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Z á p i s n i c a 

z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Sliači konaného dňa 

15.12.2022 

 

Miesto    : Zasadacia miestnosť MsÚ 

Primátor   : Ing. Mgr. et Mgr. Ľubica Balgová 

Zást. primátora  mesta:  

Prednosta úradu  : Ing. Dušan Hruška 

Poslanci MsZ   : podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení poslanci :      

                                

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. Prevod majetku 

  7. Preplatenie dovolenky primátorky z dôvodu ukončenia pracovného pomeru ku dňu  

      11.11.2022 

  8. Voľba členov komisií pri mestskom zastupiteľstve na volebné obdobie 2022 – 2026 

  9. Rozpočtové opatrenia 

10. Doplnenie uznesenia 

11. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2023 

12. Návrh VZN o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej 

      pôsobnosti mesta Sliač 

13. Návrh VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 

14. Návrh VZN o miestnych daniach 

15. Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

16. Odstúpenie od zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Cyklotrasa 

      Sielnica – Sliač – Kováčová z dôvodu nekvalitne vypracovaného projektu 

17. Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Sliač č. 02/2022 o posky- 

      tovaní sociálnych služieb v meste Sliač 

18. Slovo pre verejnosť 

19. Informácie primátorky 

20. Rôzne 

21. Interpelácie poslancov 

22. Odpovede na interpelácie z predchádzajúceho MsZ 

23. Záver 

  

1.  Otvorenie  

 Rokovanie 2. 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, prítomní boli všetci 11 poslanci. 
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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 Andreu Sujovú a p. 

poslanca Michala Gabaša.     

 

3.  Voľba návrhovej komisie  

  Do návrhovej komisie navrhla primátorka mesta p. poslanca Dušana Zemka a p. poslanca 

Roberta Urbanca. 

 

Uznesenie číslo 12/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

 

p. Dušana Zemka a p. Roberta Urbanca  za členov návrhovej komisie. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:   11    

Za:    11  

Proti:      0  

Zdržali sa:     0  

Nehlasovali: 

 

4.  Schválenie programu MsZ 

 Pani primátorka prečítala program zasadnutia MsZ.  

 

Uznesenie číslo 13/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači  

s ch v a ľ u j e 

 

program 2. 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. Prevod majetku mesta 

7. Preplatenie dovolenky primátorky z dôvodu ukončenia pracovného pomeru ku dňu 

11.11.2022 

8. Voľba členov komisií pri mestskom zastupiteľstve na volebné obdobie 2022 - 2026 

9. Rozpočtové opatrenia  

10. Doplnenie uznesenia č. 664/2022 

11. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1 polrok 2023 

12. Návrh VZN o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Sliač 

13. Návrh VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 

14. Návrh VZN o miestnych daniach  

15. Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
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16. Odstúpenie od zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Cyklotrasa  

            Sielnica – Sliač – Kováčová z dôvodu nekvalitne vypracovaného projektu 

17. Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Sliač č. 02/2022 

o poskytovaní sociálnych služieb v meste Sliač 

18. Slovo pre verejnosť 

      19. Informácie primátorky  

       19.1 Informácie o R2 

      20. Rôzne 

      21. Interpelácie poslancov  

      22. Odpovede na interpelácie z predchádzajúceho MsZ 

      23. Záver 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:   11  

Za:    11 

Proti:      0  

Zdržali sa:     0   

Nehlasovali: 

 

 Pán poslanec Urbanec požiadal, aby bola pozvánka na zasadnutie MsZ zverejnená na 

internetovej stránke mesta hneď v úvodnom okne. 

 Pán poslanec Belička navrhol stiahnuť bod č. 11 – Návrh plánu kontrolnej činnosti, nakoľko 

hlavná kontrolórka mesta nie je prítomná na zasadnutí.  

 Pani primátorka navrhla doplniť do programu bod – Návrh plánu zasadnutí MsZ na rok 

2023.  

 Pani poslankyňa Sujová navrhla stiahnuť bod č. 6 – Prevod majetku mesta, nakoľko podľa 

nej zámer prevodu pozemku nie je zverejnený na elektronickej úradnej tabuli mesta tak ako to 

ukladá zákon.  

 Pani primátorka dala hlasovať za návrh p. Beličku. Za návrh hlasovali 9 poslanci, proti boli 

2 poslanci. Návrh prešiel. 

Pani primátorka dala hlasovať za návrh p. Sujovej. Za návrh hlasovali všetci 11 poslanci. 

Návrh prešiel. 

Pani primátorka dala hlasovať za doplnenie bodu – Plán zasadnutí MsZ na rok 2023 ako bod 

č.6 a Slovo pre verejnosť ako bod č. 11. Za návrh hlasovali 10 poslanci, zdržal sa 1 poslanec. Návrh 

prešiel.  

  

Uznesenie číslo 14/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači  

s ch v a ľ u j e 

 

program 2. 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 schvaľuje po zapracovaní zmien 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. Plán zasadnutí MsZ na rok 2023 
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7. Preplatenie dovolenky primátorky z dôvodu ukončenia pracovného pomeru ku dňu 

11.11.2022 

8. Voľba členov komisií pri mestskom zastupiteľstve na volebné obdobie 2022 - 2026 

9. Rozpočtové opatrenia  

10. Doplnenie uznesenia č. 664/2022 

11. Slovo pre verejnosť 

12. Návrh VZN o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sliač 

13. Návrh VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 

14. Návrh VZN o miestnych daniach  

15. Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

16. Odstúpenie od zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Cyklotrasa 

Sielnica – Sliač – Kováčová z dôvodu nekvalitne vypracovaného projektu 

17. Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Sliač č. 02/2022 

o poskytovaní sociálnych služieb v meste Sliač 

      18. Informácie primátorky  

       18.1 Informácie o R2 

      19. Rôzne 

      20. Interpelácie poslancov  

      21. Odpovede na interpelácie z predchádzajúceho MsZ 

      22. Záver 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:   11 

Za:      6  Belička J., Belička, Hric, Ambrózy, Láskavý, Ryba    

Proti:      2 Bakša, Urbanec  

Zdržali sa:     3 Sujová, Gabaš, Zemko  

Nehlasovali: 

 

