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UZNESENIA  

 

z 31. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta Sliač 

konaného 22.11.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrhová komisia :   Jána Belička, Robert Urbanec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mesto Sliač, Letecká ul. č. 1, Sliač 

Uznesenia z 31. zasadnutia MsZ v Sliači, konaného dňa 22.11.2018 

 

 

 

 

 

 

K bodu 3/ 

Uznesenie číslo 549/2018 

MsZ schvaľuje 

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

Jána Beličku a Roberta Urbanca. 

Hlasovanie  za  11 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomný  

 

 

K bodu 4/ 

Uznesenie číslo 550/2018 

MsZ schvaľuje 

program 31. 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     2  Bakša, Karniš 

   neprítomný  

 

 

Uznesenie číslo 551/2018  

MsZ schvaľuje 

zmenu programu 31. zasadnutia MsZ mesta Sliač v súlade s § 12 ods. 5 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p., predloženú  Ing. Danielom Dunčkom, primátorom mesta 

Sliač a to vypustenie bodu : 

č. 6 Schválenie Územného plánu zóny Sliač Rybáre – juh, Blok 2 

č. 7 Schválenie Územného plánu zóny – Centrálna mestská zóna  

 

Hlasovanie  za  11       

   proti   

   zdržali sa      

   neprítomný 

 

8. Schválenie spôsobu prevodu nehnuteľného majetku mesta Sliač a to parcely KN-C č. 989 

trvalé trávne porasty o výmere 1176 m2, evidovanej na LV č. 576 zámenou za pozemky vo 

vlastníctve p. Ing. Božena Sliacka, PhD., bytom Voljanského 1368/14, 960 01 Zvolen a to 

parcela KN-C č. 980 trvalé trávne porasty o výmere 699 m², evidovaná na LV č. 75 a parcela 



KN-C č. 983 trvalé trávne porasty o výmere 500 m², evidovaná na LV č. 502 vedenom 

Okresným úradom Zvolen, katastrálnym odborom pre k.ú. Sampor, z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa 

Hlasovanie  za      4 

proti     6 Moravčík, Gabaš, Škamla, Palečka,  

                               Hancko, Urbanec 

   zdržali sa     1  Bakša 

   neprítomný 

 

9. Schválenie zámeny pozemkov medzi mestom Sliač a Tomášom Vranským, bytom 

Rovienka 14, 985 05 Kokava nad Rimavicou ako prípad hodný osobitného zreteľa 

Hlasovanie  za      4 

proti     5 Moravčík, Gabaš, Kišík, Palečka,  

                               Urbanec 

   zdržali sa     1  Bakša, Škamla 

   neprítomný 

 

10. Schválenie odkúpenia spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 1/3 k celku na pozemku KN-

C p.č. 57 zastavané plochy a nádvoria o výmere 665 m2, vedeného na LV č. 27, k.ú. Rybáre, 

obec Sliač, okres Zvolen od Igora Kľuku, Továrenská 468/11, 962 31 Sliač s manželkou 

Hlasovanie  za      7 

proti     3 Gabaš, Palečka, Urbanec 

   zdržali sa     1  Škamla 

     neprítomný 

19. Schválenie presunu Turistického informačného centra Sliač do správy Mestského 

kultúrneho strediska Sliač 

Hlasovanie  za      6 

proti     3 Gabaš, Palečka, Urbanec 

   zdržali sa     2  Škamla, Karniš 

     neprítomný 

21. Schválenie návrhu VZN č. 51/2018 o spôsobe núdzového zásobovania vodou 

a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta 

Sliač 

Hlasovanie  za      8 

proti     1 Urbanec 

   zdržali sa     2  Škamla, Gabaš 

     neprítomný 

25. Schválenie úpravy právomoci primátora na vykonávanie rozpočtových opatrení 

Hlasovanie  za      6 

proti     2 Urbanec, Gabaš 

   zdržali sa     3  Kišík, Karniš, Bakša 

     neprítomný 

 



26. Schválenie vysporiadania pozemkov pod vodojemom v miestnej časti Sliač – Sampor  

Hlasovanie  za      4 

proti     5 Urbanec, Gabaš, Moravčík, Škamla,                  

Palečka 

   zdržali sa     2  Kišík, Bakša 

     neprítomný 

 

s tým že ostatné body za doplnenými bodmi budú prečíslované tak, aby bolo dodržané 

chronologické poradie. 

