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 Z á p i s n i c a  

 z 19. zasadnutia Mestského zastupiteľstva (MsZ) v S l i a č i  konaného dňa 04.mája 2017  

Miesto                              :  Zasadacia miestnosť MsÚ  

Primátor          :  Ing. Daniel Dunčko   

Zást. primátora  mesta  :  Ing. Robert Urbanec  

Prednosta úradu        :   Ing. Jozef Žabka  

Poslanci MsZ         :  podľa prezenčnej listiny  

Ospravedlnení poslanci :    p.p. Marek Moravčík, p.p. Tomáš Škamla, Ing. Dušan Hancko,  

Mgr. Jozef Bakša 

 

P r o g r a m :  

1. Otvorenie, prezentácia prítomných poslancov 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Schválenie programu MsZ 

5. Kontrola plnenia uznesení 

6. Správa z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 

7. Zrušenie uznesenia č. 321/2017 zo dňa 23.2.2017 

8. Schválenie odkúpenia kovového prístrešku na ul. Hronskej do majetku mesta vo vlastníctve 

firmy Waste transport, a.s.  

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

 

10. Schválenie návrhu rozpočtového opatrenia č. 2/2017 

11. Schválenie výdavkov súvisiacich so schválenými investičnými akciami Mesta Sliač financovanými 

prostredníctvom úveru 

12. Zrušenie uznesenia č. 255/2016 zo dňa 22.9.2016 

13. Schválenie spôsobu prevodu pozemku KN-C parcela č. 953/3 o výmere 21 m2 k.ú. Rybáre formou 

predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ján Milka, SNP 300/23, 962 31 Sliač ako prípad 

hodný osobitného zreteľa 

14. Schválenie delegovaných členov zriaďovateľa do Rady školy pri Materskej škole Jána Cikkera 

a Materskej škole SNP 

15. Schválenie výšky jednorazovej primeranej náhrady za zriadenie zákonného vecného bremena  

16. Bezodplatný prevod pozemkov zo SPF na mesto Sliač 

17. Informácie k rýchlostnej ceste R2 

18. Informácie primátora 

19. Interpelácie poslancov 

20. Odpovede na interpelácie z predchádzajúceho MsZ 
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21. Slovo pre verejnosť 

22. Rôzne 

Záver                                                                                                  

 

 

1. Otvorenie    

Rokovanie 19. zasadnutia mestského zastupiteľstva, ktoré bolo zvolané v zmysle zákona 369/1990 

o obecnom zriadení otvoril a viedol primátor mesta Ing. Daniel Dunčko, ktorý privítal všetkých 

prítomných. Prítomní sú 7 poslanci, ospravedlnili sa Mgr. Bakša, ktorý príde neskôr, p.p Moravčík , 

p.p. Škamla a Ing. Dušan Hancko. Skonštatoval, že MsZ je uznášania schopné.  

 

2.  Určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice  

Primátor mesta určil za zapisovateľa zápisnice p. Zuzanu Jendriskovú – zamestnankyňu MsÚ Sliač. 

Za overovateľov zápisnice určil primátor mesta p. poslanca Róberta Urbanca  a p. poslanca Jána 

Kíšika.  

  

3.  Voľba návrhovej komisie   

Do návrhovej komisie navrhol primátor mesta p. poslanca Stanislava Koreňa  a p. poslanca Jána 

Beličku. 

Uznesenie číslo 334/2017 MsZ schvaľuje zloženie návrhovej komisie, predložené  Danielom 

Dunčkom, primátorom mesta, t.j. poslancov  

Jána Beličku a Stanislava Koreňa                

                                   

                     Hlasovanie  za     6 

proti      

                             zdržali sa  1 p.p. Koreň 

                             neprítomní  4 p.p. Bakša, Škamla, Hancko, Moravčík 

  

4.  Schválenie programu MsZ  

Pán primátor Ing. Dunčko prečítal program zasadnutia MsZ. Ing. Mgr. Palečka navrhol doplniť bod 

–  

Prerokovanie žiadosti o odkúpenie pozemkov v časti Rybáre, ul. Topoľová – p. Tvarožková a p. 

Krnáč. Navrhuje ho zaradiť ako bod č. 17. 

Primátor Ing. Dunčko vyzval poslancov, aby zahlasovali za zaradenie bodu, všetci prítomní 

súhlasili. 

Uznesenie číslo 335/2017 MsZ 

schvaľuje  

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

s úpravami        

  

Hlasovanie    za         7   

         proti      

         zdržali sa     

                             neprítomní  4 p.p. Bakša, Škamla, Hancko, Moravčík 
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5.  Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ 

Ing. Žabka uviedol, že všetky prijaté uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia MsZ sú splnené, 

okrem uznesenia č. 321/2017, ktoré bude predmetom dnešného zastupiteľstva a bude sa o ňom 

rokovať.  

 

Uznesenie číslo 336/2017 MsZ berie na vedomie  správu o kontrole plnenia uznesení 

predloženú  Ing. Jozefom Žabkom, prednostom MsÚ Sliač.  