5. Správa o plnení uznesení 

 Dôvodovú správu k bodu predložil p. Hruška – prednosta MsÚ. K prejednaniu nesplneného 

uznesenia č. 651/2022 – zriadenie nápravy a odstránenia pamätníka lietadlo uviedol, že mesto 

v tejto veci konalo, požiadalo o spoluprácu Ministerstvo obrany SR. Jedným z dôvodov na 

odstránenie bol aj ten, že stavba podľa stavebného úradu nebola schválená, stavebným úradom bolo 

vydané dodatočné rozhodnutie o povolení stavby. Mesto jednalo s vojenským historickým ústavom 

v Piešťanoch o jej vrátení, ktoré nám zapožičalo vojenskú stíhačku, dohodlo sa, že nebudeme 

musieť platiť prepravu do Piešťan. K uzneseniu č. 725/2022 týkajúce sa správy z vykonanej 

kontroly uviedol, že je nevykonateľné. Nie je ho možné vykonať z dôvodu, že ešte nie je schválená 

legislatívna komisia. K uzneseniu č. 726/2022 o bezodkladnom sprístupnení hlavnej kontrolórke 

program Datalan Korwin a RISAM ku kontrole uviedol, že dňa 24.10.2022 požiadal listom hlavnú 

kontrolórku, o informáciu kedy bude vykonávať kontrolu, kedy bude potrebovať prístup, aby to 

mohli s dostatočným predstihom zabezpečiť. V odpovedi neuviedla žiadny termín kontroly, len 

uviedla, že prístup potrebuje. V zmysle požadovaného uznesenia požiadal o výklad a stanovisko 

Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR. Mesto dostalo odpoveď, že žiadny z právnych 

predpisov negarantuje pre hlavných kontrolórov stály prístup k uvedeným programom. K uzneseniu 

č. 739/2022 týkajúce sa havarijných stavov uviedol, že ul. B. Nemcovej a ul. Gorkého je splnená, čo 

sa týka Sampora, tak sa čaká na dodávateľa.  

 Pani poslankyňa Sujová k plneniu uznesenia č. 726/2022 uviedla, že ak má kontrolórka 

v činnosti priebežnú kontrolu finančných operácií, ako bude technicky žiadať o prístup. Prístup 

k programu jej nebol obmedzený, ale jej bol zablokovaný.  
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 Pán prednosta k tomu uviedol, že hlavný kontrolór vykonáva kontroly vecí, ktoré sú už 

ukončené, nemôže vstupovať do vecí, ktoré ešte len prebiehajú. Požiadal pani kontrolórku, aby 

oznámila kedy potrebuje prístup ku kontrole a mesto jej to zabezpečí.  

 Pani primátorka uviedla, že kontrolór má pri kontrole postupovať v zmysle zákona 

o obecnom zriadení a zákona o finančnej kontrole a audite. Ako prvé je oznámenie začatia kontroly.  

 

Uznesenie číslo 15/2022 

Mestské zastupiteľstvo Sliač 

b e r i e na 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:   11  

Za:    10 

Proti:      0 

Zdržali sa:     1 Láskavý  

Nehlasovali: 

 

6. Návrh plánu zasadnutí MsZ na rok 2023 

 Pani primátorka navrhla Plán zasadnutí MsZ na rok 2023 nasledovne: 

- 16.03.2023, 

- 15.06.2023, 

- 14.09.2023, 

- 14.12.2023. 

Uvedené termíny sú navrhnuté v zmysle zákona, že zasadnutie MsZ sa má konať najmenej raz 

za tri mesiace. Ak bude potrebné môže zasadnúť MsZ aj mimo týchto termínov.  

 

Uznesenie číslo 16/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e  

 

plán zasadnutí MsZ na rok 2023 nasledovne : 

       16.03.2023  

      15.06.2023 

      14.09.2023 

      14.12.2023 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:   11   

Za:    11  

Proti:      0  

Zdržali sa:     0   

Nehlasovali: 

 

7. Preplatenie dovolenky primátorky z dôvodu ukončenia pracovného pomeru ku dňu 

11.11.2022 

 Pani primátorka v zmysle dôvodovej správy uviedla, že zákon stanovuje preplatenie 

dovolenky ku dňu ukončenia pracovného pomeru a to ku dňu 11.11.2022, do konca roka mzdový 

systém vygeneroval novú dovolenku 2,5 dňa, ktorú si aj ku koncu roka 2022 vyčerpá. V rámci 
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uznesenia, ktorým Najvyšší súd SR rozhodol, že ak je starosta opätovne zvolený do funkcie, musí 

byť jeho predchádzajúce funkčné obdobie vysporiadané, jeho predchádzajúca dovolenka 

neprechádza do ďalšieho funkčného obdobia, zostatok sa preplatí, ale je potrebné, aby o tom 

rozhodlo obecné zastupiteľstvo.  

 Pán poslanec Urbanec uviedol, že nakoľko patrí k trom poslancom, ktorí boli poslancami aj 

v minulom volebnom období, žiadali primátorku, aby si dovolenku plánovala aj čerpala priebežne, 

tak nebude hlasovať za jej preplatenie. Nevidí dôvod, prečo si dovolenku nemohla vyčerpať. Podľa 

jeho názoru je dovolenka na oddych a je potrebná pre zdravie, a keď si ju nemohla vyčerpať, tak 

potom nie je niečo v poriadku, čo sa týka úradu.  

 Pán poslanec Laskavý sa vyjadril, že bol poslancom aj v minulom volebnom období, keď sa 

schvaľovalo preplatenie dovolenky, už vtedy vystúpil aj s pani poslankyňou Butášovou Bidleňovou, 

apeloval na čerpanie dovolenky. Na pracovnom stretnutí poslancov uviedol, že ak budú dodržané 

všetky zákonné dôvody, nemá problém s jej preplatením. Vyžiadal si zo ZMOS-u stanovisko, za 

akých podmienok môže byť dovolenka preplatená, musia byť splnené tri veci – vznik nároku na 

dovolenku, nie je možné vyčerpať dovolenku ani do budúceho kalendárneho roku a o preplatení 

musí rozhodnúť MsZ. Ďalej naštudoval uznesenie, kde rozhodol Najvyšší súd, že o preplatení 

hlasovalo obecné zastupiteľstvo a schválilo ju. Podľa neho tieto podmienky dôvodová správa 

nezahŕňa. Nakoľko sa zvyšujú poplatky a dane nebude za toto preplatenie dovolenky hlasovať.  

