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   Z á p i s n i c a 

 z 33. zasadnutia Mestského zastupiteľstva (MsZ) v S l i a č i  konaného dňa 08. septembra 2022 

Miesto    : Zasadacia miestnosť MsÚ 

Primátor   : Ing. Mgr. et Mgr. Ľubica Balgová 

Zást. primátora  mesta: Doc. Ing. Andrea Sujová PhD. 

Prednosta úradu  : Ing. Dušan Hruška 

Poslanci MsZ   : podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení poslanci :     Ing. Dušan Hancko, Mgr. art. Peter Kocúr, Marek Moravčík,  

     Mgr. Dávid Slavkovský 

              

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 zasadnutia MsZ 

  5. Správa o plnení uznesení 

  6. Vyhlásenie Referenda so záväzným odporúčaním 

  7. Dodatok č. 1 – VZN 05/2020 Prevádzkový poriadok na pohrebiskách mesta Sliač 

  8. Odstúpenie od zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Cyklotrasa – Siel- 

      nica – Sliač – Kováčová z dôvodu nekvalitne vypracovaného projektu 

  9. Rozpočtové opatrenie 

10. Slovo pre verejnosť 

11. Správa z vykonanej kontroly 

12. Prevod majetku mesta 

13. Dodatok č. 13 Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu 

14. Návrh strategického dokumentu „Spoločný program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

      Skupiny obcí na území udržateľného mestského rozvoja Zvolen na obdobie 2022 – 2027 s 

      výhľadom do roku 2030“ 

15. Správa o činnosti MsKS 

16. Správa o činnosti Mestskej polície 

17. Informácie primátorky 

      17.1 Informácie o R2 

18. Rôzne 

19. Interpelácie poslancov 

20. Odpovede na interpelácie z predchádzajúceho MsZ   

21. Záver 

 

1.  Otvorenie  

 Rokovanie 35. zasadnutia mestského zastupiteľstva otvorila a viedla primátorka mesta 

Ľubica Balgová, ktorá privítala všetkých prítomných. Skonštatovala, že MsZ bolo zvolané 

v zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. Bolo zvolané pozvánkou 

zaslanou poslancom, mailom aj pozvánkou zverejnenou na webovej stránke mesta. Pani primátorka 

skonštatovala, že MsZ je uznášania schopné, zo všetkých 11 poslancov je prítomných 7 poslancov, 

ospravedlnili sa 4 poslanci, p. Hancko, p. Kocúr, p. Moravčík a p. Slavkovský. 

 

2.  Určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice 
 Primátorka mesta určila za zapisovateľku zápisnice p. Michaelu Mašurovú – 
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zamestnankyňu MsÚ Sliač, za overovateľov zápisnice určila p. poslanca Jána Beličku a p. 

poslankyňu Michaelu Mikuškovú.      

 

3.  Voľba návrhovej komisie   
 Do návrhovej komisie navrhla primátorka mesta pp. Cyrila Palečku, Roberta Urbanca 

a Ondreja Laskavého.    

 

Uznesenie číslo 717/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

 

p. poslanca Urbanca,  p. poslanca Palečku a p. Láskavého za členov návrhovej komisie. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:  7                           

Za:   7 (Butášová Bidleňová, Láskavý, Palečka, Mikušková, Sujová, Belička, Urbanec)                                  

Proti: 0  

Zdržali sa:  0                          

Nehlasovali: 0 

 

4.  Schválenie programu MsZ 

 Pani primátorka prečítala program zasadnutia MsZ.  

  

Uznesenie číslo 718/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači  

s ch v a ľ u j e 

 

program 35. zasadnutia, v súlade s § 12 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, predložený Ing., Mgr. et Mgr. Ľubicou B a l g o v o u, primátorkou mesta 

Sliač a to nasledovne: 

 

 1. Otvorenie, prezentácia prítomných poslancov 

 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 3. Voľba návrhovej komisie 

 4. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva 

 5. Správa o plnení uznesení 

 6. Vyhlásenie Referenda so záväzným odporúčaním 

 7. Dodatok č.1 – VZN 05/2020 Prevádzkový poriadok na pohrebiskách mesta Sliač 

 8. Odstúpenie od zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Cyklotrasa Sielnica – 

Sliač – Kováčová z dôvodu nekvalitne vypracovaného projektu 

 9. Rozpočtové opatrenie  

10. Slovo pre verejnosť 

11. Správa z vykonanej kontroly 

12. Prevod majetku mesta 

13. Dodatok č. 13 Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu. 

14. Schválenie vyhlásenia havarijných stavov  

15. Správa o činnosti MsKS 

16. Správa o činnosti Mestskej polície  

17. Informácie primátorky  

      17.1 Informácie o R2 

18. Rôzne 
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19. Interpelácie poslancov 

20. Odpovede na interpelácie z predchádzajúceho MsZ. 

21. Záver 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:  7                           

Za:   7    (Butášová Bidleňová, Láskavý, Palečka, Mikušková, Sujová, Belička, Urbanec)                                                                

Proti: 0  

Zdržali sa:  0                          

Nehlasovali: 0 

 

 Pani primátorka navrhla zmeniť bod č.14 na bod – Schválenie havarijných stavov. Potom sa 

navrhlo prečíslovanie bodov, bod č. 12 bude ako bod č.6, bod č. 11 bude ako bod č. 7, bod č. 6 bude 

ako bod č. 11 a bod č. 7 bude ako bod č. 12.  

 

Uznesenie číslo 719/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači  

s ch v a ľ u j e 

 

zmenu programu 32. zasadnutia v súlade s § 12 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov, vrátane doplňujúcich návrhov predložených Ing., Mgr. et Mgr. 

Ľubicou B a l g o v o u, primátorkou mesta Sliač a to nasledovne: 

 

 1. Otvorenie, prezentácia prítomných poslancov 

 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 3. Voľba návrhovej komisie 

 4. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva 

 5. Správa o plnení uznesení 

 6. Prevod majetku mesta 

 7. Správa z vykonanej kontroly 

 8. Odstúpenie od zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Cyklotrasa Sielnica –  

Sliač – Kováčová z dôvodu nekvalitne vypracovaného projektu 

 9. Rozpočtové opatrenie  

10. Slovo pre verejnosť 

11. Vyhlásenie Referenda so záväzným odporúčaním 

12. Dodatok č.1 – VZN 05/2020 Prevádzkový poriadok na pohrebiskách mesta Sliač 

13. Dodatok č. 13 Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu. 

14. Schválenie havarijných stavov  

15. Správa o činnosti MsKS 

16. Správa o činnosti Mestskej polície  

17. Informácie primátorky  

      17.1 Informácie o R2 

18. Rôzne 

19. Interpelácie poslancov 

20. Odpovede na interpelácie z predchádzajúceho MsZ. 

21. Záver 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:  7                           

Za:  7   (Butášová Bidleňová, Láskavý, Palečka, Mikušková, Sujová, Belička, Urbanec)                                                                  
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Proti: 0  

Zdržali sa:  0                         

Nehlasovali:  0 

 

5. Správa o plnení uznesení 

 Dôvodovú správu o plnení uznesení predniesol pán prednosta Hruška. Informoval o plnení 

uznesenia z 31. zasadnutia MsZ č. 651/2022 – zrušenie a odstránenie pamätníka lietadlo, v zmysle 

uznesenia malo byť už lietadlo odstránené. Lietadlo je umiestnené ako výpožička z leteckého 

múzea. V zmysle zmluvy je mesto povinné vrátiť lietadlo do Piešťan, na jeho prepravu je potrebná 

súčinnosť armády. Mesto požiadalo o súčinnosť armádu listom dňa 28.7.2022, tiež sa v liste pýta aj 

ohľadom údržby lietadla, ktoré vyplýva zo zmluvy. Prišla odpoveď, že nám budú súčinní, ale až 

v druhej polovici septembra.  

 Pani poslankyňa Butášová Bidleňová sa opýtala, prečo mesto čakalo až dva mesiace, kým 

listom oslovilo armádu o súčinnosť.  

 Pán prednosta odpovedal, že mesto sa to snažilo vyriešiť ústne, mesto komunikovalo 

telefonicky aj do Piešťan.  

 Pán poslanec Laskavý sa opýtal pána prednostu, čo sa robilo doteraz od uplynutia 60 dní od 

právoplatnosti uznesenia. Ako poslanec sa na túto tému pýtal skôr mailom, ale doteraz nedostal 

odpoveď. Podľa neho, keď lietadlo prišlo samostatne, tak mohlo aj odísť. Sám sa ponúkol, že bude 

v tejto veci nápomocný, chcel poskytnúť aj žeriav.  

 Pani poslankyňa Sujová poukázala poukázala na uznesenie č. 702/2022, kde bol 

schvaľovaný súhlas s obstaraním ÚP Hájniky časť Trebuľa, že je v plnení s poznámkou, že 

spracovateľ je v konflikte záujmov.  

 Pani primátorka odpovedala, že sme sa dozvedeli, že spracovateľ p. Bugár spracováva aj ÚP 

VÚC čo je v rozpore s našim ÚP, pretože do ÚP VÚC musí byť zapracovaná R2, ide tu o konflikt 

záujmov.       

   

Uznesenie číslo 720/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

b e r i e  n a  v e d o m i e 

 

správu o plnení uznesení.  

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:   7                          

Za:   4   ( Palečka, Mikušková, Belička, Urbanec)                                                                 

Proti:  1 (Láskavý)  

Zdržali sa:  2 (Butášová Bidleňová, Sujová)                          

Nehlasovali:  0 
 

6. Prevod majetku mesta 

 Dôvodovú správu k bodu predložil p. Petroch – právnik mesta, ktorý informoval, že ide 

o dva prevody. Jedná sa o predaj parcely v katastrálnom území Samapor, ide už o dlhoročnú 

záležitosť, cena je určená podľa Zásad hospodárenia s majetkom mesta. Samotný prevod bol 

zverejnený na webovom sídle mesta v minimálnej 15 dňovej lehote, prijaté budú dve uznesenia.  

