
Výber z diskusií MsZ ohľadne Barín z roku 2017 
 

 

Zasadanie MsZ zo dňa 20.2.2017, diskusia k bodu 22 – odkúpenie pozemkov v lokalite Bariny (sú tu 

uvedené len vybrané príspevky): 

 

Ing. Košík, PhD. 

Zámer je dobrý, že ideme na Barinách niečo postaviť, ale čo bude so starou plavárňou? Stále žije projekt 

50m bazéna za  starou plavárňou, ale ak je toto lepšie, ja sa dám faktami presvedčiť. Pýtam sa aj na 

pozemky v Neresnici, lebo mesto vyhlasuje, že hľadá nového prevádzkovateľa, a tu ideme robiť niečo nové, 

čo mi pripadá ako behanie splašeného zajaca po poli. Vieme, čo chceme? Je tu nejaká koncepcia? 

Povedzme na rovinu, že či končíme s Neresnicou a so starou plavárňou, aký je tam zámer, lebo vedenie 

mesta v tom musí mať jasno.  

 

Ing. Bella 

Doteraz som si myslel, že je záujem kúpiť ten pozemok a potom máme čas sa rozhodnúť, že čo a ako na 

ňom postavíme, takže ja mám tiež pozmeňujúci návrh toho uznesenia, a to, aby sme tie konkrétne veci 

úplne vypustili a uznesenie potom bude znieť: MsZ schvaľuje za účelom vybudovania objektov slúžiacich na 

športovo relaxačné aktivity obyvateľov, odkúpenie pozemkov v lokalite Bariny, Zvolen – Západ, aby sme sa 

tu nevybíjali na tom, že aký tam bude bazén alebo ihrisko. 

 

PaedDr. Družbacký 

K bodu č. 22 by som chcel položiť otázku, čo nás čaká, keď kúpime tento pozemok, lebo si myslím, že bude 

dosť dôležité aj to, aké budú vyvolané náklady, pretože v prípade realizácie, po zastavovacej štúdii a po 

realizačnom projekte, nevieme povedať ich výšku, lebo je to blízko koryta Hronu, čiže je to močiar a  

bariny, čím je možné, že nám tie náklady porastú.   

 

 

 PhDr. Mgr. Sližik, PhD. 

 Ja by som sa chcel vyjadriť k uzneseniu, ktoré hovorí o neschválení vrátenia finančných prostriedkov, 

použitých z rezervného fondu na zaplatenie prvej splátky odkúpenia pozemkov na Zvolen – Západe Bariny, 

pretože ho považujem za irelevantný. My sme ešte v MsZ neschvaľovali žiadne financie, to ideme urobiť až 

dnes v aktualizácii rozpočtu, takže to, čo prijala MsR, nemá logiku. My sme schvaľovali len zámer 

odkúpenia, s uvedením výšky kúpnej ceny, takže z právneho hľadiska je toto uznesenie irelevantné. 

 

Zasadanie MsZ zo dňa 27.3.2017, diskusia k bodu 4.  Návrh PhDr. Mgr. Sližika, PhD. na zmenu Uznesenia 

MsZ č.4/2017 zo dňa 20.2.2017 (diskusia v plnom znení): 

 

 

PhDr. Mgr. Sližik, PhD. 

Na úvod môjho vystúpenia by som chcel všetkých ubezpečiť, že mnou predložený návrh zmeny uznesenia 

má čisto pragmatický a racionálny úmysel. Nie je ním nič iné, ako len snaha racionálne pristupovať 

k rozhodnutiam, za ktoré by sme všetci mali vedieť prevziať zodpovednosť. Na poslednom MsZ dňa 



20.2.2017 som aj ja hlasoval za odkúpenie predmetných pozemkov a za svojim názorom si dodnes stojím a 

svoj postoj som zmenil iba k spôsobu, ako chce vedenie mesta pristúpiť k realizácii takej veľkej investície. 

Územie na Barinách je podľa môjho názoru z urbanistického hľadiska veľmi dobrou lokalitou pre 

vybudovanie športovo rekreačného centra mesta, mestskej plavárne, kúpaliska, letného štadióna a pod., no 

dnes nikto z nás nemôže kompetentne, bez relevantných informácii, povedať, že je rovnako výhodná táto 

lokality aj z geologického, stavebného, ale najmä ekonomického hľadiska. Takže ešte raz opakujem, že som 

za rozvoj mesta, že som za odkúpenie pozemkov na Barinách, ak je však pre mesto Zvolen reálna nie len ich 

kúpa, ale aj samotná realizácia rozvojového zámeru mesta v tejto lokalite s ohľadom na iné možnosti, 

ktorými mesto v tejto súvislosti disponuje. Preto navrhujem, aby mesto uzatvorilo s majiteľkou pozemkov 

Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve. 

Mesto Zvolen momentálne nedisponuje žiadnym aktuálnym a relevantným posudkom o geologickom 

prieskume predmetných pozemkov a defacto nevie, o aký druh a kvalitu podložia sa jedná vo vzťahu k 

zámeru plánovanej zástavby v tejto lokalite. Ďalšou nevýhodou predmetných pozemkov je fakt spomentutý 

aj pri prezentácii „zastavovacej štúdie“ hlavným architektom mesta zo dňa 1.2.2017, že pre navrhovanú 

zástavbu je potrebné na nich vybudovať prístupové komunikácie v rozsahu ciest a chodníkov a všetky 

inžinierske siete.  

Poslancom, ani občanom, nebol vedením mesta predložený žiadny návrh kalkulácie nákladov s tým 

spojených, ktoré vo forme vyvolaných investícii navýšia reálnu cenu takto zhodnoteného pozemku, pričom 

kúpna cena a náklady na vybudovanie nevyhnutnej infraštruktúry, ako aj prípadná stabilizácia podložia, 

nevyhnutná pre vybudovanie akýchkoľvek stavieb na tomto pozemku, zásadným spôsobom ovplyvnia 

rozpočet mesta a schopnosť mesta zrealizovať zámer ako celok, teda vybudovať v tejto lokalite športovo-

relaxačný areál.  

Zaujímavým ostáva i fakt, že celá diskusia o predložení zámeru vedenia mesta, o dokúpení predmetných 

pozemkov, začala prezentáciou hlavného architekta Mesta Ing. Kaššu o plánovanej zástavbe na tomto 

území a najmä o pláne vedenia, postaviť v tejto lokalite mestskú plaváreň, čo bolo podľa mňa pre mnohých 

z nás hlavným dôvodom pre podporu tohto návrhu, pričom jedným z hlavných argumentov pri schvaľovaní 

tohto zámeru na zastupiteľstve  dňa 20.2.2017 bola argumentácia niektorých poslancov: „je nám jedno, čo 

tam bude stáť, či 50 m alebo detský bazén, kúpme to, lebo je to pre mesto výhodné.“ To však logicky 

odporuje tomu, na základe čoho sme sa viacerí z nás začali rozhodovať, či a prečo podporíme zámer kúpiť 

tento pozemok pre mesto za konkrétnym účelom, a nie len tak. Myslím si, že väčšina z nás vychádzala z 

vízie prezentovanej zastavovacej štúdie, ktorá sa pri hlasovaní záhadne stala irelevantnou vo vzťahu na 

kúpnu cenu pozemku a údajnú „výhodnosť“.  Podľa môjho názoru to bude pre mesto a občanov Zvolena 

výhodná kúpa až vtedy, keď tam bude reálne šporotvo-rekreačný areál stáť a slúžiť ľuďom tohto mesta. 

Preto navrhujem, aby sa celý postup zrealizoval postupne, v logicky nasledujúcich racionálnych krokoch, 

pričom jednotlivé kroky budú schvaľované v MsZ. Poslanci majú právo vedieť, aká je výška prípadných 

vyvolaných investícii, koľko bude vybudovanie takéhoto areálu stáť a aké sú možnosti mesta, reálne sa 

podieľať na výstavbe týchto objektov. Každý dobrý hospodár, ak kupuje nehnuteľnosť, tak si najskôr zváži, 

aké náklady bude potrebovať na vybudovanie, resp. sfunkčnenie alebo zhodnotenie tejto nehnuteľnosti. Ak 

sa poslanci a vedenie mesta chcú správať ako dobrí hospodári a ak chceme skutočne napĺňať princípy 

ekonomizácie, o ktorú sa aj vedenie mesta aspoň teoreticky snaží, mali by sme vopred, ešte pred kúpu 

pozemkov v takomto rozsahu, vedieť, aké náklady zo strany mesta môžeme očakávať s vybudovaním 

potrebnej infraštruktúry, stabilizácie povrchu, resp. so sfunkčnením kupovaných pozemkov, a to najmä 

v spojitosti s plánovaným zámerom vybudovania novej mestskej plavárne a letného kúpaliska v tejto 



lokalite. Architektonická náročnosť výstavby veľkoplošných bazénov vyžaduje vysokú náročnosť z pohľadu 

statiky takýchto stavieb, ktorá výraznou mierou ovplivní funkčnosť a hlavne životnosť takejto stavby, no 

v neposlednom rade ovplyvní významne jej cenu. Mesto, ako hlavný investo, musí počítať aj s tým, ako, 

resp. o koľko sa reálne navýši cena stavieb na takomto pozemku, a to nie len vo vzťahu k jeho kúpnej cene 

za m2. 

Nezanedbateľným faktom ostáva aj tá skutočnosť, že predmetné nehnuteľnosti sú voľné a majiteľkou 

ponúkané na predaj (aj keď v minulosti za inú cenu) minimálne dvadsať rokov a pokiaľ ich neodkúpi 

mesto Zvolen, je zrejmé, že ešte niekoľko rokov voľné aj ostanú. Takže sa tu pre mesto vytvára časový 

priestor pre racionálny postup pri tak vysokej investícii. Sme zodpovední za obozretné a hospodárne 

použitie verejných financii, na základe objektívneho rozhodovania sa s dostatočným množstvom 

relevantných informácií. Demokracia je aj o tom, že ľudia a nimi volení zástupcovia sa majú právo 

rozhodnúť na základe dostatočnej znalosti veci, preto treba tento časový priestor využiť, a nevidím žiadny 

dôvod k takémuto zámerne urýchlenému postupu zo strany vedenia mesta. Naviac treba mať na pamäti, 

že celý proces budovania areálu zrejme bude trvať  desiatky mesiacov, resp. niekoľko rokov. Počas tejto 

doby však bude nevyhnutné „udržiavať“ areál súčasnej plavárne a kúpaliska Neresnica, čo sú tiež nemalé 

výdavky z rozpočtu mesta. 

Mesto Zvolen má povinnosť zo zákona, správať sa hospodárne a vynakladať prostriedky účelovo na 

investície, ktoré majú jasný zámer a reálny prínos pre občanov mesta. Som presvedčený, že kupovať 

pozemok bez toho, aby som vedel, čo na ňom chcem postaviť a koľko ma to bude reálne stáť, je z môjho 

pohľadu veľmi iracionálne a neekonomické správanie. Je našou povinnosťou jasne odprezentovať 

verejnosti reálny zámer plánovanej výstavby v odkupovanej lokalite (čo, kde a za koľko), ako aj záväzný 

a zodpovedný postoj mesta k problematike naloženia so „starým“ majetkom mestskej plavárne a letného 

kúpaliska Neresnica. 

Doposiaľ mi boli doručené mailom viaceré argumentácie, vyvracajúce opodstatnenosť môjho návrhu, 

dovolím si na ne touto cestou reagovať, nakoľko predpokladám, že odoznejú aj dnes v diskusii k tomuto 

bodu. 

 

 D i s k u s i a : 

 

M. Snopko 

Ja som veľmi rád zahlasoval za kúpu pozemku pod všešportový areál, lebo tá poloha je naozaj očarujúca. 

Musím ale povedať, že som predpokladal, resp. bral som za isté, že pri takejto veľkej investícii sú jasné 

geologické záležitosti, aké je podložie, či nie je podmáčané a či to nebude drahé, a teraz som zistil, že 

geologický prieskum vykonaný nebol, čiže musím povedať, že celý môj postoj k veci to mení. Vidím, že 

vedeniu mesta nie je jasné, aké je to geologické podložie a pýtam sa prečo. Druhá záležitosť je aj to, že 

daný pozemok sa predáva už vyše 20 rokov, a to signalizuje, mne ako obchodníkovi, že je tam nejaký 

problém a zrejme by bolo potrebné vedieť, či nie práve tento. 

 

Ing. Balkovičová 

Prečo si myslíte, pán poslanec, že vedeniu mesta to nie je jasné? Z čoho tak usudzujete? 

 

M.Snopko 

Lebo nie je hotový geologický prieskum. 



 

Ing. Balkovičová 

Ako viete, že nemáme geologický prieskum? 

 

M.Snopko 

A kde je ten geologický prieskum. 

 

Ing. Balkovičová 

Odpovie Vám pán Ing. arch. Kašša. 

 

Ing. Bella 

Mňa prekvapuje to, ako sa my vieme vrátiť naspäť, vieme spochybniť vlastné rozhodnutie. Neprešiel ani 

mesiac a mne to trochu evokuje také naťahovanie, že ak by sme boli pred mesiacom odsúhlasili 50m bazén, 

tak by dnes nebol treba ani geologický prieskum. Je to čisto môj názor, za ktorým si stojím, lebo ja som 

presvedčený, že ten pozemok je pre mesto Zvolen výhodný a dobre umiestnený. A či ho využijeme za 5,10 

alebo 50 rokov, on tam stále bude. My už dávno budeme preč, na nás dávno zabudnú a zabudnú aj na to, 

ako sme sa tu o tom hádali , či to kúpiť  alebo nie. Nebojím sa povedať, že je to historická príležitosť, a to, 

čo na tom postaviť a aký prieskum to vyžaduje, sa môžeme o tom baviť. Veď sme sa vôbec ešte nerozhodli, 

že čo tam bude. Ak tam budeme chcieť postaviť mrakodrap, tak ten prieskum bude musieť byť iný, ako keď 

tam budeme chcieť urobiť minigolfové ihrisko alebo tenisový areál. Nehovorte, že každý pozemok sa nedá 

výhodne využiť tak, aby ľudia boli spokojní. My týmto spôsobom môžeme získať kontrolu nad krásnym, 

uceleným územím mesta Zvolen, ktorý je blízko námestia, sídliska a dostupný všetkým ľudom. Hádajme sa 

o jeho využití až potom, keď pozemok kúpime. My ešte nič nemáme, a podmienime kúpu tým, že sa kúpi 

iba vtedy, ak tam postavíme efektívnu plaváreň. My musíme tiež trochu zariskovať a zhodnotiť, či je to cena 

výhodná, alebo nie. Hlasujem tu o tom, či to kúpiť, ale nie po nejakom prieskume. 

 

PhDr. Mgr. Sližik, PhD. 

Ten  môj návrh nehovorí o tom, že niečo namietam a podmieňujem. Ja iba hovorím, že ak sa má podpísať 

riadna kúpna zmluva, tak by mali byť jasné podmienky, čo kupujeme a tiež by malo byť jasné pred občanmi, 

na čo ideme vynaložiť 1 200 000 € a aké vyvolané investície budeme potrebovať na to, aby sme ten 

pozemok zhodnotili tak, aby bol reálne investíciou rozvojovou. Keď sa ideme baviť o tom, či to mesto 

potrebuje, alebo nie, tak sa potom pýtam, že ako boli doteraz využité pozemky na Rákoši o rozlohe 52 000 

m2, ktoré má mesto v majetku, a tiež tam nie sú IS. Ktorýkoľvek občan  môže prísť sem a povedať, aby sme 

išli stavať plaváreň tam. Ja tiež ale bojujem za lokalitu Západ, nie preto, že tam bývam, ale preto, že som 

racionálne vyhodnotil, že to je najlepšia lokalita, kde by takéto niečo mohlo vzniknúť, tak nespochybňuj 

moje tvrdenia len preto, že nesúhlasíš s návrhom, ktorý predkladám. Ja hovorím len o tom, že postupujeme 

príliš urýchlene  a nemáme dostatok informácii na to, aby sme sa mohli rozhodovať racionálne. A to je celé. 