Pani poslankyňa Sujová uviedla, že čakala relevantné zdôvodnenie, prečo si nemohla pani 

primátorka dovolenku vyčerpať. Poukázala na dôvod ako je ukončenie pracovného pomeru, podľa 

zákona č. 253/1994 v zmysle § 2 je uvedené, že funkcia starostu sa nevykonáva v pracovnom 

pomere, ale ide o výkon verejného činiteľa. Je nesprávne uvádzaný dôvod v zmysle zákonníka 

práce, pretože ide o výkon starostov, primátorov. Uviedla, že rozhodnutie o preplatení je výlučne 

v kompetencii zastupiteľstva, nie je na to právny nárok. Ďalej uviedla, že už viacerí poslanci boli 

nespokojní, že počas zvyšovania osobnej kvalifikácie si pani primátorka nečerpala dovolenku, išlo 

o bežný pracovný deň. Nenašla objektívny dôvod, prečo za rok 2021 až do 11.11.2022 dovolenka 

nebola vyčerpaná. Z rozpočtu mesta na preplatenie dovolenky ide o sumu 7 870 €. Súhlasí 

s poslancom p. Laskavým, zvyšujú sa poplatky pre občanov, seniorov, lebo mesto nemá v rozpočte 

finančné prostriedky na krytie výdavkov a na druhej strane sa schvaľuje výdavok z rozpočtu mesta 

vo výške cca 8 000 €, poukázala na to, že je to kontroverzné. Súhlasí s tým, že časť dovolenky za 

rok 2022 je možné preplatiť, len je potrebné uviesť správny dôvod, aby bol v súlade s právnymi 

predpismi, návrh uznesenia má obsahovať aj rozsah dní.  

Pán poslanec Bakša uviedol, že rozhodnutie je uvedené v dôvodovej správe, kde poslanci 

schválili preplatenie dovolenky v zmysle zákona, ale prokurátor napadol. Plne sa stotožňuje s tým, 

čo je tam napísané, náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku možno starostovi poskytnúť len 

v prípade, ak si nemohol vyčerpať dovolenku ani do konca kalendárneho roka a ak o tom rozhodlo 

zastupiteľstvo. Je potrebné rozlíšiť pojmy, ak si nevyčerpal alebo si nemohol vyčerpať. Dovolenka 

je určená na oddych a takúto sumu na preplatenie dovolenky neschváli. Pri minulom schvaľovaní 

preplatenia dovolenky bol ako dôvod uvedená pandémia, prečo nemohla byť čerpaná dovolenka. 

V tejto predkladanej správe dôvod nie je uvedený.  

Pán poslanec Zemko uviedol, že mu chýba v dôvodovej správe dôvod, prečo nebola čerpaná 

dovolenka. Tento dôvod by mal byť overiteľný, objektívne by sa malo posúdiť, prečo sa dovolenka 

nevyčerpala. Z uvedeného dôvodu nebude hlasovať za jej preplatenie.  

Pán poslanec Belička ako za podnikateľov uviedol, že v dnešnej dobe nájsť človeka, ktorý 

nebude čerpať dovolenku v pracovnom pomere a bude pracovať je nemysliteľné. Podľa neho by 

mala byť pani primátorka pochválená, že tvrdo pracuje a že využíva svoj nárok na dovolenku 

v prospech občanov, a že jej záleží na tomto meste. Robí za minimálnu mzdu, primátori okolitých 

miest majú oveľa vyššie platy.  

Pán poslanec Hric uviedol, že ide o preplatenie dovolenky v rozsahu 42 dní, čo sú dva 

mesiace, otázne je, kým by bola pani primátorka zastupiteľná, či by postačoval pracovný úväzok 

viceprimátorky na zastupovanie. Navrhol, aby si pani primátorka v rámci svojho pracovného 

výkazu vykazovala prácu nadčas a do budúcna si to porovnať s reálnym časom. Uviedol, že sa 
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týmto malo zaoberať predchádzajúce zastupiteľstvo. Z jeho pohľadu počas čerpania dovolenky pani 

primátorky by musel byť zaplatený iný zamestnanec. Nevie, či by pani Sujová mohla z časového 

hľadiska, čo sa týka jej pracovného úväzku zastúpiť pani primátorku počas čerpania dovolenky. Pán 

Hric uviedol, že je otázne, či je možné zaplatiť z rozpočtu mesta osobu, ktorá by pani primátorku 

zastupovala.  

Pani primátorka uviedla, že dovolenku za rok 2021 si nemala možnosť čerpať, nakoľko bolo 

hektické obdobie pred voľbami, nevedelo sa ako skončia voľby. V minulom období čerpala PN 

a dovolenku si už nedovolila čerpať z časového hľadiska. Úkony, ktoré robí cez víkend ako 

napríklad donášku stravy pre seniorov sa nikde nezobrazujú. Ďalej uviedla, že v zmysle zákona 

viceprimátor zastupuje primátora až po 60 dňovej neprítomnosti.  

Pani poslankyňa Sujová uviedla, že zastupovanie by bolo možné vo väčšom rozsahu počas 

letných mesiacoch, kedy nie je taká pracovná vyťaženosť a o tejto skutočnosti aj pani primátorku 

informovala.   

Pán poslanec Gabaš uviedol, že nárok na preplatenie dovolenky tu je, len do budúcna je 

potrebné sa vyvarovať takejto situácii, a dovolenku si naplánovať. Dnes za tento návrh zahlasuje, 

ale v budúcnosti už nie.    

 

Uznesenie číslo 17/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e  

 

preplatenie dovolenky primátorky z dôvodu ukončenia pracovného pomeru k 11.11.2022 . 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:   11   

Za:      6  Belička J., Belička, Hric, Ryba, Ambrózy, Gabaš 

Proti:      4  Urbanec, Láskavý, Zemko, Bakša  

Zdržali sa:     1  Sujová   

Nehlasovali: 

        

8. Voľba členov komisií pri mestskom zastupiteľstve na volebné obdobie 2022 – 2026 

 Pani primátorka uviedla, že v dôvodovej správe je uvedené, že niektoré komisie sa budú 

rušiť a niektoré sa budú nahrádzať. Po diskusii poslancov sa navrhuje, že Komisia výstavby 

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

a odpadového hospodárstva sa zlúči do jednej a to do Komisie výstavby, dopravy a životného 

prostredia. Ďalej sa zlúči Komisia vzdelávania, mládeže a športu a Komisia kultúry a Zboru pre 

občianske záležitosti do Komisie vzdelávania, kultúry, mládeže, seniorov, športu a ZPOZ. Komisia 

škodová, legislatívna a ochrany verejného záujmu sa premenuje na Komisiu legislatívnu, škodovú 

a verejného záujmu. Pani primátorka predložila aj návrh skupiny poslancov, že ak sa člen komisie 

nezúčastní jej zasadnutia trikrát po sebe, zaniká mu členstvo v komisii.  