 

Uznesenie číslo 721/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e  
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zámer mesta Sliač previesť nehnuteľnosti pozemok registra „C“ KN parcela č. 325/21 o výmere 3 

m2 a registra „C“ KN parcela č. 343/4 o výmere 2 m2, ktoré vznikli zameraním a odčlenením od 

pôvodnej parcely registra „E“ KN č. 497/1 ostatná plocha o výmere 2 246 m2 vo vlastníctve mesta 

Sliač do vlastníctva JUDr. Zlatici Turekovej Poláčekovej, nar. 01.03.1977, Mládežnícka 1470/45, 

Banská Bystrica z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:    7                         

Za:  7  (Butášová Bidleňová, Láskavý, Palečka, Mikušková, Sujová, Belička, Urbanec)                                                                   

Proti: 0  

Zdržali sa: 0                            

Nehlasovali:  0 

 

Uznesenie číslo 722/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

 

1. Prevod majetku mesta. pozemkov registra „C“ KN parcela č. 325/21 o výmere 3 m2 

a registra „C“ KN parcela č. 343/4 o výmere 2 m2, ktoré vznikli zameraním a odčlenením 

dielov geometrickým plánom č. 43707661-46/20 vyhotoveným spoločnosťou Bc. Ľudovít 

Illés - Geoplán, Trieda SNP 75, Banská Bystrica, ICO 43 707 661, úradne overeným 

Okresným úradom Zvolen, katastrálnym odborom, dňa 11.12.2020 pod č. G1-651/2020, 

z pôvodnej parcely registra „E“ KN č. 497/1, ostatná plocha o výmere 2 246 m2 zapísanej na 

liste vlastníctva č. 239 v prospech mesta Sliač,  do vlastníctva JUDr. Zlatici Turekovej 

Poláčekovej, nar. 01.03.1977, Mládežnícka 1470/45, Banská Bystrica, z dôvodu hodného 

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

v znení neskorších predpisov  

2. Za dôvod hodný osobitného zreteľa, v zmysle §  § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí mestské zastupiteľstvo uznáva, že sa v tomto prípade jedná o majetkoprávne 

vysporiadanie pozemkov pod rodinným domom, v ktorého trvalom zábere sú aj parcely 

325/21 a 343/4 spolu vo výmere 5 m2. Predaj takto zameraných a odčlenených dielov od 

pôvodnej parcely registra „E“ KN č. 497/1, ktorá je vo vlastníctve mesta, neoslabuje 

úžitkovú hodnotu parcely a doterajší účel. Nekoliduje s územným plánom mesta Sliač. 

3. Kúpnou zmluvou za kúpnu cenu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Sliač 

(príloha č. 2) vo výške 35 €/m2, spolu za predmet kúpy 175 €. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:  7                           

Za:   7   (Butášová Bidleňová, Láskavý, Palečka, Mikušková, Sujová, Belička, Urbanec)                                                                 

Proti:  0  

Zdržali sa:   0                          

Nehlasovali:  0 

 

Uznesenie číslo 723/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

 

zámer mesta Sliač previesť časť pozemku o výmere 125 m2 zameranú a odčlenenú geometrickým 

plánom, z pôvodnej parcely  registra „C“ KN č. 1009/191 ostatná plocha o výmere 410 m2 vo 
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vlastníctve mesta Sliač do vlastníctva PhDr. Lívie Tvarožkovej, Topoľová 6, Sliač, z dôvodu 

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

v znení neskorších predpisov.  

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:  7                           

Za:  7   (Butášová Bidleňová, Láskavý, Palečka, Mikušková, Sujová, Belička, Urbanec)                                                                  

Proti:  0  

Zdržali sa:   0                         

Nehlasovali:  0 

 

7. Správa z kontrolnej činnosti 

 Dôvodovú správu k bodu predložila p. Škorňová – hlavná kontrolórka mesta, ktorá tvorí 

prílohu č. 1 k zápisnici.  

 Kontrolórka mesta navrhla poslancom prijať uznesenie, aby sa zásady hospodárenia 

s majetkom mesta doplnili o zásady používania služobného auta primátorkou mesta. Poslankyňa 

Sujová uviedla, že hlavný kontrolór je oprávnený svoju kontrolnú funkciu vykonávať bez ďalších 

úkonov, príkazov alebo poverenia na kontrolu. Podnetom na kontrolu môže byť okrem uznesenia 

zastupiteľstva aj vlastný podnet alebo poznatky kontrolóra. Výkon kontrolnej činnosti kontrolórom 

mesta má svoje špecifiká a osobitosti, postup kontrolórky pri vykonaní tejto kontroly bol 

štandardný a v súlade s predpismi. 

Pani poslankyňa Sujová sa opýtala, na základe akej právomoci prednosta úradu zamedzil 

prístup kontrolórke mesta k informačným zdrojom mesta. Kontrolnú činnosť kontrolórka vykonáva 

a zodpovedá za ňu priamo mestskému zastupiteľstvu. Do výkonu jej činnosti nesmie zasahovať ani 

primátor a už vôbec nie prednosta úradu. Znemožnenie prístupu k informáciám a dokumentom 

mesta hlavnej kontrolórke je marenie výkonu jej kontrolnej činnosti. Navrhla prijať uznesenie, 

ktorým zastupiteľstvo žiada o bezodkladné obnovenie prístupu hlavnej kontrolórky mesta 

k dokumentom a informačným zdrojom mesta. 

Pani primátorka uviedla, že na jej pokyn pán prednosta komunikoval s firmou Datalan 

o zrušení prístupu. Stala sa to na základe toho, že zamestnanci úradu povedali, že nevedia ako sa 

hlavná kontrolórka dostáva k dokladom. Preto je potrebné to zistiť a preveriť. Obrátila sa na pani 

kontrolórku s tým, že vo štvrtok bola na zastupiteľstve , keď sa volila kontrolórka mesta, v piatok 

neprišla do roboty, lebo jej povedala, že si myslí, že bude pracovná zmluva ako predtým. Pani 

primátorka bola tá, čo jej zavolala, aby prišla podpísať pracovnú zmluvu. Keby bola taká zlá ako to 

všetci o nej tvrdia, tak to nechá tak, a v pondelok by napísala všetkým, že si kontrolórka neprišla 

podpísať pracovnú zmluvu a tým pádom by pracovný pomer hlavnej kontrolórky nepokračoval. 

Tiež jej vyšla v ústrety s nižším pracovným úväzkom, aj keď je potreba plného pracovného úväzku 

na túto prácu. Ďalej poukázala na kontrolnú činnosť hlavnej kontrolórky, že nie sú zverejnené 

zmluvy z roku 2018. Opätovne požiadala kontrolórku o kontrolu majetku, pretože NKÚ to mestu 

vytklo, že je v tom neporiadok. Do konca septembra je povinná zaslať na NKÚ správu, táto 

kontrola nebola vykonaná ako aj ďalšie závažné kontroly.  

 Pán prednosta uviedol, že ku kontrole sa nebude vyjadrovať, nakoľko to bude postúpené na 

príslušné orgány. Ku kontrole platov sa vyjadril, že kontrolórka mala postupovať tak ako v tomto 

prípade, keď zistila nezrovnalosti, mala to postúpiť štátnym orgánom na prešetrenie.    

 

Uznesenie číslo 724/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

b e r i e   n a   v e d o m i e 

 

Správu hlavnej kontrolórky mesta Sliač. 
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Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní: 6 (chýba Palečka)                            

Za: 5  (Butášová Bidleňová, Láskavý, Mikušková, Sujová, Urbanec)                                                                    

Proti:  0  

Zdržali sa:  1 (Belička)                         

Nehlasovali:  0 

 

Uznesenie číslo 725/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

ž i a d a  o  d o p l n e n i e 

 

zásad hospodárenia mesta a zásady používanie služobného motorového vozidla primátorky mesta. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní: 6                            

Za: 6  (Butášová Bidleňová, Láskavý, Mikušková, Sujová, Belička, Urbanec)                                                                    

Proti: 0  

Zdržali sa:   0                         

Nehlasovali:  0 

 

Uznesenie číslo 726 /2022 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

ž i a d a  

 

o bezodkladné sprístupnenie hlavnej kontrolórke program Datalan KORVIN – modul účtovníctvo 

a RISAM pre kontrolórov pre výkon kontroly. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní: 6                             

Za: 6 (Butášová Bidleňová, Láskavý, Mikušková, Sujová, Belička, Urbanec)                                                                     

Proti: 0  

Zdržali sa:    0                        

Nehlasovali:  0 

 

 Pán poslanec Laskavý navrhol, či by nebolo vhodné označiť služobné motorové vozidlo 

primátorky mesta symbolmi mesta ako je to na ostatných mestských autách. Pani primátorka 

súhlasila. 

 

8. Odstúpenie od zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Cyklotrasa – 

Sielnica – Sliač – Kováčová z dôvodu nekvalitne vypracovaného projektu 

 Pani primátorka k projektu uviedla, že bol vysúťažený dodávateľ cyklotrasy. Prebiehali 

rokovania, že projekt je vypracovaný nekvalitne, je zrejmé, že projektant nebol ani na mieste 

určenia projektu. Mesto navrhlo ministerstvu, že by sa urobili nové podmienky zmluvy. Vzhľadom 

na zvýšenie cien dodávateľ odstúpil od zmluvy. Mohlo by sa urobiť nové verejné obstarávanie, ale 

je najväčší problém so samotným projektom. Ten hovorí o ceste, ktorá sa bude rozširovať až na šesť 

metrov, ale len s 3 cm povrchom, čo je nepostačujúce, ak tadiaľ prejde ťažký mechanizmus, cesta sa 

poškodí. Z uvedeného dôvodu pani primátorka navrhla odstúpiť od zmluvy, neprijať schválené 

finančné prostriedky. Cyklocestu aj naďalej mesto chce, nakoľko slúži niektorým občanom ako 
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cesta do zamestnania. Navrhuje sa zapojiť do plánu obnovy. A však sa zistilo, že zmluva 

o poskytnutí tohto finančného príspevku z roku 2018 nie je zverejnená.  

 Pán poslanec Urbanec uviedol, že ak je projekt zlý, tak to je chyba určite. Opýtal sa, či sa 

ešte nemôže počkať s vrátením finančných prostriedkov aspoň do najbližšieho zasadnutia MsZ. Nie 

je určité, či z plánu obnovy by mesto mohlo získať finančné prostriedky. Cyklocestu všetci chceme.  

 Pán poslanec Laskavý uviedol, že už ako nastúpil ako poslanec, bolo k tomuto projektu veľa 

otáznikov. Uznal, že projekt je spracovaný zle, čo sa týka funkčnosti využitia priestoru, prístupov 

k pozemkom, ťažby dreva. Pred dvomi rokmi bolo odovzdané stavenisko, myslel si, že sa tieto veci 

doriešia. So stavebným dozorom bola uzatvorená mandátna zmluva dňa 29.7.2021, kde je uvedené, 

že keby niečo nebolo v súlade, tak bezodkladne mal byť upovedomený objednávateľ o všetkých 

závažných okolnostiach. Zo stavebného dozoru neprišla žiadna pripomienka, prečo by projekt 

nemohol ďalej pokračovať. Opýtal sa, či bude mandátna zmluva pokračovať alebo nie, či sa od 

odovzdania stavby viedol denník, aký postup bude teraz.  

 Pani primátorka odpovedala, že stavenisko bolo odovzdané. Keď urobil obhliadku a chcel 

začať so stavebnými prácami zistil, že 12 000 t asfaltu tam nenájde. Na meste sa uskutočnilo 

niekoľko stretnutí za účasti stavebného dozoru, dodávateľa stavby, zmena metódy stavby možná nie 

je. Dodávateľ stavby využil klauzulu v zmluve, od zmluvy odstúpil z dôvodu enormného navýšenia 

cien. Ďalej informovala, že môžu poslanci schváliť finančné prostriedky na prepracovanie projektu 

a bude robené nové verejné obstarávanie.  

 Pani poslankyňa Sujová uviedla, že keď už mesto získalo nenávratný finančný prostriedok 

z eurofondov, tak to nie je ľahká záležitosť. Vzdať sa ich, je už krajná možnosť riešenia. Je za to, 

aby sa dal prepracovať projekt. Navrhla možnosť, odkiaľ presunúť finančné prostriedky. 