 

Ing. Bella 

Ja nič nespochybňujem, len som povedal svoj názor. 

 

M.Snopko 



Pán poslanec Bella, dôrazne ťa upozorňujem, že poslanec nemôže riskovať s peniazmi mesta a poslanec 

nemôže súhlasiť s kúpou mačky vo vreci. 

 

Mgr. Melicheríková 

Ja som posielala kolegovi Slížikovi nejaké moje stanovisko a dovolila som si na základe jeho podnetu osloviť 

viacerých geológov. Po  konzultácii s nimi som prišla k názoru, že pokiaľ by sme my, v súčasnosti, pred 

podpisom kúpnej zmluvy, trvali na vypracovaní inžiniersko - geologického prieskumu, ktorý zahsňa 

geofyzikálny, korózny, hydrogeologický ako aj radónový prieskum, bola by to pre mesto investícia zhruba vo 

výške 20 000 €. Neviem si predstaviť, že by stavebník, ktorý si kupuje pozemok, dopredu vynaložil tieto 

finančné prostriedky a potom by zvážil, že do toho nejde. K jeho ďalšej požiadavke na kalkuláciu nákladov 

môžem uviesť, že ho môže vypracovať kalkulant na základe projektu, ktorý zahsňa výkaz - výmer, ktorý 

zahsňa statiku, ktorá má dosť veľký vplyv  práve na  geológiu daného podložia, pretože je rozdiel, či sa tam 

bude stavať odľahčená konštrukcia alebo panelák, ktorý je potrebné postaviť na nejakých pilotoch. Dovolila 

som si osloviť dvoch geológov, aby to boli dva nezávislé posudky a podarilo sa mi natrafiť na geológa, ktorý 

toto územie pozná a ktorý ma odporučil na Štátny geologický ústav Dionýza Štúra v Bratislave, odkiaľ mi 

prišla aj mapka spodných vôd, kde najvyššia hladina podzemnej vody sa hýbe vo výške 4 m a najhlbšia 

povrchová hladina sa hýbe vo výške 2,8 m. Predpokladám, že do väčšej hĺbky bazén nebudeme stavať 

a jeho odporúčanie je také, že zakladanie objektov by malo byť nenáročné na terasových štrkopieskoch, 

čiže ja to vidím ako problém riešiteľný a nie finančne náročný, lebo v súčasnosti existujú aj  protiradónové 

izolácie a izolácie proti spodným vodám. Upozorňuje nás aj na to, že aktívne zosuvné územie priestor 

nezasahuje, takže toto bolo také moje presvedčenie, prečo neísť touto cestou, lebo, ak by sa aj mesto 

rozhodlo na ňom nestavať, tak pozemok vždy vieme speňažiť. 

 

PhDr. Mgr. Sližik, PhD. 

Nie je ti zvláštne, že až tento môj návrh prinútil poslancov k takejto diskusii a že si si to začala pohľadávať a 

že to nebolo súčasťou toho predkladaného návrhu 20.2.2017? Prečo sa dozvedáme až teraz informácie, 

ktoré by malo predkladať mesto, a nie ty. Ja nie som proti odkúpeniu  toho pozemku, som za. 

 

PaedDr. Gálik 

Aj v komisii ŽP sme v bode rôzne trochu rozdiskutovali tento projekt a tiež tam boli názory, že tie pozemky 

sa už 20 rokov predávajú a že vzhľadom na to, že to geologické podložie je také, aké je, tak bývalé vedenie 

nemalo záujem ten pozemok odkúpiť. My doteraz nevieme, čo tam chceme mať, je to mačka vo vreci 

a my nesmieme kupovať niečo, do čoho nevieme, či reálne pôjdeme. Investícia do pozemkov, ktoré nie sú 

až také výhodné, nie je až taká nevyhnutná vzhľadom na to, že máme aj iné priority a množstvo iných vecí, 

ktoré by mesto mohlo riešiť. My, Patrioti, sme hlasovali za odkúpenie z toho dôvodu, že sme si mysleli, že 

sa dohodneme na plavárni s 50 m bazénom, ale pokiaľ nám nie je jasné, či tam 50 m bazén má byť, a či je to 

vôbec možné realizovať, tak potom na čo by sme ten pozemok odkupovali. My máme 25m bazén, ktorý bol 

pred x rokmi v dobrom stave odovzdaný nejakej firme, ktorá sa mala o to starať, a ak to teraz nie je v takom 

stave, aby to tá firma mohla ďalej prevádzkovať, tak potom je niekde chyba. Z môjho pohľadu by sa nič 

nezmenilo, akurát by sme vyhodili veľké peniaze, ktoré budú v rozpočte chýbať niekde inde. Komisia ŽP už 

niekoľkokrát hovorila, že potrebujeme na malé rozvojové programy aspoň pár drobných, a máme 1000 €, 

ktoré nepostačujú ani na to, aby sme mohli pomôcť ľudom, aby si okolo svojich domov niečo zveľadili a my 

tu budeme vyhadzovať 1,5 mil. € len tak, a ani nevieme na čo? My, v komisii ŽP, sme presne vedeli, na čo 



tie peniaze chceme, a nedostali sme od mesta ani 1000 € navyše, a tu sa bavíme o tom, že 1,5 mil. € nie je 

pre nás taký balík, žeby sme sa museli o tom baviť, že na čo to vôbec bude, takže sa mi to  zdá trochu 

neprimerané. 

 

Ing. Balkovičová 

Presne ste pomenovali, o čo tu ide, o politikárčenie, že keby tam bol schválený 50m bazén, tak dnes tu tieto 

veci neriešime. Hovoríte, že ste od mesta nedostali peniaze na životné prostredie? Kto rozdáva  peniaze, 

mesto, alebo poslanci ? Vy schvaľujete rozpočet, tak ako môžete tvrdiť, že vám mesto nedá. Vy ste ako 

predseda komisie neobhájil výšku peňazí na ŽP. Pomenujme veci podľa kompetencií, ako sú v zákone dané. 

 

M.Snopko 

Ja podporujem  názor pána Gálika a chcem pripomenúť, že 20 000 € sme schválili na vyhliadkovú vežu, 

ktorú letecký úrad zamietol ako totálnu blbosť a pri tomto nám je 20 000 € škoda vyhodiť za takúto dôležitú 

vec? 

 

Ing. R. Babicová 

Ja som si myslela, že dnes ideme rozprávať o tom, či ideme a z akých peňazí ideme schváliť nákup pozemku, 

či z rezervného alebo iného fondu, a vy sa teraz vraciate o mesiac späť. My sme predsa niečo schválili 

a schválili sme to bez podmienok. Osvojili sme si to, čo povedal kolega Bella a ja si myslím, že absolútne 

zbytočne teraz ideme klásť prekážky a podmienky, lebo takto sa zas nepohneme 3,4 roky ďalej. Je to tak,  

ako s plavárňou s 25 m bazénom, ktorý sme už mohli mať 3 roky. Jasne ste povedali, že chcete 50m bazén 

a že to chcete  tým podmieňovať, tak už si z nás nerobte srandu. 

 

Ing. arch Kašša 

Ja som pred mesiacom na rokovaní MsZ, keď sa prerokovával tento bod, uvádzal, že nekupujeme pozemok, 

ktorý nie je určený na zastavanie, kupujeme pozemok, ktorý je v ÚPN M Zvolen určený na zastavanie od 

roku 2004 a je potvrdené, že v tomto území je možné umiestniť výstavbu a ÚPN, pri návrhu rozvojových 

lokalít, vychádza aj z geologického prieskumu a geologického položia. ÚPN obsahuje aj informácie 

o geológii a s poznaním tých vedomostí tam navrhol rozvojové územie. Na základe poslaneckého návrhu 

pána Slížika sme uskutočnili dohľadanie niektorých dokumentácií a v našom archíve sme našli nasledovné : 

Na predmetné územie, na pravý beh rieky Hron, bol v roku 1975 vypracovaný komplexný inžiniersko-

geologický a hydrogeologický prieskum, spracovateľ bol IGHP Žilina, v tom čase n.p. a bolo to spracované 

v tom čase, keď ešte neexistovala zástavba na pravom brehu rieky Hron, čiže sídlisko Západ – Tepličky. 

Vtedy sa začalo uvažovať o tom, že sa mesto rozrastá a už v tom čase bol v ÚPN navrhnutý rozvoj a pretože 

sa chcelo pristúpiť k výstavbe obytného súboru sídliska, tak sa vypracoval tento inžiniersko-geologický 

a hydrogeologický prieskum.  Na jeho základe sa zistilo, že  je tam ozaj vysoká hladina spodnej vody, ktorá 

kolíše v závislosti od prietoku v rieke Hron a na základe toho sa spracovala PD Zvolen Západ - zníženie 

hladiny spodnej vody, v marci 1976 a spracovateľ bol Hydroconsult Bratislava š.p., zodpovedný projektant 

je pán Müller, ktorý donedávna pracoval na Okresnom úrade ŽP. Táto dokumentácia navrhla kompletné 

zníženie hladiny spodnej vody na celom zastavanom území mesta, na pravom brehu rieky Hron, od Európa 

Retail parku, sídliska Západ – Tepličky aj predmetných pozemkov Barín. Navrhla spôsob drenážneho 

systému, ktorým sa mali znížiť hladiny spodnej vody na prijateľnú úroveň tak, aby bolo možné využiť 

územie na zástavbu. Boli vybudované 3 hlavné drenážne zberače A,B a C, ktoré riešia hladiny spodnej vody 



a na základe týchto prípravných prác, ktoré v tom čase stáli 14 919 000 Kčs, bolo nožné začať stavať sídlisko 

Západ – Tepličky.  Tieto drenážne práce boli zrealizované aj v území Barín a podľa digitálnej mapy mesta 

sme zistili, že  tie dva hlavné drenážne zberače A a B sú viditeľné aj v teréne, lebo sú na nich vybudované 

revízne šachty, kde sa dá kontrolovať  funkčnosť týchto drenáží. Celý tento drenážny systém je odvedený 

do jednej prečerpávacej stanice, ktorá je zaústená do rieky Hron, čo je na Masarikovej ul. oproti SAD. Na 

základe týchto informácií môžeme zodpovedne prehlásiť, že to územie je ochránené proti zvýšenej hladine 

spodnej vody a sú tam skutočne zrealizované opatrenia na to, aby bolo pripravené na výstavbu.  

 

PhDr. Mgr.Sližik, PhD. 

Ja chcem poďakovať pánovi Kaššovi za to, že potvrdil moje slová v tom, že na základe môjho podnetu ste si 

začali dohľadávať tieto informácie, ktoré sú niekoľko desiatok rokov staré a ktoré nespochybňujem, ale iba 

podotýkam, že sú staré. Prečo tieto informácie neboli dohľadané ešte pred tým, ako prišiel návrh na 

odkúpenie týchto pozemkov? Je toto racionálny postup? 

 

Ing. Balkovičová 

Skôr sa pýtam, prečo ste sa Vy nepýtali, lebo keby ste sa pýtali, tak sa tieto informácie dohľadajú. Všetci 

vieme, že toto územie je podľa ÚPN určené na zástavbu a v ňom je aj stať ohľadom geológie. 

 

Ing. arch. Kašša 

To som hovoril na začiatku tohto môjho príspevku, že tú informáciu sme podali a teraz sme ju len doplnili 

o podrobnejšie informácie z archívu. 

 

Ing. Košík, PhD. 

Ja som rád, že sa v roku 1975 urobil nejaký prieskum a vieme, čo sa deje s budovou Gymnázia Ľ.Štúra, keď 

prídu dažde a stúpnu hladiny spodných vôd. Toto je taký rozsiahly problém, že po našom poslednom 

zastupiteľstve dostávam množstvo podnetov a mailov a stretávam sa s odborníkmi a preto je môj návrh 

taký, aby sme posunuli zámer ďalej, podopĺňajme materiály, odborné stanoviská, geologický prieskum. 

Kolega použil slovo risk, čo sa mi nepáči, lebo suma 1,2 mil. € je trochu veľa na to, aby sme riskovali 

s peniazmi daňových poplatníkov. Mali sme tu predložený projekt starej plavárne, nebola pri tom žiadna 

kúpa pozemkov, bola pripravená hotová výstavba a zrazu ideme na Západ. Pýtal som sa, čo bude so starou 

plavárňou a s kúpaliskom Neresnica, ale nebolo mi odpovedané. Ešte by som chcel povedať k tým spodným 

vodám, že to nie je žiadna sranda a preto  by sme mali mať relevantné dokumenty na to, aby sme hlasovali 

za alebo proti takejto sume 1,2 mil. €. Kolega Sližik dobre povedal, že je za to, aby sa to kúpilo, ale  chce, 

aby boli dodržané určité podmienky. Ako máme prerokované susedné pozemky, či okolitý vlastníci  

pozemkov súhlasia. Máme to na papieri? Máme nejakú zmluvu s nimi spísanú, lebo čo keď bude niekto 

robiť problémy, že cez jeho pozemky nepôjdu siete, budeme ich musieť prekladať a budeme mať tým 

zvýšené náklady. Myslím, že to treba posunúť minimálne o mesiac, predložiť všetky relevantné dokumenty 

a potom môžeme schvaľovať sumu. 

 

Ing. Balkovičová 

Aké dokumenty by ste chcel, pán poslanec? 

 

Ing. Košík, PhD. 



To Vám všetko povedia odborníci, napr. geologický prieskum, lebo ste vraveli, že už je, ale my sme ho 

v podkladoch na dnešné rokovanie nedostali. Ak mám hlasovať za takú sumu, nemôže každý chodiť ako 

geológ a hľadať si po svojej línii informácie. Dajme všetky materiály dokopy, budeme mať za aj proti, či nám 

to navýši možné riziká a potom hlasujme za sumu. 

 

Ing. Balkovičová 

Vy ste už schválili kúpnu sumu a teraz sa schvaľuje prvá splátka z kúpnej ceny. 

 

Ing. Košík, PhD. 

A o tej chcem hovoriť, že ideme schvaľovať prvú splátku. 

 

Ing. Balkovičová 

My na základe uznesenia MsZ zaraďujeme prvú splátku do rozpočtu tak, ako ste schválili.  

 

Ing. Košík, PhD. 

Ako sa k tomu pozemku dostaneme a cez koho pozemky tam pôjdeme? Je to predrokované? 

 

Ing. arch. Kašša 

Pán poslanec, na sídlisku Západ - Tepličky má problém so zaplavovaním suterénu ZŠ, ale podľa mňa je to 

skôr vec kvality tej stavby. Nie je dobre urobená hydroizolácia, pretože sú tam aj iné obytné domy so 

suterénmi, ktoré nie sú zaplavované. Urbanistický návrh, ktorý sme vám odprezentovali, je spracovaný 

s tým vedomím, aby tie komunikácie a IS boli eliminované na minimum a bolo to tam aj čiastočne 

rozetapizované  pre výstavbu prvých a najdôležitejších objektov pre mesto. Naozaj nie je potrebné stavať 

siahodlhé komunikácie, je to vlastne len úprava križovatky a 150 alebo 200 m komunikácie k objektom. 

