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   Z á p i s n i c a 

 z 36. zasadnutia Mestského zastupiteľstva (MsZ) v S l i a č i  konaného dňa 31. októbra 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. arch. Peter Kocúr, Marek Moravčík 

                                

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. Výsledky Referenda so záväzným odporúčaním 

  6. Rozpočtové opatrenie – Úprava finančných prostriedkov na havarijné stavy 

  7. Záver 

 

1.  Otvorenie  

 Rokovanie 36. 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 9 poslancov, 

ospravedlnili sa p. poslanec Kocúr a p. poslanec Moravčík. 

 

2.  Určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice 

 Primátorka mesta určila za zapisovateľku zápisnice p. Michaelu Mašurovú – 

zamestnankyňu MsÚ Sliač, za overovateľov zápisnice určila p. poslankyňu Sášu Butášovú 

Bidleňovú a p. poslanca Roberta Urbanca.     

 

3.  Voľba návrhovej komisie  

  Do návrhovej komisie navrhla primátorka mesta p. poslankyňu Michaelu Mikuškovú a p. 

poslanca Dušana Hancka.  

 

Uznesenie číslo 743/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

Mgr. Michaelu Mikuškovú  a doc. Ing. Andreu Sujovú, PhD.  za členov návrhovej komisie. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:      9                        

Za:                                     7 

Proti:  

Zdržali sa:                           2 Hancko, Mikušková 

Nehlasovali: 



Č.j.  590-8797/2022                   Mesto Sliač.      Zápisnica z 36. rokovania MsZ dňa 31.10.2022 

 

4.  Schválenie programu MsZ 

 Pani primátorka prečítala program zasadnutia MsZ.  

  

Uznesenie číslo 744/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači  

s ch v a ľ u j e 

program 36. 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. Výsledky Referenda so záväzným odporúčaním 

6. Rozpočtové opatrenie - Úprava finančných prostriedkov na havarijné stavy 

7. Záver 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           9         

Za:                                     8 

Proti:                                 1  Butášová Bidleňová  

Zdržali sa:                            

Nehlasovali: 

   

 Pán poslanec Palečka navrhol pred bod č. 6 doplniť nový bod do programu – Prejednanie 

nesplneného uznesenia č. 651/2022 – zriadenie nápravy a odstránenie pamätníka lietadlo. 

 Pani primátorka informovala, že každý poslanec, ktorý navrhuje doplnenie bodu do 

programu, je povinný v zmysle Rokovacieho poriadku materiál spolu s dôvodovou správou 

predložiť návrhovej komisii pred zasadnutím MsZ. 

 

Uznesenie číslo 745/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači  

s ch v a ľ u j e 

program 36. 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. Výsledky Referenda so záväzným odporúčaním 

6. Prejednanie nesplneného uznesenia č. 651/2022 – zriadenie nápravy a odstránenie pamätníka 

lietadlo 

7. Rozpočtové opatrenie - Úprava finančných prostriedkov na havarijné stavy 

8. Záver 

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

Prítomní:                           9  

Za:                                     6         

Proti:  

Zdržali sa:                         3  Belička, Mikušková, Sujová   

Nehlasovali: 

 

5. Výsledky Referenda so záväzným odporúčaním 

 Právnik mesta p. Petroch uviedol, že poslancom bola doručená zápisnica o výsledkoch 

referenda. V zmysle VZN je povinnosť zvolať do troch dní od uskutočnenia referenda zasadnutie 

MsZ, ktoré zoberie na vedomie výsledky referenda. Uviedol, že na podnet fyzickej osoby si 

prokuratúra vyžaduje podklady len k VZN. Ďalej uviedol, že referendum bolo vykonané v zmysle 

zákona o petičnom práve aj v súlade so VZN mesta Sliač č.1/2020 o miestnom referende.  

 Pani primátorka uviedla, že miestne referendum je mesto povinné vyhlásiť na základe 

zákona, ak sa nazbiera dostatočný počet podpisov. Referendum bolo vyhlásené so záväzným 

odporúčaním. Keďže väčšina občanov vyjadrila svoj názor, že súhlasí s referendovou otázkou, MsZ 

musí podniknúť kroky. Primátorka ako štatutár po podpísaní uznesenia k tomuto bodu sa bude 

informovať na Ministerstve obrany, na Ministerstve zahraničných vecí, v prezidentskej kancelárii 

o zmluve, ktorá je podpísaná medzi SR a USA. Na základe odpovedí bude mesto podnikať ďalšie 

kroky. Pani primátorka uviedla, že petícia vznikala v čase, keď sa podpisovala táto zmluva.  