 

Program 31. zasadnutia MsZ po zmene : 

1. Otvorenie, prezentácia prítomných poslancov 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Schválenie programu MsZ 

5. Kontrola plnenia uznesení 

Predkladá : Ing. Jozef Žabka, prednosta MsÚ 

6. Schválenie spôsobu prevodu nehnuteľného majetku mesta Sliač a to parcely KN-C č. 

989 trvalé trávne porasty o výmere 1176 m2, evidovanej na LV č. 576 zámenou za 

pozemky vo vlastníctve p. Ing. Božena Sliacka, PhD., bytom Voljanského 1368/14, 

960 01 Zvolen a to parcela KN-C č. 980 trvalé trávne porasty o výmere 699 m², 

evidovaná na LV č. 75 a parcela KN-C č. 983 trvalé trávne porasty o výmere 500 m², 

evidovaná na LV č. 502 vedenom Okresným úradom Zvolen, katastrálnym odborom 

pre k.ú. Sampor, z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Predkladá : JUDr. Izabela Chudíková, vedúca ekonomického úseku 

7. Schválenie zámeny pozemkov medzi mestom Sliač a Tomášom Vranským, bytom 

Rovienka 14, 985 05 Kokava nad Rimavicou ako prípad hodný osobitného zreteľa 

Predkladá : JUDr. Izabela Chudíková, vedúca ekonomického úseku 

8. Schválenie dotácií na základe podaných žiadostí podľa VZN č. 26/2017 

o poskytovaní dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu mesta Sliač na rok 2019 
Predkladá : JUDr. Izabela Chudíková, vedúca ekonomického úseku 

9. Schválenie návrhu VZN č. 30/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

žiaka základnej umeleckej školy, dieťaťa materskej školy a dieťaťa školského 

zariadenia na rok 2019 
Predkladá : JUDr. Izabela Chudíková, vedúca ekonomického úseku 

10. Schválenie návrhu VZN č. 24/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2019 

Predkladá : Eva Výbohová, referent miestnych daní a poplatkov 

11. Schválenie návrhu VZN č. 19/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území mesta Sliač  

Predkladá : Ing. Daniel Dunčko, primátor mesta 

12. Schválenie návrhu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Sliač na rok 2019 

a výhľady na roky 2020 a 2021 

Predkladá : JUDr. Izabela Chudíková, vedúca ekonomického úseku 

13. Schválenie použitia finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta Sliač na rok 

2019  

Predkladá : JUDr. Izabela Chudíková, vedúca ekonomického úseku 

14. Stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu mesta na rok 2019 

Predkladá :  Ing. Miroslava Škorňová, hlavná kontrolórka 



15. Schválenie návrhu rozpočtu mesta Sliač a jeho rozpočtových organizácií na rok 2019 

a výhľady na roky 2020 a 2021 

Predkladá : JUDr. Izabela Chudíková, vedúca ekonomického úseku 

16. Schválenie návrhu VZN č. 50 o udržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Sliač  

Predkladá : Jaroslav Prošek, náčelník MsP 

17. Vyhodnotenie programu rozvoja mesta za roky 2016 – 2018 

Predkladá : Ing. Jozef Žabka, prednosta MsÚ 

18. Zmena účelu použitia Rezervného fondu mesta Sliač v roku 2018  
Predkladá : JUDr. Izabela Chudíková, vedúca ekonomického úseku 

19. Rozpočtové opatrenie č. 6/2018 

Predkladá : JUDr. Izabela Chudíková, vedúca ekonomického úseku 

20. Schválenie vysporiadania pozemkov pod vodojemom v miestnej časti Sliač – Sampor  

Predkladá : Rastislav Urda, úsek výstavby, ÚR a ŽP 

21. Správa z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 

Predkladá : Ing. Miroslava Škorňová, hlavná kontrolórka 

22. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2019 
Predkladá : Ing. Miroslava Škorňová, hlavná kontrolórka 