Uznesením 666/2022 bola schválená suma 25 000 € na projektovú dokumentáciu rekonštrukciu 

chodníkov ul. Kúpeľná, Hviezdoslavova a Družstevná. Ulica Hviezdoslavova a Družstevná je už 

hotová, tak projektová dokumentácia už nie je potrebná. Zmenil by sa iba účel použitia peňažného 

fondu na projektové dokumentácie, 15 000 € by sa presunulo na projekt cyklotrasy.    

 Pán poslanec Belička sa vyjadril, že tento bod nie je prerokúvaný v správnom termíne a to 

pred voľbami. Poukázal na to, že na minulom zasadnutí sa nechválili finančné prostriedky na ul. 

Cikkerovu, čo ho veľmi zarazilo, lebo to bola hotová vec. Teraz sa tu prejednáva projekt, ktorý je 

už šesť rokov starý a nevie sa, či vôbec prejde. Z jeho pohľadu je tento projekt nezrealizovateľný. 

Nevie si predstaviť, čo vymyslí nový projektant, je tam veľa vecí, ktoré projektant nevie ovplyvniť. 

Podľa neho musí dôjsť k vyvlastneniu pozemkov, čo je dlhodobý proces.  

 Pani poslankyňa Butášová Budleňová uviedla, že tomuto problému mala predchádzať hlbšia 

diskusia, mala sa tým zaoberať stavebná komisia. Nemá k tomuto bodu dostatočné informácie.  

 Pani primátorka informovala, čo sa stane v prípade, keď sa uznesenie neschváli. Mesto 

požiada projektanta, aby opätovne nacenil stavbu, čím sa navýši cena stavby, musí sa vyhlásiť 

verejné obstarávanie. Verejné obstarávanie sa nemôže vyhlásiť skôr, kým MsZ neschváli navýšenú 

spoluúčasť.  

 Pán poslanec Belička uviedol, že jedným uznesením by sa malo schváliť odstúpenie od 

zmluvy, druhým uznesením vypracovanie nového projektu. Uviedol, že osobne bude hlasovať proti 

tomu, pretože hlasuje poslednýkrát v tomto volebnom období a nebude zaväzovať nové vedenie 

a nových poslancov k niečomu čo sa podľa neho dá realizovať 50:50.  

  

Uznesenie číslo 727/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

 

Odstúpenie Mesta Sliač od zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Cyklotrasa, 

Sielnica – Sliač – Kováčová.  

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 
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Prítomní:   6                          

Za:  0                                    

Proti:  2 (Urbanec, Sujová)  

Zdržali sa:   4   (Butášová Bidleňová, Láskavý, Mikušková, Belička)                                                       

Nehlasovali:  0 

 

Predmetné uznesenie nebolo schválené                                                                                               

Uznesenie číslo 728/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

 
Zapojenie Mesta Sliač do Plánu obnovy - Výstavba, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej 

infraštruktúry; Udržateľná doprava, Investícia 1 - Rozvoj infraštruktúry nízkouhlíkovej dopravy  

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:  6                           

Za:    5 (Butášová Bidleňová, Láskavý Mikušková, Sujová, Urbanec)                                                                  

Proti:  1 (Belička)  

Zdržali sa:  0                          

Nehlasovali:  0 

 

Uznesenie číslo 729/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

 

Doplnenie uznesenia č. 666/2022 z 30.5.2022 v bode 2 za text: „rekonštrukcia chodníkov na ulici 

Kúpeľná, Hviezdoslavova, Družstevná“ text „ ,na prepracovanie / vypracovanie projektovej 

dokumentácie cyklotrasy Sielnica-Sliač-Kováčová“. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:  6                           

Za:    4   (Butášová Bidleňová, Láskavý, Sujová, Urbanec)                                                                

Proti:  0  

Zdržali sa: 2 (Belička, Mikušková)                           

Nehlasovali: 0 

 

9. Rozpočtové opatrenie 

  

Dôvodovú správu k bodu predložila p. Palčovičová – zamestnankyňa ekonomického úseku. 

Rozpočtové opatrenie bolo prerokované aj na finančnej komisii. Ide o vyčlenenie z rezervy školstva 

na spoluúčasť na projekte „tréneri v škole“. Ďalej sa toto rozpočtové opatrenie týka MŠ J. Cikkera, 

ide o zapojenie grantu.  

  

Uznesenie číslo 730/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

 

Interné rozpočtové opatrenie MŠ J. Cikkera č. 1/2022 v rozsahu podľa Prílohy číslo 1 k Uzneseniu 

číslo 730/2022. 
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Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:  6                           

Za:   6   (Butášová Bidleňová, Láskavý, Mikušková, Sujová, Belička, Urbanec)                                                                 

Proti: 0  

Zdržali sa:  0                          

Nehlasovali:  0 

 
 Interné rozpočtové opatrenie č. 1/2022 sa týka MŠ SNP, ide o prekvalifikáciu výdavkov 

prenesených kompetencií.  

 

Uznesenie číslo 731/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

 

Interné rozpočtové opatrenie MŠ SNP č. 1/2022 v rozsahu podľa Prílohy číslo 1 k Uzneseniu číslo 

731/2022. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:  6                           

Za: 6  (Butášová Bidleňová, Láskavý, Mikušková, Sujová, Belička, Urbanec)                                                                    

Proti:  0  

Zdržali sa:  0                          

Nehlasovali: 
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Interné rozpočtové opatrenie č. 3/2022 sa týka Základnej školy. Ide o zapojenie grantu 

z Erasmu a prekvalifikáciu položiek v rámci bežných výdavkov.  

 

Uznesenie číslo 732/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

 

Interné rozpočtové opatrenie ZŠ A.Sládkoviča č. 3/2022 v rozsahu podľa Prílohy číslo 1 

k Uzneseniu číslo 732/2022. 

 
Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní: 6                            

Za:  6   (Butášová Bidleňová, Láskavý, Mikušková, Sujová, Belička, Urbanec)                                                                  
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Proti:  0  

Zdržali sa:  0                         

Nehlasovali:  0 

 

 Rozpočtovým opatrením sa zapája grant v ZUŠ z BBSK.  

 

Uznesenie číslo 733/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

 

Interné rozpočtové opatrenie ZUŠ č. 1/2022 v rozsahu podľa Prílohy číslo 1 k Uzneseniu číslo 

733/2022. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní: 6                            

Za: 6 (Butášová Bidleňová, Láskavý, Mikušková, Sujová, Belička, Urbanec)                                                                     

Proti:  0  

Zdržali sa:  0                          

Nehlasovali:  0 

 
 Rozpočtové opatrenie č. 11/2022 zapája príjmy, ktoré sme získali nad rámec schváleného 

rozpočtu.  

 

Uznesenie číslo 734 /2022 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

 

úpravy rozpočtu na základe rozpočtového opatrenia č. 11/2022 v  rozsahu podľa Prílohy číslo 1 

k Uzneseniu číslo 734/2022. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 
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Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní: 6                            

Za: 6 (Butášová Bidleňová, Láskavý, Mikušková, Sujová, Belička, Urbanec)                                                                     

Proti:  0  

Zdržali sa:   0                        

Nehlasovali:  0 
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10. Slovo pre verejnosť 

 Pán Jančík sa poďakoval v súvislosti s tým, že sme rešpektovali svoje názory a svoje 

presvedčenie, bola odovzdaná petícia a referendum by malo byť vyhlásené.  

 Pán poslanec Belička sa opýtal ako dopadlo Per rollam hlasovanie za referendum.  

 Pani primátorka odpovedala, že sa jej dosť nepáčilo, že niektorí poslanci odignorovali toto 

hlasovanie, hlasovala nadpolovičná väčšina poslancov, šiesti poslanci (pp. Belička, Laskavý, 

Urbanec, Mikušková, Sujová, Hancko).  

 

11. Vyhlásenie referenda so záväzným odporúčaním  

 Pani primátorka informovala, že prvé uznesenie, ktoré sa týka referenda je schválenie 

zápisnice z hlasovania Per rollam, bola doručená všetkým poslancom. Bola schválená trojčlenná 

komisia v zložení poslancov p. Urbanec, p. Sujová a p. Mikušková, za mesto bol delegovaný p. 

Petroch.  

 

Uznesenie číslo 735/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s c h v a ľ u j e 
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určenie pracovnej skupiny poslancov na overenie podpisov na petičných hárkov a zápisnicu 

z hlasovania PER ROLLAM. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní: 6                            

Za:   6  (Butášová Bidleňová, Láskavý, Mikušková, Sujová, Belička, Urbanec)                                                                  

Proti:0  

Zdržali sa: 0                           

Nehlasovali:  0                   

 

 Pán Petroch odôvodnil poslancom, prečo ide o referendum so záväzným odporúčaním. Je to 

aj zakotvené vo VZN mesta, že MsZ na žiadosť petičného výboru môže vyhlásiť miestne 

referendum so záväzným odporúčaním. Pre platnosť takto vyhláseného referenda postačí, ak za 

hlasuje nadpolovičná väčšina zúčastnených. Petičný výbor splnil podmienky v zmysle zákona. 

Komisia prepočítala všetky hlasy, niektoré neboli uznané pre duplicitu, neuznali sa nečitateľné veci, 

boli vyškrtnutí občania, ktorí nemali trvalý pobyt na území mesta Sliač. Nie je úlohou mesta ani 

pracovnej skupiny skúmať kvalitu referendovej otázky.  

 Pani primátorka uviedla, že uznesenie pozostáva z troch bodov, schválenie petície, že bola 

v poriadku, schválenie referenda s otázkou, ktorá bola predložená na petičných hárkoch a určenie 

referendových komisií. Referendum je vo finančnej réžii mesta, chýba ešte vyčlenenie finančných 

prostriedkov. Boli zvolené tri okrsky, v Hájnikoch, v ZŠ a v Sampore.  

 Pani poslankyňa Butášová Bidleňová sa vyjadrila, nakoľko bude referendum v čase volieb, 

nie je za referendum so záväzným odporúčaním.  

 Pani poslankyňa Sujová sa vyjadrila k bodu č. 2 uznesenia a predložila pozmeňujúci návrh, 

aby sa hlasovalo za obidve možnosti, za referendum so záväzným odporúčaním a bez záväzného 

odporúčania. Je za záväzné odporúčanie, ale ide jej o to, aby bolo referendum vyhlásené. 

 Pani primátorka informovala, že po výsledku referenda sa musí zasadnúť a zistiť právne 

kroky, ktoré môžeme urobiť.  

 

Uznesenie číslo 736/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

1. b e r i e  na  v e d o m i e 

že petičná žiadosť Iniciatívy pre Sliač podporená 1343 podpismi na 78 hárkoch bola mestom Sliač 

prijatá a overená podľa ustanovenia § 11 a ods. 1 písm. c) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, 

je v súlade so zák. č. 85/1990 Zb. o petičnom práve a Všeobecne záväzným nariadením mesta Sliač 

č. 01/2020 o organizácii miestneho referenda. 