 

Uznesenie číslo 18/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e  s účinnosťou od 01.01.2023 

 

a) zrušenie komisií  zriadených uznesením č. 9/2022  

 Komisia výstavby a územného plánu 

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

hospodárstva 

 Komisia vzdelávania, mládeže a športu 
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 Komisia kultúry a Zbor pre občianske záležitosti  

 Komisia škodová, legislatívna a ochrany verejného záujmu 

 

b) zriadenie nových komisií pri mestskom zastupiteľstve na volebné obdobie 2022-2026   

 Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia 

 Komisia vzdelávania, kultúry, mládeže, seniorov, športu a ZPOZ 

 Komisiu legislatívnu, škodovú a verejného poriadku 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:   11  

Za:    11 

Proti:      0  

Zdržali sa:     0   

Nehlasovali: 

 

Uznesenie číslo 19/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e  

 

navrhnutých predsedov komisií pri mestskom zastupiteľstve na volebné obdobie 2022-2026 

 

1) Komisia finančná, správy mestského majetku a rozvojových projektov – Andrea Sujová 

2) Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia – Dušan Zemko 

3) Komisia legislatívna, škodová a verejného poriadku – Jozef Bakša 

4) Komisia obchodu, služieb, podnikania, cestovného ruchu, regionálnej a zahraničnej 

spolupráce – Igor Ambrózy 

5) Komisia vzdelávania, kultúry, mládeže, seniorov, športu a ZPOZ – Robert Urbanec 

6) Komisia sociálna, zdravotná a bytová – Miroslav Ryba 

7) Komisia pre posudzovanie majetkových priznaní – Michal Gabaš 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:   11   

Za:    11  

Proti:      0  

Zdržali sa:     0  

Nehlasovali: 

  

Uznesenie číslo 20/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e  

 

navrhnutých členov komisií pri mestskom zastupiteľstve na volebné obdobie 2022-2026 

 

1. Komisia finančná, správy mestského majetku a rozvojových projektov 

Poslanci: Michal Gabaš, Ľubomír Hric, Ján Belička 

Občania: Jana Raffajová, Matej Uram, Pavel Kmeť, Ernest Mesároš 

2. Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia 

Poslanci: Andrea Sujová, Ondrej Laskavý, Ľubomír Hric, Vladimír Belička 
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Občania: Ján Kujan, Rastislav Tvarožek, Norbert Marošík, Pavel Lipták, Vladimír Tomala, 

Zdeno Krnáč, Iveta Lechová 

3. Komisia legislatívna, škodová a verejného poriadku 

Poslanci: Ján Belička, Ľubomír Hric  

Občania: Sára Tarnóciová, Ján Kapec 

4. Komisia obchodu, služieb, podnikania, cestovného ruchu, regionálnej a zahraničnej 

spolupráce 

Poslanci: Jozef Bakša  

Občania: Slavomír Ďurčík, Martina Sárková, Peter Tschur 

5. Komisia vzdelávania, kultúry, mládeže, seniorov, športu a ZPOZ 

Poslanci: Jozef Bakša, Andrea Sujová  

Občania: Adriana Sojáková, Lucia Capáková, Andrea Satmarová, Andrej Roziak, Ján Tóth 

6. Komisia sociálna, zdravotná a bytová 

Poslanci: Róbert Urbanec 

Občania: Zuzana Šupová, Dana Lukáčová, Lívia Tvarožková, Jarmila Gallová, Daniela 

Magyarová 

7. Komisia pre posudzovanie majetkových priznaní 

Poslanci: Ján Belička, Vladimír Belička, Igor Ambrózy , Andrea Sujová 

 

Ak sa člen nezúčastní zasadnutia komisie 3x po sebe, zaniká členstvo v komisii. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:   11   

Za:    11 

Proti:                0  

Zdržali sa:    0  

Nehlasovali: 

     

9. Rozpočtové opatrenia 

 Dôvodovú správu k bodu predložila pani Palčovičová. Informovala, že z dôvodu 

prehodnotenia rozpočtu za rok 2022 vznikla potreba presunu rozpočtových príjmov a výdavkov 

medzi jednotlivými položkami rozpočtu v rozsahu predloženej dôvodovej správy. V rámci RO 

14/2022 sa zapájajú dotácie, ktoré mesto získalo. 

 

Uznesenie číslo 21/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e  

 

úpravy rozpočtu na základe rozpočtového opatrenia č. 13/2022 v  rozsahu podľa Prílohy číslo 1 

k Uzneseniu číslo 21/2022. 

úpravy rozpočtu na základe rozpočtového opatrenia č. 14/2022 v  rozsahu podľa Prílohy číslo 2 

k Uzneseniu číslo 21/2022. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:   11   

Za:    11  

Proti:      0  

Zdržali sa:     0   

Nehlasovali: 
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10. Doplnenie uznesenia č. 664/2022 

Pani Palčovičová uviedla, že uznesenie sa navrhuje doplniť z dôvodu, že výdavky v rámci 

realizácie výstavby CSS je potrebné zaradiť do rozpočtu. V pôvodnom uznesení boli zahrnuté 

výdavky v rozpočte len na základe spoluúčasti.  

 Pán poslanec Laskavý uviedol, že už od začiatku nebol stotožnený s tým, ako tento projekt 

prebiehal. Aj naďalej je to pre mesto ako časovaná bomba, čo sa týka financií mesta, preto nebude 

hlasovať za toto uznesenie.  

 

Uznesenie číslo 22/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e  

 

a) doplnenie uznesenia č. 664/2022 z 05.05.2022 a 30.05.2022 v bode 6. nasledovne: 

            6. spoluúčasť na projekte - výstavba CSS a výdavky spojené s jeho realizáciou   

      b) podpísanie dodatku zmluvy s dodávateľom prác pri výstavbe CSS s navýšením sumy do 

hodnota PHZ.  

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:   11   

Za:    10  

Proti:      0  

Zdržali sa:     1 Láskavý   

Nehlasovali: 

 

11. Slovo pre verejnosť 

 Pán Hano uviedol, že súhlasí so všetkými zákonnými vecami, ktoré tu boli prerokované, len 

ho udivuje to, a s akou ľahkosťou sa tu narába s verejnými financiami. Ako štátny zamestnanec bol 

povinný náčelníkovi generálneho štábu predkladať plán čerpania dovolenky. Na zasadnutie MsZ 

prišiel ale preto, lebo manželkina mama je umiestnená v Domove pre seniorov Sliač a že od 

1.1.2023 sa plánuje navýšenie poplatkov v tomto zariadení cca o 200 €. Teraz je platba za mesačný 

pobyt cca 550 €. Okrem tejto sumy platia aj ďalšie výdavky spojené s hygienou, drogériou, 

výdavky na plienky, na lieky. Uviedol, že zamestnankyne zariadenia majú práce dosť a ich práca 

nie je dostatočne ohodnotená. Uvedomuje si, že všetko zdraželo, ale keď prepočítal, že ide 

o navýšenie poplatkov cca o 35 %, sa opýtal, čoho sa konkrétne týka toto navýšenie. Odporučil 

mestu, aby sa nekosilo, keď to nie je potrebné, aby sa neodhŕňal sneh, kde to nie je treba. Keď je 

kríza, tak sa má šetriť, napríklad aj na verejnom osvetlení, vianočnom osvetlení, na kultúrnych 

podujatiach. Požiadal vedenie mesta aj poslancov, aby rozhodovali v prospech občanov a aby 

hlasovanie bolo zverejnené, kto a ako hlasoval, aby to občania vedeli.  

