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UZNESENIA  

 

z 28. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta Sliač 
konaného 27.6.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Návrhová komisia : Cyril Palečka, Tomáš Škamla 

                                                                         

     

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mesto Sliač, Letecká ul. č. 1, Sliač 

Uznesenia z 28. zasadnutia MsZ v Sliači, konaného dňa 27.6.2018 

 
 

 

K bodu 3/ 

Uznesenie číslo 491/2018 

MsZ schvaľuje 

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

poslancov Tomáša Škamlu a Cyrila Palečku. 

                     Hlasovanie  za          9 

proti   

     zdržali sa       

     neprítomní    2 Gabaš, Kíšik   

  

  

 
K bodu 4/ 

Uznesenie číslo 492/2018 (nadpolovičná väčšina prítomných) 

MsZ schvaľuje 

program 28. 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  Danielom Dunčkom primátorom mesta Sliač. 

Hlasovanie  za                     9 

     proti            

     zdržali sa        

     neprítomní      2  Gabaš, Kíšik   

 

 

 
K bodu 5/  
Uznesenie číslo 493/2018 

MsZ berie na vedomie  

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

Hlasovanie  za                    9 

     proti            

     zdržali sa        

     neprítomní       2  Gabaš, Kíšik   

  

 

 
 K bodu 6/ 

Uznesenie číslo 494/2018 
MsZ berie na vedomie 

správu o činnosti MsKS za rok 2017. 

                   Hlasovanie  za          10 

proti            

     zdržal sa          

     neprítomný    1 Gabaš 

 

 

 

 



Uznesenie číslo 495/2018 
MsZ berie na vedomie 

rozbor hospodárenia  MsKS za rok 2017. 

                   Hlasovanie  za          10 

proti            

     zdržal sa          

     neprítomný   1 Gabaš 

 

 

 
K bodu 7/ 

Uznesenie číslo 496/2018 

MsZ berie na vedomie  

Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k Záverečnému účtu Mesta Sliač za rok 2017. 

         Hlasovanie               za            10 

proti   

     zdržali sa     

     neprítomný      1 Gabaš 

 

 

Uznesenie číslo 497/2018 

MsZ berie na vedomie  

Audítorskú správu k individuálnej účtovnej závierke za rok 2017 a Audítorskú správu ku 

konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2017. 

        Hlasovanie               za          10   

proti   

     zdržali sa     

     neprítomný   1 Gabaš 

 

 

Uznesenie číslo 498/2018 

MsZ schvaľuje  

v súlade s § 16 ods. 12 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. Záverečný účet Mesta Sliač 

a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 bez výhrad. 

               Hlasovanie               za            10 

proti   

     zdržali sa     

     neprítomný    1 Gabaš 

 

 

 

Uznesenie číslo 499/2018 

MsZ schvaľuje  

v súlade s § 16 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. použitie hotovostného prebytku 

hospodárenia mesta Sliač za rok 2017 vo výške 86 567,06 € a jeho rozdelenie nasledovne : 

a) tvorba rezervného fondu za rok 2017 vo výše 52 736,31 €, 

b) tvorba fondu údržby a opráv za rok 2017 vo výške 11 462,17 €, 

c) zapojenie nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov do rozpočtu za rok 2018 vo výške 

19 615,43 €, z toho : 



 - vratka DSS za rok 2017 vo výške 556,60 € 

 - príspevok na asistentov učiteľa nevyčerpaný v roku 2017 vo výške 12 860,80 € 

 - grant z ČSOB pre ZŠ nevyčerpaný v roku 2017 vo výške 3 000,00 € 

 - vratka VP za r. 2017 MŠ SNP vo výške 57,10 € 

 - vratka VP za r. 2017 MŠ J. Cikkera vo výške 371,16 € 

 - vratka VP za r. 2017 ZŠ A. Sládkoviča vo výške 69,61 € 

 - vratka VP za r. 2017 ZUŠ vo výške 1 561,22 € 

 - nevyčerpané f. p. v r. 2017 z UMB - odmena za vedenie praktikantiek v ZŠ vo výške  

