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UZNESENIA  

 

z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta Sliač 

konaného 9.8.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrhová komisia : Ján Belička, Robert Urbanec 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mesto Sliač, Letecká ul. č. 1, Sliač 

Uznesenia z 29. zasadnutia MsZ v Sliači, konaného dňa 9.8.2018 
 

 

 

K bodu 3/ 

Uznesenie číslo 517/2018 

MsZ schvaľuje 

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

poslancov Jána Beličku, Roberta Urbanca 

 

Hlasovanie  za  9 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomní 2 Škamla, Palečka 

 
K bodu 4/ 

Uznesenie číslo 518/2018 

MsZ schvaľuje 

program 29. 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  10 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomný 1 Škamla 

 
K bodu 5/  
Uznesenie číslo 519/2018 

MsZ berie na vedomie  

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

 

Hlasovanie  za  10 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomný 1 Škamla 

 
K bodu 6/ 

Uznesenie číslo 520/2018 
MsZ schvaľuje 

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

neskorších predpisov použitie finančných prostriedkov na dofinancovanie nákupu nákladného auta pre 

úsek údržby vo výške 3 000,00 € z rezervného fondu mesta Sliač 

Hlasovanie  za  10 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomný 1 Škamla 
 

 

 

 



K bodu 7/ 

Uznesenie číslo 521/2018 

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. 4/2018 a to : 

A ) V príjmovej časti : 

Aa) podľa § 14 ods. 2 zákona písm. d) povolené prekročenie a viazanie finančných 

operácii, spolu : 3 000,00 €, v tom : 

zdroj 46, EK 454      +3 000,00 €. 

B ) Vo výdavkovej časti : 

Ba) podľa § 14 ods. 2 zákona písm. d) povolené prekročenie a viazanie finančných 

operácii, spolu : 3 000,00 € v tom : 

program 5.2.2, zdroj 46, FK 0510, EK 710  +3 000,00 €. 

Hlasovanie  za  10 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomný 1 Škamla 

 
 

K bodu 8/ 

Uznesenie číslo 522/2018 

MsZ schvaľuje  
predaj nehnuteľného majetku mesta Sliač, nachádzajúceho sa v k.ú. Rybáre, obec Sliač, okres Zvolen, 

zapísaného na LV č. 877 ako : parcela KN-E č. 1791 trvalé trávne porasty o výmere 9.791 m2; 

- parcela KN-E č. 1792 orná pôda o výmere 1.746 m2; 

- parcela KN-E č. 1793 trvalé trávne porasty o výmere 2.972 m2; 

- parcela KN-E č. 1795 orná pôda o výmere 935 m2; 

- parcela KN-E č. 1796 orná pôda o výmere 7.204 m2;  

- parcela KN- E č. 1797  trvalé trávne porasty o výmere 18.875 m2 

pre víťaza obchodnej verejnej súťaže Poľnohospodárske družstvo Lieskovec, so sídlom Hrádocká 

2718, 960 21 Lieskovec, IČO: 36 036 757, zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Banská 

Bystrica, odd: Dr, vložka č.: 333/S za kúpnu cenu vo výške 61.162,- Eur 

Hlasovanie  za  10 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomný 1 Škamla 

 

 

 

 

 
 



K bodu 9/ 

Uznesenie číslo 523/2018 

MsZ berie na vedomie 

Správu z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta 

 

Hlasovanie  za  10 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomný 1 Škamla 

 
K bodu 10/ 

Uznesenie číslo 524/2018 
MsZ schvaľuje 

Ing. Miroslave Škorňovej, hlavnej kontrolórke mesta Sliač, odmenu vo výške 2 000 € za obdobie od 

1.1.2018 do 31.7.2018, ktorá bude vyplatená v najbližšom výplatnom termíne.  

Hlasovanie  za  8 

   proti  1 Karniš 

   zdržali sa 1 Koreň 

   neprítomný 1 Škamla 

 
K bodu11/ 

Uznesenie číslo 525/2018 

MsZ určuje 

tvorbu fondu opráv v nájomnom bytovom dome na ulici Rybárskej č. 1048 – 13 bytovka 

vo výške 0,85 % z obstarávacej ceny bytového domu podľa prílohy č. 1 článku 3 ods. 3 

všeobecne záväzného nariadenia č. 18/2018 o  prenájme nájomných bytov v meste Sliač. 

Hlasovanie  za  10 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomný 1 Škamla 

 

Uznesenie číslo 526/2018 

MsZ určuje 

tvorbu fondu opráv v nájomnom bytovom dome na ulici Rybárskej č. 1582 – 24 bytovka 

vo výške 1,57 % z obstarávacej ceny bytového domu podľa prílohy č. 1 článku 3 ods. 3 

všeobecne záväzného nariadenia č. 18/2018 o  prenájme nájomných bytov v meste Sliač. 

 

Hlasovanie  za  10 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomný 1 Škamla 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie číslo 527/2018 

MsZ určuje 

tvorbu fondu opráv v nájomnom bytovom dome na ulici Rybárskej č. 1690 – 19 bytovka 

vo výške 1,25 % z obstarávacej ceny bytového domu podľa prílohy č. 1 článku 3 ods. 3 

všeobecne záväzného nariadenia č. 18/2018 o  prenájme nájomných bytov v meste Sliač. 

Hlasovanie  za  10 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomný 1 Škamla 

 

Uznesenie číslo 528/2018 

MsZ určuje 

Podľa prílohy č. 1 článku 3 ods. 3 všeobecne záväzného nariadenia č. 18/2018 o  prenájme 

nájomných bytov v meste Sliač tvorbu fondu opráv v nájomnom bytovom dome na ulici 

Topoľovej č. 17,19 - 15 bytovka vo výške 0,87 %  z obstarávacej ceny bytového domu.  

Hlasovanie  za  10 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomný 1 Škamla 
 

Uznesenie číslo 529/2018 

MsZ určuje 

Podľa prílohy č. 1 článku 3 ods. 3 všeobecne záväzného nariadenia č. 18/2018 o prenájme 

nájomných bytov v meste Sliač tvorbu fondu opráv v nájomnom bytovom dome na ulici 

Topoľovej č. 22,24,26 - 23 bytovka vo výške 0,87 %  z obstarávacej ceny bytového domu. 

 

Hlasovanie  za  10 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomný 1 Škamla 

 
K bodu 12/ 

Uznesenie číslo 530/2018 

MsZ berie na vedomie 

informácie primátora mesta Sliač k rýchlostnej ceste R2. 

 

Hlasovanie  za  10 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomný 1 Škamla 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu 13/  

Uznesenie číslo 531/2018 

MsZ berie na vedomie 

informácie primátora mesta Sliač. 

 

Hlasovanie  za  10 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomný 1 Škamla 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sliač 9.8.2018                              Ing. Daniel Dunčko  

                                                primátor mesta 

 

 

 

 