 Pani poslankyňa Butášová Bidleňová uviedla, že má problém s tým, že sa na ňu obracali 

ľudia s tým, že členovia komisie nabádali občanov, že majú krúžkovať áno.  

 Pán prednosta Hruška sa vyjadril za predsedu referendovej komisie, že boli tri referendové 

miesta, ktoré priebežne v čase volieb celý deň pravidelne obchádzali a žiadny podnet nebol podaný.  

 Pán poslanec Urbanec uviedol, že poslanci musia rešpektovať vôľu voličov, občanov mesta. 

Uviedol, že má problém s uznesením písm. h), v ktorom je uvedené, že miestne referendum je 

platné, referendová otázka bola schválená nadpolovičnou väčšinou zúčastnených oprávnených 

voličov. A to z dôvodu, že ešte nie je známe stanovisko z prokuratúry k VZN.           

 Pán Petroch sa k tomu vyjadril, že za súčasnej platnej úpravy, ktorá je daná petičným 

zákonom a VZN mesta, je referendum platné. Ide o fakultatívne referendum, o referendum so 

záväzným odporúčaním, ktoré posilňuje priamu demokraciu, VZN bolo prijaté v tej dobe kvôli R2.  

 Pán poslanec Palečka uviedol, ako môže poslanec MsZ bojovať s niečím, čo je mimo 

kataster mesta Sliač. Referendovú otázku označil ako zavádzajúcu.   

 Pán prednosta Hruška na to reagoval, že poslanci majú rôzne práva aj kompetencie k tomu, 

aby ovplyvnili veci, ktoré sa dejú aj mimo katastra mesta. Aj toto MsZ v minulosti prijímalo 

vyhlásenie k zachovaniu civilného letiska, ktoré sa nenachádza v katastri mesta Sliač.  

 Pani poslankyňa Sujová nadviazala na vyjadrenie pána poslanca Urbanca, že bol podaný 

podnet na prokuratúru ohľadne VZN. Súhlasí s vyjadrením pána Urbanca. MsZ by malo vyhlásiť 

výsledky referenda, väčšina zúčastnených bolo za referendovú otázku,  aké budú zákonné opatrenia 

MsZ, tak to bude predmetom ďalších zasadnutí.  

 Pán poslanec Slavkovský uviedol, že referendová otázka je podľa neho veľká fraška, rieši sa 

referendum o území, ktoré nie je v našom katastri. Prejednáva sa tu americká základňa, aj keď 

minister deklaroval, že tu nie je ani jeden americký vojak. Uviedol, že ako poslanec už končí 

a istým spôsobom sa aj hanbí za to, čo sa stalo.  

 Pani poslankyňa Butášová Bidleňová sa vyjadrila, že nechcela schváliť referendum so 

záväzným odporúčaním, ale bolo povedané, že je potrebné rešpektovať to, ako si to petičný výbor 

napísal. Uviedla, že v naivite zdvihla za to ruku, lebo si nemyslela, že to bude zneužité na kampaň. 

Referendová otázka podľa nej nemá zmysel.  

 Pán Petroch uviedol, že pripomienky k VZN boli na mesto doručené od p. Slavkovského aj 

od p. Butášovej Bidleňovej. K záväznému odporúčaniu referenda neboli žiadne pripomienky.  

 Pani primátorka uviedla, že už vtedy povedala, že je potrebné zvážiť aké referendum sa 

vyhlási, či so záväzným odporúčaním alebo nie. Počas volebnej kampane sa všetci kandidáti 
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vyjadrovali, ako je potrebné dať právo občanom, aby sa rozhodovali sami, ako sa majú občania 

podieľať na správe vecí verejných. Toto referendum je toho príkladom, ide o najvyššiu formu 

demokracie.    