 

Hlasovanie    za         7   

         proti      

         zdržali sa     

                             neprítomní  4 p.p. Bakša, Škamla, Hancko, Moravčík 

 

   

6. Správa z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 

Ing. Miroslava Škorňová, hlavná kontrolórka mesta predkladá správu z kontrolnej činnosti v zmysle 

zákona o obecnom zriadení. Kontrola bola zameraná na tvorbu a použitie sociálneho fondu v súlade 

v platnou legislatívou v roku 2016. Pri kontrole bolo zistené porušenie pre používanie sociálneho 

fondu MsÚ Sliač, kde príspevok na stravovanie za všetkých zamestnancov za rok 2016 nebol 

odvedený v správnej výške a tiež o účtovníctve, kde nie je vyrovnaná účtovná súvzťažnosť medzi 

stavom bankového účtu a syntetickom účte- záväzky zo sociálneho fondu. 

Zo strany hlavnej kontrolórky bol v návrhu správy z finančnej kontroly uvedený návrh odporúčaní 

a opatrní na nápravu zistených nedostatkov. Mesto navrhnuté opatrenia akceptovalo a prijalo. 

Pri kontrole uznesení mestského zastupiteľstva, upozorňuje na uznesenie č. 202/2016 – odpredaj 

pozemkov pod bytovými domami v bytovom dome Na Slatinkách 669/1,3, ktorý bol schválený, no 

odpredaj nebol ešte zrealizovaný.  

Inventúra pozemkov vo vlastníctve mesta Sliač bola vykonaná v marci 2017, bol vypracovaný 

zoznam pozemkov mesta Sliač v členení podľa katastrálnych území, listu vlastníctva, parcelného 

čísla, typu parcely druhu pozemku, výmery a ceny.  Ďalší postup o zapracovaní tohto inventúrneho 

súpisu bude  konzultovaný na najbližšom účtovnom audite.  

Pán primátor poďakoval p. Škorňovej a p. Klimentovej za spracovanie tejto inventúry, nakoľko už 

dlhé roky bola táto činnosť v pláne.  

 

Uznesenie číslo 337/2017  

MsZ berie na vedomie 

správu z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 

 

Hlasovanie    za         7   

         proti      

         zdržali sa     

                             neprítomní  4 p.p. Bakša, Škamla, Hancko, Moravčík 
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7. Zrušenie uznesenia č. 321/2017 zo dňa 23.2.2017  

Bod predkladá JUDr. Chudíková a uvádza, že súvisí taktiež s bodom č. 8 a vysvetľuje oba. Na 

predchádzajúcom zastupiteľstve bolo schválené odkúpenie kovového prístrešku firmy Marius 

Pedersen, ktorá v čase odkúpenia zistila, že tento majetok nemá vo svojom vlastníctve, ale má ho 

firma, ktorú odkúpili a to Waste transport, z tohto dôvodu musíme zrušiť uznesenie, ktoré už bolo 

prijaté a prijať správne na danú firmu, aby sme mohli podpísať zmluvu. Taktiež sme pri podpise 

zmluvy zistili, že suma nebola uvedená s DPH, preto sa musí urobiť rozpočtové opatrenie. 

Počas bodu č. 7 prichádza Mgr. Bakša. 

 

Uznesenie číslo 338/2017 

MsZ ruší uznesenie č. 321/2017 zo dňa 23.2.2017 
 

Hlasovanie    za         7        

    proti          

     zdržali sa    1 p.p. Bakša                         

                                   neprítomní  3 p.p. Škamla, Hancko, Moravčík 

  

8. Schválenie odkúpenia kovového prístrešku na ul. Hronskej do majetku mesta v vlastníctve 

firmy Waste transport, a.s. 

Pán primátor uviedol, že bod 8 súvisí s bodom 7 a môžeme prejsť k schváleniu tohto bodu. 

 

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 p.p. Škamla, Hancko, Moravčík 

    

9. Návrh VZN č. 26/2017 o poskytovaní dotácii a finančných príspevkov z rozpočtu mesta 

Sliač  

Predkladateľmi  sú Ing. Róbert Urbanec a Ing. Miroslava Škorňová. 

Ing. Róbert Urbanec sa vyjadruje ohľadom mimoriadnych okolností týkajúcich sa futbalového 

klubu, kde navrhuje riešenie a pomoc klubu, aby mohol naďalej fungovať. V návrhu VZN sa zmenil 

bod č. 3 článku 6 : v mimoriadnych a opodstatnených prípadoch bude možné podať žiadosť aj 

v inom termíne, kde mimoriadnosť a opodstatnenosť prípadu posúdi finančná komisia, mimoriadna 
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dotácia podlieha schváleniu MsZ. Keďže pripomienky k VZN neboli, preto žiada Ing. Urbanec 

o diskusiu. Pán primátor Ing. Dunčko k tomuto bodu navrhuje, aby sa po doriešení týchto 

problémov opätovne tento bod z VZN o dotáciách odstránil. 