Parkoviská k objektom budú na našich pozemkoch, čiže toto riziko sme sa snažili v tom urbanistickom 

návrhu eliminovať. Rokovali sme s vlastníkom pozemkov, cez ktoré prechádza komunikácia, je to spol. 

G.P.R. s.r.o., ktorá  tam už dlhodobo má zámer stavať svoje sídlo firmy. Podmieňovali sme to stále 

spracovaním ÚPN s tým, že nie je možné začať v tej lokalite s takým malým zámerom, čiže vychádzame 

z toho, že oni majú záujem dostať sa do tohto územia touto istou komunikáciou a tým pádom majú záujem 

vybudovať aj tú cestu a komunikácie. V tom území sú podľa ÚPN aj verejnoprospešné stavby, a to znemená, 

že na takúto stavbu sa v krajnom prípade dá uplatniť inštitút vyvlastnenia. 

 

Ing. Košík, PhD. 

Ak sa dá tomuto veriť, v poriadku, ale  zaplatiť 612 000 € a celkovo 1 200 mil. € je dosť, tak aby sme sa 

v tom nespochybnili a aby nevznikol nejaký potemkinovský projekt. 

 

Ing. Balkovičová 

Pán poslanec, veď minule tu odznelo, že ten pozemok sa kupuje s tým, že o jeho využití budú následne 

rokovať a dávať návrhy komisie tak, aby vznikol nejaký konsenzus využitia. Myslím, že to minule  tu bolo 

jasne deklarované. 

 

Mgr. Melicheríková 



Pre mňa je záväzný ÚPN tohto mesta a ak ho raz niekto vypracoval a potvrdil, že môžeme v tomto území 

stavať, a to mi potvrdil aj geológ, tak s týmto nemám žiadny problém. Mám problém s tým, vyhodiť teraz 

20 000 € na geologický prieskum, čo si neviem predstaviť, ako vstúpime na cudzí pozemok a začneme tam 

kopať a s vyhodením peňazí aj za projekt, lebo  všetci vieme, koľko stojí PD na takéto objekty, ktorá zahsňa 

statiku, ktorá má vplyv na geológiu. 

 

Mgr. Staníková 

Páni poslanci, ja žasnem. Neviem, či sa nepamätáte, že celý tento schvaľovací proces prebiehal v niekoľkých 

etapách. Veď to sme neschvaľovali na MsZ pred mesiacom, ale sa touto problematikou zaoberáme už 2 

mesiace. Najprv bolo stretnutie poslancov, na ktorom nám Ing. Kašša predložil ten návrh  a povedal, že ÚPN 

počíta s tým, že tam má byť zástavba, potom sme o tom jednali v každej komisii a aj na VMČ. Ja sa čudujem, 

pán poslanec Gálik, že teraz tak ostro vystupujete, lebo keď sme to schvaľovali vo VMČ, tak ste bol 

nadšený, že sa to bude stavať na Západe, tak ja tomu nerozumiem, že tu dnes zabijeme čas niečím takým, 

o čom sme 2 mesiace diskutovali a aj schválili. Ja bývam na Západe od roku 1986 a nám nezatopilo pivnicu 

ani raz, tak keď tam môžu stáť 12 poschodové domy, tak ja si myslím, že tam môže byť aj plaváreň 

a kúpalisko, lebo tie  stavby nebudú mať také nároky, ako tie 12 poschodové domy. 

 

Ing. Lupták 

To, čo som chcel povedať ja, povedala moja predrečníčka, že my nejdeme stavať 12 poschodové bytovky, 

hoci 8 poschodové tam tie podložia znesú, a my sa tu bavíme o tom, ako keby sme chceli zakladať atómový 

bunker. Veď športové areály sú väčšinou ľahké stavbičky, kde bazén môže byť jedna monolitná nádrž. Tie 

stavby nepotrebujú hlboké zakladanie, tak čo tu riešime veci ohľadom geologického prieskumu a iných 

šialených vecí, keď v ÚPN to máme definované,  zrazu je tu niečo nafúknuté do obrovských rozmerov.  

 

PaedDr. Gálik 

Ja som vnímal, že chceme tam postaviť plaváreň takú, akú potrebujeme, čiže s 50m bazénom a preto som 

s tým súhlasil, ale aby som to urýchlil, navrhol by som ukončiť diskusiu a dať hlasovať. 

 

p. Vozár- občan  

Ja žasnem, s akou ľahkosťou rozhadzujete verejné peniaze. Všetci sme odborníci v statike a geologickom 

prieskume. Kúpime pozemok, budeme ho mať 50 rokov v majetku a potom sa rozhodne, čo tam postavíme. 

Doteraz sa  ten pozemok nepredal, lebo oň záujem nemá nikto, len mesto Zvolen a to sa vám nezdá trochu 

čudné? Vy nemáte predstavu, čo tam bude, aké to bude mať zaťaženie, čo bude nutné urobiť a chcete 

použiť 40 rokov starý geologický prieskum? 

 

Ing. Balkovičová 

My máme predstavu, len to rozmiestnenie a keď už nič iné, tak sa tam dá napr. riešiť parkovanie pre 

sídlisko Zvolen – Západ, ktoré je v katastrofálnom stave. Myslím si, že tá štúdia, ktorá tu bola, bola dosť 

jednoznačná, čo všetko tam chceme, možno treba len dolaďovať tie systémy, takže to nie je tak, že my 

nevieme, len sa to musí konsenzuálne dohodnúť.  

 Viac pripomienok k predloženému materiálu nebolo a Ing. Balkovičová, primátorka mesta, dala 

 hlasovať o poslaneckom návrhu PaedDr. Gálika na ukončenie diskusie k tomuto bodu 

 



Pred hlasovaním sa prezentovalo 24 poslancov  

Za návrh hlasovalo 20 poslancov 

Proti hlasoval 1 poslanec 

Hlasovania sa zdržali 3 poslanci  

Na základe hlasovania poslanecký návrh PaedDr. Gálika na ukončenie diskusie bol prijatý a ďalej sa 

hlasovalo o návrhu na zmenu uznesenia č. 4/2017 PhDr. Mgr. Sližika, PhD 

 

Pred hlasovaním sa prezentovalo 25 poslancov 

Za návrh hlasovalo 9 poslancov  

Proti hlasovalo 9 poslancov  

Hlasovania sa zdržalo 7 poslancov  

Návrh PhDr. Mgr. Sližika, PhD. nebol prijatý a k tomuto bodu nebolo prijaté uznesenie. 

 

Uznesenie č. 14/2017 

 Mestské zastupiteľstvo vo Zvolene 

 s c h v a ľ u j e 

použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 612 680 € na zaplatenie prvej splátky 

odkúpenia pozemkov na Zvolen – Západe, Bariny schváleného uznesením MsZ č. 4/2017. 

 

 

Zasadanie MsZ zo dňa 29.5.2017, diskusia k bodu 7 Súhlas s obstaraním UŠ  Zvolen - Západ - Bariny a 

zmien a doplnkov ÚPN M Zvolen (diskusia v plnom znení): 

 

 M.Snopko 

Koľko tam bude parkovacích miest? 

 

Ing. arch. Kašša 

Parkovacie miesta ešte nie sú v tomto materiáli spočítané, budeme vychádzať z platnej legislatívy 

a v tej UŠ bude presný výpočet v zmysle technickej normy a aj v zmysle vyhlášky. 

 

M.Snopko 

Ja mám k tomu asi toľko, že ten projekt je pochybný, najmä tým, že ste ho opäť poriadne 

nedopracovali. Projekt je v prvom rade vadný v tom, že ako prioritné nerieši to, čo Zvolenčania 

potrebujú najviac, a to, veľké záchytné parkovisko pre obyvateľov Západu. Ďalšia vec je, že ten 

bazén je hotelový, nevyhovujúco malý a dopravná situácia je zle riešená. Podľa mňa vedenie mesta 

doslova kašle na budúcnosť občanov a rozvoj lokality v širších súvislostiach, pretože celé toto 

územie treba riešiť komplexne. Ak tento nezmysel dnes odhlasujeme, môže to byť signálom, že 

poza chrbát ľudí uzatvárame niektorí poslanci s vedením mesta zákulisné dohody a môže to byť aj 

signálom, že prvou vašou prioritou je len a len biznis a druhou zas účelová manipulácia s verejnou 

mienkou. Za vašej vlády sa totiž doteraz nič poriadne nevybudovalo a tak sa asi snažíte, rýchlo pred 

voľbami, urobiť aspoň malý bazénik a tak si nakloniť občanov Západu tým, že postavíte pre nich 

kúpalisko. Tak, prosím, uvažujte aj o tom, prečo nepostaviť kúpalisko osobitne aj pre Sekier, Zlatý 

potok, Podborovú a pod. Preto ako Patrioti prichádzame s týmto pozmeňujúcim návrhom: 



v najbližšej aktualizácii rozpočtu mesta Zvolen, žiada vyčleniť finančné prostriedky na projektovú 

dokumentáciu predovšetkým záchytného parkoviska pre Zvolen - Západ, bežeckú dráhu, štadión 

Elán a 50 m plavecký bazén. 

 

Ing. Košík,PhD. 

Aký je zhruba plán finančných nákladov na spoluúčasť mesta pri výstavbe tohto kúpaliska? 

 

Ing. arch. Kašša 

Podľa mojich vedomostí bude celá výstavba realizované z rozpočtu mesta.  

 

PhDr. Mgr. Sližik, PhD. 

Ja má tri pripomienky k tomuto bodu. Prvá sa týka toho, že by to malo byť celé financované 

z rozpočtu mesta. Každopádne si myslím, že vedenie mesta, vzhľadom na ekonomické vízie tak 10-

15 rokov, malo pred samotným schválením takéhoto zámeru vyhotovenia takto špecifikovanej UŠ 

povedať, že ktoré objekty bude obstarávať výlučne z vlastných zdrojov a ktoré bude potrebné 

obstarať spolupráci so súkromným sektorom. Vieme všetci, že dnes je situácia pozitívna, čo sa týka 

hospodárenia mesta, vzhľadom na zvýšenú efektivitu výberu podielových daní, ale čo sa bude diať o 

5-6 rokov ? Lebo, ak do toho započítame cenu celého pozemku, plus hodnotu tejto stavby, tak 

možno zistíme o 2-3 roky, že na plaváreň alebo na čokoľvek iné v tomto meste v takomto veľkom 

rozsahu rozvojového projektu peniaze už mať nebudeme. Je to len téza na zamyslenie, nie žiadne 

útočenie a ani nič v zmysle už spomínaného populizmu, len si treba uvedomiť, že nastavenie priorít 

v tak krátkom čase vyvoláva  určité pochybnosti, lebo tým, že to takto schválime, tak tie priority už 

budú jasne zadefinované, a to nielen na najbližšie obdobie, do volieb, ale ja som presvedčený o tom, 

že  to bude minimálne na najbližších 15 rokov. Stavať sa k tomu hurá systémom a hlavne rýchlo, 

nie je podľa mňa najšťastnejšie riešenie, aj keď súhlasím s tým, že keď sa už mesto rozhodlo 

pozemok kúpiť, bolo by iracionálne na ňom nič nevybudovať. V druhej mojej poznámke by som 

chcel verejne povedať svoj postoj, ktorý som prezentoval aj na stretnutí poslancov, či je naozaj 

prioritou pre toto mesto kúpalisko, a nie niečo iné. A pod tým iné si už myslite, čo chcete, lebo ja 

nechcem bojovať ani za 50 m alebo 25 m bazén. Je to tak veľká investícia, preto je potrebné sa 

zamyslieť, že to zasiahne do fungovania tohto mesta na viac ako jeden rok. A v poslednom bode by 

som chcel poznamenať, že podmienky tak, ako sú špecifikované v dôvodovej správe, čo do 

parametrov kúpaliska, ktoré by sme tam chceli postaviť, neboli prerokované v komisii mládeže a 

športu a mám za to, že aj táto komisia by sa mohla k takejto problematike vyjadriť a rozpútať určitú 

diskusiu v kruhoch odbornej verejnosti, či tieto parametre spĺňajú potreby a požiadavky občanov 

tohto mesta. Ja osobne si myslím, že takto naformulované uznesenie v bode a) nedokážem podporiť 

ako občan, ale ani ako predseda komisia mládeže a športu. 

 

R. Vasil 

Ja som po preštudovaní dôvodovej správy aj po stretnutí, ktoré zvolal pán viceprimátor, naozaj 

nadobudol dojem, že toto ponúkané riešenie je možno lokálnym riešením z hľadiska kapacity, ale aj 

ponúkaných služieb pre sídlisko Západ, aj v porovnaní s tým, čo ponúkalo kúpalisko Neresnica 30  

rokov dozadu. Pokiaľ sa ideme baviť o nejakom rozvoji nášho mesta, tak je to dosť limitujúce 

a hlavne tú perspektívu čiastočne pochováva. Ten priestor má podstatne väčší potenciál a  keď som 



si prečítal návrh na uznesenie, kde sa v bode a) exaktne odvolávame na dôvodovú správu, ktorá 

naozaj fixne limituje niektoré parametre, tak som dospel k poznaniu, že by asi nebolo dobré to 

nechať v tejto podobe. Preto by som možno tie parametre, ktoré tam sú definované, ponechal len 

ako nejakú spodnú latku, od ktorej sa môže odraziť projektant, resp. tvorca ďalšieho návrhu alebo 

štúdie a zvyšok by som ponechal na jeho tvorivosť, kreativitu a nechal mu možnosť, aby ten priestor 

nejakým spôsobom dostal do parametrov, ktoré by pre toto mesto znamenali z dlhodobého 

hľadiska  aj nejaký rozvojový potenciál. Preto by som ten bod a) v návrhu na uznesenie pozmenil 

v takomto znení: MsZ schvaľuje návrh funkčného využitia a priestorového usporiadania pozemkov 

v lokalite Zvolen - Bariny minimálne v rozsahu podmienok a parametrov definovaných v dôvodovej 

správe. Je to to, čo by mohlo tento celý zámer, ak teda bude schválený, posunúť niekam ďalej 

a hlavne ho nebude niekde v začiatku okliešťovať a limitovať. 

 

Ing. Košík, PhD. 

Koľko by stála rekonštrukcia kúpaliska Neresnica? 

 

Ing. Balkovičová 

Minulý rok ste dostali materiál nápočtu nákladov, ktoré by boli potrebné na rekonštrukciu kúpaliska 

vrátane vysporiadania pozemkov a suma sa pohybovala vo výške 2 mil. €. Bolo to predmetom 

rokovania v septembri alebo októbri minulého roku. 

 

Ing. Košík, PhD. 

Koľko bude stáť výstavba tohto nového kúpaliska, ktoré máme v štúdii?  

 

Ing. Balkovičová 

Práve na to potrebujete PD s výkazom výmer, lebo bez toho sa to nedokáže presne zadefinovať. 

 

Ing. Košík, PhD. 

A neviete povedať teda žiadnu sumu? 

 

Ing. Balkovičová 

Nevieme. 

 

Ing. Košík,PhD. 

Ja by som chcel poďakovať správe majetku za odpoveď, ktorú som dostal na interpeláciu z minulého 

zastupiteľstva, stavby mesta Zvolen na cudzích pozemkoch a som rád, že je tu aj Neresnica, ktorá 

má 8 198,5 m2 a pri CMM by odkúpenie stálo cca 400 000 €. Čiže my sme kúpili pozemok za 1,2 mil. 

