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UZNESENIA  

 

z 22. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta Sliač 

konaného 29.6.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrhová komisia:  Ján Belička, Robert Urbanec 

 

 

                                                                         

     

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia : Dušan Hancko, Cyril Palečka 



Mesto Sliač, Letecká ul. č. 1, Sliač 

Uznesenia z 22. zasadnutia MsZ v Sliači, konaného dňa 29.6. 2017 

 

 

 

K bodu 3/ 

Uznesenie číslo 372/2017 

MsZ schvaľuje 

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

Beličku, Roberta Urbanca. 

                             Hlasovanie  za         8 

proti      

     zdržali sa       

     neprítomní   3 Gabaš, Koreň, Škamla   

  

 

K bodu 4/ 

Uznesenie číslo 373/2017 

MsZ schvaľuje 

program 22. zasadnutia MsZ mesta Sliač, predložený  Danielom Dunčkom primátorom mesta s 

doplnenými bodmi.  

     Hlasovanie  za                     8  

     proti            

     zdržali sa        

     neprítomní   3 Gabaš, Koreň, Škamla 

  

 

K bodu 5/ 

Uznesenie číslo 374/2017 

MsZ berie na vedomie  

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

                            Hlasovanie  za               8 

proti   

     zdržali sa   

     neprítomní        3 Gabaš, Koreň, Škamla 

 

 

K bodu 6/ 

Uznesenie číslo 375/2017 

MsZ berie na vedomie  

stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k Záverečnému účtu Mesta Sliač za rok 2016. 

                        Hlasovanie  za               8  

proti   

     zdržali sa     1 Škamla 

     neprítomní           2 Gabaš, Koreň 

 

 

 

Uznesenie číslo 376/2017 

MsZ schvaľuje  

Záverečný účet Mesta Sliač a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 bez výhrad. 

                        Hlasovanie  za               8  

proti   

     zdržali sa     1 Škamla 

     neprítomní           2 Gabaš, Koreň 



Uznesenie číslo 377/2017 

MsZ schvaľuje  

celkový prebytok rozpočtového hospodárenia mesta Sliač vykázaný v Záverečnom účte za rok 2016 

vo výške 69 032,20 EUR zistený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. 

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

neskorších predpisov, ktorý vznikol po úprave o nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu a podľa 

osobitných predpisov. 

                        Hlasovanie  za                 8  

proti   

     zdržali sa       1 Škamla 

     neprítomní            2 Gabaš, Koreň   

 

 

 

Uznesenie číslo 378/2017 

MsZ schvaľuje 

prídel prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2016 vo výške 100% na tvorbu rezervného fondu 

v sume 69 032,20 EUR . 

                        Hlasovanie  za                8  

proti   

     zdržali sa      1 Škamla 

     neprítomní            2 Gabaš, Koreň 

 

 

 

 

K bodu 7/ 

Uznesenie číslo 379/2017 

MsZ schvaľuje 

pridelenie účelovej dotácie na rok 2017 – zostatok vlastných príjmov z predchádzajúceho roka 2016 

Základnej umeleckej škole, SNP 308/39, 962 31 Sliač, IČO : 378 888 89, vo výške 2 653,71 € na 

prevádzku s povinnosťou vyúčtovať dotáciu najneskôr do 15.1.2018. 

                         Hlasovanie  za                 9 

proti    

     zdržali sa   

     neprítomní           2 Gabaš, Koreň    

 

    

 

K bodu 8/ 

Uznesenie číslo 380/2017 

MsZ berie na vedomie 

presun medzi položkami rozpočtu 

z programu 3.5, EK 630 – 3 700,00 € prevádzka a údržba majetku mesta 

na  

program 9.1.1, EK 630 + 3 700,00 € prevádzka a údržba majetku mesta. 

                     Hlasovanie  za                9   

proti   

     zdržali sa     

     neprítomní          2 Gabaš, Koreň 

 

 

 

 

 



K bodu 9/ 

Uznesenie číslo 381/2017 

MsZ schvaľuje 

v príjmovej časti rozpočtu 

navýšenie rozpočtu 

zdroj 71, EK 311 o + 4 200,00 €, tuzemské bežné granty 

zdroj 131G, EK 453 o + 54 491,16 €, zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 

zdroj 111, EK 321 o + 9 000,00 €, kapitálové granty 

a 

vo výdavkovej časti  

navýšenie rozpočtu 

program 7.2.2, FK 09111 o + 4 200,00 €, prevádzka materskej školy 

program 15.2, FK 0660, EK 630 o + 544,50 €, Domov pre seniorov, tovary a služby 

program 13.7.7, FK 0443, EK 710 o + 51 346,66 €, IBV-Rybáre-juh-inžinierske siete  