38,94 € 

 - nevyčerpané f. p. v r. 2017 z CEEV Živica – záhrada, ktorá učí pre ZŠ vo výške  

200,00€ 

- nevyčerpané f. p. v r. 2017 z Continental – škola v prírode pre ZŠ vo výške 600,00 € 

- nevyčerpané f. p. z účelového daru pre DSS Sliač vo výške 300,00 € 

d) zapojenie mylných platieb prijatých v roku 2017 vo výške 296,02 €, 

e) zábezpeky prijaté od klientov DSS v roku 2017 vo výške 1 000,00 €, 

f) zapojenie prenesených kompetencií poskytnutých zo ŠR na dopravné pre žiakov Základnej 

školy A. Sládkoviča, Sliač vo výške 1 457,13 €. 

                   Hlasovanie              za            10 

proti   

     zdržali sa     

     neprítomný    1 Gabaš 

 

 

 

Uznesenie číslo 500/2018 

MsZ schvaľuje  

v súlade s § 15 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. použitie zostatkov z minulých období 

vyčíslených v Záverečnom účte Mesta Sliač za rok 2017 na tvorbu Rezervného fondu vo 

výške 300 000,00 EUR. 

                   Hlasovanie             za            10 

proti   

     zdržali sa     

     neprítomný    1 Gabaš 
 

  
 

K bodu 8/ 

Uznesenie číslo 501/2018 

MsZ schvaľuje  
 podmienky verejnej obchodnej súťaže v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona č.138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov na prevod pozemkov vo vlastníctve mesta Sliač, zapísaných na LV 

č.877, vedených Okresným úradom Zvolen, odborom katastrálnym pre okres Zvolen, obec Sliač, k.ú. 

Rybáre a to : KN E 1791, ttp, o výmere 9.791 m2, KN E 1792 orná pôda, o výmere 1.746 m2, KN E 

1793 ttp, o výmere 2.972 m2, KN E 1795 orná pôda, o výmere 935 m2, KN E 1796 orná pôda 

o výmere 7.204 m2 a KN E 1797 ttp, o výmere 18.875 m2,  podľa podmienok uvedených v prílohe 

tohto uznesenia a s termínom vyhlásenia VOS do 30 dní od prijatia uznesenia, s možnosťou 

opakovaného vyhlásenia VOS za rovnakých podmienok v prípade, že sa v 1. kole nepodarí predať 

vyššie uvedené pozemky.               
                   Hlasovanie  za           10    

proti   



     zdržali sa     

     neprítomný     1 Gabaš 

 

 

 
K bodu 9/ 

Uznesenie číslo 502/2018 

MsZ schvaľuje  
v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 

neskorších predpisov použitie finančných prostriedkov na 
a) dofinancovanie rekonštrukcie strechy na Dome služieb ul. SNP 296/13, Sliač vo výške 21 576,85 €, 
b) nákup kontajnerov vo výške 13 000,00 €, 
c) nákup multifunkčného stroja pre úsek údržby vo výške 51 182,40 €, 
d) rekonštrukciu cesty ul. Na Brázdach vo výške 80 000,00 €, 
e) nákup nákladného auta pre úsek údržby vo výške 25 000,00 €,  
f) financovanie prác na odstránenie havarijného stavu v ZUŠ - injektáž podlahy    

    z rezervného fondu mesta Sliač   vo výške 10 000 EUR .  

                     Hlasovanie            za             10 

proti   

               zdržali sa   

     neprítomný        1 Gabaš 
 

                 

        
K bodu 10/ 

Uznesenie číslo 503/2018 
MsZ schvaľuje 

v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) zmenu rozpočtu – 

rozpočtové opatrenie č. 3/2018 a to : 
 

A ) V príjmovej časti : 
Aa) podľa § 14 ods. 2 zákona písm. b) povolené prekročenie a viazanie príjmov, spolu : 59 229,71 

€, v tom : 
 

zdroj 43, EK 233      +57 759,71 € 
zdroj 72c, EK 311      +1 470,00 €. 
 