23. Informácie primátora o rýchlostnej ceste R2 

Predkladá : Ing. Daniel Dunčko, primátor mesta 

24. Informácie primátora 

Predkladá : Ing. Daniel Dunčko, primátor mesta 

25. Interpelácie poslancov 

26. Odpovede na interpelácie z predchádzajúceho MsZ 

27. Slovo pre verejnosť 

28. Rôzne 

29. Záver 
 

 

K bodu 5/  

Uznesenie číslo 552/2018 

MsZ berie na vedomie  

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

 

Hlasovanie  za   11 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomný  

 

 

K bodu 6/ 

Uznesenie číslo 553/2018 

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 parcely KN-

C č. 989 trvalé trávne porasty o výmere 1176 m2, evidovanej na LV č. 576 vedenom 

Okresným úradom Zvolen, katastrálnym odborom pre k.ú. Sampor, obec Sliač, okres Zvolen 

zámenou za pozemky vo vlastníctve p. Ing. Božena Sliacka, PhD., bytom Voljanského 

1368/14, 960 01 Zvolen a to parcela KN-C č. 980 trvalé trávne porasty o výmere 699 m², 

evidovaná na LV č. 75 vedenom Okresným úradom Zvolen, katastrálnym odborom pre k.ú. 



Sampor a parcela KN-C č. 983 trvalé trávne porasty o výmere 500 m², evidovaná na LV č. 

502 vedenom Okresným úradom Zvolen, katastrálnym odborom pre k.ú. Sampor, z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov. 

Hlasovanie  za             9 

   proti   

   zdržali sa 2 Belička, Karniš 

   neprítomný  

 

 

K bodu 7/ 

Uznesenie číslo 554/2018 

MsZ schvaľuje  

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámenu pozemku vo vlastníctve mesta Sliač a to 

parcely KN-C č. 785 trvalé trávne porasty o výmere 685 m², evidovanej na LV č. 576, 

vedenom Okresným úradom Zvolen, katastrálnym odborom pre k.ú. Sampor, obec Sliač, 

okres Zvolen za pozemok vo vlastníctve Tomáša Vranského, bytom Rovienka 14, 985 05 

Kokava nad Rimavicou a to parcely KN-C č. 1163 trvalé trávne porasty o výmere 700 m², 

evidovanej na LV č. 513 vedenom Okresným úradom Zvolen, katastrálnym odborom pre k.ú. 

Sampor, obec Sliač, okres Zvolen bez finančného vysporiadania rozdielu výmery 

zamieňaných pozemkov. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je možnosť lepšieho 

hospodárskeho využitia pozemkov vo vlastníctve žiadateľa, keďže zamieňaný pozemok mesta 

sa nachádza uprostred pozemku žiadateľa a pre mesto samotné je zamieňaný pozemok 

nevyužiteľný. 

Hlasovanie  za  8 

   proti   

   zdržali sa 3  Bakša,  Belička,  Karniš 

   neprítomný  

 

 

 

K bodu 8/ 

Uznesenie číslo 555/2018 

MsZ schvaľuje 

v súlade s čl. 10 a iných Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Sliač č. 26/2015 

o poskytovaní dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu Mesta Sliač, dotáciu pre : 

1. Futbalový klub Slovan Kúpele Sliač vo výške 17 000,00 €; 

2. Klub slovenských turistov vo výške 300,00 €; 

3. Šachový klub Slovan Sliač vo výške 400,00 €; 

4. Tenisový klub Sliač vo výške 1 500,00 €; 

5. Športový klub RTVŠ Rytmik Sliač vo výške 500,00 €; 

6. Agilita 2 200,00 € (z toho : Muay Thai Sliač 200,00 €, Nohejbalový klub 1 000,00 €, 

Stolnotenisový oddiel 700,00 €,Detský divadelný súbor PRAMIENKY Sliač 300,00 

€); 