Uznesenie číslo 340/2017  

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

 

Hlasovanie  za      8       

proti            

      zdržal sa          

      neprítomní   3 p.p. Škamla, Hancko, Moravčík 

 

10. Schválenie návrhu rozpočtového opatrenia  

JUDr. Chudíková predniesla informácie o schválenom úvere od VÚB banky vo výške 297 970 euro, 

ktorý je možné čerpať. Táto suma sa upravuje aj vo výdavku. Týmto rozpočtovým opatrením sa 

teda presúvajú aj finančné prostriedky súvisiace s potrebou opráv na tenisových dvorcoch v sume 

1170,00 euro, ďalej prostriedky na vytyčovanie sietí v sume 200,00 euro, presun 1188,00 ohľadom 

plnenia zákonu o E-govermente. Ďalej uvádza JUDr. Chudíková, že v ZŠ A. Sládkoviča máme 

v havarijnom stave potrubie, odhadnutá investícia sa počíta na 1600,00 euro a poslednou úpravou je 

navýšenie rozpočtu o 264,00 euro v súvislosti s kúpou kovového prístrešku od firmy Waste 

transport. 

 

Uznesenie číslo 341/2017 

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

 

Hlasovanie  za      8       

proti            

      zdržal sa          

      neprítomní   3 p.p. Škamla, Hancko, Moravčík 

 

 

11. Schválenie výdavkov súvisiacich so schválenými investičnými akciami Mesta Sliač 

financovanými prostredníctvom úveru  

JUDr. Chudíková vysvetľuje, že po podpise zmluvy s VÚB bankou o úvere sme zistili, že nie je 

možné prefinancovať stavebný dozor a bolo odporučené prijať uznesenie, že stavebný dozor bude 

môcť byť prefinancovaný z úveru na záver všetkých akcií. 

 

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            

      zdržal sa          

      neprítomní   3 p.p. Škamla, Hancko, Moravčík 

    

12. Zrušenie uznesenia č. 255/2016 zo dňa 22.09.2016 

Ing. Urbanec predniesol, že poslanci dostali dôvodovú správu k bodom č. 12 a č. 13 ohľadom 

prevodu pozemku p. Milku, ako prípad hodný osobitného zreteľa. Približuje občanom v krátkosti, 

že p. Milka dal žiadosť o odkúpenie pozemku, no táto bola zamietnutá. Stavebná komisia 

odporučila túto časť pozemku odpredať, no finančná komisia túto žiadosť zamietla. Dňa 31.10.2016 

sa touto problematikou zaoberala opätovne a vydala stanovisko, že žiadateľ môže podať opätovne 

žiadosť o odkúpenie tohto pozemku, kde odôvodnil, zrušenie živého plotu okolo pomníku a tým 

dochádza k voľnému prístupu aj k jeho domu. Dňa 5.4.2016 bol p. Milka prizvaný na stavebnú 

komisiu ohľadom odkúpenia pozemku, kde prítomní členovia potvrdili, že ak dôjde k vybudovaniu 

kruhového objazdu, dôjde k zhoršeniu kvality jeho bývania. Dňa 30.05.2016 bol predložený nový 

geometrický plán. Pán  Milka uvádza, že pozemok nebude slúžiť len na ochranu, ale aj lepší prístup 

k jeho domu. Dňa 16.02.2017 finančná komisia po zasadnutí odporučila zastupiteľstvu odpredať 

tento pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa za cenu 30,00 euro/m2 podľa súčasne 

platných zásad hospodárenia s majetkom  mesta. Na základe tohto Ing. Urbanec navrhuje, aby MsZ 

zrušilo pôvodné uznesenie č. 255/2016 zo dňa 22.09.2016 a vydalo nové uznesenie, ktorým schváli 

spôsob prevodu dotknutého pozemku, tak ako to schválila finančná aj stavebná komisia. 



Č.z. 1817/2017         Mesto Sliač.      Zápisnica z 19. rokovania MsZ dňa 04.05.2017                    sp.1202/2017  

  

  

7  

  

Pán primátor Dunčko potvrdzuje, že nie je dôvod, aby sa tento návrh neschválil. 

 

Uznesenie číslo 343/2017 

MsZ ruší  

 

uznesenie č. 255/2016 zo dňa 22.9.2016. 

 

Hlasovanie  za      8       

proti            

      zdržal sa          

      neprítomní   3 p.p. Škamla, Hancko, Moravčík 

 

13.  Schválenie spôsobu prevodu pozemku KN-C parcela č. 953/3 o výmere 21 m2 k.ú Rybáre 

formou predaja z dôvodu  hodného osobitného zreteľa pre Ján Milka, SNP 300/23, 962 31 

Sliač ako prípad hodný osobitného zreteľa 

Primátor Ing. Dunčko uvádza, že bod č. 13. súvisí s bodom č. 12. a môže sa prečítať uznesenie. 

 

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            

      zdržal sa          

      neprítomní   3 p.p. Škamla, Hancko, Moravčík 

 

 

 

14. Schválenie delegovaných členov zriaďovateľa do Rady školy pri Materskej škole Jána 

Cikkera a Materskej škole SNP 

JUDr. Chudíková podľa dôvodovej správy uviedla, že nakoľko v priebehu apríla 2017 skončilo 

funkčné obdobie rady školy pri MŠ J. Cikkera aj SNP, bolo povinnosťou mesta určiť delegovaných 

členov do oboch rád škôl. Záujem prejavil Ing. Ján Belička do MŠ J. Cikkera a Ing. Dušan Hancko 

do MŠ SNP. Na základe zákona uvedeného v dôvodovej správe preto JUDr. Chudíková navrhuje, 

aby bolo títo členovia delegovaní.  