 

2. v y h l a s u j e 

na základe petície Iniciatívy pre Sliač, v súlade s ustanovením článku 4 ods. 6 Všeobecne 

záväzného nariadenia mesta Sliač č. 01/2020 o organizácii miestneho referenda miestne referendum 

so záväzným odporúčaním na deň 29. októbra 2022 od 7.00 do 22.00 s otázkou: 

„Súhlasím s tým, aby mestské zastupiteľstvo mesta Sliač podniklo všetky zákonné opatrenia k tomu, 

aby zabránilo umiestneniu vojenskej základne Spojených štátov amerických v akejkoľvek forme na 

území letiska Sliač a v jeho okolí ?“ 

 

3. u r č u j e 

a) tri referendové okrsky pre hlasovanie nasledovne: 

Okrsok č. 1 Hájniky, hlasovacia miestnosť - Letecká 1, obradná miestnosť MsU 

Okrsok č. 2 Sampor, hlasovacia miestnosť – Požiarna zbrojnica, Sampor 

Okrsok č. 3 Rybáre, hlasovacia miestnosť - ZŠ A. Sládkoviča 
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b) lehotu na vytvorenie referendových komisií 

do 25. septembra 2022 na vytvorenie miestnej referendovej komisie v počte 3 členov 

do 30. septembra 2022 na vytvorenie okrskových referendových komisií v počte 3 členov na 

jeden okrsok 

c) lehotu na prvé zasadanie referendových komisií do 8. októbra 2022 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:   6                          

Za:   6   (Butášová Bidleňová, Láskavý, Mikušková, Sujová, Belička, Urbanec)                                                                 

Proti:  0  

Zdržali sa:    0                        

Nehlasovali:   0       

 

12. Dodatok č. 1 – VZN 05/2020 Prevádzkový poriadok na pohrebiskách mesta Sliač 

 Pani primátorka informovala, že návrh dodatku bol riadne zverejnený na úradnej tabuli 

mesta. Vzhľadom k tomu, že bola schválená investícia na kolombárium, v našom cenníku nie je 

uvedená suma. Prenájom urnového miesta v kolombáriu na 50 rokov 50 €, na 100 rokov 100 €, 

predaj pohrebného miesta 699 €, predaj rodinného pohrebného miesta 799 €. Mimo 

pripomienkového konania mesto upovedomili občania o možnosti prenajatia si urnového miesta 

dočasne. Toto nebolo zapracované do dodatku, je možné to doriešiť interným pokynom alebo 

zahrnúť do zásad.    

 

Uznesenie číslo 737/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

 

Dodatok č.1 VZN č. 05/2020 Prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Sliač.  

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní: 6                            

Za:  6  (Butášová Bidleňová, Láskavý, Mikušková, Sujová, Belička, Urbanec)                                                                   

Proti:  0  

Zdržali sa:   0                         

Nehlasovali:  0 

 

13. Dodatok č. 13 Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu 

 Pani primátorka informovala, že mesto má spoločný stavebný úrad, mesto ročne platí 

poplatok 0,40 € na obyvateľa. Už v priebehu roka prišla požiadavka na zvýšenie tohto poplatku. Na 

spoločnom stretnutí sa dohodlo, že počas roka sa tieto poplatky nebudú zvyšovať z dôvodu 

uzavretia rozpočtu. Od 1.1.2023 sa navrhuje zvýšenie poplatku na 0,60 €.  

 

Uznesenie číslo 738/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

 

Zvýšenie paušálneho mesačného poplatku členov spoločného obecného úradu z pôvodnej sumy 

vo výške 0,40 €/obyvateľ/mesiac na 0,60 €/obyvateľ/mesiac s účinnosťou od 01.01.2023. 
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Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:  6                           

Za:   6  (Butášová Bidleňová, Láskavý, Mikušková, Sujová, Belička, Urbanec)                                                                  

Proti:  0  

Zdržali sa:  0                          

Nehlasovali: 0 

 

14. Schválenie havarijných stavov 

 Pani primátorka uviedla, že materiál vypracoval stavebný úsek mesta a bol doručený 

všetkým poslancom. Na ulici Boženy Nemcovej vytekajúca voda upcháva dažďovú kanalizáciu 

v úseku od hotela Hron po ul. Železničnú. V minulosti sa to dialo len keď pršalo, v súčasnosti sa 

deje aj niekoľkokrát do týždňa. Ďalším havarijným stavom je prepadnutie vozovky na ul. Gorkého 

pri dažďovej vpusti a prepadnutie mostíka v Sampore.  

 Pani poslankyňa Butášová Bidleňová uviedla, že najprv je potrebné dať tieto práce naceniť 

a potom schvaľovať sumu potrebnú na odstránenie havarijných stavov, hlasovať je potrebné fyzicky 

a nie Per rollam. V rámci zmluvy s firmou Hex-stav sú ešte nevyčerpané finančné prostriedky, tie 

najprv použiť a až potom dofinancovať.  

   

Uznesenie číslo 739/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 
1. B e r i e  n a   v e d o m i e 

a) Informácie o havarijnom stave na 

- Ul. B. Nemcovej – v dôsledku upchatia dažďovej kanalizácie v úseku od hotela Hron po ul. 

Železničnú  

- Ul. Gorkého v dôsledku poškodenia miestnej komunikácie pri dažďovej vpusti – prepadnutie 

vozovky 

- Ul. Samporskej v Sampore z dôvodu poškodenia prekrytia miestneho potoka, odtlačenia 

prekladu a jeho podpery 

b) Informáciu, že v súčasnej dobe prebieha naceňovanie prác súvisiacich s odstránením havarijného 

stavu.  

 

2. S ch v a ľ u j e  

a) Vyhlásenie havarijného stavu na 

- Ul. B. Nemcovej – v dôsledku upchatia dažďovej kanalizácie v úseku od hotela Hron po ul. 

Železničnú  

- Ul. Gorkého v dôsledku poškodenia miestnej komunikácie pri dažďovej vpusti – prepadnutie 

vozovky 

- Ul. Samporskej v Sampore z dôvodu poškodenia prekrytia miestneho potoka, odtlačenia 

prekladu a jeho podpery 

b) Použitie rezervného fondu vo výške 25.000,- € na odstránenie havarijného stavu na ul. B. 

Nemcovej. 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:  6                           

Za:  6  (Butášová Bidleňová, Láskavý, Mikušková, Sujová, Belička, Urbanec)                                                                   

Proti:  0  

Zdržali sa: 0                          

Nehlasovali:  0 
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15. Správa o činnosti MsKS 

 Dôvodovú správu k bodu predložila p. Šeniglová – riaditeľka Mestského kultúrneho 

strediska. Správa obsahuje prehľad podujatí za rok 2021, činnosť Mestskej knižnice, činnosť 

Turistického informačného centra, rozbor hospodárenia k 31.12.2021 a informácie o prijatých 

grantoch.  

 Pani poslankyňa Sujová sa opýtala, ako sa naložilo so vstupným z uskutočnených akcií, na 

aký účel boli použité tieto finančné prostriedky, pretože veľa občanov sa jej na to pýta.  

 Pani Šeniglová uviedla, že finančné prostriedky z výberu vstupného sa použijú na ďalšiu 

akciu. Každá akcia má rozbor príjmov a výdajov.  

 

Uznesenie číslo 740/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

r i e   n a   v e d o m i e 

 

Správu o činnosti Mestského kultúrneho strediska Sliač za rok 2021 

Rozbor hospodárenia Mestského kultúrneho strediska Sliač za rok 2021 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:  6                             

Za:   6 (Butášová Bidleňová, Láskavý, Mikušková, Sujová, Belička, Urbanec)                                                                   

Proti:  0  

Zdržali sa:  0                          

Nehlasovali:  0 

 

16. Správa o činnosti Mestskej polície 

 Správu k bodu predložil p. Prošek – náčelník Mestskej polície. Činnosť MsP bola 

vykonávaná v súlade s Ústavou SR, so zákonmi a všeobecne záväznými predpismi. Činnosť bola 

zameraná na ochranu zdravia, života a majetku obyvateľov a ochrany verejného poriadku 

a životného prostredia v meste Sliač. MsP sa zapájala do programu prevencie na miestnej úrovni. 

Veľmi dobrá bola spolupráca s Policajným zborom SR. Stav parkovania motorových vozidiel na 

verejných parkovacích plochách je aj naďalej problematický. V súčasnej dobe má MsP 16 kamier 

v meste Sliač, ktoré napomáhajú v objasňovaní trestnej činnosti. Je tiež požiadavka na rozšírenie 

kamerového systému v meste.  

 Pani poslankyňa Butášová Bidleňová poukázala na problémovú dopravnú situáciu na 

križovatke pri MsÚ v ranných hodinách, či sa neuvažuje o riadení dopravy.  

 Pán poslanec Urbanec poukázal na zvýšenú rýchlosť áut na ul. Š. Záhorského.  

 Pán poslanec Belička poďakoval za činnosť MsP. Do budúcna odporučil sa zamyslieť nad 

ul. ČSA. Poukázal na zvýšenú rýchlosť áut v čase od 05:00 hod. ráno, nejde len osobné motorové 

vozidlá, ale aj o nákladné, je neskutočný hluk, keď začnú brzdiť na úrovni kostola, aby prešli 

križovatkou. Odporučil mestu, aby komunikovalo s políciou v tejto veci.  

 Pani primátorka uviedla, že sa uvažuje zníženie rýchlosti na ul. Š. Záhorského na 30 km/h. 

Čo sa týka ul. ČSA požiada sa zvýšenie hliadok, na. Ul. Š. Záhorského odmietli policajti hliadkovať 

z dôvodu, že nemajú kde odstaviť auto. Podarilo sa mestu zabezpečiť, že na ul. Kúpeľnej na pravej 

strane sa nebude stáť.  

 

Uznesenie číslo 741/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

b e r i e   n a   v e d o m i e 

 

Správu o činnosti Mestskej polície Sliač za rok 2021. 
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Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní: 6                            

Za:  6    (Butášová Bidleňová, Láskavý, Mikušková, Sujová, Belička, Urbanec)                                                                 

Proti:  0  

Zdržali sa: 0                           

Nehlasovali:  0 

 

17. Informácie primátorky 

      17.1 Informácie o R2 

 Pani primátorka informovala, že nie sú nové informácie o R2. Pán Bugár, ktorý je 

obstarávateľ doplnkov a zmien je v konflikte záujmov, pretože zároveň obstaráva ÚP VÚC, kde 

zakresľuje varianty R2 a u nás ich má potláčať. Mesto sa má stretnúť s investormi a doriešiť túto 

situáciu. Pani primátorka uviedla, že zmluva s p. Bugárom zatiaľ nebola podpísaná, pretože z jej 

pohľadu ide o konflikt záujmov.  

 Pani primátorka ďalej informovala, že lavička zaľúbených s citátom Maríny bude osadená 

na miesto, kde sa nachádza kamera.  

Na ul. Cikkerovej a Gorkého sa osádzali polopodzemné kontajnery, vznikol tu problém, 

pretože tu stoja autá a nemajú kde parkovať, budú tu osadené dopravné značky.  

Ide sa budovať kolombárium na cintoríne v Rybároch. V cintoríne v Hájnikoch sa plánuje 

zriadiť záhradu spomienok.  

