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Mesto Sliač, Letecká ul. č. 1, Sliač 

Uznesenia z 19. zasadnutia MsZ v Sliači, konaného dňa 4.5. 2017 

 
 

 

 

 

K bodu 3/ 

Uznesenie číslo 334/2017 

MsZ schvaľuje 

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

poslancov p.Beličku, p. Koreňa. 
                             Hlasovanie  za       6   

proti   

     zdržali sa    1 Koreň 

     neprítomní  4 Bakša, Hancko, Moravčík , Škamla       

  

  
K bodu 4/ 

Uznesenie číslo 335/2017 

MsZ schvaľuje 

program 19. zasadnutia MsZ mesta Sliač, predložený  Danielom Dunčkom primátorom Mesta 

s doplnenými s úpravami. (bod prerokovanie žiadosti o odkúpenie pozemkov p. Krnáč, 

Tvarožková ul. Topoľová ). 
  Hlasovanie  za                     7        

     proti            

     zdržali sa        

     neprítomní 4 Bakša, Hancko, Moravčík, Škamla 

  

 
K bodu 5/ 

MsZ berie na vedomie  

Uznesenie číslo 336/2017 

správu o kontrole plnenia uznesení predloženú  Jozefom Žabkom, prednostom MsÚ Sliač.                 
                            Hlasovanie  za            7 

proti   

     zdržali sa   

     neprítomní      4 Bakša, Hancko, Moravčík,Škamla 

 
 

K bodu 6/ 

Uznesenie číslo 337/2017 
MsZ berie na vedomie  

správu z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky.   

                      Hlasovanie  za           7   

proti   

     zdržali sa   

     neprítomní     4 Bakša, Hancko, Moravčík,Škamla 

 
 

 

 

 

 

 



K bodu 7/ 

Uznesenie číslo 338/2017 
MsZ ruší, 

uznesenie č. 321/2017 zo dňa 23.2.2017. 

                     Hlasovanie  za              7    

proti   

     zdržali sa  1 Bakša 

     neprítomní        3 Hancko, Moravčík, Škamla  
 

 

K bodu 8/ 

Uznesenie číslo 339/2017 
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 za cenu 1 300,00 € bez DPH, 

- 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 za cenu 1,00 €/ks bez DPH, 

- 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 za cenu 

1,00 € bez DPH od firmy Waste transport, a.s., IČO : 36 046 221, so sídlom Kukuričná 8, 831 03 

Bratislava. 

                    Hlasovanie  za          8     

proti            

     zdržal sa          

     neprítomní    3 Hancko, Moravčík, Škamla   

 
 

K bodu 9/ 

Uznesenie číslo 340/2017 
MsZ schvaľuje  

VZN č. 26/2017 o poskytovaní dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu mesta Sliač. 

                     Hlasovanie  za         8    

proti   

     zdržali sa   

     neprítomní    3 Hancko, Moravčík, Škamla 

   
 

K bodu 10/ 

Uznesenie číslo 341/2017 
MsZ schvaľuje 
v príjmovej časti  

navýšenie rozpočtu 

zdroj 52, EK 513 o + 297 970,00 € realizácia inv. akcií mesta schv. uzn č. 328 a 329/2017 

(poskytnutie úveru- VUB, a.s.), 

a 

vo výdavkovej časti  

navýšenie  rozpočtu 

program 13.7.12, FK 0620, EK 710 o + 264,80 € DPH - odkúpenie kovového prístrešku od Waste 

transport,  

a.s. 

program 13.7.12, FK 0443, EK 710 o + 297 970,00 € DPH - realizácia inv. akcií mesta schv. uzn č. 

328 a 329/2017 (poskytnutie úveru – VUB, a.s.), 

presuny v rámci  rozpočtu 



program 3.5, FK 0660, EK 630 o – 1 170,00 € presun na základe požiadavky tenisového klubu, 

výmena pletiva na tenisových dvorcoch, 

program 3.5, FK 0810, EK 630 o + 1 170,00 € presun na základe požiadavky tenisového klubu, 

výmena pletiva na tenisových dvorcoch, 

program 3.5, FK 0660, EK 630 – 200,00 € presun na financovanie vytýčenia sietí v súv. s realizáciou 

inv. akcií schv. MsZ, 

program 13.7.12, FK 0443, 710 + 200,00 € presun na financovanie vytýčenia sietí v súv. s realizáciou 

inv. akcií schv. MsZ, 

program 3.6, FK 0111, EK 630 o – 1 188,00 € presun - plnenie zákona č. 305/2013 o e-gov., 

program 3.7, FK 0111, EK 630 o + 1 188,00 € presun - plnenie zákona č. 305/2013 o e-gov., 

program 7.6, FK 0950, EK 640 o – 1 600,00 € presun - zemné práce v areály ZŠ havarijný stav, 

program 7.3, FK 09121, EK 630 o + 1 600,00 € presun - zemné práce v areály ZŠ havarijný stav. 

                     Hlasovanie  za           8 

proti   

     zdržali sa   

     neprítomní     3 Hancko, Moravčík, Škamla 
 

 

K bodu 11/ 

Uznesenie číslo 342/2017 
MsZ schvaľuje 

v nadväznosti na uznesenia č. 328/2017, 329/2017, 330/2017 schválené MsZ dňa 23.2.2017 na jeho 

18. zasadnutí financovanie stavebného dozoru v súvislosti 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, 

 

z úveru prijatého v maximálnej celkovej výške 297 970,02 €. 