 Pani primátorka odpovedala, že mesto šetrí na verejnom osvetlení, vyplo sa každé druhé 

svetlo, ale niektorým občanom sa to nepáči. Mesto sa snaží robiť také opatrenia, aby sa vyhovelo 

každému.  

 Pán Dunčko k vyjadreniu pána poslanca Beličku, že pani primátorka je nenahraditeľná 

uviedol, že pracoval v súkromnej sfére a vždy je problém si vybrať dovolenku. Keď si ju nemal ako 

vybrať on, tak si dovolenku vypísal a bol v práci. Ako by sa postupovalo v prípade, keby žiadali 

o preplatenie dovolenky za dva roky iní vedúci inštitúcii v správe mesta, mesto by to stálo veľa 

financií. Ďalej poukázal na zvýšenie poplatkov za odpady. Zákon, ktorý p. Budaj posunul na 

1.1.2023, sa týka zvýšenia nákladov v súvislosti s triedením odpadov. Čo bude mesto robiť 
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s finančnými prostriedkami, ktoré sa vybrali za tento rok. K verejnému osvetleniu uviedol, že 

starosta z Dolného Badína získal finančné prostriedky z eurofondov na projekt, pouličné lampy sa 

cez deň nabijú a svietia celý večer. K zverejňovaniu na webovom sídle mesta uviedol, že je možné 

zverejňovať dokumenty podľa dátumu aký sa zadá, aj spätne dozadu.  

Pani primátorka uviedla, že to nie je možné spätne zverejňovať, mesto to ani nerobí.  

Pán Krajči nadviazal na svoje predchádzajúce vystúpenia na zasadnutiach MsZ konkrétne na 

kompenzáciu v súvislosti s vojenským letiskom. Opýtal sa pani primátorky, či vie čo je to 

kompenzácia a čo pre to spravila, aby nejaké kompenzácie získala. Je potrebné to riešiť zákonne čo 

sa týka odškodnenia obyvateľov mesta Sliač. Ďalej sa opýtal pani primátorky, čo spravila na 

ochranu životného prostredia, zdravia a majetku obyvateľov mesta vo vzťahu k letisku Sliač. 

Poukázal na uznesenie z júna, v ktorom poslanci schválili odstránenie čiernej stavby pamätník 

lietadlo. Preštudoval si nájomnú zmluvu, ktorú uzatvorila pani primátorka so ŽSR, uviedol, že čo je 

v nej uvedené, tak to nedodržiava. Plocha o výmere 30 000 m2 sa využíva na parkovanie dodávok 

a zvyšná plocha slúži ako oddychová zóna. Uviedol, že v zmluve je uvedené, že akékoľvek 

stavebné úpravy na predmete nájmu môže nájomca len s predchádzajúcim písomným prenajímateľa 

a na základe platného stavebného povolenia. V tejto veci podal aj trestné oznámenie.  

Pani primátorka odpovedala, že mesto podalo ohlásenie drobnej stavby. Zo stavebného 

úradu neprišlo žiadne stanovisko, že sa jedná o čiernu stavbu, alebo že je potrebné stavebné 

povolenie. Mesto postupovalo v intenciách zákona. Stavebný úrad stavbu zrušiť nedal, ani železnice 

nepovedali, že to tam nemôže byť, začalo sa dodatočné stavebné konanie. K prenájmu plochy 

uviedla, že tam parkujú autá oficiálne. K ochrane životného prostredia v rámci letiska uviedla, že 

civilné letisko skončilo a vojenské sa ide sťahovať do Malaciek. Ohľadne kompenzácií rokovala 

s premiérom, s prezidentkou, s predsedom parlamentu. Je potrebné nájsť poslancov v parlamente, 

ktorí sú ochotní pozmeňujúci návrh zákona vypracovať a predložiť ho na schválenie.  

Pán poslanec Laskavý súhlasil s pani primátorkou, že plochu od ŽSR mesto potrebovalo, 

budúci rok by mala začať fungovať parkovacia politika, tak bude potrebná táto plocha na odstavenie 

dodávok a nákladných áut.  

Pán Jančík reagoval na pána Krajčiho a uviedol, že je zástancom toho, aby tam tá stíhačka 

bola. Výstup pána Krajčiho sa mu nepáčil a ak si takýmto spôsobom vybavuje osobné veci s pani 

primátorkou, je to jeho vec. Silne sa ohradzuje proti tomu, že ide o čiernu stavbu a že tam tá 

stíhačka nemá byť. Mnohí ľudia tam chodia za oddychom.  

 

12. Návrh VZN o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Sliač 

 Dôvodovú správu k bodu predložila p. Palčovičová – vedúca ekonomického úseku. Ako 

prvým dôvodom navýšenia cien je vydanie nových finančných pásiem na potraviny na prípravu 

jedál. Druhým dôvodom bolo, že na zmiernenie finančných dopadov na rozpočet mesta 

a zabezpečenie služieb pre všetkých občanov sa navrhol zvýšiť poplatok mesačný príplatok na 

čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí a na činnosť spojenú so štúdiom v ZUŠ. 

K navrhovanému VZN prišli tri pripomienky, ktoré boli akceptované.   

 

Uznesenie číslo 23/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

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

 

a) Dôvodovú správu k návrhu VZN 

b) Vyhodnotenie pripomienkového konania 

 

 

s ch v a ľ u j e  

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sliač č. 5/2022 o  určení výšky príspevkov pre školy a školské 

zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sliač 
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Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:   11  

Za:    11  

Proti:      0  

Zdržali sa:     0   

Nehlasovali: 

 

13. Návrh VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 

 Pani primátorka informovala, že v tomto VZN ide len o zapracovanie zákona do VZN, 

poplatky platia len FO a PO, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.  

 Dôvodovú správu k bodu predložil p. Keleman. Výpočet výšky poplatkov je v zmysle 

zákona. Uviedol, že poplatky budú platiť len FO a PO, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.   

 Pani poslankyňa Sujová uviedla, že nevidela záverečné znenie VZN a má len legislatívne 

pripomienky. V článku 2 navrhla prehodiť dva body, aby bolo jasné koho sa týka platenie poplatku 

a kto má len oznamovaciu povinnosť. Článok 8 – kontrola sankcií bola upravená sankcia na 

maximálnu sumu 663,87 €. V bode 2 a 4 tohto článku je duplicita, navrhla bod 4 zrušiť, zákon 

v zmysle sankcií nerozlišuje o akého podnikateľa sa jedná, či ide o FO a PO podnikateľa.   