 

Uznesenie číslo 345/2017 

MsZ schvaľuje 
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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      Ing. Belička    

      neprítomní   3 p.p. Škamla, Hancko, Moravčík 

 

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 p.p. Škamla, Hancko, Moravčík 

  

15. Schválenie výšky jednorazovej primeranej náhrady za zriadenie zákonného vecného 

bremena. 

JUDr. Chudíková v rámci tohto bodu uvádza, že ide o zákonné vecné bremeno za zriadenie 

telekomunikačných sietí, stanovenie výšky primeranej náhrady za zriadenie vecného bremena. 

S uvedeným sme sa už stretli v minulosti, kde pre firmu Snailnet bola stanovená výška 6,66 euro za 

bežný meter. Finančná komisia stanovila ako podmienku, aby sa pri ďalšom stanovení ceny 

postupovalo rovnako. Pri odbornom stretnutí žiadateľov všetkých firiem, ktoré majú záujem zriadiť 

telekomunikačné siete na území mesta tieto uviedli, že pokiaľ bude výška príliš vysoká, nedôjde 

k realizácii investičnej akcie. Návrhom boli nižšie ceny, ktoré sa pohybovali okolo 3,50 euro za 

bežný meter. 

Pán primátor Dunčko dopĺňa informáciu o jednaní so zástupkyňou firmy T-Com, ktorá mu 

predviedla pripravený projekt na 18 km optiky pre Mesto Sliač pri maximálnej cene 3,50 euro. Pre 

mestský rozpočet by to znamenalo 63 000 euro, pričom by opravili aj chodníky, ktoré poškodia. 

Ďalej pán primátor navrhuje p. Čabákovi, zástupcovi firmy Snailnet, aby sa aj jemu prispôsobila 

cena pri ďalšej realizácii. 

K tomuto sa vyjadruje p. Čabák a navrhuje, aby pre spoločnosť T-Com bola stanovená rovnaká 

cena, akú zaplatil on a to 6,66 euro za bežný meter, nakoľko je to veľká spoločnosť, ktorá si tieto 

náklady bude vedieť určite pokryť, keď on ako lokálny poskytovateľ internetu, túto podmienku 

dokázal splniť. Ďalej upozorňuje aj na prísľub spoločnosti upraviť chodníky a poukazuje na 

neurčitosť toho, do akej miery budú miestne komunikácie skutočne rozkopané a koľko sa ich 

upraví. Pre neho ako malého, lokálneho poskytovateľa môžu byť jeho investície a služby ohrozené. 

Pán primátor navrhuje k tejto problematike diskutovať, nakoľko si môžeme zmariť možnosť 

investícií a ľudia nebudú mať možnosť vybrať si iného poskytovateľa. Otvára k tomuto bodu 

diskusiu.  

Pán poslanec Karniš sa prikláňa k návrhu p. Čabáka, pokiaľ sme mali svoju normu za bežný 6,66 

euro, mal by mať každý rovnaké  podmienky.  

Poslanci sa pýtajú aký je termín na predloženie týchto podmienok a je potrebné overiť ako sú na 

tom iné obce a mestá.  
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Pán poslanec Koreň navrhuje pre firmu Snailnet, aby ďalšie trasy dostali ako kompenzáciu. 

Ing. Gabaš sa vyjadril k poskytovateľovi p. Čabákovi, ktorý sa tiež zaviazal poskytnúť nám na 

niekoľko rokov určité služby. 

JUDr. Chudíková dopĺňa, že zo strany p. Čabáka sú zmluvy dve, jedna je vecné bremeno a zmluva 

o budúcej zmluve. Zmluva o budúcej zmluve sa ešte neuzavrela a pod ňu patria aj služby.  

Ďalej sa k problematike vyjadruje p. Kíšik a je presvedčený, že Telekom túto sumu neodmietne. 

Poslanci rozpútali diskusiu, či pre p. Čabáka je suma 6,66 euro rentabilná. Pán Ing. Palečka tiež 

poukazuje na rozsah opráv komunikácií. Primátor sa vyjadril, že povolenia sa budú dávať postupne, 

podľa zákona. Ing. Gabaš je toho názoru, že cena 6,66 by mala ostať, je potrebné zachovať rovnakú 

politiku. K diskusii sa pripája aj občianka p. Gallová, prikláňa sa k cene 6,66 ako hlas ľudu. 

 

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   

       zdržal sa   

       neprítomný   3 p.p. Škamla, Hancko, Moravčík 

 

 

16. Bezodplatný prevod pozemkov zo SPF na mesto Sliač. 

Vyjadruje sa Ing. Zlatníková, kde sa jedná o bezodplatný prevod pozemkov nachádzajúcich sa pod 

miestnou komunikáciou na ulici Družstevnej a ulici Kalinčiakovej, je potrebné prijať uznesenie pre 

Slovenský pozemkový fond, aby nám mohol odovzdať pozemky.  

Pán Koreň sa pýta na ulicu Mládežnícka, pani Zlatníková aj primátor potvrdzuje, že táto ulica je už 

prevedená. 

 

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   

       zdržal sa   

       neprítomný   3 p.p. Škamla, Hancko, Moravčík 
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17. Prerokovanie žiadosti o odkúpenie pozemkov v časti Rybáre, ul. Topoľová – p. 

Tvarožková a p. Krnáč. 

Ing. Palečka predkladá návrh na prerokovanie žiadosti o odkúpenie pozemkov p. Tvarožkovej a p. 