7. Bedmintonový klub Kúpele Sliač vo výške 1 500,00 €; 



8. Bežecký klub Sliač vo výške 500,00 €; 

9. ŠK Orlík Sliač vo výške 700,00 €; 

10. Športový klub – Absolútne závodný tím vo výške 300,00 €; 

11. Jednotu dôchodcov Slovenska vo výške 1 700,00 €; 

12. Rodinné centrum pod prameňmi vo výške 1 200,00 €; 

13. Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku vo výške 360,00 €; 

14. Základnú organizáciu slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Sliači vo výške 

300,00 €; 

15. OZ spolu pre všetkých vo výške 1 100,00 €; 

16. OZ Život ženy vo výške 400,00 €; 

17. eRko – Hnutie kresťanských spol. detí; vo výške 360,00 €; 

18. Rodičovské združenie pri ZUŠ Sliač vo výške 1 100,00 €; 

19. Občianske združenie – Lesná škôlka vo výške 1 000,00 €. 

 

Hlasovanie  za  9 

   proti   

   zdržali sa 2   Karniš,  Kíšik 

   neprítomný   

   

 

K bodu 9/ 

Uznesenie číslo 556/2018  

MsZ schvaľuje  

VZN č. 30/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka ZUŠ, dieťaťa v materskej 

škole a dieťaťa školského zariadenia na rok 2019. 

 Hlasovanie  za  8 

   proti   

zdržali sa 3 Bakša, Karniš,  Kíšik  

   neprítomný  

 

 

K bodu10/ 

Uznesenie číslo 557/2018 

MsZ schvaľuje 

VZN č. 24/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady. 

Hlasovanie  za            9 

   proti   

   zdržali sa 2  Bakša, Kíšik 

   neprítomný     

 

 

 

 

K bodu 11/ 

Uznesenie číslo 558/2018 

MsZ schvaľuje 

VZN č. 19/2018  o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na 

území mesta Sliač s prejednanými pripomienkami 



                         Hlasovanie  za    8 

                           proti   

                           zdržali sa   3  Bakša, Karniš, Kíšik 

   neprítomný      

 

 

K bodu 12/  

Uznesenie číslo 559/2018 

MsZ schvaľuje 

predložený rozpočet Mestského kultúrneho strediska Sliač ako vyrovnaný v členení na  

bežné príjmy vo výške                   85 600,00 € 

bežné výdavky vo výške              85 600,00 €. 

                           Hlasovanie     za                7 

                              proti   

                              zdržali sa         3 Bakša, Karniš, Kíšik 

                              neprítomný      1 Škamla 

 

 

Uznesenie číslo 560/2018 

MsZ berie na vedomie 

predložené výhľadové rozpočty Mestského kultúrneho strediska na roky 2019 a 2020. 

                          Hlasovanie     za               9 

                              proti     

                              zdržali sa       1  Karniš 

                              neprítomní     3  Bakša, Karniš Kíšik 

 

 

K bodu 13/ 

Uznesenie číslo 561/2018 

MsZ schvaľuje 

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

v znení neskorších predpisov použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta 

Sliač na rok 2019 a to : 

1. spoluúčasť na cyklocestu „Sliač-Sielnica-Kováčová“ vo výške 27 000,00 €, 

2. spoluúčasť na rekonštrukciu strechy a na rekonštrukciu ústredného kúrenia a vykurovacích telies 

v Základnej škole A. Sládkoviča, Sliač vo výške 15 000,00 €, 

3. spoluúčasť na strechu a rozšírenie kapacít Materskej školy J. Cikkera vo výške 12 500,00 €, 

4. spoluúčasť na vodovod na ul. Mlynskej a továrenskej vo výške 8 100,00 € a  

5. spoluúčasť na kanalizáciu na ul. Nová vo výške 4 150,00 € 

6. spoluúčasť na projekt zvýšenia energetickej hospodárnosti, zlepšenie tepelno-izolačných vlastností 

budovy hasičskej zbrojnice v meste Sliač a vybudovanie elektricky ovládaných sekčných brán pre 

rýchlejší výjazd požiarnej techniky vo výške 32 811,47 €. 