€ a za 400 000 € sme mohli odkúpiť celú Neresnicu a ešte by nám 800 000 € ostalo, takže 1,2 mil. € 

by sme museli nájsť na dofinancovanie celej Neresnice a preto sa pýtam, koľko bude to nové 

kúpalisko stáť. Mali  sme výjazdové zasadnutie komisie OVP ohľadom parkovania na sídlisku Západ, 

na ktorom som sa pýtal na majetkovo právne vzťahy plôch, keďže som z Môťovej a dozvedel som sa, 

že tí majitelia pozemkov sa  tam správajú trhovo, lebo oni to nebudú mestu predávať za 7-8 €/ m2, 

keď je tam CMM 50 €/ m2, ale tam vidím rozvojové možnosti pre statickú dopravu a pre ďalšie 

využitie. My tu možno ideme do potemkinovského projektu, ktorého ani orientačne nevieme, aká 



je cena, miesto toho, aby sme skutočne riešili problémy obyvateľov tohto mesta, konkrétne 

sídliska Západ, keď pozemky pod parkoviskami, panelákmi a pod komunikáciami ani nie sú mestské, 

a na to by sme sa mali zamerať, aby sme ich mohli riadne spravovať a nebyť v súdnych sporoch. 

Preto si myslím, že to neboli dobre použité peniaze a preto nemôžem súhlasiť s tým, čo tu bolo 

povedané a súhlasím aj s kolegom Sližikom, že aj komisia mládeže a športu, by mala do toho čo 

povedať. 

 

Mgr. Staníková 

Chcem sa vyjadriť k tomu, že to bude riešenie len pre sídlisko Západ, lebo Západ tvorí ¼ obyvateľov 

mesta a je to sídlisko, kde  je na malej ploche veľká koncentrácia s málo zeleňou, ale k tejto lokalite 

treba prirátať aj CMZ Západ, lebo tí to majú tiež dosť blízko a to je ďalších 9 000 obyvateľov, čiže keď 

si to nasčítame, je to 50% obyvateľov mesta Zvolen. Ja si preto myslím, že týchto 50% obyvateľov 

mesta si zaslúži krásny areál, kde sa môžu zrelaxovať a kde sa môžu v horúčavách na sídlisku, kde je 

samý betón, prejsť  z domu do prírody. K tomu návrhu uznesenia sme sa predsa ani  nebavili, aký 

tam bude bazén a ani nerozhodli o tom, či tam bude 50 m alebo 25 m bazén. Dohadujeme sa o tom 

už 2,5 roka, a my to teraz chceme vyriešiť? Lebo toto nás vôbec nezaujíma, ale zaujíma nás, že čo 

bude stáť tento krásny projekt. Bolo tu jasne povedané, že ten počet parkovacích miest sa bude 

odvíjať od PD, takže parkovacie miesta tam budú. My sme to občanom sľúbili, ale počet závisí od PD 

a teda automaticky počítame zo záchytným parkoviskom v tejto lokalite. Máme na Západe 

vytipované, kde by sme mali ešte voľné miesta a určite budeme s majiteľmi o tom jednať, je milé, že 

sa o to zaujímate, ale  keď o tom hovoríte Vy, tak to vyznieva potom tak, že sa o to nezaujímame, čo 

nie je pravda, lebo my sa tiež nestaráme, či máte  na Sekieri parkovacích miest dosť alebo málo.  

 

M.Snopko 

No jasné, kolegyňa, máte pravdu, že to bude slúžiť veľa ľudom a preto trvám aj s Patriotmi na 50 m 

bazéne. Nie je logické, vopchať toľko ľudí do hotelového bazéna. 

 

Ing. Bella 

Má to mať význam pre celé mesto a je pravda, že je celé sídlisko tak nahustené, že tí ľudia nemajú 

kde za tou zeleňou odísť. Naša dlhodobá snaha bola zabezpečiť, aby sa v predmetnom území 

nerealizovala ďalšia výstavba a preto sme takýto zámer len privítali. Prosím, zbavte ma dojmu, že  

keď tam chceme postaviť kúpalisko, tak budeme napadnutí, že je to kúpalisko a keby sme tam 

nechceli postaviť kúpalisko, tak sme zas napadnutí, že sa Zvolenčania nemajú kde slušne okúpať. My 

sa tu už nevieme naozaj dohodnúť na podpore normálnych riešení? Veď tá štúdia nám má ukázať to, 

aký tam bude ten bazén najvýhodnejší, aký veľký priestor treba pre ľudí zabezpečiť, aké veľké budú 

tie parkovacie plochy, skadiaľ tam natiahneme energie, ako urobíme komunikácie a toto, čo máme 

pred sebou, je len obrázok, to nie je projekt. Tá štúdia nám má ukázať aj to, kde sú naše finančné 

možnosti a hranice, čo si budeme môcť dovoliť, ale dopredu toto všetko vedieť sú zbytočné aktivity 

pre mesto Zvolen. Ja sa neviem ubrániť tomu, že čokoľvek by sa navrhlo, všetko by bolo 

spochybnené, ale  potom treba prísť s nejakým konkrétnym riešením a aj  si za ním pred ľuďmi stáť, 

lebo nedávno sme tu riešili to, že tá Neresnica je nedôstojná, že ľudia si zaslúžia lepšie podmienky 

a potom, keď sa urobí návrh, že sa ľudom urobia lepšie podmienky, je to zase zle. My ideme od 

zlého k zlému a ja nezdieľam názor, že to územie na takéto využitie nie je vhodné.  



 

Ing. Košík, PhD. 

Pani kolegyňa,  to nie je  nejaké staranie sa do vašich vecí, práve vám chcem takto verejne vyjadriť 

poďakovanie, lebo na tom výjazdovom stretnutí sme veľa komunikovali a ja chcem len hľadať 

riešenia. 

 

PhDr. Mgr. Sližik, PhD 

Nikto tu nespochybňuje zámer, ale postupnosť a priority, a to znamená, že kde je napísané, že by 

napr. nebolo správne postaviť plaváreň, keď sme v dobrej finančnej kondícii a potom riešiť 

kúpalisko. Je to len otázka, skúste rešpektovať názory iných a myslím si, že to, čo som povedal na 

začiatku, je legitímne, čo sa týka vízie mesta. Ten obrázok je naozaj pekný a keď my postavíme len 

jeden štvorček z tých piatich, čo sú tam nakreslené, vie mi dnes niekto aspoň povedať, čo sa týka 

nejakého výhľadu, čo tam bude stáť potom? Alebo tam naozaj bude len ten jeden štvorček v strede. 

 

 

 

Ing. Lupták 

Máme kúpený pozemok a chceme na ňom niečo robiť a vieme, že budeme mať 2 roky zatvorené 

kúpalisko. Tak aká je priorita? Parkovacie miesta na Zvolen Západe, alebo riešiť letné kúpalisko? 

Priorita je začať riešiť  stavebne letné kúpalisko, lebo plaváreň sme opravili a nejako teraz funguje 

a máme štúdiu, ktorá hovorí o tom, čo v tom území má byť  a ako to tam má byť. Povedali sme si, čo 

tam chceme ako 1.,2.,3.,4. A ja si myslím, že nám treba najskôr letné kúpalisko, na rozdiel od pána 

Sližika, ale každý máme svoj názor a ak chceme toto riešiť, tak v prvom rade musíme prijať štúdiu, 

aby sme mohli robiť na ďalších stupňoch PD. Páči sa mi aj názor pána Vasila, ktorý povedal, aby sme 

to dali ako spodnú hranicu, aby sa rozviazali ruky tvorcovi štúdie, ale poďme to schváliť. Ak to ideme 

podmieňovať výstavbou parkovacích miest, tak tie miesta, ktoré budú postavené ku kúpalisku 

vyriešia časť problémov, lebo cez deň budú slúžiť návštevníkom kúpaliska a potom aj pre obyvateľov 

sídliska Západ. Sídlisko Zvolen - Západ má dosť silných poslancov a má svoje zámery, ktoré budú 

realizovať vo výstavbe ďalších parkovacích miest a možno nájdu niekoho, kto im tam postaví ďalší 

Parkovací dom. A čo sa týka  toho napojenia, napojenie zo Štúrovej ulice je veľmi vhodné a lepšie ho 

mať nemusíme, len si povedzme, čo vlastne chceme. Všetky ďalšie kroky prinesie čas, budeme mať 

na to priestor a plaváreň už bude riešiť niekto iný ako my, možno aj niektorí z nás, ale poďme 

preboha niečo prijať, od čoho sa dá odpichnúť a robiť ďalej, lebo takto to len brzdíme. Ja by som 

navrhol prijať štúdiu s pripomienkou pána Vasila. 

 

M.Snopko 

Pán Lupták, to je veľmi dobrý postreh, skús sa spýtať obyvateľov Západu, či je pre nich prioritné 

kúpalisko alebo parkovanie, a zamysli sa, ako chceme robiť rezidentské parkovanie, keď tie autá 

nemajú kde parkovať. 

 

Mgr. Staníková 

Ja chcem len doplniť to, že keď si zoberiete, že koľko je tam detí na sídlisku Západ a v CMZ Západ, 

tak aspoň počas prázdnin budú tie deti mať kde ísť a nebudú zavreté v tých panelákoch. Keď bol 



tento materiál v komisii FMaP, jasne sme sa dohodli, že akonáhle sa dohodneme na tom, aký bazén 

tam ideme stavať, tak sa začne robiť PD aj na tento ďalší krok. V tom nám nikto nebráni, len už 

začnime niečo robiť pre tých obyvateľov. 

 

Ing. Stehlík 

Musím povedať, že sa urobil veľký krok v tom, že sa kúpil pozemok, lebo doteraz sme mohli len 

o tom rozprávať, čo by sme radi postavili, ale nevedeli sme v podstate kde. Už pri tej kúpe sa 

zdôvodňovalo, že by sme tam chceli vybudovať nejaké  športovo - relaxačné centrum, kde by malo 

byť kúpalisko, plaváreň a iné športoviská. A ja nechcem do nikoho rýpať, lebo mne sa páči tiež  

návrh pána Vasila, lebo ten bazén sa aj mne zdal ako hotelový bazénik, ale potom, keď sme sa o tom 

bavili, vyvstalo,  že to je to minimum, pod ktoré by sme nemali klesnúť a ani neklesneme, a nič tomu 

nebráni, aby to bolo väčšie. Architekt, ktorý to dostane ako úlohu,  to buď nakreslí väčšie,  alebo sa 

to bude v rámci etáp zväčšovať, a na to je tá UŠ, ktorá je už mimochodom v rozpočte, aby 

napovedala, aké veľké to má byť a ktorá bude prerokovaná vo všetkých komisiách. My teraz 

nemáme o čom v komisiách rokovať, lebo to, čo máme nakreslené, je len taký náčrt, aby niektorí 

poslanci nepovedali, že ideme kupovať pozemok a nevieme na čo, a tak sme pripravili náčrt, na 

základe ktorého si vieme predstaviť, čo tam do toho priestoru všetko vojde. Sami viete, že sa 2,5 

roka hádame o to, či má byť plaváreň s 25 m alebo 50 m bazénom, a verte tomu, že by sme sa ešte 

rok hádali. A tak je jasné, že by sme mali robiť to, v čom by problém nemal byť a ja som stále 

v dobrej viere myslel, že to bude letné kúpalisko. Dlhodobo sme kritizovaní, že sa nestaráme 

o Neresnicu, že je zdevastovaná a z môjho pohľadu každé euro, ktoré sa do toho investuje, sú 

vyhodené peniaze. V minulosti sa urobila chyba, že sa Neresnica navrhla na takom nešťastnom 

mieste, lebo je to studená dolina a s tým nespravíme nič. Nie sú tam ani vysporiadané pozemky, za 

ktoré sme boli istým spôsobom vydieraní. Okrem toho je to zastaraný koncept, lebo dnes sa už 

nestavajú kúpaliská s jedným obrovským bazénom o rozlohe 50m x 33m, lebo dnes je to smerované 

skôr k zážitku a plávanie nie je ten priamy účel a to kúpalisko bude pre celé mesto, nielen pre 

sídlisko Západ, lebo dostupnosť je ideálna, keď to porovnám s Neresnicou, kde nechodí ani MHD. 

Územie bude navrhované tak, aby sa v tom priestore čo najviac zachovala zeleň, a ak niekto 

nesúhlasí s týmto návrhom, tak to musia byť nejaké iné dôvody. A ak sa v tomto neposunieme, tak 

do konca volebného obdobia  tu budeme len rozprávať, ako by sme chceli 50 m bazén.  

 

M.Snopko 

Pán viceprimátor, pekne si to povedal, ale musím ti povedať, že je to divná kúpa. Prečo sme pre 

tento zámer nevyužili pozemok na Rákoši alebo na Zlatom potoku a veľmi ma zaujíma, komu patria 

pozemky medzi Štúrovou ul. a záujmovými pozemkami, ktoré sme na Barinách kúpili a o ktorých 

hovoríme. 

 

Ing. Stehlík 

Pán poslanec, ty veľmi dobre vieš, komu patria tie pozemky. Chceš túto diskusiu uberať iným 

smerom, ale môžeš aj toto riešiť. My sme navrhovali toto územie preto, aby výstavbu realizovalo 

mesto na vlastných pozemkoch a bez súkromného investora. Môžeme sa baviť o vhodnosti iných 

pozemkov, ale to nech povie pán architekt. Je tu nejaká koncepcia rozvoja mesta a či by boli na 

kúpalisko vhodné  pozemky na Rákoši ja neviem, ale si myslím, že lepšia poloha, ako je Západ, sa 



ťažko nájde, ale to je otázka názoru.  A prečo neriešime parkovanie? Ja si myslím, že tento spôsob 

riešenia tohto územia veľmi pomôže Západu, pretože dnes je tam len navrhované státie na 

povrchu,to nebráni tomu, aby sa tam v budúcnosti nepostavili parkovacie domy, to všetko bude 

riešiť štúdia, ktorá bude nasledovať potom, a tých možností je tam viac. 

 

Ing. Košík, PhD. 

Najväčšie sídlisko je Sekier a toto riešenie možno pomôže obyvateľom Západu, ale určite ten 

problém nevyrieši, lebo sú tam iné možnosti na vyriešenie statickej dopravy. Ja sa musím spýtať, že 

komu patrí pozemok medzi ul. Štúrovou a pozemkom pre kúpalisko? Lebo tadiaľ asi bude viesť 

prístupová cesta  a zostal som zaskočený, že ja to neviem. 

 

M.Snopko 

Ja som tiež chcel vedieť, že komu tie pozemky patria. 

 

Ing. Bella 

My kvôli zisteniu, kto je susedom našich pozemkov, spochybníme ten náš projekt. Kde to spejeme ? 

My si urobme svoju koncepciu a poďme jednať so susednými vlastníkmi, aby sme z toho územia 

získali pre našich občanov ešte viac. Veď  my nemôžeme kvôli vlastníkovi susedného pozemku 

spochybniť tie investície? Využime túto príležitosť spolu, lebo tu  naozaj máme robiť veci pre ľudí 

a nie sa k tomu stavať tak, že ak tam bude sused xy,  tak my to nebudeme robiť.   

 

Ing. Košík, PhD. 

Pán kolega, ak nemáš súhlas od suseda zo susedného pozemku, tak ti nemusí dovoliť ani stavať 

a preto, keď sa pýtam, kto vlastní priľahlý pozemok, môže mi byť normálne odpovedané. 

 

Ing. Lupták 

Táto diskusia už skĺzla niekde inde, ako čo ideme robiť v tom území a nedá mi nezareagovať na 

kolegu Snopka, lebo riešenie rezidentského parkovania je iný problém, ako riešenie nejakej 

oddychovej zóny, ktorú momentálne riešime. K tomu sa môžeme podebatovať inokedy, lebo tie 

možnosti parkovania na Západe, boli  tu dnes vymenované aspoň tri krát, a to parkovací dom, ďalšie 

nové plochy a pod. Do budúcna je tento problém otvorený a bude sa riešiť, takže nevidím problém, 

prečo by sme mali riešiť parkovanie v rámci tejto štúdie, ktorá sa zaoberá úplne niečím iným. 