Krnáča na ulici Topoľovej. Uvádza, že na týchto miestach boli navrhnuté parkovacie miesta 

a znázorňuje fotografie, kde je vidieť, že pri navrhnutých parkovacích miestach by tieto zasahovali 

až pod okná p. Krnáča. Keďže sa tieto miesta nerealizovali, p. Krnáč si tento pozemok na vlastné 

náklady upravil a v žiadosti uvádza, že z tohto pozemku by chcel odkúpiť dva, alebo tri metre. Ing. 

Palečka navrhuje zo zvyšného pozemku vybudovať chodník. Rovnako v prípade p. Tvarožkovej, 

kde má pozemok 14,5 metra a pani Tvarožková by tak isto odkúpila 3 – 4 metre.  V tomto prípade 

navrhuje na zvyšnom pozemku vybudovanie desiatich parkovacích miest pri 25 m dĺžke pre 

nájomné byty na ulici Topoľovej. Ing. Palečka navrhuje, aby sa týmto žiadostiam vyhovelo, 

nakoľko niekoľko krát tieto žiadosti podali a nikdy im nebolo vyhovené. Predaním týchto 

pozemkov, by mesto získalo peniaze na vybudovanie parkovacích miest. Žiada, aby MsZ pripravilo 

podklady na odpredaj do nasledujúceho zastupiteľstva.  

K bodu sa vyjadril primátor Dunčko, berie to na vedomie, avšak mesto ako vlastník môže žiadosti 

vyhovieť aj nemusí, nezáleží na tom, koľko krát si občan takúto žiadosť podá. K parkovacej politike 

uvádza, že je to celkový problém na viacerých uliciach a je k tomu potrebné vytvorenie VZN. Pri 

predávaní pozemku v prvom rade musíme dať plánované riešenie nakresliť a prehodnotiť 

odborníkovi.  

Pri diskusii poslanci uvádzajú, že tieto dve žiadosti na odkúpenie prešli stavebnou komisiou, ktorá 

odpredaj neodporučila. Ing. Urbanec doplnil informácie o parkovacej politike, ktorá je otvoreným 

dokumentom a môže sa doplniť o tieto navrhované miesta.  

Mgr. Bakša upozorňuje, že komisia je odporúčací orgán a túto žiadosť zamietla. Pán poslanec 

Koreň potvrdzuje, že toto rozhodnutie bolo podľa územného plánu zóny a uznáva, že primátor má 

pravdu, treba dať urobiť štúdiu projektantovi p. Galčíkovi do budúceho zastupiteľstva. 

Ing. Palečka ešte dopĺňa, že p. Krnáč pri stavbe domu ešte nevedel o budúcej parkovacej politike 

a logicky vyplývalo, že na ostávajúcom pozemku bude dom, nie parkovacie miesta.  

Primátor doplnil, že bez územného plánu sa o tomto odpredaji nedohodneme. Navrhuje tento bod 

zaradiť v zastupiteľstve 29.06.2017. 

 

Uznesenie číslo 349/2017 

Mestské zastupiteľstvo žiada: 

o spracovanie štúdie riešenia parkovania a predaja pozemkov žiadateľov p. Krnáčovi a p. 

Tvarožkovej z ulice Topoľovej do 29.6.2017. 

 

Hlasovanie    za  7 

       proti   

       zdržal sa  1 Mgr. Bakša 

       neprítomný   3 p.p. Škamla, Hancko, Moravčík 
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18. Informácie k rýchlostnej ceste R2  

Primátor Ing. Dunčko informuje o stretnutí predstavenia variantého riešenia, ktoré predstavila firma 

Dopravoprojekt. K tomu sme sa mali čo najskôr vyjadriť. Pán Turčan a pani Zlatníková spracovali 

9 bodov. V Tv Hronka uviedol dôvody, prečo sa k tomu takto staviame a odmietame variantu cez 

Sliač. Prebehlo taktiež stretnutie s podpredsedom vlády p. Pelegrínym, kde boli pozvaní starostovia 

a primátori obci. Primátor uviedol, že máme dosť dôvodov, aby sme s variantou nesúhlasili. Dňa 

10.5.2017 sa koná stretnutie na Ministerstve dopravy za účasti Národnej diaľničnej spoločnosti, 

ktorého sa zúčastníme. Cenová relácia medzi Sliačskou variantou a variantou cez Mesto Zvolen je 

veľmi malá, avšak na to že môžu byť ohrozené Kúpele Sliač sa neprihliada. Splnili sme si svoju 

povinnosť a uvidíme, čo bude ďalej. 

Pán Kíšik navrhuje, na základe činnosti občianskeho združenia Obyvatelia pre Sliač zaradiť bod 

vyhlásenie obecného chráneného územia do nasledujúceho MsZ. Občianske združenie pripravilo 

VZN, ktoré chcú doručiť na MsÚ, aby sa mohlo toto VZN do nasledujúceho zastupiteľstva 

schváliť.  

V rámci komisie, ktorá žiadala Ministerstvo životného prostredia o vyjadrenie k situácii, prišla 

priamo rada, že toto by bolo jedným z riešení, čo je možné ešte urobiť.  