 

Hlasovanie  za  11 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomný    

 

 

K bodu 14/  

Uznesenie číslo 562/2018 

MsZ berie na vedomie 

stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Sliač. 

 

Hlasovanie  za  11 

   proti   

   zdržali sa  

   neprítomný    

 

 

 

K bodu 15/  

Uznesenie číslo 563/2018 

MsZ schvaľuje 

predloženú programovú štruktúru rozpočtu mesta Sliač na rok 2019. 

   Hlasovanie  za  10 

   proti   

   zdržali sa  1 Bakša 

                          neprítomný   

 

 

 

Uznesenie číslo 564/2018 

MsZ schvaľuje 

predložený programový rozpočet mesta Sliač na rok 2019 ako vyrovnaný a to : 

bežný rozpočet ako prebytkový vo výške             +191 094,00 €, 

kapitálový rozpočet ako schodkový vo výške                   -102 817,47 €, 

rozpočet finančných operácií ako schodkový vo výške                  -88 276,53 €,  

s tým, že kapitálový rozpočet a rozpočet finančných operácií budú kryté bežným rozpočtom 

a rozpočtom finančných operácií a zámery, ciele a záväzné ukazovatele programového 

rozpočtu mesta Sliač na rok 2019. 

    Hlasovanie  za  10 

   proti   

   zdržali sa 1 Bakša 

                          neprítomný   

 

 



Uznesenie číslo 565/2018 

MsZ berie na vedomie 

predložené výhľadové rozpočty mesta Sliač na roky 2020 a 2021. 

     Hlasovanie  za  11 

   proti   

   zdržali sa  

                           neprítomný  

 

 

K bodu 16/  

Uznesenie číslo 566/2018 

MsZ vyhovuje  
protestu prokurátora č. Pd 74/18/6611-16 zo dňa 19.09.2018 proti VZN Mesta Sliač č. 

16/2008 o verejnom poriadku na území mesta Sliač prijatého MsZ zo dňa 04.11.2008.  

 

     Hlasovanie  za  10 

   proti   

   zdržali sa  

                          neprítomný      1 Palečka 

     

     

 

Uznesenie číslo 567/2018 

MsZ schvaľuje 
VZN č. 50/2018 o udržiavaní čistoty a poriadku na území Mesta Sliač ktorým sa ruší a 

nahrádza  Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sliač číslo 16/2008 o verejnom poriadku na 

území mesta Sliač. 

Hlasovanie  za    10 

   proti   

   zdržali sa  

                            neprítomný     1 Palečka 

 

 

 

 

 

 

K bodu 17/  

Uznesenie číslo 568/2018 

MsZ berie na vedomie 

Vyhodnotenie programu rozvoja mesta Sliač za roky 2016 – 2018. 

                      Hlasovanie  za  10 

   proti   

   zdržali sa  

                          neprítomný      1 Palečka 

 

 

 



K bodu 18/  

Uznesenie číslo 569/2018 

MsZ schvaľuje  

v súlade s § 15 ods. 2 a v nadväznosti na § 14 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

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

predpisov zmenu účelu použitia finančných prostriedkov z rezervného fondu a to tak, že 

z 74 000,00 € určených na rekonštrukciu cesty ul. Na Brázdach uznesením MsZ č. 536/2018 

zo dňa 20.9.2018 sa : 

a) 700,00 € použije na financovanie nerezového rebríka, ktorý bude súčasťou vodovodu 

v Sampore, 

b) 3 000,00 € použije na dofinancovanie prác na odstránenie havarijného stavu v ZUŠ – 

injektáž podlahy - práce na položenie podlahy 

c) 5 600,00 € financovanie havarijného stavu v Materskej škole J. Cikkera, Sliač - stabilizácia 

základov budovy formou injektáže 

d) 64 700,00 € použije na rekonštrukciu cesty ul. Na Brázdach. 