 

Ing.Stehlík 

Keďže ten pozemok nemá priamu dostupnosť na Štúrovú ulicu, tak tam musí dôjsť k nejakým 

majetkovoprávnym vyrovnaniam. Jedná sa o pozemky, ktoré bude treba buď zamieňať, alebo 

kupovať ešte pod cestu, ale to nie sú veľké pozemky. Prvá parcela je firmy G B R  s. r.o., s ktorou sme 

už začali jednať s tým, že oni pozemok pod komunikáciu dajú bezplatne. Na druhom pozemku sú 

traja vlastníci a z nich sú dvaja ochotní sa dohodnúť zámenou a jeden nie, čo bude dosť 

komplikované. Tie ďalšie dva malé pozemočky sú už mestské a z nich by sme časť ponúkli tým 

vlastníkom na zámenu. Čo sa týka tých ďalších vlastníkov, tak ja detailne ani neviem, len to, že 

nejakých vlastníkov tam zastupuje JUDr. Kracina, že sú tam pozemky, ktoré vlastní IDEA Invest s.r.o., 



pani Haríková a spol. a tých vlastníkov je tam ďaleko viac. A ak to niekto chce takto detailne vedieť, 

tak nech si to pozrie doma na mape. 

 

Ing. arch. Kašša 

Touto UŠ budeme riešiť vlastne len časť územia Barín. Bolo to tak povedané a odprezentované 

v komisii výstavby a ÚR, že obmedzíme nejakých rozvoj súvisiacich území, ktorá k tomu nemala 

pripomienku. Pre nás sú funkčným celkom územia tie územia, ktoré rozdeľuje komunikácia a tie 

z hľadiska dopravy po Štúrovej ulici nemôžu byť situované inde. Jedná sa o zbernú komunikáciu 

a máme vedomosť z DI, z územného plánu, že najvhodnejšie dopravné pripojenie je prebudovať 

tieto križovatky v tvare T na priesečné, čo znamená, že vstupy do územia sú jasne zadefinované 

a tým pádom v tejto štúdii sme už aj smerovanie komunikácie prispôsobili tvaru pozemku 

a vlastníckym vzťahom. Všetky tieto plochy, ktoré sú rozvojové z pohľadu ÚPN tým, že sa 

nachádzajú za prístupovou komunikáciou a za komunikačným systémom, s prevádzkou týchto 

areálov bezprostredne nesúvisia. Na otázku, že prečo skôr budovať parkovisko ako kúpalisko, 

odpoviem, že základný výpočet, ktorý je pre akékoľvek zariadenie občianskej vybavenosti, bez 

zohľadnenia koeficientov,  taký, že zhruba na 4 návštevníkov je jedno auto a keď som to prepočítal, 

tak kapacita toho kúpaliska je 1250 návštevníkov a preto je potrebné odhadom okolo 300 

parkovacích miest. Ja si myslím, že je to dosť veľká parkovacia plocha, keďže sa jedná o prevádzku, 

ktorá bude mať určité otváracie hodiny, aby sa to parkovisko využívalo pre potreby obyvateľom 

sídliska ako záchytné. Podľa mňa to bude len vec organizácie toho parkoviska, tak ako sa zavádzala 

organizácia na sídlisku Západ Tepličky. Obdobne je to pri parkovaní na zimnom štadióne, ktoré tiež 

podľa STN a vyhlášky potrebuje veľké parkovacie miesta, ktoré zívajú prázdnotou v čase, keď sa tam  

nekonajú hokejové zápasy, čiže je vhodné to parkovisko mimo otváracích hodín kúpaliska a plavárne 

využívať aj ako záchytné parkovisko pre sídlisko Západ Tepličky a ako som už povedal, bude to vec 

organizácie dopravy na tých parkoviskách. A ešte sa vyjadrím k tomu hotelovému bazéniku, že my 

sme si tých 750 m3 nevymysleli, a je to zdôvodnené aj v tej dôvodovej správe, vychádzame 

z urbanistických ukazovateľov, ktoré sú zverejnené na stránke MŽP SR, že na mesto zo 40 000 

obyvateľmi pripadá minimálna výmera vodnej plochy 1050 m3 a my tu máme 750 m3. Zohľadňujeme 

v tom skutočnosť, že to nebude jediná vodná plocha, lebo vieme, že na sídlisku Sekier je 

vybudované letné kúpalisko Orlík a dokonca si myslím, že to rozvrstvenie v rámci organizmu mesta,  

že to kúpalisko bude na opačnej strane, je veľmi príhodné, lebo obyvatelia Sekiera môžu chodiť na 

Orlík a obyvatelia z ostatných častí mesta môžu chodiť na toto kúpalisko. Keď spočítame výmeru  

všetkej vodnej plochy, tak to bude presahovať tých 1050 m3 a ďalej sme to preberali aj v súlade 

s vyhláškou, že  pri výmere 750 m3 pripadajú na jedného kúpajúceho sa návštevníka 3 m2  v bazéne 

a teda okamžitá návštevnosť tohto kúpaliska je 1250 návštevníkov. Neresnica v uplynulých rokoch 

v najteplejších dňoch dosahovala maximálnu návštevnosť okolo 800 návštevníkov, a to je tiež 

ukazovateľ, ktorý hovorí o tom, aby sme sa na začiatku správali hospodárne a aby sme veľkosť tej 

vodnej plochy  prispôsobili a nepredimenzovali ju. Ten areál zodpovedá  výmerou výmere Neresnice 

a ja súhlasím s tou pripomienkou, ktorú povedal pán Vasil, lebo v rámci tej štúdie sa dá ten areál 

dobudovať. Už aj v tej štúdii  je možné nakresliť aj ďalšie bazény, ale pri tomto by som navrhoval 

práve tú etapovitosť, lebo tie oddychové plochy sú v súčasnosti predimenzované, oproti tej vyhláške 

MZ SR č. 308/2012, čiže je možné do toho areálu doprojektovať aj v súčasnosti ďalšie bazény, ako 

ďalšiu etapu vývoja budovania kúpaliska. Toto je najideálnejšia poloha z pohľadu konfigurácie 



terénu, lebo je ten terén rovinatý a samotnej dopravnej dostupnosti, lebo je tam zastávka MHD. Je 

najbližšie z obytného súboru Západ Tepličky, z centra mesta a dokonca aj pre mimo mestských 

návštevníkov tým, že je v blízkosti cesta 1/66. V lokalite Rákoš je tá dopravná situácia oveľa 

náročnejšia ako v tejto časti územia. 

 

Ing. Bella 

Ja by som chcel reagovať na všetkých predrečníkov, ktorí majú úprimnú snahu nám pomôcť riešiť 

problém parkovania na sídlisku Zvolen Západ, ja si naozaj tú ich úprimnú snahu vážim a  beriem, že 

keď nabudúce budeme do rozpočtu potrebovať zahrnúť prostriedky na výstavbu parkovacieho 

domu na našom sídlisku, tak to podporia aj vtedy, a nielen teraz, keď sa o tom len rozpráva. 

 

M.Snopko 

Pán viceprimátor, vidím, že do tohto temna vlastníctva sporných pozemkov budeme asi musieť 

vniesť svetlo, a pre informovanosť občanov asi aj v médiách. 

 

Ing. Košík, PhD. 

Ako pozerám, tak je tam 19 spoluvlastníkov, je tam jedna väčšia parcela pod Štúrovou ulicou 

a druhá, ešte taká väčšia, kde je vlastník IDEA Invest s.r.o. My  ale nemáme nič prerokované a čo 

ďalej? Kúpil sa pozemok, zalepili sme ľudom oči, veď toto je nepremyslené. Bude to zase ako 

s parkom Ľ. Štúra, a s týmto sa nedá súhlasiť. 

 

Ing. Stehlík 

Pán poslanec, ja som Ťa aj pochválil na tom spoločnom stretnutí, že si prišiel a bol si otvorený v tom, 

že ty s tým nebudeš súhlasiť, čo je úplne jasné, keď si si ani nevypočul naše argumenty, ale čo sa 

týka rozplietania majetkových pomerov, zabudol som predsa len na jedných vlastníkov, a  to je SPF, 

s ktorým už rokujeme, a to tiež nebude jednoduché. Žiaľ, my nevieme, s kým rokovať, bez toho, aby 

boli pozemky zamerané, kadiaľ bude cesta viesť a na to potrebujeme tú štúdiu, aby sme mohli niečo 

začať robiť, lebo čo sme doteraz mohli robiť, bolo neoficiálne. 

 

Ing. arch. Kašša 

Tie komunikácie sú naplánované ako verejnoprospešné stavby, a ak to nebudeme môcť odkúpiť, tak 

je tam aj inštitút vyvlastnenia za trhovú cenu. 

 

p.Hruška - občan 

Mňa prekvapilo viacero vecí, o ktorých som chcel hovoriť a pán Vasil povedal to najdôležitejšie, 

a ten, kto si to prečítal, tak sa aj veľa dozvedel, že existujú nejaké štandardy vybavenosti obce a to je 

ten dôvod, prečo musíme urobiť kúpalisko. Zároveň je tu uvedené, že 2 roky bude zatvorená 

Neresnica, takže otázka neznie, či áno, alebo nie. Čo sa mi naozaj nepáči, je to, ako je zdôvodnená 

veľkosť kúpaliska, pretože tie štandardy minimálnej vybavenosti hovoria o tom, aká má byť vodná 

plocha  v meste a ja tu čítam, že Orlík, vodná nádrž Môťová a Aqapark Kováčová, čo nie je dobre. Je 

tu uvedené, že kapacita Neresnice bola 800 ľudí, ale asi len vtedy, keď sa predalo parkovisko, lebo 

boli aj letá, kedy tam bolo aj 2000 ľudí. Odznelo tu veľa poloprávd a to, čo tu teraz odhlasujete, 

bude záväzné, pokiaľ tam nedáte, že to bude to minimum. Zámer je správny, len návrh je nesprávny. 



 

p.Pinka-občan 

Ja sa čudujem, čo sa tu deje a hlavne  tomu, čo pán architekt povedal, že v prípade problematických 

pozemkov nového zámeru je možné použiť inštitút vyvlastnenia. Ja sa spytujem, že ako je možné, že 

teraz riešime nový projekt na kúpalisko? Na Neresnici máme 4 bazény s tobogánom a tu máme vo 

výhľade jeden bazénik,  a aj to neviem kedy. Poďme doriešiť najprv to, čo máme rozostavané  a o čo 

je nepostarané. A nech nikto nehovorí, že Neresnica je zlá poloha, lebo ja som tam vyrastal. Naozaj 

tam bola návštevnosť aj 2000 ľudí, stáli tam rady pri bufetových stánkoch, hrali sme volejbal, tenis 

a kolky, a teraz je z toho čo?  Prečo sme nevedeli 25 rokov využiť ten inštitút vyvlastnenia, keď sme 

ušetrili toľké milióny a nevieme dať pár stotisíc o postaranie sa o svoj majetok.  

 

občan 

Máme takú FB skupinu Zvolen, je tam okolo 6 000 ľudí a bola tam anketa, čo si ľudia myslia o tom, 

akej veľkosti by malo byť to kúpalisko. Zúčastnilo sa toho nejakých 250 ľudí a  z toho 180 ľudí sa 

vyjadrilo, že to kúpalisko by malo byť väčšie ako terajšie. Týmto vnímam, že tá vec nie je tak jasne 

komunikovaná s ľuďmi v súlade s tým, aký vyjadrili názor, že by sa  nemalo odhlasovať niečo menšie, 

ako je Neresnica. Ja iba podotýkam, že tam len 2 bazény majú 1900 m2  a my tu ideme hlasovať o 

niečom, čo mám mať 750 m2. Aj keď to nie je záväzné, tak ak má ten náčrt slúžiť k niečomu 

ďalšiemu, z čoho sa bude vychádzať, tak na tom nemôžeme stavať. Nie je to projekt na rok, na  dva, 

ale na desiatky rokov a bolo by dobré sa pozrieť na vývoj takýchto projektov, lebo dnes sa stavajú 

biokúpaliská, ekologické kúpaliská, využívajú sa koreňové čističky a my tu chceme zas stavať niečo 

takým klasickým spôsobom. V návrhu nevidíme nič také, že by sme brali ohľad na nejaké ekologické 

štandardy a na to, ako sa tento trh vyvíja. Okrem toho by som sa chcel spýtať, že ako chceme 

rozvíjať CR, lebo na Neresnicu chodí veľa ľudí z priľahlých dedín, okres má 60 000 ľudí, čiže my 

nemôžeme vychádzať zo 40 000 ľudí a stavať niečo, čo je oveľa menšie, lebo s tým ľudia súhlasiť 

nebudú. A ak budete hlasovať za toto, tak ste proti tomu, čo ľudia chcú.  

 

Ing. Košík, PhD. 

Ďakujem všetkým, ktorí to povedali od srdca a so zdravým úsudkom. Ja poviem, že pre mňa je 

posvätná petícia, lebo pán Futák tu vystúpil minulý rok na záchranu kúpaliska Neresnica a  toto bude 

v plnej miere rešpektovať. 

 

Ing. Niščáková 

Ja by som len chcela pripomenúť, že my dnes neschvaľujeme presný konkrétny projekt kúpaliska, 

ale zámer, ktorý tu bol predložený, že si chceme dať vypracovať projekt a na to to potrebujeme mať 

schválené. A tam sa potom budeme rozhodovať, kto nám akú štúdiu predloží a čo nám tam všetko 

navrhne. My tam môžeme mať aj druhú Tatralandiu, ak sa nám to bude páčiť a budeme mať na to 

peniaze. 

 

Ing. Šufliarsky 

My dnes neriešime Neresnicu, to nie je v bode programu, my riešime niečo iné, len sa tu niekto bojí, 

že Neresnica bude nejako postihnutá a potom konkurenčne upadne. Kladiem si otázku, aká je 

výhoda Neresnice pre občanov v súčasnej dobe? Lebo okrem spomienok a nostalgie žiadna, lebo 



tam sa to nedá rozvíjať, nič ďalej stavať a je tam už aj zlý prístup. My chceme vybudovať niečo 

novšie, moderné, v krásnej lokalite, do ktorej sme už investovali 1,2 mil. € a teraz to máme riešiť, 

takže urobíme štúdiu a potom si sadneme a budeme sa znovu o tom rozprávať, ale poďme to 

odhlasovať, nech sa už konečne začne robiť. 

 

Ing. Lupták 

Ja si myslím, že kto chcel počuť, tak počul a kto chcel povedať, tak povedal a preto dávam návrh na 

ukončenie diskusie. 

 

Ing. Košík, PhD. 

Tie možnosti na Neresnici sú, lebo v tej východnej časti sa dá urobiť amfiteáter. Je to obrovská lúka, 

čiže to by bolo využitie aj za chladnejšieho počasia, a to hovorím len o jednej z mnohých. 

 

  Viac pripomienok k predloženému materiálu nebolo a Ing. Balkovičová, primátorka mesta, dala 

  hlasovať o poslaneckom návrhu Ing. Luptáka na ukončenie diskusie k tomuto bodu.  