Ab) podľa § 14 ods. 2 zákona písm. d) povolené prekročenie a viazanie finančných operácii, spolu : 

216 358,69 €, v tom : 
 

zdroj 131H, EK 453      +556,60 € 
zdroj 131H, EK 453      +1 457,13 € 
zdroj 41, EK 453      +296,02 € 
zdroj 41, EK 453      + 1 000,00 € 
zdroj 46, EK 454      +21 576,85 € 
zdroj 46, EK 454     + 13 000,00 € 
zdroj 46, EK 454     + 51 182,40 € 
zdroj 46, EK 454     +80 000,00 € 
zdroj 46, EK 454     +25 000,00 € 

zdroj 46 EK  454                                                             + 10 000 EUR 
zdroj 72a, EK 453      +300,00 € 
zdroj 72f, EK 453      +11 989,69 €. 
 



B ) Vo výdavkovej časti : 
Ba) podľa § 14 ods. 2 zákona písm. a) presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného 

rozpočtu mesta, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, v tom : 
 

program 3.5, zdroj 41, FK 0660, EK 630  -2 920,13 € 
program 9.3, zdroj 41, FK 0640, EK 710  +2 920,13 € 
program 3.5, zdroj 41, FK 0660, EK 630  -700,00 € 
program 13.5, zdroj 41, FK 0443, EK 710  +700,00 €. 
 

Bb) podľa § 14 ods. 2 zákona písm. c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov, spolu : 

264 588,40 €, v tom : 
program 15.2, zdroj 131H, FK 0660, EK 630  +556,60 € 
program 7.3.1, zdroj 131H, FK 09211, EK 630 +1 457,13 € 
program 3.3.2, zdroj 41, FK 0111, EK 630  +296,02 € 
program 13.7.12, zdroj 43, FK 0443, EK 710  +57 759,71 € 
program 13.7.12, zdroj 46, FK 0443, EK 710  +21 576,85 € 
program 5.2.3, zdroj 46, FK 0510, EK 710  +13 000,00 € 
program 5.2.2, zdroj 46, FK 0510, EK 710  + 51 182,40 € 
program 13.7.12, zdroj 46, FK 0451, EK 710  + 80 000,00 € 
program 5.2.2, zdroj 46, FK 0510, EK 710  + 25 000,00 €  

program 13,7.12 zdroj 46 FK 0043 EK 710                 + 10 000,00EUR 
program 15.2, zdroj 72a, FK 0660, EK 630  + 300,00 € 
program 13.8.4, zdroj 72c, FK 0443, EK 710  +1 470,00 € 
program 7.3.2, zdroj 72f, FK 09602, EK 630  +11 989,69 €. 
Bc) podľa § 14 ods. 2 zákona písm. d) povolené prekročenie a viazanie finančných operácii, spolu : 

1 000,00 € v tom : 
program 15.2, zdroj 41, FK 0660, EK 819  + 1 000,00 €. 
                      Hlasovanie             za            10 

proti   

     zdržali sa   

     neprítomný     1 Gabaš 
 

 

K bodu11/ 

Uznesenie číslo 504/2018 
MsZ berie na vedomie 
Plán tvorby rozpočtu mesta Sliač na rok 2019 a výhľadov na roky 2020 a 2021.                                  
                     Hlasovanie       za  10 

proti            

     zdržal sa          

     neprítomný      1 Gabaš 
 

 

K bodu 12/ 

Uznesenie číslo 505/2018 
MsZ určuje, 

v súlade s § 11, ods. 4, písm. i) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a v nadväznosti na Zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov úväzok primátora mesta Sliač na celé 

funkčné obdobie 2018-2022 na plný pracovný úväzok. 
                         Hlasovanie              za             10 

                                                                 proti   

     zdržali sa    

     neprítomný        1 Gabaš 



 
K bodu13/ 

Uznesenie číslo 506/2018 
MsZ schvaľuje 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na 2. polrok 2018     

                    Hlasovanie  za            10 

proti            

     zdržal sa          

     neprítomný      1 Gabaš 
 

 

 

K bodu14/ 

Uznesenie číslo 507/2018 
MsZ odvoláva 
Mgr. Róberta Borbélyho , PhD. z funkcie delegovaného člena za zriaďovateľa z Rady školy pri 

Základnej škole A. Sládkoviča, Pionierska 9, 962 31 Sliač.         
                    Hlasovanie  za         10 

proti   

     zdržali sa   

     neprítomný   1 Gabaš 

 

 

Uznesenie číslo 508/2018 
MsZ menuje 
Mgr. Luciu Kapustovú za delegovaného člena zriaďovateľa do Rady školy pri Základnej škole A. 