program 13.7.3, FK 0660, EK 630 o + 2 600,00 €, Detské ihriská 

program 13.8.2, FK 0980, EK 710 o + 9 000,00 €, Projekty podporované zo štátneho rozpočtu 

program 7.4, FK 0950 o + 2 653,71 €, Základná umelecká škola 

presuny v rámci rozpočtu 

program 13.8.2, FK 0980, EK 630 o – 4 540,00 €, Projekty podporované zo štátneho rozpočtu 

program 13.8.2, FK 0980, EK 710 o + 4 540,00 €, Projekty podporované zo štátneho rozpočtu 

                       Hlasovanie  za            9 

proti   

     zdržali sa   

     neprítomní       2 Gabaš, Koreň 

 

   

K bodu 10/ 

Uznesenie číslo 382/2017 

MsZ berie na vedomie 

stanovisko HKM k prolongácii kontokorentného úveru 

                     Hlasovanie  za            9 

proti   

     zdržali sa   

     neprítomní       2 Gabaš, Koreň 

 

 

 

Uznesenie číslo 383/2017 

MsZ schvaľuje 

prolongáciu kontokorentného úveru čerpaného vo VÚB, a.s. v maximálnej výške 150 000,00 EUR o 

ďalších 12 mesiacov, t.j. do 02.07.2018. 

                    Hlasovanie  za            9 

proti   

     zdržali sa   

     neprítomní       2 Gabaš, Koreň 

   

 

K bodu 11/ 

Uznesenie číslo 384/2017 

MsZ berie na vedomie 

plán tvorby rozpočtu mesta Sliač na rok 2018 a výhľadov na roky 2019 a 2020.     

                      Hlasovanie  za            9 

proti   

     zdržali sa   

     neprítomní       2 Gabaš, Koreň 



       
K bodu 12/ 

Uznesenie číslo 385/2017 

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 odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Sliač a to 

novovytvorenej parcely - 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, ktorý 

bol úradne overený Okresným úradom Zvolen, katastrálnym odborom dňa 12.05.2016 pod č. 61-

251/2016, pre kupujúceho: Jána Milku, bytom SNP 23, 962 31 Sliač, za kúpnu cenu za kúpnu cenu vo 

výške 630,- Eur.  

 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je, že novovytvorený pozemok KN-C parc. č. 953/3 ostatné 

plochy o výmere 21 m², ktorý je vo vlastníctve mesta Sliač, sa nachádza v úzkej blízkosti rodinného 

domu žiadateľa, ktorý pri oprave a údržbe svojej nehnuteľnosti potrebuje mať zabezpečený vstup 

z vlastného pozemku. Nakoľko ide o rodinný dom z roku 1938 sú potrebné časté opravy, ako aj 

údržba. Prevodom vlastníckeho práva k novovytvorenému pozemku KN-C parc. č. 953/3 ostatné 

plochy o výmere 21 m² sa zabezpečí ochrana majetku žiadateľa. 

 

Zámer mesta Sliač predať nehnuteľný majetok mesta Sliač a to novovytvorený 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, ktorý bol úradne overený Okresným úradom Zvolen, katastrálnym odborom dňa 12.05.2016 pod 

č. 61-251/2016 pre Jána Milku, bytom SNP 23, 962 31 Sliač, ako prípad hodný osobitného zreteľa 

podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, bol 

zverejnený najmenej 15 dní pred jeho schválením na úradnej tabuli aj na internetovej stránke mesta.  

                       Hlasovanie  za            9 

proti   

zdržali sa                                                         

neprítomní 2 Gabaš, Koreň       

 

 

 

 

K bodu 13/ 

Uznesenie číslo 386/2017  

MsZ schvaľuje 

1. Zadanie pre vypracovanie Územného plánu zóny „Obytná zóna Rybáre – Juh, Blok 2“. 

2. Spôsob prerokovania návrhu Zadania pre vypracovanie Územného plánu zóny „Obytná zóna 

Rybáre – Juh, Blok 2“ a rozhodnutie o námietkach a pripomienkach vznesených pri jeho prerokvaní.  

                       Hlasovanie  za              8 

proti   

     zdržali sa   1 Moravčík   

                                                 neprítomní  2 Gabaš, Koreň  

 

 

 

 

 

 



K bodu 14/ 

Uznesenie číslo 387/2017  

MsZ ruší 

uznesenie č. 347/2017 zo dňa 4.5.2017. 

