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   Z á p i s n i c a 

z 1. Ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Sliači   

konaného dňa 11.11.2022 

Miesto    : Obradná miestnosť MsÚ 

Primátor   : Ing. Mgr. et Mgr. Ľubica Balgová 

Prednosta úradu  : Ing. Dušan Hruška 

Poslanci MsZ   : podľa prezenčnej listiny 

                                

P r o g r a m : 

1. Otvorenie ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva  

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Oboznámenie s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obcí v meste Sliač a odovzdanie 

osvedčení o zvolení novozvolenému primátorovi a poslancom novozvoleného mestského 

zastupiteľstva predsedom miestnej volebnej komisie 

4. Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 

ustanovujúceho zasadnutia  

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva  

6. Vystúpenie novozvoleného primátora mesta Sliač  

7. Schválenie programu ustanovujúceho mestského zastupiteľstva a určenie overovateľov zápisnice  

8. Voľba mandátovej a návrhovej komisie  

9. Zrušenie komisií pri mestskom zastupiteľstve k 11.11.2022  

10. Zriadenie komisií pri mestskom zastupiteľstve k 12.11.2022  

11. Určenie platu primátora mesta 

12. Schválenie sobášiacich z poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva 

13. Rôzne  

14. Záver 

1.  Otvorenie ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva  

 Rokovanie 1. Ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva otvorila a viedla 

znovuzvolená primátorka mesta Ľubica Balgová, ktorá privítala všetkých prítomných.  

 

2.  Určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice 

 Primátorka mesta určila za zapisovateľku zápisnice p. Vladimíru Kliemntovú – 

zamestnankyňu MsÚ Sliač, za overovateľov zápisnice určila p. poslanca Ľubomíra Hrica p. 

poslanca Miroslava Rybu.     

 

3.  Oboznámenie s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obcí v meste Sliač a odovzdanie 

osvedčení o zvolení novozvolenému primátorovi a poslancom novozvoleného mestského 

zastupiteľstva predsedom miestnej volebnej komisie  

 

 Pani primátorka požiadala predsedu mestskej volebnej komisie, pána Lotreka, aby nás 

oboznámil s výsledkami volieb . Pán Lotrek veľmi podrobne predložil počty platných hlasov aj 
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percentuálne výsledky každého kandidáta na primátora, ako aj na poslancov vo voľbách do orgánov 

samosprávy obcí . 

 

4. Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 

ustanovujúceho zasadnutia  

 

 Pán Lotrek odovzdal znovuzvolenej primátorke Mesta Sliač osvedčenie. Následne odovzdal 

osvedčenia aj novozvoleným poslancom. Pani primátorka prečítala sľub, ktorý následne podpísala. 

 

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva 

 Sľub pre všetkých poslancov prečítala zapisovateľka Vladimíra Klimentová, ktorá 

novozvolených poslancom menovite vyzvala na podpísanie sľubu poslancov. Na podpis do kroniky 

mesta vyzvala aj predsedu miestnej volebnej komisie , pána Miloslava Lotreka.  

  

6. Vystúpenie novozvoleného primátora mesta Sliač  

Pani primátorka svojím príhovorom predstavila svoje plány na ďalšie volebné obdobie.  

 

Z 11 poslancov bolo prítomných 10 – pán Urbanec sa ospravedlnil 

Návrhová komisia prečítala všetky uznesenia z 1.ustanovujúceho zastupiteľstva  

 

 

Uznesenie číslo      1/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

 

s ch v a ľ u j e  

 

 

Ing. Jána  Beličku  a Ondreja  Láskavého  za členov návrhovej komisie. 

 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                          10 

Za:                                      8 

Proti:  

Zdržali sa:                           2  

Nehlasovali: 

 

Uznesenie číslo            2 /2022 

 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači  

 

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

správu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obcí v meste Sliač pre voľby primátora mesta 

Sliač a  odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému primátorovi a poslancom novozvoleného 

mestského zastupiteľstva predsedom miestnej volebnej komisie 

 

 

 

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

Prítomní:                          10 

Za:                                    10 

Proti:  

Zdržali sa:                            

Nehlasovali: 

 

Uznesenie číslo             3/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

 

k o n š t a t u j e, ž e  

zvolená primátorka mesta Sliač Ing., Mgr. et  Mgr. Ľubica Balgová zložila sľub primátora mesta 

v zmysle § 13 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                          10 

Za:                                    10 

Proti:  

Zdržali sa:                            

Nehlasovali: 

 

 

Uznesenie číslo            4 /2022 

 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

 

k o n š t a t u j e, ž e  

zvolení poslanci mestského zastupiteľstva mesta Sliač zložili v zmysle § 26 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sľub poslanca obecného zastupiteľstva. 

 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                          10 

Za:                                    10 

Proti:  

Zdržali sa:                            

Nehlasovali: 

 

Uznesenie číslo            5 /2022 

 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

 

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

 

slávnostný príhovor novozvolenej primátorky mesta Sliač Ing., Mgr. et  Mgr. Ľubice Balgovej 
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Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                          10 

Za:                                     10 

Proti:  

Zdržali sa:                            

Nehlasovali:  

 

7. Schválenie programu ustanovujúceho mestského zastupiteľstva a určenie overovateľov 

zápisnice 
 

Uznesenie číslo            6 /2022 

 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

 

s ch v a ľ u j e 

  

program 1. zasadnutia MsZ mesta Sliač v súlade s § 12 ods. 5 prvá veta zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p., predložený  Ing., Mgr. et  Mgr. Ľubicou Balgovou, primátorkou 

mesta Sliač. 