 

Uznesenie číslo 24/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

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

 

a) Dôvodovú správu k návrhu VZN 

b) Vyhodnotenie pripomienkového konania 

 

s ch v a ľ u j e  

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sliač č. 6/2022 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:   11  

Za:    11  

Proti:      0  

Zdržali sa:     0  

Nehlasovali:         

 

14. Návrh VZN o miestnych daniach 

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

Zvyšovanie poplatkov odôvodnila tým, že všetky mestá a obce fungujú na základe príjmov a to 

z podielových a miestnych daní. Momentálna situácia je dosť kritická. Navrhuje sa zvýšenie sadzby 

dane za všetky druhy pozemkov, stavieb aj nebytových priestorov, ďalej sa týka aj dane za 

ubytovanie a za užívanie verejného priestranstva. Návrh VZN bol aj s prílohou č. 1 zverejnený na 

úradnej tabuli dňa 24.11.2022, do 4.12.2022 ho bolo možné pripomienkovať. Na mesto boli 

doručené tri pripomienky, z toho jedna bola akceptovaná. V predkladanom VZN boli upravené aj 

legislatívne veci, nakoľko bol menený zákon.  

 Pani primátorka uviedla, že 30% vybranej dane z ubytovania pôjde na rozvoj cestovného 

ruchu.  
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Uznesenie číslo 25/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

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

a) Dôvodovú správu k návrhu VZN 

b) Vyhodnotenie pripomienkového konania 

 

s ch v a ľ u j e  

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sliač č. 8/2022 o miestnych daniach  

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:   11   

Za:    11 

Proti:      0  

Zdržali sa:     0   

Nehlasovali:  

 

15. Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

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

Uviedla, že mesto je povinné stanoviť výšku poplatku do takej miery, aby dokázalo pokryť náklady, 

ktoré vynakladá na zber, prepravu a zneškodňovanie odpadu. Keby mesto nenavýšilo poplatok, bolo 

by v roku 2023 v mínuse cca 56 000 €. Navrhovaná suma poplatku sa odvíja od príjmov a nákladov 

za komunálny odpad. U občanov pôjde o navýšenie o 25 % a u podnikateľov o 20 %. U občanov 

nad 80 rokov sa navrhuje úľava 25 % z poplatku. Občan, ktorý sa nezdržuje v meste nepretržite viac 

ako 90 dní môže požiadať mesto o úľavu v zmysle tohto VZN.  

 Pani primátorka informovala, že mesto nemôže doplácať za komunálny odpad, ale nemôže 

na tom ani zarábať. Triedený zber zabezpečuje pre mesto firma NATUR-PACK, zabezpečuje ho 

z finančných prostriedkov, ktoré získa od štátu. Počet zvozov je stanovených na základe separácie 

z predchádzajúceho roku.  

 Pani poslankyňa Sujová uviedla, že takéto náhle zvyšovanie poplatkov bez rozdielu, veľa 

občanov, ale hlavne tí, čo separujú, cítia nespravodlivo. Navrhla nájsť lepší systém pre mesto 

a aplikovať ho do budúcna, tvrdí že také systémy existujú.  

 

Uznesenie číslo 26/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

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

 

a) Dôvodovú správu k návrhu VZN 

b) Vyhodnotenie pripomienkového konania 

 

s ch v a ľ u j e  

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sliač č. 9/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady  

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ:     11 

Prítomní:                          11  

Za:                                    11  

Proti: 0  

Zdržali sa:                         0  

Nehlasovali: 
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16. Odstúpenie od zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Cyklotrasa 

Sielnica – Sliač – Kováčová z dôvodu nekvalitne vypracovaného projektu 

 Pani primátorka informovala, že mesto má schválený projekt na Cyklotrasu Sielnica – Sliač 

– Kováčová, je tu niekoľko závažných vecí, ktoré nútia mesto odmietnuť tieto finančné prostriedky. 

Ide o nekvalitne vypracovaný projekt, ktorý rieši len cyklocestu jedným smerom, projekt nerieši 

cestu po ktorej sa pohybujú poľnohospodárske mechanizmy, projekt nezodpovedá skutočnosti a ide 

tiež o časové hľadisko. Dodávateľ prác odstúpil od zmluvy počas pandémie. MsZ síce schválilo, že 

sa má prepracovať projekt, ale mesto oficiálne projekt nevlastní. Nakoľko do  termínu 31.12.2022 

má byť všetko doriešené, nie je reálne s týmto projektom ďalej pracovať. Pani primátorka navrhla 

cyklocestu riešiť cez plán obnovy.  

 Pán poslanec Laskavý uviedol, že bude hlasovať za odstúpenie od zmluvy, nakoľko je 

projekt nekvalitne vypracovaný a po technickej stránke nerealizovateľný. 

 Pán poslanec Hric poukázal na to, že sa má vyviezť cca 12 514 t a odviezť na skládku. 

Terajší dodávateľ navrhol iný spôsob technológie, ktorú riadiaci orgán nechválil. Mesto by to 

muselo zaplatiť z vlastných zdrojov.  

 Pán poslanec Zemko uviedol, že cesta nie je vhodná pre cyklotrasu, lebo je určená ako 

prístup k pozemkov, ktoré sa nachádzajú z jednej aj druhej strany cesty, tiež spája intravilán mesta 

s extravilánom. Najprv by mala byť samotná cesta urobená na komplet a používať sa ako súbežná 

pre cyklotrasu, občanov, poľnohospodárov, vlastníkov pozemkov.  

 

Uznesenie číslo 27/2022 

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 k 01.01.2023 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:   11   

Za:    11  

Proti:      0  

Zdržali sa:     0   

Nehlasovali: 

 

17. Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Sliač č. 02/2022 

o poskytovaní sociálnych služieb v meste Sliač 

 Dôvodovú správu k bodu predložila p. Palčovičová – vedúca ekonomického úseku. Uviedla, 

že ide o zmenu príloh č. 6 a č. 7 k VZN, ktoré sa týkajú platieb za sociálne služby v domove pre 

seniorov. Pri zostavovaní rozpočtu sa zistilo, že je značne schodkový, preto mesto muselo pristúpiť 

k úpravám niektorých VZN, aby bol tento schodok určitým spôsobom vykompenzovaný. 

Pôvodným návrhom bolo zvýšiť poplatky v domove o 50 %. Prišlo 11 pripomienok, ktoré boli 

vyhodnotené ako čiastočne akceptované. Po prehodnotení sa poplatky zvyšujú o 25 %, čo je aj 

uvedené v dôvodovej správe.  