                      Hlasovanie  za        8  

proti   

     zdržali sa     

     neprítomní        3 Hancko, Moravčík, Škamla 
 

                         
K bodu 12/ 

Uznesenie číslo 343/2017 
MsZ ruší 

uznesenie č. 255/2016 zo dňa 22.9.2016. 

                         Hlasovanie             za           8   

proti   

     zdržali sa    

     neprítomní     3 Hancko, Moravčík, Škamla 

 
 

K bodu 13/ 

Uznesenie číslo 344/2017 
MsZ schvaľuje 

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 a to: pozemok KN-C parc. č. 953/3 

ostatné plochy o výmere 21 m², ktorý vznikol odčlenením od pozemku KN-C parcela č. 953 ostatné 

plochy o výmere 416 m², zapísanom na LV č. 877 vedenom pre k.ú. Rybáre, obec Sliač, okres Zvolen, 

na základe geometrického plánu č. 31644341-113/2016 vyhotoveného dňa 11.05.2016 spoločnosťou 

GEODET spol. s.r.o., so sídlom Za Hronským mostom 3, 960 01 Zvolen, IČO: 31 644 341; 

geometrický plán bol úradne overený Okresným úradom Zvolen, katastrálnym odborom dňa 



12.05.2016 pod č. 61-251/2016, formou predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a 

ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

                            Hlasovanie                 za          8           

proti   

     zdržali sa   

     neprítomní    3 Hancko, Moravčík, Škamla 

 

 
K bodu14/ 

Uznesenie číslo 345/2017 
MsZ schvaľuje 

Ing. Jána Beličku za delegovaného člena zriaďovateľa do Rady školy pri Materskej škole J. Cikkera 

651/2, 962 31 Sliač. 

                      Hlasovanie  za          7    

proti            

     zdržal sa        1 Belička  

     neprítomní     3 Hancko, Moravčík, Škamla 

 

 

Uznesenie číslo 346/2017 
MsZ schvaľuje 

Ing. Dušana Hancka za delegovaného člena zriaďovateľa do Rady školy pri Materskej škole SNP 27, 

962 31 Sliač. 

                   Hlasovanie  za  8    

proti            

     zdržal sa          

     neprítomní     3 Hancko, Moravčík, Škamla 
 

 

K bodu 15/ 

Uznesenie číslo 347/2017 
MsZ schvaľuje 

jednorazovú finančnú náhradu za zriadenie a prevádzkovanie verejných telekomunikačných 

a informačných sietí a za stavanie ich vedení na pozemkoch mesta, ktorými je mesto obmedzené 

v obvyklom užívaní svojich nehnuteľností a ktoré zodpovedajú právam z vecného bremena podľa § 66 

zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov vo výške 

6,66 €/1 bežný meter. 

                     Hlasovanie  za            8  

proti   

     zdržali sa   

     neprítomní      3 Hancko, Moravčík, Škamla  
 

 

K bodu16/ 

Uznesenie číslo 348/2017 
Mestské zastupiteľstvo prehlasuje: 

že miestna komunikácia, nachádzajúca sa na pozemku parc. č. KN C 1456/2, 1598 m
2
, ostatná plocha, 

odčleneného od parcely KN E 1425/2, vedenej na LV 1418 katastrálne územie Rybáre geometrickým 

plánom č. 31644341-043/2017, úradne overeným dňa 23.2.2017 pod číslom G1-93/2017 a spevnené 

plochy nachádzajúce sa na pozemkoch parc. č. KN C 583, 17 m
2
, zastavaná plocha, KN C 623, 158 

m
2
, zastavaná plocha a KN C 729/2, 402 m

2
, orná pôda, odčlenených od parcely KN E 1681/11, 

vedenej na LV 1108, katastrálne územie Hájniky geometrickým plánom č.31644341-046/2017 úradne 

overeným dňa 3.3.2017 pod číslom G1-102/2017 sú v majetku mesta Sliač, ktoré ich nadobudlo 

v zmysle Zákona č. 138/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov a v súčasnosti sú pozemky 



pod miestnou komunikáciou a spevnenými plochami vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe 

Slovenského pozemkového fondu.  

                  Hlasovanie  za           8 

proti   

     zdržali sa   

     neprítomní     3 Hancko, Moravčík, Škamla 

 

 
K bodu 17/ 

Uznesenie číslo 349/2017 
MsZ žiada primátora mesta 

o spracovanie štúdie riešenia parkovania a odpredaja pozemkov žiadateľom p. Krnáčovi a 

p. Tvarožkovej z ul. Topoľovej do 29.6.2017. 

                  Hlasovanie               za          7 

proti           

     zdržali sa      1 Bakša   

     neprítomní    3 Hancko, Moravčík, Škamla 

   

 
K bodu 18/ 

Uznesenie číslo 350/2017 
MsZ berie na vedomie 

informácie primátora Mesta Sliač k rýchlostnej ceste R2. 

                         Hlasovanie  za          8  

proti   

     zdržali sa   

     neprítomní    3 Hancko, Moravčík, Škamla 

 

 
K bodu 19/ 

Uznesenie číslo 351/2017 

MsZ berie na vedomie 
informácie primátora Mesta Sliač. 

                    Hlasovanie              za             8 

proti   

     zdržali sa   

     neprítomní      3 Hancko, Moravčík, Škamla 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 
Sliač 4.5.2017                               Ing. Daniel Dunčko   

                                              primátor mesta 