                       Hlasovanie  za  9  

proti   

     zdržali sa                                                         

     neprítomní 2 Gabaš, Koreň 

 

  

 

 

K bodu 15/ 

Uznesenie číslo 388/2017  

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 z. n. p. vo výške 1,54 € za každý aj začatý 

bežný meter bez ohľadu na to, či ide o pokládku alebo pripokládku optického kábla do jednej ryhy 

v rámci jedného rozkopávkového povolenia alebo nie s podmienkou, že každý potenciálny záujemca 

o rozkopávku z dôvodu pokládky optickej siete musí v danom čase a na danom mieste umožniť inému 

známemu potenciálnemu záujemcovi pripokládku jeho optickej siete. 

 

Odôvodnenie : 

Týmto uznesením sa sleduje to, aby mesto nebolo v danom čase na danom mieste rozkopané viac krát 

a ďalej sa stanovuje rovnaká výška jednorazovej primeranej náhrady za obmedzenie mesta a jeho 

obyvateľov v obvyklom užívaní nehnuteľností vo vlastníctve mesta a ktoré zodpovedá právu z 

vecného bremena podľa § 66 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v z. n. p.. 

                       Hlasovanie  za  7 

proti   

     zdržali sa  1 Belička                                                       

     neprítomní 3 Gabaš, Koreň, Palečka 

 

 

 

K bodu 16/ 

Uznesenie číslo 389/2017  

MsZ berie na vedomie 

správu o vykonaných kontrolách hlavnou kontrolórkou mesta. 

                       Hlasovanie  za  9 

proti   

     zdržali sa                                                         

     neprítomní   2 Gabaš, Koreň 

 

 

 

K bodu 17/ 

Uznesenie číslo 390/2017  

MsZ schvaľuje 

plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2017. 

                       Hlasovanie  za  9 

proti   

     zdržali sa                                                         

     neprítomní   2 Gabaš, Koreň 



K bodu 18/ 

Uznesenie číslo 391/2017  

MsZ schvaľuje  

návrh realizácie budúcich investičných akcií v meste Sliač, ktoré predkladá primátor mesta v znení : 

 

- ZUŠ – montáž ústredného kúrenia  

- Dom služieb – rekonštrukcia strešnej krytiny  

- Bezpečnostné systémy v meste – inteligentné prechody pre chodcov a spomaľovacie semafory  

- MŠ Cikkerova – rekonštrukcia strechy, zateplenie obvodového plášťa   

- Ul. Letecká – vybudovanie chodníka pre peších 

- Mesto Sliač – dobudovanie kamerového systému v meste  

- ZŠ – rekonštrukcia vjazdov kruhového objazdu      

- Ul. Železničná - rekonštrukcia miestnej komunikácie (mostík)    

- Ul. Na Brázdach - rekonštrukcia miestnej komunikácie  

- Ul. Mládežnícka - rekonštrukcia časti miestnej komunikácie 

- Ul. Rybárska - rekonštrukcia časti miestnej komunikácie 

- Športová hala – výmena podlahy   

- Kino Hron – náter plechovej strechy  

- Obradná sieň – výmena okien a montáž ústredného kúrenia, rekonštrukcia soc. zariadení 

- Cyklocesta Sielnica-Kováčová-Sliač – novostavba   

- Autobusové zastávky – novostavba     

- Propagácia mesta Sliač – požičovňa elektrokolobežiek    

- Kanalizácia a vodovod na ul. Továrenskej a Mlynskej   

- Parkoviská na území  mesta Sliač z výberu parkovného   

                       Hlasovanie  za  8 

proti  1 Palečka 

     zdržali sa                                                         

     neprítomní   2 Gabaš, Koreň  

 

 

 

K bodu 19/ 

Uznesenie číslo 392/2017  

MsZ berie na vedomie 

urbanistickú štúdiu – rozšírenie lokality Hájniky Juh II.                        

Hlasovanie  za  9 

proti   

     zdržali sa                                                         

     neprítomní 2 Gabaš, Koreň 

 

 

   

 

K bodu 20/ 

Uznesenie číslo 393/2017  

MsZ berie na vedomie 

informácie primátora Mesta Sliač k rýchlostnej ceste R2. 

Hlasovanie  za  9 

proti   

     zdržali sa                                                         

     neprítomní 2 Gabaš, Koreň 

 

 

 

 



 

K bodu 21/ 

Uznesenie číslo 394/2017  

MsZ berie na vedomie 

informácie primátora Mesta Sliač. 

Hlasovanie  za  9  

proti   

     zdržali sa                                                         

     neprítomní   2 Gabaš, Koreň 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Sliač 29.6.2017                               Ing. Daniel Dunčko  

                                                            primátor mesta 