Pri zmienke o nasledujúcom MsZ primátor navrhuje, aby MsZ v súvislosti s futbalom bolo 

bezodplatné.  Navrhuje urobiť zbierku pre futbal. Poslanci súhlasia.  

Pán Koreň ďalej poukazuje na dohodu primátorky Balkovičovej a p. Valenta, Ing. Palečka tvrdí, že 

je to nerelevantné, nemá to žiadnu váhu. Pani Balkovičová zavádzala voličov.  

Primátor Ing. Dunčko sa vyjadruje tiež k nedokončeným iným diaľniciam no napriek tomu, že 

nemajú peniaze a majú aj petíciu proti výstavbe, no napriek tomu tlačia na to aby sa realizovala. 

Minister Druker ako nadriadený orgán  dal napriek tomu povolenie a Štátna kúpeľná komisia pre 

nich neznamená nič, napriek tomu, že je to jediná komisia,  ktorá má na to právo.  

Občan p. Kujan sa vyjadril, že je nemysliteľné, aby sa rušili rozhodnutia bývalého generálneho 

riaditeľa Národnej diaľničnej spoločnosti. O stretnutí s p. Pelegrínym treba informovať občanov 

verejne. Primátor Ing. Dunčko uvádza, že na stretnutie sú pozvaní iba štatutári a  potvrdzuje, že 

prednesie presne to, čo sa v tejto veci dohodlo s poslancami a finančnou komisiou. 

 

Uznesenie číslo 349/2017 

MsZ berie na vedomie 

informácie primátora Mesta Sliač k rýchlostnej ceste R2 

 

Hlasovanie    za  8 

       proti   

       zdržal sa   

       neprítomný   3 p.p. Škamla, Hancko, Moravčík 

 

 

19. Informácie primátora 

Pán primátor informuje o investičných akciách v meste. Rekonštrukcia chodníka na križovatke ulíc 

SNP a ČSA, rekonštrukcia plochy pri ZŠ, medzi ZŠ a školskou jedálňou, kde treba tiež vymeniť 

schody do jedálne a upraviť asfalt. Plánované je opraviť kanalizáciu, avšak momentálne na to ešte 

nie je  projekt.  



Č.z. 1817/2017         Mesto Sliač.      Zápisnica z 19. rokovania MsZ dňa 04.05.2017                    sp.1202/2017  

  

  

12  

  

Ďalšou investíciou je prístupová komunikácia IBV juh Trebuľa, kde chýba potvrdenie z okresného 

úradu z odboru životné prostredie. Tu je potrebné nanovo vypracovať podklady na vydanie 

povolenia pre vypúšťanie dažďových vôd do potoka, až potom bude možné vydať stavebné 

povolenie na túto komunikáciu.  

Ohľadom Samporu sa stará p. Urda. Vznikla verejná vyhláška – oznámenie o začatí územného 

konania. Dňa 26.5.2017 môže byť vydané územné rozhodnutie a stavebné povolenie. 

Primátor informuje o článku v obecných novinách, kde hovoria o komunitnej preprave, my túto 

prepravu máme už dávno zriadenú.  

V septembri plánujeme zapojiť sa do eko projektu využitie dažďovej vody. Je potrebné vytipovať 

najväčšie objekty mesta, doložiť podklady a oni na základe toho navrhnú riešenie, aby sa dažďová 

voda neodvádzala  do kanalizácie.  

V meste sa vyrobili sa nové kontajnerové miesta Na Slatinkách, na Rybárskej a Partizánskej ulici 

a plánujeme prerobiť tiež miesto na Rybárskej ulici, kde kontajnery nebudú stáť poza autá rovnako,  

ako sa už prerobili na podnet p. Galovej.  

V pláne je osadenie lavičiek, ktoré máme v sklade a vytipovanie miest na venčenie pre majiteľov so 

psami, nakoľko sa ľudia sťažujú, aby nechodili do niektorých parkov.  

V júni je v pláne pripraviť VZN o parkovacom systéme a aktualizovať VZN o nájomných bytoch. 

Informuje o letových skúškach stíhačiek, ktoré majú pretrvávať od mája do októbra.  

Pracuje sa na opravách v kine, oprava podlahy, svietidiel a nátery. V záhrade za kaviarňou dolinka 

spolupracujeme na úprave pozemku s p. Slovákom.  

Pri ZŠ sa pán Borbély venuje projektu „Záhrada, ktorá učí“. Boli kúpené dve fotopasce, ktoré 

umiestnime ku kontajnerovým miestam, aby sme mohli odhaliť, kto ich znečistuje. Pripravené sú aj 

pozemkové úpravy za evanjelickým kostolom. IBV juh je na komplet dokončená. 

Dodáva ešte, ak by dobre dopadla investícia z T- Com, bolo by dobré urobiť chodník na ulici 

Leteckej. Pripomína potrebné investície do blízkej budúcnosti a to ústredné kúrenie v ZUŠ, strecha 

na Dome Služieb, ulica Na Brázdach a Rybárska. Je na rozhodnutí poslancov ako si určíme poradie. 

Poslanec Ing. Gabaš navrhuje reagovať na výzvy na dotácie, ktoré budú zverejňované od septembra. 