 

Pred hlasovaním sa prezentovalo 23 poslancov 

Za návrh hlasovalo 21 poslancov  

Hlasovania sa zdržali 2 poslanci 

Na základe hlasovania poslanecký návrh Ing. Luptáka na ukončenie diskusie bol prijatý  

 

a ďalej sa hlasovalo o návrhu  Róberta Vasila na zmenu uznesenia  v časti a) v znení : Mestské zastupiteľstvo 

vo Zvolene schvaľuje návrh funkčného využitia a priestorového usporiadania pozemkov v lokalite 

 Zvolen - Bariny  minimálne v rozsahu podmienok a parametrov definovaných v dôvodovej správe. 

 

Pred hlasovaním sa prezentovalo 23 poslancov 

Za návrh hlasovalo 20 poslancov  

Hlasovania sa zdržali 2 poslanci 

 

Návrh Róberta Vasila bol prijatý a ďalej sa hlasovalo o pozmeňovacom návrhu Mateja Snopka  v časti c) 

v znení: v najbližšej aktualizácii rozpočtu mesta Zvolen, žiada vyčleniť finančné prostriedky na projektovú 

dokumentáciu predovšetkým záchytného parkoviska pre Zvolen - Západ, bežeckú dráhu, štadión Elán a 50 

m plavecký bazén. 

 

Pred hlasovaním sa prezentovalo 23 poslancov 

Za návrh hlasovalo 7 poslancov  

Proti hlasovalo 10 poslancov  

Hlasovania sa zdržalo 6 poslancov  

 Pozmeňujúci návrh Mateja Snopka nebol prijatý a následne sa hlasovalo o pôvodne predloženom  

  návrhu v zmysle schválenej úpravy v časti a).  

 

Pred hlasovaním sa prezentovalo 23 poslancov  

Za návrh hlasovalo 18 poslancov  



Hlasovania sa zdržalo 6 poslancov  

 

 Uznesenie č. 42/2017 

 Mestské zastupiteľstvo vo Zvolene  

a) s c h v a ľ u j e  

návrh funkčného využitia a priestorového usporiadania pozemkov v lokalite Zvolen - Bariny  

minimálne v rozsahu podmienok a parametrov definovaných v dôvodovej správe. 

 

b) s ú h l a s í   

s obstaraním urbanistickej štúdie, zmien a doplnkov územného plánu lokality Zvolen Západ – 

Bariny. 

 

c) ž i a d a  

v najbližšej aktualizácii rozpočtu mesta Zvolen vyčleniť finančné prostriedky na projektovú 

dokumentáciu letného kúpaliska v lokalite Bariny. 

 

M.Snopko 

Ešte sa vrátim k situácii na Barinách a na Západe a poprosím odpovede na dané otázky :  

- Prečo sa má riešiť zmenou ÚPN len 70% toho územného celku, keď v prípade riešenia ÚPN Ing. 

Gostíkom bolo zo strany Krajského stavebného úradu vytknuté, že práve táto lokalita nebola 

riešená komplexne, a my sa zas, napriek tomu, pokúšame riešiť veci čiastočne 

- Prečo bolo vynechané zo strany ÚPN územie, ktorého spoluvlastníkmi sú ďalšie osoby, z ktorých 

pozemkov je jediná prístupová komunikácia pre zamýšľané objekty mesta, a to sa deje napriek 

tomu, že hlavný architekt mesta s komplexným riešením súhlasil. Dokonca navrhol, že toto 

územie, veľké asi 2 ha, bude slúžiť na IBV a v časti súbežnej s komunikáciou mali byť umiestnené 

bytovky, tak prečo sa teda tento celok od začiatku nerieši komplexne, hoci by to bolo rozumné 

a situácii na mieste by to pomohlo 

- Neslúži táto zmena ÚPN, a najmä riešenie komunikácií, pre účely sprístupnenia pozemkov 

pánovi Ing.Gostíkovi a jeho obchodnej spoločnosti? Ten má v územnom rozhodnutí stanovenú 

povinnosť vybudovať komunikáciu z križovatky od Novozámockej a Štúrovej a k tomuto žiadam 

podrobné informácie  

- Prečo máme zas schvaľovať úplné nové riešenie na sprístupnenie územia budúceho nového 

všešportového areálu práve so slepými ulicami, keď v minulosti bolo prízvukované, že toto 

územie musí byť zokruhované, aby bolo ľahko prejazdné, a nie slepé, ako v tomto riešení.  

- Na základe plánu revitalizácie sídliska Západ tam bol navrhovaný kruhový objazd, tak prečo to tu 

nie je tak riešené? A prečo nie sú tu ani riešené veľké parkovacie plochy, ako ste sľubovali a prečo 

mesto odmieta komunikovať s majiteľmi pozemkov, na ktorých má vzniknúť komunikácia slúžiaca 

pre potreby mesta. Nespráva sa teda vedenie klientelisticky? 

 

  Ing. Balkovičová 

  Vzhľadom na to, že poklesol počet poslancov pod uznášaniaschopnú hranicu, končím dnešné 

 rokovanie MsZ a ďakujem vám za účasť. 

 



Zasadanie MsZ zo dňa 25.9.2017, diskusia k bodu   9. Urbanistická štúdia Zvolen, západ – Bariny 

 

 

 

M.Snopko podal návrh, aby z programu rokovania bol stiahnutý bod č.9: UŠ Zvolen, západ – Bariny na  

dopracovanie, nakoľko je názoru, že to treba urobiť inak. 

 

PaedDr. Gálik 

Minule sme sa rozprávali o tom, že treba na tom Západe, na Barinách najskôr určiť, čo tam vlastne má 

byť, či tam bude 50m bazén, zakrytý alebo vonkajší, a teraz robíme nejakú PD za nejaké peniaze, ktoré 

dávame za niečo, čo nevieme, čo tam má byť, či tam bude bio kúpalisko alebo čo. Ja by som išiel takou 

cestou, že najskôr sa dohodnúť, čo tam má byť a potom dávajme peniaze na PD, lebo je to trochu 

naopak. Zdá sa mi, že vyhadzujeme peniaze za niečo, čo možno ani nebudeme potrebovať a nechcem 

spomínať iné projekty, ktoré tiež takto skončili. 

 

(diskusia v plnom  znení) 

     9. Urbanistická štúdia Zvolen, západ – Bariny 

 

Materiál predkladá Ing. arch. Peter Kašša, vedúci odboru ÚP. Písomné spracovanie je v prílohe 

zápisnice. 

 

D i s k u s i a : 

 

p. Marguš- občan 

Od konca mája, kedy som sa o tomto projekte dozvedel, sa snažím o to, aby mesto zobralo na 

vedomie to, že dnes sa už kúpaliská stavajú inak. Novým trendom sa stali biokúpaliská, a  bohužiaľ aj 

po niekoľkých stretnutiach na MsÚ sa nepodarilo  mesto presvedčiť, aby adekvátne preskúmalo túto 

alternatívu. Sami sme si vo vlastnom voľnom čase zisťovali argumenty pre aj proti stavbe 

biokúpaliska, oproti kúpalisku klasickému. Zistili sme nasledovné : obstarávacie náklady sú  približne 

na úrovni 1/3 oproti klasickému kúpalisku a prevádzkové náklady dokonca 1/8. Kúpalisko sa 

v zimných mesiacoch dá využiť ako klzisko. Mesto argumentovalo silne mineralizovanou vodou, 

slabým prítokom vody, že sa ľudia nemôžu krémovať a že sa usádzajú sedimenty rovnako veľkou 

časťou na koreňovú čističku. Na to, aby sme vedeli, či je voda nevhodná, potrebujeme hydrologický 

prieskum, kúpalisko nepotrebuje objemný prítok, lebo sa voda napúšťa raz a  potom sa pripúšťa len 

tá, ktorá sa odparí. A krémy ľudia používať môžu, lebo sedimenty sa usádzajú aj v klasickom bazéne 

a ako sa čistia v ňom, tak sa čistia aj v biokúpalisku. V Levoči majú vybudované studne a každý deň 

sa skontroluje teplota a tá voda sa buď vypustí alebo dopustí, nejde tam o výmenu celej vody. 

V Krtíši bol tento projekt realizovaný pred 7 rokmi a boli tam použité úplne iné technológie a vtedy 

sa ani zďaleka nevedelo o tom toľko, koľko sa vie dnes, že čistiaca časť nemusí byť vôbec taká veľká 

ako v Snine. Pri bazéne o veľkosti 1 100 m2, o ktorom staviteľ kúpalísk povedal, že také kúpaliská 

stavajú pre dediny, nie pre mestá, je to len 300 m2. Týmto chcem povedať, že argumenty mesta sú 

vo veľkej väčšine nepravdivé a preto sa pýtame, že pre koho mesto pracuje? Ak pracuje pre 

občanov, tak prečo poriadne nepreskúmalo túto alternatívu, keď je evidentné, že by ušetrilo 



niekoľko stoviek tisíc eur. Rovnako evidentné je, že takéto kúpalisko je pre zdravie ľudí oveľa lepšie 

a v neposlednom rade ide aj o prírodu. Preto žiadam, aby mesto s týmto projektom počkalo, kým 

nebude držať v rukách vypracovaný projekt biokúpaliska.  

 

PhDr. Mgr. Sližik, PhD. 

Myslím si, že asi nikoho neprekvapilo to, že som sa prihlásil do diskusie práve ja, vzhľadom k tomu, 

že moje meno, v rámci predkladania tohto bodu dnešného rokovania, bolo spomenuté niekoľko 

krát. K tomu sa ale vyjadrím na záver, najprv mi dovoľte úvodom môjho vystúpenia vyhlásiť, že môj 

postoj k celej tejto problematike je pozitívny a celkovo vítam deklaráciu vedenia mesta na zlepšenie 

športovo- rekreačnej infraštruktúry vo Zvolene, avšak pri preštudovaní si všetkých dostupných 

podkladov a skutočností, som dospel k záveru, že v takejto podobe by predložená UŠ nemala byť 

vôbec prerokovávaná na dnešnom MsZ, a už vôbec nie braná na vedomie ako záväzné 

východisko ňou vyvolanej potrebe zmeny územného plánu a východiskový materiál pre zadávanie 

vyhotovenia projektovej dokumentácie k jednotlivým stavbám, nakoľko bolo podľa môjho názoru 

zistených niekoľko porušení zákona a taktiež som ako poslanec presvedčený o opodstatnenosti 

viacerých pripomienok k predmetnej štúdii, ktoré neboli vedením mesta pri jej tvorbe vôbec 

akceptované v procese jej pripomienkovania.  

Súčasťou môjho vystúpenia je aj poslanecký návrh na uznesenie, ktorý uvediem na konci môjho 

vystúpenia. To, čo by som vám chcel povedať, som rozdelil do 3 častí. Prvá sa zaoberá legislatívnym 

rámcom, o ktorom si myslím, že bol porušený. Druhá časť je stanovisko, ktoré vychádza z logických 

a racionálnych potrieb mesta a jeho občanov a tretia je osobná, nakoľko sa tu o mne spomínalo ako 

o človeku, ktorý nebol prítomný na prerokovaní, a to by som chcel ozrejmiť, prečo sa tak nestalo. 

Poďme k objektívnym skutočnostiam, na základe ktorých si myslím, že táto UŠ by dnes na tomto 

MsZ nemala byť prerokovávaná.  

Mám za to, že pri spracovaní UŠ Bariny došlo k porušeniu § 22 – „Návrh územnoplánovacej 

dokumentácie“ Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. Pretože 

neboli riadne prerokované všetky pripomienky a relevantné odborné stanoviská,  čo viem aj 

objektívne doložiť. 

Taktiež mám za to, že výsledky prerokovania ostatných pripomienok a stanovísk neboli zaslané 

poslancom MsZ tak, ako to ukladá zákon v zmysle § 24 – „Podklady na schvaľovanie 

územnoplánovacej dokumentácie“ Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku.  

V urbanistickej štúdii sa nachádzajú prvky, ktoré sú v rozpore s právnymi a technickými predpismi. 

Jedná sa napr. o štúdiou navrhovanú križovatku medzi navrhovanými objektmi B2 a B3, ktorá je 

v rozpore s Tabuľkou 2 – Charakteristika funkčných tried MK A až C STN 73 6110, čo potvrdil aj ODI 

vo Zvolene vo svojom vyjadrení zo dňa 7.9.2017, o ktoré sme požiadali, pričom „výnimka“ 

ministerstva dopravy SR, na ktorú sa predkladateľ odvoláva, bola vydaná v rámci územného 

rozhodnutia pre spoločnosť Idea Invest za účelom realizácie projektu „Legends Areny“, a nie pre 

potreby mesta Zvolen a riešenia danej lokality predloženou urbanistickou štúdiou. Platnosť 

predmetného územného rozhodnutia pre Idea Invest skončila v roku 2016. 

Navrhované parkovacie miesta sú v rozpore s STN 73 6110, čo sa týka celkového 

poddimenzovania parkovacích miest, čo taktiež potvrdil ODI vo svojom vyjadrení zo dňa 7.9.2017, 

čím bola potvrdená oprávnenosť námietky viacerých osôb a poslancov, ktorí riadne zaslali 



písomne mestu svoje pripomienky k UŠ a poukázali v nich na túto skutočnosť. Na základe verejne 

proklamovaných vyjadrení hlavných predstaviteľov mesta, v ktorých bol prezentovaný názor, že 

navrhovaným riešením zástavby daného územia v jej prvej etape chce riešiť problémy statickej 

dopravy – zvýšením parkovacích miest aj na sídlisku Západ, pričom tento zámer je zjavne 

v rozpore s navrhovanou štúdiou a práve naopak vytvára oprávnenú obavu so zväčšením 

problémov s parkovaním v tejto lokalite pri objektívnom zahustení dopravy, ak dôjde ku 

komplexnému zastavaniu celého územia tak, ako to navrhuje UŠ. Pričom samotný výpočet 

potrebných parkovacích miest, ktorý bol použitý v predloženej UŠ, bol realizovaný podľa môjho 

názoru nesprávne a zavádzajúco, nakoľko: napr. Bloky B1-B4 sú podľa textovej časti uvádzané ako 

polyfunkčné bloky: jedno nadzemné podlažia /1NP/ – občianska vybavenosť a 2-6 NP- byty, pričom 

takto špecifikované stavby nezodpovedajú zatriedeniu stavieb podľa stavebného zákona ako 

polyfunkčné objekty, nakoľko sa jedná jednoznačne o bytové domy.  

Len jednoduchý príklad: v blokoch B1 – B4 je navrhnutých 250 bytových jednotiek bez  určenia 

štruktúry, čo pri predpoklade 1,5 parkovacieho miesta na 1 byt vyžaduje 375 parkovacích miest, 

pričom v tomto počte nie sú zohľadnené potreby na statickú dopravu navrhovanej občianskej 

vybavenosti. Mám za to, že ak bude v danej lokalite zrealizovaná výstavba všetkých navrhovaných 

stavieb (ako plaváreň, kúpalisko, atletický štadión, bytové domy, občianska vybavenosť, atď.), 

uvedených v UŠ, bude potreba parkovacích miest oveľa väčšia ako uvádza štúdia. 

ODI zároveň potvrdil, že štúdiou riešená križovatka medzi navrhovanými objektmi B4 a C1 bude 

vytvárať kolízne body. 

Predložená urbanistická štúdia nedodržala vlastné vymedzenie riešeného územia, pretože ako sa 

v nej uvádza na str. 2 v bode A.2, že „vymedzenie územia je z východnej a západnej strany 

vymedzené navrhovanými zokruhovanými trasami v zmysle platného ÚPN mesta Zvolen, v predĺžení 

Novozámockej a Tulskej ulice, čo však nie je pravda a štúdiou toto nebolo dodržané. V koncepcii 

dopravného zabezpečenia daného územia platný územný plán mesta uvažuje s hlavnou dopravnou 

kostrou zokruhovanou a napojenou na jestvujúci dopravný systém mesta, ktorý je logický, 

zabezpečuje základnú dopravnú obsluhu celého územia a súčasne má strategický význam napr. pri 

mimoriadnych udalostiach (únik, evakuácia a pod.), pričom v urbanistickej štúdii to nie je 

rešpektované. Na túto skutočnosť osobne upozornil aj zástupca ODI pri prezentácii UŠ na 

spoločnom stretnutí odborných komisií MsZ dňa 8.8.2017, pričom táto pripomienka nebola v UŠ 

zohľadnená a dokonca nebola ani uvedená v oficiálnom zápise z tohto rokovania. 