Sládkoviča, Pionierska 9, 962 31 Sliač. 

                    Hlasovanie  za         10 

 proti   

     zdržali sa    

                neprítomný   1 Gabaš 
 

 

K bodu15/ 

Uznesenie číslo 509/2018 
MsZ Sliač schvaľuje  

Všeobecne záväzné nariadenie o prenájme nájomných bytov v meste Sliač č.18/2018 vrátane jeho 

príloh, Prílohy č.1 Zásady tvorby a čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov 

v meste Sliač a prílohy č. 2 Domový poriadok.             

                      Hlasovanie  za             9 

proti   

     zdržali sa   1 Bakša 

     neprítomný      1 Gabaš 

 
 

K bodu 16/ 

Uznesenie číslo 510/2018 
MsZ Sliač berie na vedomie  

Prezentáciu architektonickej štúdie Centrum sociálnych služieb Sliač. 

                    Hlasovanie  za             10 

proti   

     zdržali sa   

     neprítomný      1 Gabaš 



K bodu 17/  
Uznesenie číslo 511/2018 
MsZ Sliač určuje 

pre volebné obdobie 2018 – 2022 jedenásť  poslancov MsZ  v súlade s § 11 ods. 3 písm. e) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

                    Hlasovanie   za              10  

proti   

     zdržali sa    

                 neprítomný         1 Gabaš 

 

 

 

Uznesenie číslo 512/2018 

V meste Sliač sa pre voľby poslancov MsZ utvorí jeden volebný obvod  

                   Hlasovanie   za               2 Bakša, Kíšik 

proti   7 

     zdržali sa   1 Belička 

     neprítomný        1 Gabaš 

 

 

 

 

Uznesenie číslo 513/2018  nehlasovalo sa z dôvodu prijatia uznesenia č. 511/2018, v ktorom bol 

navrhnutý rovnaký počet poslancov pre volebné obdobie  2018-2022.  

MsZ určuje 

v súlade s § 11 ods. 3 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov počet poslancov pre celé volebné obdobie 2018 – 2022 a to 11 poslancov Mestského 

zastupiteľstva Sliač.  

                      Hlasovanie  za               

proti   

     zdržali sa   

     neprítomní    

           

               

 

 

Uznesenie číslo 514/2018 

MsZ utvára 

pre volebné obdobie 2018-2022 v súlade s § 166 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach 

výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 4 

viacmandátové volebné obvody a to:  

Volebný obvod č. 1  Hájniky     2 poslanci 

Volebný obvod č. 2  Rybáre po železničnú trať  4 poslanci 

Volebný obvod č. 3  Rybáre pod Kúpeľmi  2 poslanci  

Volebný obvod č. 4  Rybáre pod Kozákom a Sampor 3 poslanci  

                      Hlasovanie  za              6 

                                                                proti  1 Škamla 

     zdržali sa  3 Bakša, Belička, Kíšik  

     neprítomný        1 Gabaš 

 

 

 

 



K bodu 18/  
Uznesenie číslo 515/2018 

MsZ berie na vedomie 

informácie primátora mesta Sliač k rýchlostnej ceste R2. 

                    Hlasovanie  za          10 

proti   

     zdržali sa   

     neprítomný    1 Gabaš 

 

 

 
K bodu 19/  
Uznesenie číslo 516/2018 

MsZ berie na vedomie 

informácie primátora mesta Sliač. 

                    Hlasovanie  za          10 

proti   

     zdržali sa   

     neprítomný    1 Gabaš 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sliač 27.6.2018                     Ing. Daniel Dunčko  

                                                primátor mesta 