V Sampore bol problém s vodou, boli zanesené sitká, vrt sa niekoľkokrát čistil.  

Do dnešného dňa boli odstránené všetky čierne skládky na území mesta, ktoré boli 

nahlásené. Mesto získalo dotáciu z eurofondu vo výške cca 6 000 €, o ktorú sme požiadali za 

separáciu odpadu.  

K projektu materskej školy pani primátorka informovala, že od septembra bol navýšený 

počet kapacít, do konca roka by mal byť zrealizovaný projekt. V projekte Centra sociálnych služieb 

sú nedostatky, projektant nenaprojektoval vybúranie komína, ktorý je pripojený k budove. Ďalším 

problémom je, že vo vnútri budovy je rozvádzač, ktorý je funkčný. Stavba je zatiaľ pozastavená, 

kým neprídu elektrikári tento rozvádzač remontovať. Dodávateľ stavieb prišiel s tým, že cena, ktorú 

vysúťažil už nebude postačovať. Pri tomto projekte je vážny problém, že IROP refunduje len 

zvýšené náklady, ale len v určitých typoch výdavkov.    

 K zbernému dvoru uviedla, že ľudia sa sťažujú, že nebudú platiť za stavebný odpad. Za 

stavebný odpad musí platiť každý, cena je 0,07 €/kg.  

 Pani primátorka požiadala súčinnosť pri obsadzovaní členov do referendových komisií.  

 Mestu sa podarilo dohodnúť s Ministerstvom obrany SR, predajú nám časť pozemku pri 

vojenskej poliklinike. Obidve brány do areálu vojenskej polikliniky budú otvorené od 06:00 hod. do 

18:00 hod..  

 Od 16.9.2022 do 22.9.2022 je týždeň mobility a dňa 22.9.2022 bude ul. Pionierska 

uzatvorená ako každý rok. Od 23.9.2022 do 30.9.2022 je týždeň športu. Dňa 24.9.2022 bude 

prebiehať aktivita „Športuje celý Sliač“, na ktorú všetkých pozvala, budú tam rôzne športové 

aktivity. Cieľom je, aby deti chodili do školy pešo busom nielen od 16.9. do 22.9.2022, ale aj 

v tomto týždni športu.  

 Dňa 10.9.2022 sa bude maľovať tribúna na ihrisku na ul. Rybárskej, našiel sa sponzor, ktorý 

to bude financovať.  

 Je nová internetová stránka mesta, máme už aj demo verziu, je prehľadná a hlavne 

prepojiteľná s viacerými modulmi, ide o cvičnú verziu.  

 Pani primátorka ďalej informovala, že máme nový rozhlas ROZANU, opravuje sa aj 

pôvodný mestský rozhlas, momentálne sú pokazené štyri  hniezda.  

 

 



Č.j. 518-8161/2022                   Mesto Sliač.      Zápisnica z 35. rokovania MsZ dňa 08.09.2022 

 

Uznesenie číslo 742/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

b e r i e   n a   v e d o m i e 

 

Informácie primátorky 

Informácie o R2 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:  6                           

Za:   6   (Butášová Bidleňová, Láskavý, Mikušková, Sujová, Belička, Urbanec)                                                                 

Proti:  0  

Zdržali sa:   0                         

Nehlasovali:  0 

 

18. Rôzne 

 Pán poslanec Laskavý sa opýtal na polopodzemné kontajnery na ul. Kollárovej, ktoré sú 

osadené, len nie sú ešte v prevádzke.  

 Pani primátorka odpovedala, že na ul. Kollárovej boli zle osadené polopodzemné 

kontajnery, boli osadené pod elektrické vedenie. Ďalšie dva kontajnery boli osadené veľmi blízko 

domu. Kontajnery budú v blízkej dobe posunuté tak, aby sa dali vyprádzňovať a plne používať.  

 Pán poslanec Laskavý sa opýtal pani primátorky, na akej úrovni si predstavuje fungovanie 

komunikácie s poslancami ak bude primátorkou aj naďalej. Poukázal na to, že sa snaží 

komunikovať mailom, telefonicky, ale odpovede sa nedočká.  

 Pani primátorka odpovedala, že sa to bude riešiť po 29.10.2022. 

 Pán Laskavý informoval občanov, že otvorený list, ktorý písal na pána prednostu s podpismi 

aj iných poslancov, skončil na prokuratúre za kritizovanie prednostu z funkcie poslanca. Túto 

informáciu má potvrdenú od polície. Poukázal na to, že takáto je spolupráca medzi prednostom a 7 

poslancami. Ďalej sa opýtal, v akom štádiu je stavebný dozor na cyklocestu, s ktorým bola 

podpísaná mandátna zmluva, ako bude vec postupovať ďalej po prijatí dnešných uznesení.  

 Pani primátorka k stavebnému dozoru uviedla, že bol vysúťažený p. Magna, ktorý bol 

súčinný pri všetkých rokovaniach, ktoré sme mali. Bol informovaný, že firma odstúpila od zmluvy, 

tak nemá aký dozor vykonávať, zmluva je zatiaľ platná, čaká sa na ďalší postup.  

 Pán Laskavý uviedol, že mailovú komunikáciu už nebude rozvádzať. Poukázal na tému 

zbierania podpisov po Sliači na akciách, či je to správne alebo nie, ale to nech si už každý 

vyhodnotí sám podľa svojho svedomia aj kandidáti aj pani primátorka. Zároveň sa poďakoval 

všetkým, ktorí ho podporovali, bude sa snažiť aj naďalej mestu pomáhať.  

 Pán prednosta uviedol, že sa vyjadrí len ku klamstvám. Otvorený list, ako uviedol p. 

Laskavý, nikdy nevidel. Povedal, že bude stíhaný za kritizovanie prednostu poslancom, taký 

priestupok ani trestný čin neexistuje. To, že sa to dozvedel od polície, tak to nie je pravda, lebo mu 

to povedal sám dňa 30.08.2022, kedy bol p. Laskavý na úrade. Tiež mu pán prednosta vtedy 

povedal, že tie klamstvá postúpi na prokuratúru, prokuratúra to následne postúpila na políciu. Má 

rozhodnutie od polície, voči ktorému sa odvolal. Vec bola postúpená opäť na prokuratúru. Pán 

prednosta uviedol, že keď sa k tomu listu vyjadroval, povedal, že zváži podanie na prokuratúru. 

Predtým ako to podal, tak všetkým poslancom poslal vysvetlenia k veciam uvedených v liste. 

Keďže nebola žiadna reakcia od poslancov, tak to poslal na prokuratúru na preverenie, nech sa vec 

objasní.  

 Pán poslanec Belička sa poďakoval všetkým zamestnancom úradu aj podriadeným 

zamestnancom v organizáciách za prácu, ktorú vykonávajú pre mesto. Ďalej uviedol, že pred 

zastupiteľstvom, ktoré sa nekonalo boli poslancom zaslané platy poslancov, kde bolo potvrdené, že 

boli enormne navýšené odmeny oproti minulému volebnému obdobiu. Sám aj spolu s p. Laskavým 

hlasovali proti takémuto navýšeniu. Poukázal na výšku rezervného fondu cca 600 000 € 
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a peňažného fondu na majetkové investície cca 154 000 €. Veľmi ho mrzí, že sa tieto peniaze držia 

na účtoch hlavne v tejto dobe, ide o plytvanie finančných prostriedkov, mali byť dané občanom. Za 

túto situáciu zodpovedá MsZ, ktoré by nemalo šetriť na občanoch. Ďalej otvoril problematiku 

pozemku Technickej univerzity (TU), ktorý prebehol verejnou obchodnou súťažou s jednou 

ponukou. Poukázal na mailovú komunikáciu zo dňa 16.11.2020. Geodet p. Ďurica poslal Michaele 

Babicovej a jemu geometrický plán, kde je rozdelenie sporného pozemku TU. Uviedol, že je to 

termín ešte predtým ako TU vyhlásila samotný odpredaj pozemku. Keď bol ešte poslancom 

v minulom volebnom období, pán na katastri mu povedal, že všetko bolo pripravené, ale nikto 

z mesta to neprišiel doriešiť. Potom sa začalo jednať s TU on ako poslanec za prítomnosti p. 

primátorky, dohodlo sa na výmene pozemkov. Na základe tejto dohody dal p. Babic spracovať 

znalecký posudok, kde je jasne rozdelené, kto a aký pozemok má dostať. Dohoda medzi mestom, p. 

Babicom a p. Beličkom bola vypracovaná za účelom, aby sa predišlo dodatočnému deleniu 

pozemku. Nie je mu jasné, prečo TU od tejto dohody odstúpila. Vyhlásila tento pozemok na 

odpredaj v čase, keď vrcholila pandémia. Uviedol, že sa čuduje, že do tohto procesu vstúpili cudzí 

ľudia, keď už bolo všetko odsúhlasené. Bolo mu povedané, že do toho zasiahli p. poslanec Laskavý 

a p. Žabka, na základe toho bol proces stopnutý a TU to postúpila na súd. Veľmi ho mrzí, že sa 

konalo proti občanom mesta.  

 Pani primátorka sa vyjadrila, že keď išla na dražbu, potrebovala schváliť finančné 

prostriedky a vtedy žiadala poslancov, aby nebola schvaľovaná presná suma, lebo nebude možné 

pozemok odkúpiť. A tak sa aj stalo. Nemala žiadne oprávnenie sa uchádzať o ten pozemok, 

v žiadnom uznesení nebolo schválené, aby mesto do takejto kúpy išlo.  

 Pán poslanec Laskavý sa vyjadril, že geometrický plán nikdy nevidel. Niekoľkokrát bol na 

stretnutí s pani primátorkou v tejto veci, a nedostal žiadne informácie. Predaj pozemku bol 

vyvesený na TU a odtiaľ túto informáciu mal. Bol potom za pani primátorkou a spolu s pani 

Sujovou mu povedali, že mesto sa do súťaže nemôže zapojiť. Nič konkrétne ohľadom tohto 

problému nevedel.  

 Pani poslankyňa Sujová uviedla, že informácie, ktoré uviedol p. poslanec Belička nie sú až 

tak pravdivé. Uviedla, že mala byť riešená zámena pozemkov medzi TU a mestom. A keď nebola 

riešená do určitého času, TU vyhlásila verejno-obchodnú súťaž. To, že TU odstúpila od verejno-

obchodnej súťaže nebolo na základe zasahovania p. Laskavého a p. Žabku, jednotlivcov, ale bol 

tam iný záujem a bola podaná žaloba. TU nie dobrovoľne odstúpila od verejno-obchodnej súťaže, 

ale preto, lebo musela. K rezervnému fondu uviedla, že je vysoký, ale časť z nich bola už zaradená 

do rozpočtu, takže stav RF je nižší. Ďalej uviedla, že p. Hruška poslal poslancom odpoveď na výzvu 

na jeho odvolanie ako prednostu, je zjavné, že si p. Hruška mýli kritiku práce prednostu so zásahom 

do osobnostných práv, v svojej odpovedi opäť ukázal majstrovstvo v prekrúcaní informácií, 

vytrhávaní z kontextu a nezabudol na vyhrážanie sa poslancom. Bude veľmi rada, keď to posúdi 

prokuratúra, alebo iné orgány.  