 

Uznesenie číslo 350/2017 

MsZ berie na vedomie 

informácie primátora Mesta Sliač 

 

Hlasovanie    za  8 

       proti   

       zdržal sa   

       neprítomný   3 p.p. Škamla, Hancko, Moravčík 

 

 

 

      

20. Interpelácie poslancov 

Pán Koreň žiada o evidenciu majetku, ktorý sa kúpil od doktorky Sivokovej, podľa zmluvy 

z 13.3.2003 čl. 1 bod 3. Pani kontrolórka mesta potvrdila, že sa tým bude zaoberať. Pán Koreň si je 

istý, že táto zmluva existuje. Namieta o reklamnom pútači pána Boldiša. 
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Tiež sa vyjadruje k domovému odpadu, namieta na zmluvu s firmou Marius Pedersen, poukazuje na 

chýbajúci zberný dvor.  Ohľadom hluku na letisku, požaduje hlukovú štúdiu, ktorá chýba a bola 

vypracovaná. Stavia sa proti lietaniu a leteckému dňu.  

Primátor informuje, že sme žiadali monitorovacie stanice a dostali sme odpoveď, že letisko to tu 

vždy bolo a nemôžme byť na to citlivý. 

Pán Koreň vytýka, že v novinách bolo písané, že v DSS bola krádež a v rozpätí troch dní na to nikto 

neprišiel. Primátor vysvetľuje situáciu, ako v skutočnosti prebehla, bol kúpený nový trezor.  

Ďalšou pripomienkou boli zástavky (čakárne), ktoré sú nedostatočne kryté a v daždi a v zime sú 

nevyhovujúce.  

Mgr. Bakša sa v mene poslanca Škamlu pýta, či je vymedzená trasa vodovodu, na čo primátor 

odpovedá, že vodovod sa nebude robiť, pri vodojeme sa bude robiť len vrt a trasa je len na 

elektriku. Projekt je pripravený rok, po zastupiteľstve budeme vedieť koľko bude prebytok a z toho 

by sme to mali financovali.  

Pán poslanec Karniš žiada ekonomický úsek, aby vypracoval tabuľku ohľadom dane z ubytovania 

za posledné tri roky (alebo ako je možné) do nasledujúceho MsZ 29.6.2017 a ďalej žiada do 

30.09.2017 informáciu ohľadom potencionálnych pôžičiek, zadĺženosť mesta, aby sme vedeli, či si 

môžeme do budúceho roku 2018 brať ešte pôžičky. 

Pán Kíšik žiada o informáciu, ako je to so zámenou pozemku mesto vz. pani Sliacka v Sampore, 

kde ho primátor odkázal na p. Urdu a p. Zlatníkovú. 

 

21. Slovo pre verejnosť /bod zaradený o 17,30/ 

Vyjadruje sa p. Miškuf ohľadom futbalu a dotácie. Keďže sa jedná o viac ako 80 až 90 členov klubu 

spolu aj s rodičovskou základňou a vyskytli sa problémy s financovaním klubu, ktorý momentálne  

beží na provizórium, rozhodli sa osloviť aj občanov a podnikateľov mesta. Mnohé kluby takto na 

Slovensku zanikajú, ak nemajú finančné krytie.  

Pani Balgová sa vyjadruje k výroku z 18.rokovania MsZ, kde pán primátor vyhlásil, že chodí na 

viaceré konferencie ohľadom zelene a schválil sa plán rozvoja no napriek tomu proti tomuto bojuje  

p. Balgová. Ohradzuje sa, že nikdy nebola proti výsadbe, ale ak zeleň vysádzame, tak to máme 

robiť účelne, a aby bola aj ekonomicky nenáročná. Z jej pohľadu je miesto smerom na Veľkú Lúku 

neefektívne a vyjadruje len svoj názor, zeleň je z jej pohľadu neefektívna. K tomuto sa primátor 

vyjadruje, že mesto sa rozširuje a na zeleň má nižší obnos peňazí, nakoľko sme kúpeľné mesto, 

máme sa starať o svoje okolie. Pani Balgová namieta, prečo je v zápisnici uvedené len jej meno, 

ohľadom toho, že bola proti. 

Vystúpila tiež p. Blažková ohľadom altánku na ul. Letnej. Na tejto ulici upravili okolie, vysadili 

kvety a stromy a pýta sa prečo sa toto bráni ľudom, od polície dostanú pokutu a obraňuje svoju 

matku, ktorá je bývalá učiteľka MŠ a zaslúžila sa tomuto mestu a vyžadovala by určitú úctu voči 

starším ľudom. Nepáči sa jej prístup aký mesto zvolilo. Uvádza, že dostala nariadenie na  

odstránenie altánku, lebo ju odvedú v putách. Ďalej uvádza, že žila vo Zvolene, no teraz ľutuje, že 

sa s celou rodinou vrátila na Sliač. Mali by sa ľudia nad tým zamyslieť, hlavne poslanci. Pýta sa aké 

kompetencie majú. Uvádza, že si musela najať právneho zástupcu, aby mohla riešiť svoje veci, aby 

boli v súlade so zákonom. Na čo tu máme úradníkov a mestskú políciu? Taktiež ohľadom altánku, 

namieta, že naši zamestnanci na stavebnom úrade vypovedajú krivo. Pýta sa či na Sliači platí 

rovnaký stavebný zákon ako inde, alebo máme iný meter. Niekoľko krát už žiadala, aby sa 

problémy riešili, ale pohlo sa to len najatím si vlastného právneho zástupcu.  
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K tomuto sa pán primátor vyjadruje, že je spravodlivé, keď postavia čiernu stavbu a dostanú pokutu 

200,00 euro, tak isto ako ju dostali aj susedia. A tak isto ohľadom altánku na mestskom pozemku, 

ktorý tiež nemal stavebné povolenie. Rozhodol, že stretnutie naplánované na 9.5.2017 ruší.  