ODI vo Zvolene vo svojom stanovisku zo dňa 7.9.2017 vyjadruje svoj nesúhlasný postoj k takto 

riešenej dopravnej situácii formou „slepých ulíc“ v danej lokalite, pričom v predloženom návrhu 

UŠ sa nekorektne uvádza, že boli oslovené všetky orgány štátnej správy, vrátane dopravy a  ich 

vyjadrenia sú súčasťou UŠ, čo sa nezhoduje s reálnym stavom veci a má vzbudzovať dojem, že tak, 

ako je riešenie dopravnej situácie navrhované v UŠ, je v poriadku. 

Mám za to, že Urbanistická štúdia bola vypracovaná v rozpore ustanovením § 1 – „Ciele 

územného plánovania“ Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, 

nakoľko územie je riešené nekomplexne, čo okrem iného potvrdzuje aj už spomínané vyjadrenie ODI 

Zvolen zo dňa 7.9.2017, pretože štúdia má zohľadňovať všetky aspekty s dopravným pripojením 

celého územia. Aj v predkladanom návrhu sa uvádza, že spracovanie UŠ bolo zrealizované v súlade 

s platnými predpismi a že boli oslovené všetky orgány štátnej správy a ich vyjadrenia sú súčasťou 

UŠ, pričom si vedenie mesta samo zvolilo deklaratívne postup prípravy, spracovania a schvaľovania 



tejto urbanistickej štúdie, ako by sa jednalo o územno-plánovaciu dokumentáciu a teda mám za to, 

že malo tak aj postupovať, čo sa tak ale nestalo. Preto pri príprave zadania a návrhu UŠ došlo 

k porušeniu zákona, nakoľko k prípravným prácam na štúdii neboli v zmysle  §19 b – Prípravné 

práce, ods. 4 Zákona č. 50/1976 Zb., prizvané orgány štátnej správy, právnické osoby a fyzické 

osoby, ktoré sa podieľajú na využívaní územia, napriek tomu, že to bolo vedením mesta verejne 

deklarované v čase, keď sa táto štúdia pripravovala. V zmysle § 20 – „Zadanie“, ods. 2 Zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, toto zadanie nebolo dohodnuté 

s dotknutými orgánmi a taktiež návrh urbanistickej štúdie nebol v zmysle § 22 ods. 4 Zákona č. 

50/1976 Zb. dohodnutý s dotknutými orgánmi. Toľko citácie a fakty týkajúce sa môjho postoja 

k porušovaniu zákona pri predkladaní tejto UŠ.  

K tej druhej časti mi teraz dovoľte vyjadriť pár logických skutočností, na základe reálnych potrieb 

mesta a občanov.  

Vyjadrujem verejný nesúhlas s navrhovanou etapizáciou plánovanej výstavby v tejto lokalite tak, 

ako to navrhuje UŠ, teda, že najprv by mala byť realizovaná výstavba kúpaliska a až potom mestskej 

plavárne. Ja mám za to, že mestskú plaváreň je potrebné bezodkladne riešiť, bez ohľadu na jej 

lokalizáciu a taktiež nesúhlasím s tvrdením, že UŠ nie je „záväzným dokumentom,“ nakoľko na 

základe nej sa následne bude vychádzať pri návrhu zmien Územného plánu a taktiež pri zadávaní 

vyhotovenia projektovej dokumentácie k jednotlivým stavbám. Mesto týmto vlastne dostane do rúk 

oprávnený mechanizmus, na základe ktorého môže zadávať projekty  pre jednotlivé stavby podľa 

etapizácie tak, ako je tam navrhnutá. Nesúhlasím preto s tvrdením predkladateľa, že etapizácia nie 

je z tohto pohľadu dôležitá. 

Mesto Zvolen kúpou predmetných pozemkov na Barinách, taktiež ako aj zhotoviteľ predloženej UŠ, 

vystupuje ako hlavný investor tohto veľmi rozsiahleho projektu, pričom táto štúdia, jej celkový 

koncept, jej etapovitosť, ako aj samotný predpoklad komplexnej realizácie nemá žiaden objektívny 

ekonomický podklad realizovateľnosti. Vedenie mesta ku dnešnému dňu nepredložilo na základe 

požiadavky poslanca L. Čierneho predpokladaný rozpočet a odhadované prevádzkové náklady tohto 

projektu. Preto vo svojom návrhu na uznesenie v bode c) navrhujem, na základe tak podrobne 

spracovanej UŠ, spracovať aj štúdiu jej realizovateľnosti podľa uvedených etáp v jej plnom rozsahu 

navrhovaných objektov, aby sme my, poslanci, ale aj občania mesta, mali možnosť si vytvoriť 

predstavu finančnej náročnosti celého projektu. Je na mieste v tejto súvislosti, pri tak rozsiahlej 

investícii, ktorá ovplyvní fungovanie nášho mesta na veľmi dlhé obdobie dopredu, pripustiť viacero 

logických, možno atraktívnejších, no najmä lacnejších variant a alternatív, napr. výstavbou 

kúpaliska, ktoré aj na základe vyjadrení viacerých občanov môže mať úplne inú podobu, ako je to 

navrhnuté vedením mesta v predloženej UŠ, napr. formou už spomínaného biokúpaliska. 

Nezahadzujme túto variantu len preto, že v rámci pripomienkového konania bolo na ňu 

odpovedané  predkladateľom dvomi vetami.  Myslím si, že je to nekorektné, a ak tu hovoríme 

o investícii rádovo za stá tisíce, ba až milióny eur, tak to minimálne stojí za to, to prerokovať a aspoň 

to zvážiť.    

Informácie o finančnej náročnosti a predpokladanom rozpočte sú nevyhnutným podkladom pre 

každého z nás, aby sme sa mohli objektívne rozhodnúť, či na takýto projekt naše mesto bude reálne 

mať financie, a či vôbec, a tiež, do kedy sme schopní tento projekt zrealizovať ako celok, nie len jeho 

1.etapu. Je nepochybné, že na vizualizáciách je tento projekt nádherný a vzbudzuje potešenie z vízie 

krajšej budúcnosti, no nik z nás v tejto chvíli nedokáže objektívne povedať, že jeho výstavba je 



naozaj pre naše mesto reálna. Zohľadňujúc ďalšie vážne a objektívne fakty, že mesto stále 

nedisponuje podrobným a uceleným hydrogeologickým prieskumom, ktorý zásadne ovplyvní cenu 

stavieb v tejto lokalite, taktiež skutočnosť, že mesto by sa malo v zmysle zákona o obecnom zriadení 

starať prioritne o svoj už existujúci majetok, napr. plaváreň, kúpalisko Neresnica, zimný štadión, 

mestský hotel a pod,. a až následne zodpovedne realizovať rozvojové projekty takéhoto rozsahu. 

Dovolím si reagovať aj na argument, ktorý tu bol spomenutý predkladateľom, že 8.8. 2017 bola táto 

UŠ prerokovaná súbežne vo všetkých komisiách MsZ. Ja sa preto chcem spýtať, že ako znie 

uznesenia z komisie mládeže a športu, a kto a akým spôsobom za ňu hlasoval, keď tvrdíte, že to bolo 

prerokované vo všetkých komisiách a že k tomu máme nejaké stanovisko, ale ja, ako predseda, 

o takomto stanovisku neviem, a ak takýmto stanoviskom vedenie mesta disponuje, žiadam, aby ho 

predložilo.  

A vyjadrím sa aj k tej tretej časti, prečo som sa na prerokovaní štúdie nezúčastnil. Dňa 12.9.2017 

som si na pošte prevzal doporučený list s pozvánkou na prerokovanie UŠ Bariny, ktorá sa mala konať 

6.9.2017 na MÚ Zvolen, na ktorej som sa vzhľadom na časový nesúlad nemohol objektívne 

zúčastniť. V danej pozvánke bolo uvedené, že ak sa nemôžem stretnutia zúčastniť, mal by som sa 

telefonicky kontaktovať na uvedené tel. čísla, čo som aj urobil, no neúspešne. Dňa 19.9.2017 som si 

na pošte Zvolen 3 prevzal ďalší doporučený list s vašou pozvánkou na opätovné prerokovanie 

mojich pripomienok k UŠ Bariny, ktoré sa malo konať na pôde MÚ Zvolen dňa 18.9.2017, ktorého 

som sa opätovne z rovnakých dôvodov nemohol zúčastniť, pre objektívny časový nesúlad, ktorý 

nebol zapríčinený z mojej strany. Ja mám pocit, že neboli všetci účastníci volaní rovnakým 

spôsobom, boli posielané doporučené listy, ale využíval sa na to aj telefón, ktorý bol vo vzťahu ku 

mne využitý aj v prvom prípade, kedy som bol v zahraničí a kedy som komunikoval s vedúcim 

odboru ÚP o dôvodoch, prečo sa nemôžem zúčastniť prerokovania v danom termíne. Na základe 

uvedených skutočností som napísal doporučený list so žiadosťou o prerokovanie pripomienok k 

Urbanistickej štúdii Zvolen, Západ – Bariny priamo pani primátorke a mám za to, že ak sa posielajú 

žiadosti o stretnutia na prerokovanie aj elektronickou poštou, tak prečo tak nebolo urobené aj 

v tomto prípade, a teraz niekto ide práve moju osobu spájať s tým, že tu nebolo niečo prerokované. 

Ja mám záujem rokovať, ale nepredstavujem si ho tak, že prídem a niečo podpíšem, ale  

prerokovanie v zmysle akceptácie a komunikácie o pripomienkach. Ja chcem, aby sme rešpektovali 

zákony a aby všetci, ktorí sú zúčastnení na tomto procese, mali rovnaké práva a aj povinnosti. 

Predkladateľ na jednej strane tvrdí, že UŠ zasahuje do riešenia pozemkov, ktoré nie sú vo vlastníctve 

mesta, za ktoré títo vlastníci pozemkov nezaplatili ani cent a majú tam spravenú štúdiu a asi chodia 

vysmiaty, a tí ostatní, ktorí sú v danej lokalite tiež zainteresovaní v zmysle staveného zákona, neboli 

oslovení a oni, ak chcú, tak nech si urobia a zaplatia štúdiu sami. To mi tiež príde trochu zvláštne 

a pochybujem, že mi na toto niekto dá nejaký racionálny argument. Dovolil by som si teraz prečítať 

návrh na uznesenie : 

a) Mestské zastupiteľstvo vo Zvolene súhlasí so stiahnutím Bodu 9 -  Urbanistická štúdia Zvolen, 

západ – Bariny z programu 7. rokovania MsZ dňa 25.9.201,7 

b) Mestské zastupiteľstvo vo Zvolene žiada vedenie mesta o prepracovanie a doplnenie 

Urbanistickej štúdie v zmysle platnej legislatívy SR,  

c) Mestské zastupiteľstvo žiada vedenie mesta o doplnenie Urbanistickej štúdie Bariny o štúdiu 

realizovateľnosti.  

 



Ing. Balkovičová 

Ja len dávam do pozornosti, že o stiahnutí sa už hlasovalo, a oceňujem Váš prístup, pretože všetci tu 

chceme, aby sa spravilo toto územie veľmi kvalitne a aby bolo premyslené, aby sme nemali ďalšie 

koloseum, ale mne nejde do rozumu jedna vec: Mesto Zvolen oznámilo ODI, že dochádza 

k prerokovaniu tejto štúdie,  máme aj návratku, že to prevzali 21.7. 2017, a mestu sa nevyjadrili, 

a vám, poslancom, ktorí sa o toto zaujímali, sa  taxatívne vyjadrilo, čo je v rozpore s akoukoľvek 

logikou. Toto by mal vysvetliť ODI, lebo tam je predsa zákonný proces riešenia a nemyslím si, že by 

sme mali na toto odpovedať, ktokoľvek z nás. Ak ODI dostal oznámenie, ktoré si prevzal a v zákonnej 

lehote sa k tomu mohol vyjadriť, prečo sa vyjadril štyrom poslancom. Nikto o tom nevedel a ja som 

to dnes počula tiež prvý krát, nie je to divné?  Je to veľmi divné, lebo takto predsa úrady 

nepostupujú. 

 

Ing. Lupták 

K prerokovávaniu celej tejto štúdie došlo na spoločnom stretnutí viacero komisií a v hlavnom zápise, 

ktorý robila Ing. Tisončíková, bol taký záver, že ani jedna komisia nemala k nej nič rozporné. Komisia 

dopravy mala k tomu svoje stretnutie a zápis, ktoré to malo doplniť, len akurát po prerokovaní, 

v celej tejto veľkej skupine, sme tam zostali z našej komisie štyria. Neboli sme preto ako komisia 

uznášaniaschopní a vtedy prišiel Ing. Brťka s tým, že by bolo dobré to zokruhovať na tej dolnej 

strane a zostalo to tak, že v tom zápise to nebolo, lebo sme neboli uznášaniaschopní a okrem toho 

je komisia len hlas poradný. Každý  člen komisie dostane zápis po vypracovaní a môže naň reagovať 

a zo strany Ing. Brťku nebolo reagované. Neviem, aká je ODI, zodpovedná a spoľahlivá firma, že 

jednoducho vedeli o tom všeobecnom prerokovaní, lebo tam Ing. Brťka bol, mám aj písomný 

doklad, že o tom na ODI vedeli a prečo nedali stanovisko, vedia iba oni,  tak nezavádzajme, lebo 

keby chceli, tak ho dať mohli. Prečo ho dali na vyžiadanie pár poslancom, to neviem, lebo  ja som 

tiež očakával, že ho dajú, nakoľko je to tak závažný materiál, no ale neprišlo, čomu sa naozaj divím.  

 

M.Snopko 

Znovu vás upozorňujem, že porušujeme zákon a jednoducho nie je možné stanovisko Ing. Brťku 

ignorovať.  

 

Ing. Balkovičová 

My ho neignorujeme, len neprišlo zákonným spôsobom počas lehoty prerokovávania, lebo ho 

oficiálne, okrem toho, že ste ho vy doložili pri prerokovaní, mesto nedostalo. 

 

M.Snopko 

Ale tu prítomný renomovaný právnik má na vec iný názor, tak si ho vypočujme.  

 

PhDr. Mgr. Sližik, PhD. 

Ja by som chcel nadviazať na pani primátorku a Ing. Luptáka, lebo už tu bolo spomenuté, že na tom 

spoločnom rokovaní komisií bol prijatý nejaký záver, ale presne, ako to bolo pri komisii dopravy, tak 

ani komisia mládeže a športu nebola  na tomto stretnutí uznášaniaschopná,   tak tu nezavádzajme 

občanov a ani ostatných členov zastupiteľstva, že to tak bolo. A prečo sa ODI vyjadril až teraz, je 

v tejto fáze úplne irelevantné  a ja chcem podotknúť, že so žiadosťou, ktorú sme zasielali na OD,I 



som súhlasil a podpísal som sa pod ňu len preto, že to bola snaha o odpovede, na ktoré sme 

poukazovali v našich pripomienkach. Ja som len chcel, aby sa renovovaná inštitúcia štátnej správy 

vyjadrila k tomu, čo ste žiadali aj vy. To, že sa nevyjadrili v zákonom stanovenej lehote, diskutujte 

s nimi. Moja pohnútka  k tomu bola  taká, že keď som to vyjadrenie v štúdii nenašiel, bolo asi 

logické, keď som sa tým zaoberal a nemal som sa o čo oprieť, že som sa na to opýtal a bolo mi 

odpovedané. A prečo nám odpovedali, a im nie, to netuším, ale to teraz nie je vôbec predmetom 

veci.  