 Pán Žabka sa vyjadril k príspevku p. poslanca Beličku ohľadom pozemku. Uviedol, že s tým 

nemá nič spoločné. Na jednom zo zasadnutí povedal, že to bola škoda, že to mesto neriešilo, keď to 

mohlo riešiť. Už vtedy to bol nezvratný proces. Vždy bol zástancom za rezervu územia.  

 Pani primátorka uviedla, že mesto za toto volebné obdobie kúpilo veľa pozemkov.  

 Pani poslankyňa Butášová Bidleňová uviedla, že ako poslanci sa stretávali za účelom ako 

použiť rezervný fond, aké investície v meste je potrebné urobiť. Veľa návrhov nebola zaradená do 

rozpočtu, nebola zrealizovaná, pretože nekorešpondovali s tým, čo chce pani primátorka, bolo to 

vždy nepriechodné. Skonštatovala, že poslanci neboli dostatočne priebojní, po štyroch rokoch 

pochopila, ako sa veci dajú robiť lepšie. K projektovej dokumentácii na ul. Rybársku uviedla, že sa 

ju konečne podarilo zaradiť do rozpočtu na tento rok. Priala by si, aby komunikácia poslanec, 

primátor mesta a prednosta bola na lepšej a otvorenejšej úrovni.  

 Pani primátorka uviedla, že sú niektoré projekty, ktoré mesto nedokáže ovplyvniť.   
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19. Interpelácie poslancov 

 

20. Odpovede na interpelácie z minulého MsZ 

 

21. Záver 

 Pani primátorka poďakovala poslancom za prácu v tomto volebnom období a ukončila 

zasadnutie mestského zastupiteľstva.  

 

 

 

        Ing., Mgr. et Mgr. Ľubica Balgová 

          primátorka mesta 

 

 

 

 

 

Mgr. Michaela Mašurová, zapisovateľka 

 

Ing. Dušan Hruška, prednosta MsÚ    ............................................... 

 

        

Overovatelia zápisnice : 

 

Mgr. Michaela Mikušková, overovateľ              ................................................. 

 

Ing. Ján Belička, overovateľ                           ................................................. 
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Príloha č. 1 

K bodu č.  Správa z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 
 

Predkladá: Ing. Miroslava Škorňová, hlavná kontrolórka 

 

V zmysle § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. predkladám mestskému zastupiteľstvu 

nasledujúcu správu o výsledkoch z kontrolnej činnosti ku dňu konania zastupiteľstva:  

 

 

Kontrola odstránenia nedostatkov vo veci kontroly používania služobných motorových vozidiel  

Kontrolované obdobie: rok 2010 – 2019, kontrola odstránenia nedostatkov bola zameraná na stav v roku 

2021 

 

V návrhu správy z 28.5.2020 som konštatovala porušenie § 32 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov, nakoľko prehľadne vedená evidencia autoprevádzky je základom pre to, aby mesto 

dokázalo zdokladovať, že výdavky použité na autoprevádzku (nákup služobných motorových vozidiel, ich 

údržba a obstaranie pohonných hmôt) sú použité vo verejnom záujme za v prospech občanov mesta Sliač.  

 

Opis zistených nedostatkov uvedených v návrhu správy z 28.5.2020 

 

 V období 2010 – júna 2019 neboli priebežne vedené knihy jázd u služobných motorových 

vozidiel priradených primátorom mesta.  

 Mesto je povinné zabezpečiť účtovné záznamy súvisiace s nákupom a spotrebou pohonných 

hmôt pri vykonaných jazdách motorových vozidiel.  

 V dôsledku toho, že neboli vedené knihy jázd nedokáže mesto preukázať dodržanie pravidiel 

rozpočtového hospodárenia v zmysle § 19 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy – tj. dodržanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti použitia 

verejných zdrojov a rovnako dodržanie § 8 ods. 2 zákona č. 369/1992 Zb. o obecnom zriadení 

v z.n. p., podľa ktorého majetok mesta má slúžiť na plnenie úloh mesta. 

Na základe kontroly som stanovila nasledovné odporúčania a určila mestu zákonné lehoty:  

 

a) Zaviesť jednotný spôsob predkladania údajov o stave tachometra na konci mesiaca a to tak, aby 

stav tachometra k poslednému dňu v mesiaci bol potvrdený podpisom osoby, zodpovednej za 

predloženie údajov (tj. osoby, ktorá je zodpovedná za SMV). Uvedený údaj je potrebný pre 

zúčtovanie mesačnej spotreby PHM, ktorú prepočíta a zúčtuje ekonomický úsek.  

b) Nakoľko dlhodobo pretrváva problém so zápisom jázd primátora/primátorky do knihy jázd 

odporúčam zaviesť do SMV určeného pre primátora systém GPS, ktorý generuje aj knihu jázd.  

c) Odporúčam mestskému zastupiteľstvu prehodnotiť a stanoviť podmienky používania SMV ZV 

089 DY (auto primátorky) v podmienkach samosprávy mesta Sliač (používanie na súkromné 

účely, parkovanie doma a podobne). Mesto obstaralo v roku 2019 nové služobné auto pre 

primátorku mesta.  V prípade používania na súkromné účely je potrebné postupovať v zmysle § 

5 ods. 3 písm. a) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov (tj. zdaniť poskytnutie SMV na 

súkromné účely ako nepeňažný príjem). 

d) Zabezpečiť archiváciu kníh jázd 

e) Oboznámiť zamestnancov so smernicou o používaní SMV 

 

Zo strany mesta ako povinnej osoby:  

- Neboli podané námietky k zisteným k nedostatkom 

- Neboli podané námietky k navrhnutým odporúčaniam 

- Neboli podané námietky k lehote na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a k lehote na 

splnenie prijatých opatrení 

- Nebol predložený zoznam splnených opatrení  
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Výsledok kontroly odstránenia nedostatkov 
 
Nakoľko mesto k odporúčaniam navrhnutým na nápravu zistených nedostatkov nepodalo hlavnej 

kontrolórke nijaké námietky, pri výkone kontroly odstránenia nedostatkov boli vyhodnotené všetky 

odporúčania, ktoré boli dané v rámci kontroly a to nasledovne:  

 
Odporúčanie č. 1 

Zaviesť jednotný spôsob predkladania údajov o stave tachometra na konci mesiaca a to tak, aby stav 

tachometra k poslednému dňu v mesiaci bol potvrdený podpisom osoby, zodpovednej za predloženie údajov 

(tj. osoby, ktorá je zodpovedná za SMV). Uvedený údaj je potrebný pre zúčtovanie mesačnej spotreby PHM, 

ktorú prepočíta a zúčtuje ekonomický úsek. 

 

Kontrola odstránenia nedostatkov k tomuto odporúčaniu:  

V súčasnosti zodpovední zamestnanci tankujú posledný deň v mesiaci a zároveň nahlásia stav tachometra pri 

tankovaní predavačovi na čerpacej stanici, ktorý tento stav nahrá do systému a následne je uvedený na 

bločku.   

Kladne hodnotím zavedenie povinnosti tankovať posledný deň v mesiaci. Zamestnanec zodpovedný za 

mesačné zúčtovanie PHM, ktoré je podkladom zúčtovania PHM v účtovníctve mesta však nedostane do rúk 

údaje potvrdené osobou, zodpovednou za predloženie údajov (tj. osoba, ktorá je zodpovedná za SMV). 

Primátorka mesta nahlasuje najazdené kilometre iba ústne.  

 

Odporúčanie č. 2 

Nakoľko dlhodobo pretrváva problém so zápisom jázd primátora/primátorky do knihy jázd odporúčam 

zaviesť do SMV určeného pre primátora systém GPS, ktorý generuje aj knihu jázd.  

Kontrola odstránenia nedostatkov k tomuto odporúčaniu:  

 

Mesto zaviedlo systém GPS do SMV   

- SMV Primátorka mesta – ZV 089 DY 

- SMV mestská polícia – ZV 237 CZ 

- SMV citroen Berlingo – sociálne služby – ZV 457 DL 

- SMV citroen Berlingo – ZV 590 DP 

Do systému GPS majú prístup iba primátorka a prednosta mesta. Tento prístup by mal byť rozšírený aj pre 

zodpovedných zamestnancov, nakoľko systém generuje knihu jázd, je do neho možné nahrávať tankovanie.  

Do tohto systému by mali mať prístup zamestnanci, ktorí auto používajú (prístup minimálne na prezeranie) 

a rovnako zamestnankyňa, ktorá mesačne spracúva spotrebu pohonných hmôt a pripravuje podklady pre 

zúčtovanie výdavkov použitých na spotrebu pohonných hmôt.  

 

Odporúčanie č. 3 

Odporúčam mestskému zastupiteľstvu prehodnotiť a stanoviť podmienky používania SMV ZV 089 DY (auto 

primátorky) v podmienkach samosprávy mesta Sliač (používanie na súkromné účely, parkovanie doma 

a podobne). Mesto obstaralo v roku 2019 nové služobné auto pre primátorku mesta.  V prípade používania na 

súkromné účely je potrebné postupovať v zmysle § 5 ods. 3 písm. a) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani 

z príjmov (tj. zdaniť poskytnutie SMV na súkromné účely ako nepeňažný príjem). 

Kontrola odstránenia nedostatkov k tomuto odporúčaniu:  

Pravidlá používania služobného motorového vozidla prideleného primátorke mesta neboli predložené na 

rokovanie mestského zastupiteľstva, napriek tomu, že zástupkyňa primátorky dňa 4.11.2020 odoslala 

podklady pre Legislatívnu komisiu, ktoré mali byť následne postúpené na rokovanie mestského 

zastupiteľstva. (dôkaz súčasť kontrolného spisu = Príloha č. 6).  

 

Pri výkone kontroly odstránenia nedostatkov som požiadala o stanovisko platený portál www.vssr.sk.  

Z uvedeného stanoviska vyplýva nasledovné:  

Používanie majetku obce sa striktne viaže na podpísanie zmluvného zabezpečenia, pričom takéto nakladanie 

http://www.vssr.sk/
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s majetkom obce sa definuje ako nepeňažný príjem. Platí rovnako aj na starostu obce ako štatutára. Podľa § 

11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je obecnému zastupiteľstvu vyhradené 

určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať 

najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním. Aj v zmysle uvedeného 

má právo orgán obce (zastupiteľstvo) určiť nakladanie s majetkom (dopravným prostriedkom) v intenciách 

Zásad hospodárenia s majetkom alebo nových zásad o používaní motorových vozidiel volených 

predstaviteľov samosprávy. V tejto súvislosti môže hlavný kontrolór vykonať kontrolu disponovania 

s motorovými vozidlami a zadefinovať povinnosť prijať opatrenie ku kontrolnému nedostatku, ktoré sa viaže 

k porušeniu viacerých právnych predpisov (toto som ako  hlavná kontrolórka vykonala už v roku 2020, 

pravidlá používania auta zvereného primátorke mesta však zo strany vedenia mesta na zasadnutie mestského 

zastupiteľstva predložené neboli).  

