 

                                                         neprítomný      1  Škamla 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sliač 23.2.2017                 Ing. Daniel Dunčko   

                                           primátor mesta 

 