 Pani primátorka uviedla, že ju mrzí zvyšovanie poplatkov, zvlášť keď sa jedná o sociálnu 

oblasť, ale vzhľadom k tomu, že sa musia v zariadení dodržať určité štandardy, ktoré zákon 

predpisuje, mesto muselo urobiť tento krok, aj keď mesto žiada a zapája sa do všetkých dotácií, 

ktoré sa týkajú tejto oblasti. Zvýšenie poplatkov odôvodnila infláciou a zákonným zvýšením miezd.  

 Pani Šichtová poďakovala poslancom, že zobrali do úvahy pripomienky, pretože  navýšenie 

o 50 % bolo veľmi veľa. Uviedla, že priemerný dôchodok klientov je cca  514 €, ostatné náklady 

musia doplácať príbuzní. Pani Šichtová uviedla, že bola povinná o navrhovanom zvyšovaní 
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poplatkov informovať klientov a ich príbuzných a povedala, že bolo veľmi ťažké a smutné sa 

pozerať na reakcie klientov, niektorí z nich už nemali chuť ani žiť.  

 Pani poslankyňa Sujová k zvyšovaniu poplatkov pre prijímateľov sociálnej služby uviedla, 

že je potrebné dbať na určité zásady, toto financovanie by malo byť viaczdrojové. Jedným zo 

zdrojov je aj rozpočet mesta, z podielových daní je 6 % určených na sociálne služby s trvalým 

pobytom v meste Sliač. V domove pre seniorov je umiestnených 22 klientov s trvalým pobytom 

v meste a 9 klientov mimo Sliača. Pri zvyšovaní poplatkov za sociálne služby by sa mali brať do 

úvahy aj ich finančné možnosti, hlavne § 12 VZN o sociálnych službách, ktorý hovorí o právnej 

úprave ochrany občana pred platením úhrady za sociálnu službu, týka sa to životného minima 

(386,80 € pre jednu osobu). Mesto túto službu zabezpečuje, ale vzniká tu riziko pohľadávok, ak 

klienti nebudú schopní uhrádzať tieto služby. Preto je potrebná hlbšia analýza z obidvoch strán, zo 

stany mesta ale aj zo strany prijímateľa sociálnej služby.  

 Pani primátorka uviedla, že platby za ostatné sociálne služby ostali zachované. Ďalej 

informovala, že mesto je povinné platiť 100 € mesačne za nášho občana, ktorý je umiestnený 

v neštátnom zariadení sociálnych služieb v iných mestách. Mesto dostane daň za seniora za rok cca 

vo výške 100 €, ale za neho zaplatí 1 200 €. Navrhla, že by mesto prispievalo našim občanom 

takouto formou a bude to adresné, nebude to pre celý domov seniorov. Mesto bude aj naďalej 

podporovať sociálne služby v meste, ale nie je možné 2/3 financií dať len na domov seniorov.  

 Pán poslanec Hric uviedol, že ho osobne mrzí zvyšovanie poplatkov v domove pre seniorov, 

ale ani poslanci, ani mesto za to nemôže. Mesto má určitú povinnosť zabezpečiť fungovanie 

takéhoto zariadenia. Je treba využiť akékoľvek dotácie pre túto oblasť a tak získať finančné 

prostriedky, aby nemuseli byť zvýšené poplatky všetkým obyvateľom mesta, lebo výdavky na 

domov pre seniorov niekto zaplatiť musí.  

 Pani primátorka uviedla, že máme jednu nevýhodu ako mesto, nemáme od koho žiadať 

finančné prostriedky, máme stanovený rozpočet, do ktorého sa musíme zmestiť so všetkým, čo 

mesto poskytuje občanom.  

 

Uznesenie číslo 28/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

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

 

a) Dôvodovú správu k návrhu dodatku VZN 

b) Vyhodnotenie pripomienkového konania 

 

s ch v a ľ u j e  

Dodatok č.2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Sliač č. 2/2022 o poskytovaní sociálnych 

služieb v meste Sliač 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:   11   

Za:      9  

Proti:      2  Ambrózy, Sujová  

Zdržali sa:     0    

Nehlasovali: 

 

18. Informácie primátorky 

 Pani primátorka informovala o rozpočte. V roku 2022 mesto nepredložilo rozpočet na rok 

2023 z viacerých dôvodov. Prvým dôvodom bola zhoda medzi poslancami, väčšina z nich je nová 

a potrebujú sa s niektorými vecami lepšie oboznámiť, aby mohli schvaľovať rozpočet. Druhým 

dôvodom je, že sa ešte nevie, aké budú príjmy rozpočtu, len teraz sa schvaľovali VZN. Momentálne 

chýba v rozpočte 250 000 €, prepočíta sa navýšenie v súvislosti s prijatými VZN týkajúce sa 
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poplatkov a uvidí sa o koľko finančných prostriedkov mesto ešte príde v súvislosti s novým 

daňovým bonusom, pre mesto to bude mínus cca 350 000 €. Rozpočet mesta by mal byť zverejnený 

po 15.1.2023, kedy už budú fungovať aj komisie.  

 Pani primátorka ďalej informovala: 

- o novej forme zverejňovania informácií a dokumnetov v súvislosti s novou webovou 

stránkou mesta. V rámci aplikácie MUNIPOLIS je veľký záujem o zasielanie oznamov, ešte 

dva mesiace bude fungovať mailové zasielanie oznamov mesta a potom to bude možné len 

cez túto aplikáciu.  

- Kronika mesta bola naposledy schválená MsZ za rok 2019, je spracovaná aj za rok 2020, po 

dobu 90 dní bude zverejnená na webovom sídle mesta a následne predložená na schválenie 

do MsZ. 

- Poslanci sú povinní podať majetkové priznanie do 30 dní od ustanovenia do výkonu verejnej 

funkcie.  

- Prostredníctvom fotodokumentácie informovala o kúpe novej sedačky na sekretariát, 

nakoľko sa ohlásil na návštevu veľvyslanec Veľkej Británie a tá pôvodná sedačka bola 

v dezolátnom stave.  

- Od 19.12.2022 máme nového dodávateľa stravy do domova pre seniorov, pretože kúpele sú 

od tohto termínu zatvorené. Bola to najvýhodnejšia ponuka pre mesto a táto služba bude 

fungovať 7 dní v týždni s dovozom aj dopravou. Strava je vyvážená a plnohodnotná, 

poskytujú aj diétne stravovanie.    