 

Vo vyššie uvedenom stanovisku je ďalej uvedené, že v predmetnom vzťahu k primátorovi mesta ako 

štatutárovi je zvykom, aby dohodu podpisoval štatutár spolu so zástupcom (zástupca primátora). V takom 

prípade sa dohoda riadne zverejní v centrálnom registri zmlúv (ide o nakladanie s majetkom subjektu 

územnej samosprávy). Alternatívou je podpísanie zmluvy prednostom úradu, ktorý by mal zmluvu podpísať 

na základe uznesenia zastupiteľstva (tj. mal by byť splnomocnený zastupiteľstvom).  

 

Zmluva primátorky mesta Sliač o používaní služobného motorového vozidla nie je zverejnená na webovom 

sídle mesta a ani v centrálnom registri zmlúv, tak ako to určuje zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 

k informáciám tj. nie je účinná. Týmto konaním je porušený § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 

prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.  

 

Kontrola odstránenia nedostatkov bola vykonaná so zameraním na skutočnosť, či zo strany mesta Sliač došlo 

k náprave v súvislosti s používaním auta prideleného primátorovi.  

  

Nakoľko služobné motorové vozidlo pridelené primátorke mesta je majetkom mesta a v roku 2019 bolo 

obstarané nové vozidlo, ktoré primátorka používa pri výkone svojej funkcie a tak ako iní primátori (jej 

predchodcovia) parkuje doma, bolo potrebné pravidlá používania tohto služobného motorového vozidla určiť 

a to z dôvodu, aby mesto dokázalo preukázať, že predmetné vozidlo primátor používa na verejný účel – tj. za 

účelom dosiahnutia majetkového prospechu alebo iného prospechu všetkým občanom alebo mnohým 

občanom. 

 

Čiastočne sú tieto pravidlá upravené v Smernici pre organizáciu, riadenia a kontrolu prevádzky služobných 

motorových vozidiel mestského úradu Sliač a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sliač. 

Smernicu schválila primátorka mesta, ktorá má oprávnenie smernice podpisovať, ale kompetencia určenia 

pravidiel používania služobného motorového vozidla používaného primátorom patrí mestskému 

zastupiteľstvu (§ 11 ods. 4 písm a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskoších predpisov.  

 

V rámci kontroly čerpania výdavkov mesta v roku 2021 boli zistené aj ďalšie nedostatky, ktoré sú dôkazom 

toho, že služobné motorové vozidlo je používané aj na účel súkromný, nielen na účel verejný. Jedná sa 

o nižšie popísané výdavky mesta. 

 

Hlavná kontrolórka požiadala počas výkonu kontroly odstránenia nedostatkov  primátorku mesta písomne 

o doplnenie účelu cesty služobným motorovým vozidlom k vybraným cestám zapísaným v knihe jázd 

(vybraná vzorka za rozpočtový rok 2021 – list č. 7521/2022 zo dňa 26.7.2022. 

 

Dôvod predloženia žiadosti:  

- Predložená kniha jázd má nízku vypovedaciu schopnosť 

- Primátorka jazdí autom aj cez víkendy 

- Zo strany poslancov, hlavnej kontrolórky a verejnosti je podozrenie, že si primátorka mesta zaplatila 

z mestského rozpočtu vzdelávanie MBA sebe a aj prednostovi mesta (Dôkaz =  Príloha č. 8 správy – 

doklady o obstaraní vzdelávania z rozpočtu mesta, vzdelávanie prebiehalo v Bratislave v termínoch: 

25.-27.6.2021, 24.-26.9.2021 a 12. - 14.11.2021). Záznamy GPS ukazujú, že v dňoch kedy bolo 

realizované vzdelávanie SMV ZV 089 DY absolvovalo cestu do Bratislavy, navyše tomu nasvedčujú 

aj doklady za ubytovanie platené z karty mesta - Príloha č. 9 správy.  
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Podľa vyjadrenia primátorky mesta na zasadnutí mestského zastupiteľstva v marci 2022 a v máji 2022 sa 

primátorka zúčastnila školení so zameraním na verejné obstarávanie a komunikačné zručnosti. Hlavná 

kontrolórka oslovila predmetnú vzdelávaciu inštitúciu a požiadala o informáciu vo veci týchto školení. 

Vzdelávacia inštitúcia odpovedala, že školenia so zameraním na verejné obstarávanie a komunikačné 

zručnosti v roku 2021 v Bratislave nerealizovali.  (Príloha č. 10 správy)  

 

Považujem za dôležité do tejto správy uviesť, že po podaní žiadostí o zdôvodnenie ciest na základe 

predloženej knihy jázd za rok 2021 primátorka mesta hrubo slovne napadla kontrolórku mesta. Rozhodla 

som sa každý takýto slovný atak sprevádzaný nadmerným krikom uvádzať do správy z kontroly, nakoľko sa 

to nestalo prvýkrát. Výkonom svojich pracovných povinností poukazujem na neefektívne a neúčelné použitie 

verejných výdavkov, čo u primátorky mesta spúšťa tendenciu  tlaku na moju osobu v podobe silného kriku, 

zastrašovania a vymyslených obvinení. 

  

Pri tomto ústnom strete (dňa 28.7.2022 - krik na hlavnú kontrolórku) pani primátorka uviedla, že dňa 

4.10.2021 (auto podľa GPS stálo na adrese J. Jiskru 3, Zvolen do rána do 2.33 hod.) bola pozvaná na akciu 

ozbrojených síl a že keď ju niekde pozvú, nepôjde predsa súkromným autom. Hlavná kontrolórka napísala 

žiadosť o sprístupnenie informácií v zmysle 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám za účelom 

preverenia tvrdenia primátorky. Odpoveď Generálneho štábu ozbrojených síl Bratislava znie, že na 

veliteľstve vzdušných síl OS SR vo Zvolene nebola v októbri 2021 organizovaná žiadna aktivita (oficiálna 

spoločenská, verejná akcia, podujatie) na ktorú by bola pozvaná pani primátorka mesta Sliač Ing. Mgr. et 

Mgr. Ľubica Balgová (dôkaz = Príloha č. 11 správy z kontroly).  

 

Mám za to, že ak by bolo konanie primátorky transparentné, nedochádzalo by z jej strany k týmto slovným 

atakom voči osobe hlavnej kontrolórky.  

 

Z vyššie uvedených skutočností vyplýva, že pani primátorka používa služobné auto aj na súkromné účely a 

mesto Sliač v rámci svojej samosprávy stále neupravilo používanie služobného motorového vozidla 

primátora. V správe z kontroly (návrh správy doručený dňa 28.8.2020 som odporučila mestskému 

zastupiteľstvu prehodnotiť a stanoviť podmienky používania SMV (používanie na súkromné účely, 

parkovanie doma a podobne). Vedenie mesta však toto odporúčanie nerealizovalo a nepredložilo mestskému 

zastupiteľstvu na prerokovanie, napriek tomu, že zástupkyňa primátorky materiál v tejto veci predložila na 

rokovanie legislatívnej komisie, kde bola celá vec pozastavená.   

 

Navyše v rámci kontroly výdavkov čerpaných z rozpočtu na rok 2021 bolo zistené, že zamestnancovi Ing. 

Dušanovi Hruškovi (prednostovi mestského úradu) boli vyplatené cestovné náhrady v úhrne 1477,52 € (dňa 

12.4.2021).  

 

Mesto Sliač vyplatilo prednostovi mesta Sliač Ing. Dušanovi Hruškovi cestovné náhrady (použitie 

súkromného motorového vozidla na služobné účely) celkovo vo výške 1477,52 €. Cestovné náhrady boli 

vyplatené v hotovosti z pokladne mesta. Hlavná kontrolórka požiadala vedenie mesta o zdôvodnenie tohto 

výdavku, nakoľko cestovný príkaz obsahuje formálne nedostatky (zamestnanec si uplatnil cestovné náhrady 

na súkromné motorové vozidlo ZV 303 BR na trase Sliač – Dubové, kde pri výpočte výšky cestovných 

náhrad použil nesprávny počet kilometrov – uviedol nesprávnu vzdialenosť, čo značne navýšilo výšku 

vyplatených cestovných náhrad).  

 

Ako účel cesty je v dohode o použití súkromného cestného motorového vozidla na pracovnú cestu uvedené: 

kontrola, rozvoz potrebného materiálu a zabezpečenie bezproblémového konania testovania na COVID 19 

v okrese Zvolen v pôsobnosti MOM č. P22055647201.  

 

Hlavná kontrolórka obdržala od vedenia mesta list č. 91-5631/2022 zo dňa 19.4.2022, ktorý vypracoval 

zamestnanec (Ing. Hruška), ktorému boli tieto cestovné náhrady vyplatené.  

 

Žiadosť hlavnej kontrolórky o podanie vysvetlenia k vyplateným cestovným náhradám a odpoveď vedenia 

mesta tvorí Prílohu č. 1 a č. 2 tejto dôvodovej správy.  
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Hlavná kontrolórka mesta má právo klásť vedeniu mesta otázky vo veci čerpania verejných financií. 

A vedenie mesta je povinné na otázky odpovedať a predkladať relevantné podklady za účelom overenia 

efektívnosti, účelnosti a hospodárnosti použitia verejných zdrojov.  

 

Podľa odpovede (list č.j. 91-5631/2022), cieľom pracovných ciest bola aj kontrola, ktorá bola vykonávaná 

prednostom mesta v obciach, kde mesto Sliač zabezpečovalo testovanie. Cieľ kontroly =  aby nedošlo 

k pošpineniu mena mesta Sliač a aj štatutára mesta vzhľadom k tomu, že MOM bola zriadená pod menom 

primátorky mesta. Cesty boli vo veľkej časti vykonávané vo večerných hodinách.  

 

Podľa Smernice pre organizáciu, riadenia a kontrolu prevádzky služobných motorových vozidiel mestského 

úradu Sliač a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sliač  – čl. 11 ods. 1 môže zamestnanec, 

s predchádzajúcim súhlasom správcu vozového parku alebo vedúceho organizácie, použiť súkromné vozidlo 

len v tom prípade, ak nie je možné účel pracovnej cesty zabezpečiť služobnými vozidlami mestského úradu 

alebo organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sliač.  

 

Mesto malo v tom čase vo vlastníctve auto ZV  089 DY (auto primátorky) a aj SMV ZV 457 DL (toto 

vozidlo bolo obstarané z dotácie a malo by byť používané iba za účelom výkonu terénnej sociálnej práce, 

mesto však malo možnosť požiadať o písomný súhlas poskytovateľa použiť auto aj na iný účel a takto 

efektívnejšie využiť verejné prostriedky pri zabezpečovaní testovania na ochorenie COVID 19).  