 

Uznesenie číslo 746/2022 

Mestské zastupiteľstvo Sliač 

 

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

 

že petičná žiadosť Iniciatívy pre Sliač podporená 1343 podpismi na 78 hárkoch 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. k o n š t a t u j e, že 

 

a) miestne referendum sa uskutočnilo 29. októbra 2022 tak ako bolo vyhlásené uznesením 

mestského zastupiteľstva č. 736/2022 zo dňa 8. septembra 2022, 

b) v zoznamoch na hlasovanie v miestnom referende bolo zapísaných 4083 oprávnených voličov, 

c) na hlasovaní sa zúčastnilo 1515 oprávnených voličov, 

d) počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov : 1483 

e) na referendovú otázku odpovedalo „ÁNO“ 1127 oprávnených voličov, 

f) na referendovú otázku odpovedalo „NIE“ 356 oprávnených voličov, 

g) miestne referendum bolo vyhlásené ako miestne referendum so záväzným odporúčaním,  

h) referendová otázka bola schválená nadpolovičnou väčšinou zúčastnených oprávnených voličov, 

i) schválená referendová otázka: 

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

aby zabránilo umiestneniu vojenskej základne Spojených štátov amerických na území letiska Sliač“ 
 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           9      

Za:                                     6 

Proti:                                 2  Butášová Bidleňová, Slavkovský  

Zdržali sa:                         1  Palečka   

Nehlasovali: 

 

6. Prejednanie nesplneného uznesenia č. 651/2022 – zriadenie nápravy a odstránenie 

pamätníka lietadlo 

 Bod predložil pán poslanec Palečka. Uviedol, že dňa 5.5.2022 bolo prijaté uznesenie            

č. 651/2022, ktorým MsZ schválilo zrušenie a odstránenie pamätníka lietadlo na ul. Železničnej 

v termíne do 60 od účinnosti uznesenia. Pán poslanec uviedol, že je už dávno po termíne a nič sa 

neurobilo. V zmluve sú uvedené body, ktoré mesto zaväzujú k určitým povinnostiam. Lietadlo malo 

byť odstránené. Dúfa, že budúce zastupiteľstvo sa bude týmto zaoberať. Navrhol termín na 

odstránenie lietadla do 30 dní.  

 Pán poslanec Slavkovský sa opýtal, kde nastala chyba, že nebolo lietadlo odstránené 

v termíne tak, ako to bolo schválené uznesením.  

 Pán poslanec Belička uviedol, že mu nevadí lietadlo, ale skôr mu vadili stavebné chyby, 

ktoré už boli vysvetlené a ktoré neboli urobené zo strany mesta.  
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 Pán poslanec Laskavý uviedol, že svojím pozmeňujúcim návrhom predĺžil lehotu 

odstránenia lietadla z 30 dní na 60 dní. Pravidelne kontaktoval MsÚ aj pani primátorku, kedy bude 

stavba odstránená, odpoveď nemá doteraz.  

 Pani poslankyňa Butášová Bidleňová uviedla, že pri rozprave sa pozabudlo na jeden dôležitý 

fakt, že požiadavka na odstránenie lietadla vznikla v čase vypuknutia ruskej agresii voči Ukrajine. 

Bol to jeden z prvotných impulzov, prečo vznikla rozprava o odstránení lietadla. Pred desiatimi 

rokmi by stíhačka nikomu nevadila.    

 Pani primátorka k rozprave uviedla, že pri zbieraní podpisov sa stretla s občanmi, z ktorých 

len traja boli proti stíhačke. Zvýšil sa počet návštevníkov a turistov v našom meste. Aj železnice 

vyhlásili, že sa im zvýšil počet cestujúcich kvôli lietadlu. Na začiatku mesto podalo ohlášku, do 30 

dní sa stavebný úrad nevyjadril. A podľa zákona platí, že ak do 30 dní nie sú námietky, vec sa môže 

urobiť. Mesto v tejto veci dodržalo všetky pravidlá a riadilo sa zákonom. Poukázala na pamätník na 

ul. Cikkerovej, že je to schválená ako reklamná stavba, lebo inak by stavba nebola schválená. Ani 

s týmto pamätníkom nie sú všetci občania stotožnení. Pán poslanec sa vyjadril, že ho mrzí, že ten 

proces stíhačky nebol dodržaný ako to bolo pri realizácii pamätníka.  

 

Uznesenie číslo          747/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

ž i a d a 

 

primátorku mesta o nápravu nesplneného uznesenia č. 651/2022 v termíne do 30. novembra 2022.  

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní: 9                             

Za:                                     6 

Proti:                                  3   Belička, Hancko, Mikušková  

Zdržali sa:                            

Nehlasovali: 

Pani primátorka uviedla, že prijaté uznesenie je nevykonateľné.  