     Hlasovanie  za  10 

   proti   

   zdržali sa  

                          neprítomný        1 Palečka 

 

K bodu 19/  

Uznesenie číslo 570/2018 

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. 6/2018 a to : 

A ) V príjmovej časti : 

Aa) podľa § 14 ods. 2 zákona písm. b) povolené prekročenie a viazanie príjmov, spolu : 8 363,75 €, 

v tom : 

 

zdroj 111, EK 312     -416,00 € 

zdroj 3AC1, EK 311      +7 688,25 € 

zdroj 3AC2, EK 311      +904,50 € 

zdroj 41, EK 292     +187,00 €. 

 

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 13.7.12, zdroj 46, FK 0451, EK 710  -3 000,00 € 

program 13.7.12, zdroj 46, FK 0443, EK 710  +3 000,00 € 

program 13.7.12, zdroj 46, FK 0451, EK 710  -5 600,00 € 

program 13.7.12, zdroj 46, FK 0443, EK 710  +5 600,00 € 



program 13.7.12, zdroj 46, FK 0451, EK 710  -700,00 € 

program 9.5, zdroj 46, FK 0630, EK 710  +700,00 €. 

  

Bb) podľa § 14 ods. 2 zákona písm. c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov, spolu : 8 179,75 

€, v tom : 

 

program 7.3.1, zdroj 3AC1, FK 09211, EK 610 +5 697,10 € 

program 7.3.1, zdroj 3AC1, FK 09211, EK 620 +1 991,15 € 

program 7.3.1, zdroj 3AC2, FK 09211, EK 610 +670,25 € 

program 7.3.1, zdroj 3AC2, FK 09211, EK 620 +234,25 € 

program 7.2.3, zdroj 111, FK 0911, EK 630  -416,00 €. 

program 7.2.3, zdro11, FK 0911, EK 630  -413,00 €. 

Hlasovanie  za  10 

   proti   

   zdržali sa  

                                              neprítomný       1 Palečka 

 

 

 

K bodu 20/  

Uznesenie číslo 571/2018 

MsZ schvaľuje 

v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, za účelom majetkoprávneho vysporiadania pozemkov pod stavbou vodojemu a pod 

ochranným pásmom vodojemu, odkúpenie novovytvorených parciel nachádzajúcich sa v 

k.ú. Sampor, obec Sliač, okres Zvolen a to pozemok KN-C č. 122/1 – zastavané plochy a 

nádvoria o výmere 284 m2 a pozemok KN-C č. 122/2 – zastavané plochy a nádvoria o 

výmere 12 m2 za cenu 920,- Eur, vytvorených na základe geometrického plánu č. 

31644341-243/2017 zo dňa 10.10.2017, ktorý bol úradne overený Okresným úradom 

Zvolen dňa 11.10.2017 pod č. 61-562/2017 a to za stanovenú znaleckým posudkom č. 

85/2018 vo výške 920,- Eur.  

                         Hlasovanie             za  10 

                            proti   

                                       zdržali sa   

                                        neprítomný         1  Palečka 

 

 

K bodu 21/  

Uznesenie číslo 572/2018 

MsZ berie na vedomie 

správu z kontrolnej činnosti HKM 

 

Hlasovanie  za     10 

   proti   

   zdržali sa  

                          neprítomný           1 Palečka 

 

 

 



K bodu 22/  

Uznesenie číslo 573/2018 

MsZ schvaľuje 

Plán kontrolnej činnosti HKM na 1. polrok 2019 s úpravou 

 

Hlasovanie  za  8 

   proti   

   zdržali sa 1 Karniš 

                          neprítomní       2 Bakša, Palečka 

 

 

K bodu 23/  

Uznesenie číslo 574/2018 

MsZ berie na vedomie 

Informácie primátora mesta k rýchlostnej ceste R2 

 

Hlasovanie  za  7 

   proti   

   zdržali sa 3 Belička, Karniš, Koreň 

                          neprítomný      1 Palečka 

 

 

 

K bodu 24/  

Uznesenie číslo 575/2018 

MsZ berie na vedomie 

informácie primátora mesta Sliač. 

Hlasovanie  za  8 

   proti   

   zdržali sa 2 Karniš, Koreň 

                          neprítomný      1 Palečka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sliač 22.11.2018                    Ing. Daniel Dunčko  

                                                primátor mesta 