- V rámci šetrenia bola vypnutá každá druhá lampa na verejnom osvetlení. Bolo 

zaznamenaných 5 sťažností od občanov, že nevidia v noci doma. Nešlo o typ sťažnosti, že 

nie je viditeľnosť na chodníkoch alebo uliciach.  

- Bolo objednané zvukové a hlasovacie zariadenie do rokovacej miestnosti MsZ.  

- Ohľadne R2 má zajtra stretnutie s primátorom Zvolena, následne bude o tomto stretnutí 

informovať. Stále je aktuálne vyhlásenie, že nie R2 cez naše územie, pretože by mohli byť 

poškodené kúpele a pramene.  

 

Uznesenie číslo 29/2022 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

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

 

1. Informácie primátorky 

a) o rozpočte 

b) o zverejňovaní 

c) o MUNIPOLISe 

d) o kronike 

e) o podaní majetkových priznaní do 30. dní 

f) o kúpe novej sedačky 

2. Informácie o R2 

 

Predmetné Uznesenie bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači schválené nasledovne: 

Počet poslancov MsZ: 11 

Prítomní:   11    

Za:    11  

Proti:      0  

Zdržali sa:     0    

Nehlasovali: 

 

19. Rôzne 

 Pani poslankyňa Sujová uviedla, že výkon kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky je 

momentálne obmedzený, znížený, ďalej skonštatovala, že kontrolnú činnosť vykonáva kontrolórka 
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za poslancov, ktorí sú zodpovední za hospodárenie mesta s financiami. Ako vážnejší problém 

uviedla, že to, čo kontrolórka pociťuje ako potiaž pri výkone svojej funkcie, je nevhodné správanie 

sa primátorky voči kontrolórke. Pani Sujová uviedla, že to nie sú len dôsledky voči kontrolórke ako 

jej osobe, ale môže to mať vážne dopady na mesto ako také, ako napríklad na rozpočet 

a hospodárenie mesta. Touto cestou apelovala na pani primátorku, aby sa do budúcnosti zdržala 

takéhoto správania.  

 Pani primátorka sa vyjadrila k pani Sujovej, že vie o veciach len sprostredkovane. Povedala, 

že sa opýtala pani kontrolórky, či naozaj chce pracovať na meste po tom, čo napísala dva dni pred 

voľbami. Tak isto kandidovala a ona sa k nej nevyjadrovala, nerobila jej antikampaň na stránkach 

vo Zvolenskej Slatine. Uviedla, že kontrolórka vo svojich vyjadreniach uvádza, ja si myslím, ja to 

tak cítim, ja to tak vnímam. Kontrolór má byť odborník a má citovať zákony a paragrafy. Pani 

kontrolórka bola od volieb v práci možno 7 dní, primátorka chodí do práce každý deň na 8.00 hod. 

a je v práci dlho, kontrolórka má striedavú pracovnú dobu a za celý týždeň sa nevidia skoro ani raz.  

Existuje smernica o hlásení protispoločenskej činnosti v zmysle ktorej môže kontrolórka konať. 

Ďalej pani primátorka uviedla, že to bola ona, ktorá jej zavolala, že neprišla do práce a keď nepríde 

podpísať zmluvu, nebude môcť byť zamestnaná, darmo bola poslancami zvolená.  

 Pán poslanec Urbanec navrhol, že nakoľko pani kontrolórka nie je prítomná na dnešnom 

zasadnutí, zvolať stretnutie poslancov s ňou. Najprv by to bolo bez vedenia mesta a potom by bolo 

prítomné aj vedenie mesta.  

   

21. Interpelácie poslancov 

 Pán poslanec Bakša uviedol, že podľa neho sociálny taxík nie je sociálna služba, ale že 

mesto má vydanú koncesiu na prevádzkovanie taxi služby. Podľa zákona by malo byť auto 

označené ako taxík. Tiež taxikár by mal v zmysle zákona spĺňať kvalifikačné podmienky. Opýtal 

sa, kto jazdí týmto vozidlom.  

 Pán prednosta uviedol, že pánovi Bakšovi písomne odpovie. Ďalej uviedol, že sú iné 

pravidlá na prevádzku taxi služby a iné kritériá na prepravu obyvateľov mesta. Vozidlo domova pre 

seniorov prepravuje klientov k lekárom, vodič nie je taxikár a ani auto nemusí byť označené.  

 Pán poslanec Ambrózy informoval, že ak je záujem o vodiča tohto taxíka, má takého, ktorý 

má aj licenciu na taxík.  

 Pán poslanec Vladimír Belička požiadal pani primátorku, aby do budúceho zasadnutia MsZ 

bola podaná správa o plnení povinností hlavného kontrolóra vo vzťahu k plneniu termínov 

schválených kontrol.  

 Pani poslankyňa Sujová uviedla, že už podáva opätovne interpeláciu, ktorá sa týka správy 

o vyhodnotení plnenia Programu hospodárskeho rozvoja mesta Sliač za obdobie 2016 – 2021, 

platnosť tohto strategického dokumentu bola v MsZ predĺžená do konca roka 2022, od januára 2023 

nebude môcť mesto žiadať o dotácie. Tiež nemá odpoveď na interpeláciu, v ktorej žiadala o register 

uznesení MsZ, ktoré sú v riešení. Ďalej požiadala o novú interpeláciu, ktorá vyplýva z plnenia 

uznesení č. 667/2022 a č. 668/2022 z 30.5.2022, kde sa žiadalo o neodkladné obstaranie projektovej 

dokumentácie a realizáciu investičných akcií v zmysle RO č. 4, revitalizácia plochy na ul. 

Clementisovej, spracovanie projektových dokumentácií na oddychovú zónu Rybárska 

a rekonštrukcia chodníkov na ul. Rybárskej, ČSA, Hviezdoslavova a Družstevná. Opýtala sa, 

v akom štádiu sú tieto projektové dokumentácie. Ďalej sa opýtala na finančné vyrovnanie, zápočet 

úhrad z rozsudku súdu za tepelné hospodárstvo. Ďalej požiadala o zverejnenie výšky úhrady za 

stravu v domove pre seniorov, nakoľko to už nie je súčasťou VZN z dôvodu flexibility, ale má to 

byť dostupné a zverejnené.  

 Pani primátorka k súdu za tepelné hospodárstvo uviedla, že mesto súd vyhralo, následne 

spoločnosť podala dovolanie, ktoré bolo zamietnuté, momentálne je to v štádiu, že sme vyrovnaní. 

Právna kancelária si uplatnila právne trovy, už započítané s tým, čo sme jej zaplatili, zvyšok zaplatil 

klient, tak ako to rozhodol súd. Mesto zaplatilo cca 59 000 € za kostky. Tento súdny spor je už 

ukončený.   
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22. Záver 

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