 

Vyššie uvedený cestovný príkaz má známky fiktívneho cestovného príkazu 

- Nebol na zúčtovanie predložený v zákonnej lehote, mám za to, že bol vyhotovený dodatočne a s 

formálnymi nedostatkami 

- Jednotlivé trasy mali byť v cestovnom príkaze rozpísané podľa obcí (obec Babiná v CP vôbec nie je 

uvedená) 

- SMV vo vlastníctve mesta Sliač ZV 457 DL (sociálne služby) bolo používané na rôzne účely 

v ostatných dňoch testovania  

- Rozvoz materiálu nebol v povinnostiach MOM zriadenej mestom Sliač 

 

Odporúčanie č. 4 

Zabezpečiť archiváciu kníh jázd 

 

Kontrola odstránenia nedostatkov k tomuto odporúčaniu: 

Rozšírením prístupu k systému GPS by bola lepšie zabezpečená aj archivácia kníh jázd služobných 

motorových vozidiel. Nie všetky však majú GPS. Archivácia kníh jázd za jednotlivé služobné motorové 

vozidlá stále nie je zo strany mesta centrálne zabezpečená.  

 

Odporúčanie č. 5 

Oboznámiť zamestnancov so smernicou o používaní SMV 

 

Kontrola odstránenia nedostatkov k tomuto odporúčaniu: 

Zamestnanci mesta neboli oboznámení so smernicou pre organizáciu, riadenie a kontrolu prevádzky 

služobných motorových vozidiel mestského úradu Sliač a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Sliač. Smernica je platná od 1.1.2020, bola schválená primátorkou mesta dňa 27.12.2019. Je založená 

v kancelárií na sekretariáte mesta.  

 

10) Záver: 

 

Absencia smernice a používanie služobného motorového vozidla prideleného primátorovi mesta (vo 

všeobecnosti) bolo dôvodom pre vykonanie tejto kontroly v roku 2020 a to preto, pretože boli zo strany 

verejnosti pochybnosti o transparentnom využívaní auta prideleného primátorovi mesta.  

 

Mestské zastupiteľstvo v roku 2019 schválilo obstaranie nového služobného motorového vozidla pre 

primátorku mesta.  

Primátorka určila Smernicou pre organizáciu, riadenia a kontrolu prevádzky služobných motorových 
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vozidiel mestského úradu Sliač a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sliač podmienky 

používanie tohto služobného motorového vozidla bez účasti mestského zastupiteľstva.  

Primátorka mesta v zmysle svojej právomoci disponuje s finančnými prostriedkami mesta (úhrada PHM, 

obstaranie vzdelávania, platba kartou za ubytovanie).  

 

V tomto prípade už vzniká podozrenie z porušovania § 237 Trestného zákona – porušovanie povinnosti pri 

správe cudzieho majetku (používanie služobného motorového vozidla, neefektívne hradené výdavky 

z pokladne a z bankových účtov mesta popísané vo vyššie uvedenom texte).  

 

Zákon č. 357/2004 Z.z. v čl. 3 ods. 2 a 3 definuje pojmy verejný záujem a osobný záujem.  

 

Verejný záujem  na účely tohto zákona je taký záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech 

všetkým občanom alebo mnohým občanom.  

 

Osobný záujem na účely tohto zákona je taký záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech 

verejnému funkcionárovi alebo jemu blízkym osobám. 

 

Vzniká tu aj podozrenie z nedodržania § 5 ods. 3 zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších 

predpisov, na ktorý hlavná kontrolórka upozornila v návrhu správy. Používanie služobného motorového 

vozidla na súkromné účely je nepeňažným príjmom – nakoľko z titulu výkonu funkcie neprináleží starostovi 

(primátorovi) obecné vozidlo a jeho využívanie na súkromné účely).  

 

Všetky zistenia z tejto kontroly budú postúpené na Najvyšší kontrolný úrad a zároveň bude postúpená ako 

podnet na prešetrenie daňového deliktu v zmysle zákona o dani z príjmov.  

 

Zároveň uvádzam do pozornosti aj ďalšie vykonané kontroly, ku ktorým vedenie mesta nepodalo námietky a 

nepredložilo zoznam opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov.  

- Kontrola účelnosti, hospodárnosti a zákonnosti použitia finančných prostriedkov mesta na rozvojové 

aktivity (projektové dokumentácie a súvisiace výdavky) – Ideová urbanistická štúdia „Rybáre pod 

kúpeľmi JUH“ 

- Kontrola účelnosti, hospodárnosti a zákonnosti použitia finančných prostriedkov mesta na rozvojové 

aktivity (projektové dokumentácie a súvisiace výdavky) – Centrum sociálnych služieb Sliač 

- Kontrola účelnosti, efektívnosti a hospodárnosti použitia verejných zdrojov pri obstaraní projektovej 

dokumentácie na rekonštrukciu kina Hron 

- Kontrola správnosti určenia a vyplatenia odmien za služby architekta mesta za roky 2014-2018 

- Kontrola správnosti určenia platu primátora, zástupcu primátora a kontrolórky mesta Sliač za 

obdobie 2014-2018 

- Kontrola účelnosti, hospodárnosti a zákonnosti použitia finančných prostriedkov mesta za účelom 

zriadenia vecných bremien v roku 2017 

Listom 434-1846/2021 zo dňa 5.5.2021 mi primátorka mesta listom potvrdila, že „je pripravená správu 

o plnení opatrení z kontrol predložiť do 15.5.2021 s tým, že požaduje opraviť registračné čísla jednotlivých 

správ z kontrol. Moje nedostatky (týkalo sa to kontroly architekta mesta) som vo svojich výzvach opravila 

a dňa 27.4.2021 odovzdala na sekretariát mesta.  Ku dňu spísania tejto dôvodovej správy mi správa o plnení 

opatrení k vyššie uvedeným kontrolám predložená nebola.  

 

Návrh na uznesenie:  

 

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu z vykonanej kontroly odstránenia nedostatkov pri používaní 

služobným motorových vozidiel vo vlastníctve mesta Sliač .   
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Príloha č. 2 

 

 

Hlavná kontrolórka mesta Sliač 

Ing. Škorňová 

 

 
Vaše číslo/zo dňa  Naše číslo   Vybavuje   Sliač 
    Sp 91-8066/2022   Ing. Balgová   8.9.2022 

         

 

Vec:  Stanovisko k správe o kontrole opatrení a spôsobu výkonu kontroly 

 

  

Spôsob a metodika akou hlavná kontrolórka mesta v tomto volebnom období, postupuje pri 

kontrole používania služobného motorového vozidla ZV 089 DY je v rozpore so všeobecne 

známymi pravidlami kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra. Je na škodu veci, že od roku 2015 

mesto nemá štandardné pravidlá kontrolnej činnosti tak ako sú Združením hlavných kontrolórov 

miest a obcí Slovenska vydané a samosprávam doporučené. Metodická kniha, ktorá pre tento účel 

bola vydaná tieto pravidlá obsahuje ako svoju prílohu č.1. Som presvedčená, že pravidlá mala 

vytvoriť hlavná kontrolórka mesta. Mali byť súčasťou interných predpisov mestského úradu. 

 Kontrola a správa o jej výsledku, ktorá je predložená mestskému zastupiteľstvu bola 

vykonaná v rozpore s pravidlami a doporučenou metodikou výkonu kontroly..  

1. Hlavný kontrolór je povinný vopred oznámiť kontrolovanému subjektu predmet a cieľ 

kontroly a termín začatia kontroly. V tomto prípade sa tak nestalo. 

2. Súčasťou oznámenia o začatí kontroly by mala byť aj požiadavka na predloženie všetkých 

relevantných dokladov, listín, podkladov, ktoré sú potrebné pre výkon kontroly. 

Neevidujeme žiadosť predloženie so zoznamom vyžiadaných podkladov. Ani potvrdenie o 

prevzatí vyžiadaných dokladov. 

3. Tak sa stalo, že správa a zistenia sa odvolávajú na doklady, ktoré oficiálne neboli 

kontrolovaným subjektom vyžiadané a ani poskytnuté. Resp. konštatuje zistenia, ktoré sú 

v rozpore so známymi dokladmi. 

Pre ilustráciu : správa tvrdí, okrem iného, že zamestnanci úradu neboli oboznámení 

s internou smernicou o prevádzke služobných motorových vozidiel mestského úradu. Na 

vyvrátenie tohto zistenia prikladám k stanovisku zápis z pracovnej porady  z júna 2021. 

Okrem toho sa správa odvoláva na doklady, ktoré kontrolovaným subjektom neboli 

 

 
 

 



Č.j. 518-8161/2022                   Mesto Sliač.      Zápisnica z 35. rokovania MsZ dňa 08.09.2022 

 

 
 

poskytnuté (lebo neboli vyžiadané) a ktorých odovzdanie hlavnej kontrolórke nepotvrdil 

nikto zo zamestnancov úradu.  

1. K čiastkovej správe som dala pripomienky, ktoré správa predkladaná mestskému 

zastupiteľstvu neakceptovala. Hlavný kontrolór má právo neprijať vysvetlenia 

kontrolovaného subjektu, ale súčasne je jeho povinnosťou, tak ako o tom štandardné 

pravidlá kontrolnej činnosti hovoria,  uviesť dôvody prečo ich neprijal. Tento nesprávny 

metodický postup (nevyhodnotenie pripomienok kontrolovaného subjektu) je pravidlom aj 

pri ostatných kontrolách. 

 Tvrdím, že opakované kontroly používania vozidla ZV 089 DY, vôbec všetky kontroly jeho 

prevádzky, ktoré boli doteraz vykonané sú zaujaté a vykonávane neobjektívne. Majú všetky znaky 

predpojatosti kontrolného orgánu voči kontrolovanému subjektu (primátorke mesta). 

 Už v januári 2019 bola vznesená poslancom mestského zastupiteľstva požiadavka na 

vykonanie kontroly prevádzky služobných motorových vozidiel. Najmä však auta primátorky 

mesta. Len pre zaujímavosť mesto prevádzkovala do januára 2020 dlhodobo všetky služobné 

motorové vozidlá, bez akejkoľvek internej smernice a vnútorných pravidiel. 

 O predpojatosti a neobjektívnosti kontroly svedčí aj to, že bola vykonaná v úzkej súčinnosti 

so skupinou poslancov. Mám za preukázané, že čiastková správa a celý priebeh kontroly, ešte 

predtým ako bola doručená kontrolovanému subjektu, bol s nimi „konzultovaný“. Podľa už 

spomenutých pravidiel kontrolnej činnosti hlavný kontrolór je povinný pri výkone kontrolnej 

činnosti postupovať tak, aby neboli dotknuté práva a právom chránené záujmy kontrolovaných 

subjektov. Účelovo je táto správa a výkon kontroly časovaný tak, aby ma poškodil v predvolebnom 

období, keďže opakovane kandidujem na post primátora mesta. Okrem už spomenutých poslancov 

táto kontrola slúži záujmom tretích osôb, ktoré kandidujú za poslancov mestského zastupiteľstva. 

Mesto registruje ich žiadosti o sprístupnenie informácií o prevádzke vozidla ZV 809 DY.  

Mám všetky dôvody sa domnievať, že toto je spoločne koordinovaná akcia niektorých 

poslancov a tretích osôb za aktívnej účasti hlavnej kontrolórky mesta. 

 

  

 

  Ing., Mgr. et Mgr. Ľubica Balgová 

    primátorka mesta 

 

 

 

 

 

 