 

 Otvorenie ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 

 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 Oboznámenie s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obcí v meste 

Sliač a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému primátorovi a poslancom 

novozvoleného mestského zastupiteľstva predsedom miestnej volebnej komisie 

 Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 

ustanovujúceho zasadnutia  

 Zloženie sľubu  poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva 

 Vystúpenie novozvoleného primátora mesta Sliač 

 Schválenie programu ustanovujúceho mestského zastupiteľstva a určenie overovateľov 

zápisnice 

 Voľba mandátovej a návrhovej komisie 

 Zrušenie komisií pri mestskom zastupiteľstve 

 Zriadenie komisií pri mestskom zastupiteľstve 

 Určenie platu primátora mesta 

 Schválenie sobášiacich z poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva 

 Rôzne  

 Záver 

 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                          10 

Za:                                    10 

Proti:  

Zdržali sa:                            

Nehlasovali: 
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8. Voľba mandátovej a návrhovej komisie 
 

Uznesenie číslo            7 /2022 

 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

 

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

 

že uznesením č.1/2022 boli za členov návrhovej komisie zvolení Ing.Ján Belička a Ondrej Láskavý 

 

b) s ch v a ľ u j e 

  

zloženie mandátovej komisie, predložené Ing., Mgr. et Mgr. Ľubicou Balgovou, primátorkou mesta, 

t.j poslancov Ing. Ľubomíra Hrica a Ing. Miroslava Rybu  za členov  komisie 

. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                          10 

Za:                                    10 

Proti:  

Zdržali sa:                            

Nehlasovali: 

 

 

9. Zrušenie komisií pri mestskom zastupiteľstve k 11.11.2022 

 

Uznesenie číslo            8 /2022 

 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

 

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

  

zrušenie komisií pri mestskom zastupiteľstve k 11.11.2022, predložené Ing., Mgr. et Mgr. Ľubicou 

Balgovou, primátorkou nasledovne: 

 komisia finančná, správy mestského majetku a rozvojových projektov 

 komisia výstavby, dopravy a životného prostredia 

 komisia škodová, legislatívna a ochrany verejného záujmu 

 komisia obchodu, služieb, podnikania, cestovného ruchu regionálnej a zahraničnej 

spolupráce 

 komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu 

 komisia sociálno-zdravotná a pre prideľovanie bytov 

 komisia pre posudzovanie majetkových priznaní 

 Zbor pre občianske záležitosti 

 

. 
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Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                         10  

Za:                                   10 

Proti:  

Zdržali sa:                            

Nehlasovali: 

 

 

10. Zriadenie komisií pri mestskom zastupiteľstve k 12.11.2022  

Uznesenie číslo            9 /2022 

 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

 

z r i a ď u j e  

pre volebné obdobie 2022-2026 tieto stále komisie : 

Komisia finančná, správy mestského majetku a rozvojových projektov 

Komisia výstavby a územného plánu 

Komisia dopravy, územného a regionálneho rozvoja, životného prostredia a odpadového 

hospodárstva 

Komisia škodová, legislatívna a ochrany verejného záujmu 

Komisia obchodu, služieb, podnikania, cestovného ruchu, regionálnej a zahraničnej spolupráce 

Komisia vzdelávania, mládeže a športu 

Komisia sociálno-zdravotná a pre prideľovanie nájomných bytov 

Komisia pre posudzovanie majetkových priznaní 

Komisia kultúry a Zbor pre občianske záležitosti  

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                          10 

Za:                                    10 

Proti:  

Zdržali sa:                            

Nehlasovali: 

 

 

11. Určenie platu primátora mesta 

 

Uznesenie číslo            10 /2022 

 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

 

u r č u j e   

 

plat primátorky mesta Sliač v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom 

postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, 

určený ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na 

základe údajov Štatistického úradu za predchádzajúci kalendárny rok a násobku 2,41 (koeficient) 

podľa počtu obyvateľov mesta Sliač.  
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Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                          10 

Za:                                    10 

Proti:  

Zdržali sa:                            

Nehlasovali: 

 

 

12. Schválenie sobášiacich z poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva 

 

Uznesenie číslo            11 /2022 

 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

 

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

 

Ing., Mgr. et Mgr. Ľubica Balgová, primátorka mesta Sliač je osobou, pred ktorou je možné urobiť 

vyhlásenie o uzavretí manželstva za prítomnosti matrikára. 

Z poslancov navrhla pani primátorka pána Urbanca, pána Jána Beličku, pána Hrica a pani Sujovú. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                          10  

Za:                                    10 

Proti:  

Zdržali sa:                            

Nehlasovali: 

 

 

14. Záver 

 

 Poďakovanie pani primátorky a povzbudenie poslancov k dobrej spolupráci vo volebnom období.  

 

 

        Ing., Mgr. et Mgr. Ľubica Balgová 

          primátorka mesta 

 

Ing. Vladimíra Klimentová, zapisovateľka 

 

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

 

        

Overovatelia zápisnice : 

 

Ing. Ľubomír Hric, overovateľ                           ................................................. 

 

Ing. Miroslav Ryba, overovateľ                 .................................................  