Pán náčelník mestskej polície p. Prošek sa vyjadril, že prípad s altánkom sa riešil s jej matkou 

slušne, kde dostala upozornenie na odstránenie stavby, na ktoré však nereagovala, ani sa 

nedostavila na MsÚ. Nerešpektovala ani druhú výzvu, i keď dal sa jej dostatočný priestor, aby sa to 

vysporiadalo. MsP postupovala podľa zákona. 

Pán Karniš sa pýta, ohľadom tejto problematiky, či on ako poslanec zo svojej pozície intervenoval, 

alebo chodil na MsP, či zavolal pánovi primátorovi. Primátor odpovedá,  že poslanec sa nikdy 

nesťažoval, ani sa nevyjadroval k tomuto problému. Spomína sťažnosť p. Satmarovej, ktorá je 

domová dôverníčka. Pani Blažková sa pýta, s kým má teda jednať, keďže p. Satmarová ju okázala 

na pána primátora. Ing. Dunčko uvádza, že pani Satmarová je predsedníčka bytového spoločenstva, 

kde sa jej ľudia na schôdzi sťažovali. Tento podnet sme preverili a stavebný úrad konal podľa 

bežného postupu. Primátor ukončuje slovo pani Blažkovej, nakoľko prešlo 5 minút určených pre 

rečníka v rámci bodu slovo pre verejnosť.  

Pán Koreň túto situáciu prirovnáva ku sporu medzi Henešovcami a Cigánekovacami. Spájanie 

problému ohľadom altánku a susedských vzťahov je úplne iná vec. Navrhuje zavolať pána Piecku, 

aby problém vyriešil.  

Primátor Ing.  Dunčko uviedol, že bol pokus o riešenie aj cez mediátorov a bolo zorganizované 

stretnutie, ktoré sa má konať v pondelok za prítomnosti p. Piecku a p. Urdu, ale vyhlásil, že toto 

stretnutie ruší. Pani Blažková opäť namieta, že jej problém je dlhodobo neriešený, napriek tomu, že 

situáciu dokazovali aj kamerovým záznamom z kamier, ktoré si museli sami namontovať za cenu 

500 euro. Rozhovor ukončil primátor s názorom, že p. Blažková klame. Navrhuje 15 minútovú 

prestávku. 

 

 

22. Rôzne 

Pán Palečka sa vyjadruje k domu na ulici Hájnickej, kedy sa situácia bude riešiť. Navrhuje občanov 

odtiaľ vysťahovať, keďže prostriedky za predaný dom vieme vhodne využiť.  

Pán prednosta Ing. Žabka sa vyjadruje k tejto problematike, že hľadali riešenie kam obyvateľov 

vysťahovať, ale momentálne takéto možnosti nie sú. Ing. Palečka trvá na tom, aby boli obyvatelia 

vysťahovaný napriek tomu, že náhradné ubytovanie pre nich nie je. 

Zástupca primátora Ing. Urbanec by chcel pozdvihnúť činnosť občianskeho združenia Kozák -  

Spolu pre všetkých, organizujú tam brigády, občania tam môžu prísť pomôcť a taktiež využiť 

miesto na aktivity.  

Prednosta MsÚ Ing. Žabka, informuje o liste od p. Jágečíkovej z kúpeľov, kde nám navrhujú vziať 

do bezplatného prenájmu veľkú lúku pod kúpeľmi a starali sa o ňu. Odôvodňujú to tým, že naši 

občania si tam chodia robiť pikniky a venčia psy. Prednosta navrhuje, že my by sme tam mohli 

namontovať smetné koše. Pán Koreň namieta, že toto je ich majetok a nevie ako by sme to my ako 

mesto využili. Ing. Palečka sa pripája, že niekoľko krát vidiel pod danou lúkou parkovať autá 

s cudzími značkami a chodiť ľudí z iných miest. Navrhuje, aby sa Kúpele  

Sliač o lúku starali sami.   

Pán Karniš navrhuje aspoň z časti pomôcť kosiť túto lúku, na znak toho, že chceme udržať dobré 

vzťahy.  
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Primátor navrhuje skomponovať list a prebrať ho na finančnej komisii, aby sme predišli opätovným 

nedorozumeniam. 

    

Ing. Daniel Dunčko, primátor mesta,  ukončil 19. zasadnutie MsZ o 19.10 hod. Poďakoval 

poslancom za ich účasť na zasadnutí  

  

  

                                                                                                                  Ing. Daniel Dunčko                                     

                                                                                                                     primátor mesta 

 

  

Zapisovateľka: Zuzana Jendrisková  

  

Prednosta úradu :  Ing. Jozef Žabka                     ................................................  

 

  

Overovatelia zápisnice :  

   

Stanislav Koreň, overovateľ                      ...................................................  

  

Ján Belička, overovateľ                                   .................................................... 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