 

7. Rozpočtové opatrenie – Úprava finančných prostriedkov na havarijné stavy 

 Dôvodovú správu k bodu predložila p. Palčovičová. Rozpočtovým opatrením sa zapájajú 

v príjmovej časti prostriedky z rezervného fondu vo výške 37 141,27 € a vo výdavkovej časti sa 

zaraďuje výdavok na programe opravy chodníkov a miestnych komunikácií vo výške 2 141,27 €. 

Ide o havarijný stav, ktorý bol vyhlásený uznesením č. 739/2022, ide o prepadnutú vozovku na ul. 

Gorkého v dôsledku poškodenej miestnej komunikácie. Druhý výdavok bol tiež vyhlásený ako 

havarijný stav, ide o opravu kanalizácie na ul. B. Nemcovej. Pani Palčovičová uviedla, že havarijný 

stav síce vyhlásený bol, ale finančné prostriedky neboli vyčlenené do rozpočtu. Z uvedeného 

dôvodu sa to teraz predkladá na schválenie.  

Pani primátorka požiadala poslancov, aby suma 25 000 € ostala na rekonštrukciu ul. 

Cikkerovej, plus navýšenie o sumu 2 141,27 €.  

Pani poslankyňa Sujová navrhla zmeniť predchádzajúce uznesenie, nie len dať do 

rozpočtového opatrenia inú sumu. Poukázala na predložený rozpočet a krycí list k prácam 

predložený v deň zasadnutia MsZ, osobne potrebuje na to čas, aby si to preštudovala predtým, ako 

za to bude hlasovať. Súhlasí s 25 000 € aj so sumou 2 141,27 €, rozumnejšie je potom schváliť 

finálnu sumu podľa skutočnosti.  

Pán poslanec Belička navrhol, aby sa v budúcnosti predchádzalo takýmto chybám, tak pri 

každom projekte, ktoré bude mesto robiť, a dôjde k navýšeniu finančných prostriedkov, sa budú 

musieť poslanci stretnúť z dôvodu navýšenia rozpočtu.  
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Pani poslankyňa Butášová Bidleňová uviedla, že nemá s tým problém, ide o havarijný stav. 

Požiadala pána prednostu o vypracovanie auditu a pasportizácie majetku mesta, aby sa 

predchádzalo havarijným stavom.  

Pán prednosta odpovedal, že mesto má vypracovanú pasportizáciu majetku mesta. Ďalej 

uviedol, že keď mesto niečo navrhne, aby to už noví poslanci aj schválili. Mesto už navrhovalo 

vypracovanie projektu na budovu Domu služieb, ktorý je tiež v havarijnom stave, je tam problém 

s elektrikou.  

Pani primátorka uviedla, keby sa o majetok mesta náležite staralo, tak k havarijným stavom 

by nedochádzalo. Kanalizácia na ul. B. Nemcovej nebola čistená približne 15 rokov. Požiada 

stredoslovenské vodárne a kanalizácie o pasportizáciu vlastných kanalizácií a mesto vypracuje 

pasportizáciu svojich kanalizácií.  

Pani poslankyňa Sujová požiadala o kontrolu databázy poslancov, lebo jej nebola doručená 

pozvánka ani dôvodová správa.  

Pani poslankyňa Butášová Bidleňová apelovala na to, aby bolo do budúcnosti havarijných 

stavov čo najmenej. K projektom uviedla, že keby sa prerokúvali na jednotlivých komisiách, tak by 

nebol problém so schvaľovaním na zasadnutiach MsZ.  

 

Uznesenie číslo 748/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e  

 

A) použitie RF vo výške 12 141,27 € na odstránenie havarijných stavov ul. Gorkého a ul. B. 

Nemcovej 

B) úpravy rozpočtu na základe rozpočtového opatrenia č. 12/2022 v  rozsahu podľa Prílohy číslo 1 

k Uzneseniu č. 748/2022. 
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Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                           9      

Za:                                     9 

Proti:  

Zdržali sa:                            

Nehlasovali: 

 

8. Záver 

 Pani primátorka poďakovala poslancom aj všetkým prítomným za účasť na zasadnutí. 

Nakoľko išlo posledné zastupiteľstvo v tomto volebnom období poďakovala za poslancom za prácu 

a spoluprácu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

        Ing., Mgr. et Mgr. Ľubica Balgová 

          primátorka mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Michaela Mašurová, zapisovateľka 

 

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

 

        

Overovatelia zápisnice : 

 

 

 

Ing. Robert Urbanec, overovateľ                           ................................................. 

 

Mgr. Sáša Butášová Bidleňová, overovateľ               ................................................. 

 