 

Ing. Balkovičová  

Ale je to veľmi dôležité, pretože na pripomienky podané po lehote sa podľa zákona neprihliada.To 

znamená, že ak si nesplnia v lehote podanie svojich pripomienok, tak sa ďalej koná, ako keby ich 

nedali. 

 

PhDr. Mgr. Sližik, PhD. 

Tie pripomienky, ktoré oni odobrujú,  sme dali aj my, čo znamená, že oni sa vyjadrujú 

k pripomienkam, ktoré som dal napr. ja a oni ich v podstate legalizujú. To vyjadrenie je k tomu, čo už 

bolo podané v zákonom stanovenej lehote, a pretože nie som projektant, tak som sa na to opýtal 

ODI, ako oprávneného orgánu, takže to je legitímna vec.  

 

Ing. Lupták 

Chcem podotknúť, že v tom základnom zápise, ktorý bol schválený, bola ešte komisia dopravy 

a správy MK ešte uznášaniaschopná. Doplnok bol až v ďalšom sedení, a napriek tomu to nič nemení 

na tom, že  bolo očakávané od ODI, z titulu svojej dôležitosti a zodpovednosti,  že sa k tomu vyjadrí. 

Vidím to tak, že ak sa nechceli vyjadriť, tak sme to považovali za to, že k tomu nemajú nič, a zrazu sa 

takto vyjadrili. Je to na nich a ja a nepýtam,  prečo tak spravili. 

 

Ing. Bella 

Myslím, že tu netreba diskutovať o tom, kto, kedy sa mal k tomu predkladanému návrhu vyjadriť, 

a pokiaľ ja mám skúsenosť, tak sa všeobecne berie, že ak sa v stanovenom termíne niekto nevyjadrí, 

tak sa to považuje za súhlas a nemá proti tomu žiadne námietky. Mne to príde tak, že sme k tomu 

niekoho dotlačili, aby aspoň nejaké námietky k tomu dal. Chcel som poukázať na to, že ak trochu 

poznáte to územie, bolo by barbarstvo tou zadnou komunikáciou odrezať zeleň od toho, čo tam 

chceme zrealizovať. Je to to najhoršie, čo sa tam dá spraviť a preto vás žiadam, ak aj bude potrebné 

tam spraviť nejaké zmeny z hľadiska dopravy, urobme všetko preto, by sme to zadne spojenie v tom 

priestore nevytvorili.   

 

Ing. Košík, PhD. 

Chcem podporiť kolegu Sližika, v plnej miere súhlasím s jeho argumentami. Kolega Bella  tiež 

povedal svoj názor, že by niečo bolo barbarstvo, ale ja si myslím, že po toľkých pripomienkach a 

pochybeniach, ktoré sme tu počuli,  by bolo barbarstvo schváliť túto UŠ. Ak už teraz vieme, že má 

pripomienky hlavný dopravný inžinier mesta Zvolen, riskujeme to, že to ODI neschváli a  celá štúdia 

musí byť prepracovaná  a preto si dovolím povedať, aby sme zaradili túto štúdiu do komisie dopravy 

na mesiac október , kde si k tomu sadneme, každý k tomu povie svoj názor a bude tam prítomný aj 



Ing. Brťka, ktorý je členom komisie a potom by sa prijalo uznesenie. Toto je  dopredu hazardovanie 

s rozhodnutím  polície. Bol tu citát Ing. arch. Kaššu: „neprispeli vlastníci na spracovanie UŠ“ a „hotel 

je vhodnejšie ako IBV“, predpokladám, že mesto nejde stavať hotel a boli potom spomenuté stavby 

pozdĺž ul. Štúrovej, zrejme nejaký súkromný investor si ide robiť stavbu a mesto Zvolen mu bude 

stavať športový areál. No za peniaze daňových poplatníkov sa takto ľahko podniká a ja by som celú 

situáciu na pôde MsZ nazval ako bezprecedentnú, lebo toto tu snáď nebolo ani vtedy, keď sme tu 

diskutovali o R2. Považujem túto UŠ za neprehľadnú, neucelenú a nekoncepčnú, ale poviem na 

záver to, že Bariny chceme, je to krásne územie, dá sa rozvíjať, ale v takejto štúdii a v takejto 

podobe.  Je to obrovská investícia, ktorá bude mať dopad na rozpočet mesta na niekoľko rokov 

dopredu, a preto sa toto schváliť nedá. 

 

PhDr. Mgr. Sližik, PhD. 

Dookola sa tu točí jedna téma, a to je to, že prečo o tom teraz chceme diskutovať a prečo je tu taká 

veľká vrava. Ja vám poviem, prečo je okolo toho taká veľká vrava a prečo je toľko pochybností, lebo 

sa tu naozaj šije niečo horúcou ihlou a nechceme si to priznať. Aj samotné prerokovanie 

a prezentácia tejto štúdie bola v letných mesiacoch, čo väčšina poslancov a občanov tohto mesta 

nemohla absolvovať, lebo je čas dovoleniek. A čo sa týka porušenie zákona zo strany ODI, tak to je 

ich vec a je to na riešení ďalších orgánov, ako sa k tomu postavia. Zákon č.50/1976 o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku hovorí jasne v §19, §20 a §22, že k prípravným prácam k zadaniu 

a k návrhu UŠ sme povinní privolať orgány k tomu kompetentné, a nie až vtedy, keď je štúdia 

hotová, im to oznámiť listom, že si to nájdu tam a tam a vyjadrujte sa. Ja vychádzam z toho, čo čítam 

v zákone, a ak ma teraz idete spochybňovať, že neviem ani čítať, tak nech sa potom k tomu vyjadrí 

právnik, aby potvrdil alebo vyvrátil moje slová, lebo ja právnik nie som, a takto to chápem.  

 

Ing. Tisončíková 

UŠ je podľa §3 stavebného zákona územnoplánovací podklad a tento § menuje územnoplánovacie 

podklady. V  §19 a §20  tohto zákona sa hovorí o územnoplánovacej dokumentácii, a to znamená, že 

prípravné práce pre územnoplánovacie podklady nie sú súčasťou obstarania, len pri 

územnoplánovacej dokumentácii, nie urbanistickej štúdie. 

 

Ing. arch. Kašša  

Hovoríme o tom, že je UŠ nekoncepčná a nebola prerokovaná. Štúdia bola prerokovaná s minimálne 

19 dotknutými orgánmi štátnej správy, ktoré k tej UŠ dali svoje stanoviská a ktoré boli v plnom 

rozsahu akceptované. V prípade, že by mám v termíne prerokovania štúdie prišlo stanovisko  ODI 

PZ, tak by sme obdobne vybavovali aj jeho stanovisko, bol by na to časový priestor, a v prípade, že 

by sme ho nevedeli vybaviť, zavolali by sme ho na opätovné prerokovanie a vyjasnili by sme si 

stanoviská. Keďže to bolo zaslané v čase opätovného prerokovania, kedy sa už podľa zákona nemajú 

vznášať nové pripomienky, ale majú sa len prerokovať jestvujúce, tak nebolo možné stanovisko ODI 

vybaviť. Napriek tomu sme k nemu dali naše stanovisko, nestotožňujeme sa s ním a podľa mňa nie 

je také závažné, aby ho nebolo možné akceptovať v tej štúdii. Takže štúdia bola prerokovaná s 19 

dotknutými orgánmi, všetci ostatní boli oslovení  doručenkami a legislatíva jednoznačne hovorí, že 

ak sa v danej lehote nevyjadria, má sa za to, že sa s UŠ súhlasí. Čo sa týka prerokovania 

s verejnosťou, tak sme všetkým, rovnakým spôsobom, doporučeným listom, oznámili termín 



verejného prerokovania. Všetkých 17 fyzických osôb, s ktorými sme to chceli opätovne prerokovať, 

sa nám podarilo zabezpečiť, aby prišli v termíne riadnom alebo náhradnom. Dôvod, že sa ti, pán 

poslanec, nepodarilo prevziať doručenku, je pravda, že máš nejakú lehotu na prevzatie listu, ale ja 

osobne som ti telefonoval asi 10x zo služobného čísla, a ani raz si mi nezavolal naspäť, aj keď si si 

určite našiel zmeškané hovory. Takto sme sa dohodli so všetkými ostatnými,  vykonzultovali  sme si 

v dobrej viere pripomienky u nás, v kancelárii, kde je na to čas, priestor, aby sme s tým nezaťažovali 

rokovanie MsZ, iba s tebou sa nám to nepodarilo. Osobne som ti doručil zápis s prerokovania 

v komisii mládeže a športu, ktorý si odmietol prevziať a následne som ti pripomienky zaslal mailovou 

poštou, aby si aspoň vedel, aké je naše stanovisko obstarávateľa. Ja si myslím, že v žiadnom prípade 

nebol pri prerokovávaní UŠ zo strany obstarávateľa porušený zákon, dodržiavame legislatívu, lebo 

na to máme odbornú spôsobilosť a v žiadnom prípade to nerobíme takým spôsobom, aby sme niečo 

zahmlievali, lebo našou snahou opätovného prerokovania bolo vyjasniť si pripomienky. Neboli to 

jednoduché prerokovávania, trvali dva týždne, a ak vychádzam z toho, že tá štúdia nebola s niekým 

prerokovaná a že sa šije horúcou ihlou a je nekoncepčná a nekomplexná, tak je to stále názor druhej 

strany, ale bol tu priestor v opätovnom prerokovaní a samozrejme s tými, ktorým nedokážeme 

vyhovieť, nikdy nebudú spokojní, čo nie je ani cieľom.  Cieľom opätovného prerokovania je objasniť 

si stanoviská, že si každý povie svoju pravdu a je z toho dokument, že sa tak stalo a že sme vás o tom  

informovali a legislatíva hovorí, že s právnickými osobami a dotknutými orgánmi sme povinní sa 

dohodnúť a s 19 dotknutými orgánmi bola táto UŠ prerokovaná.       

 

Ing. Bella 

Kolega Košík, ja viem, že nebudeme mať na všetko rovnaký názor, ale nepoužívajme tu nekorektné 

vyjadrovanie  v tom zmysle, že mesto buduje športový areál na západe pre nejakého súkromníka, 

lebo ak  si myslíš, že to športovisko nemá verejnoprávny charakter a je postavené pre nejakú 

skupinku, neviem koho si tým myslel, a budem rád, ak mi to vysvetlíš. A ak tam aj sú navrhnuté 

nejaké bytové domy, tak aj v tých raz budú bývať občania, budú to naši občania a aj pre nich bude 

slúžiť toto športovisko.  Ja si myslím, že nič nemá väčší verejnoprávny charakter, ako budovanie 

športovísk zo strany mesta. 

 

Ing. Košík, PhD. 

Chcem sa spýtať na to, že sa tu spomína doručenka a telefonát, no asi nefunguje emailová pošta, 

ktorou to nabudúce treba tiež skúsiť. Tie červené obdĺžniky, ktoré sú zakreslené popri Štúrovej 

ulici,  sú súkromné investície, čo je super, lebo ja sa teším z každej investície, ktorá sa robí vo 

Zvolene a hneď za tým vyrastie krásne relaxačný areál za peniaze mesta. No keby tam mali stáť 

mestské byty, tak určite tú výstavbu nepripomienkujem. Je to nefér aj voči ostatným, že niekto 

stavia bytovky a musí sa vypriadavať so zarasteným priestranstvom a musí si všetko robiť na vlastné 

náklady, takže to je z tohto titulu. Bolo tu predsa povedané v tej citácii, že neprispeli vlastníci na 

spracovanie tej UŠ a preto som to napadol. A vrátim sa aj k tomu, čo som hovoril na začiatku, že 

hazardujeme s rozhodnutím ODI, alebo ak sa toto prijme, môže sa stať, že príde také rozhodnutie, 

ktoré nás bude mrzieť, lebo tam tá doprava nie je doriešená. Zaraďme to na október, vráťme sa 

k tomu a v kľude si to celé prejdime a ja nevidím dôvod,  prečo by sme tú dopravu nemohli 

opakovane  prerokovať. 

 



PhDr. Mgr. Sližik, PhD. 

Mňa veľmi mrzí, Peter, že to berieš osobne, a hlavne, že niektoré tie údaje uvádzame nekorektne, 

lebo to, čo tvrdíš, je možno pravda, ale treba povedať zásadný fakt. Komunikujeme a vždy sme 

komunikovali spolu cez mobilný telefón, ktorého číslo mám na teba uložené pod tvojim menom, 

a nikdy si mi v rámci UŠ z neho nevolal. Keď sa ma pokúša dovolať ktokoľvek iný z MsÚ, volá cez 

GSM bránu, na ktorú, keď ja volám naspäť, tak sa dovolám na kanceláriu PK, no každopádne 

takýchto hovorov a neprijatých telefonátov s neznámymi číslami mám v telefóne veľa, keďže počas 

výkonu svojej profesie telefonovať nemôžem. A preto mi to príde zvláštne, lebo náš vzťah bol vždy 

korektný a férový v tom, že keď si ma nevedel zohnať cez nejaký oficiálny telefón, tak si mi volal zo 

svojho telefónu, ktorý vieš, že mám, a ja vám doručím výpis, kde zistíme, že to nebolo 10 krát, a aj 

trochu inak, ale hlavne, ak používame elektronickú poštu na zasielanie oficiálnych dokumentov na 

MsZ, tak prečo to tak nebolo aj v tomto prípade? Čo je na tom, keď niekomu pošlem doporučený list 

a tú istú pozvánku pošlem aj mailom a máte istotu, že na jedno, alebo na druhé zareagujem. 

Zásielka je uložená 18 dní na pošte, a ak ma teraz ide niekto obviňovať z toho, že sa so mnou 

nepodarilo UŠ prerokovať a so 17 sa to podarilo, vieš, ako sa cítim? Ja mám záujem, ako poslanec, 

k tomu pristupovať zodpovedne a naozaj som si dal robotu s tými pripomienkami, lebo som si ich 

písal sám, samozrejme, že po konzultáciách s odborníkmi,  ale aby ste teraz znevažovali moju prácu 

tým, že som nezdvihol telefón, a za to som idiot, tak to sa mi počúva veľmi ťažko.  

 

Ing. arch. Kašša 

Ja som mal z tej našej komunikácie dojem, že nemáš záujem so mnou komunikovať.  

 

Ing. Lupták 

Hovoríme tu o stanovisku ODI, ako o veľmi negatívnom, a po tom, čo som si ho preštudoval, tak 

vôbec nie je negatívne a nehovorí apriori nič proti a chcel by som poďakovať odboru hlavného 

architekta, že veľmi pružne zareagoval na tie pripomienky, ktoré tam boli a realizoval ich. To, že sa 

nezhodli v niektorých fázach, neznamená, že tieto drobnosti sa nedajú doriešiť  v ďalších stupňoch 

PD. To stanovisko v ničom nič nezakazuje, a ak tam bol nejaký rozpor, tak niečo sa vyriešilo pre nás 

pozitívne a riešenia, ktoré boli prijaté, a ak by boli nejaké závažné  riešenia ďalej, tak samozrejme, že 

budú prijaté, lebo ODI, ak bude riešiť križovatky, tak sa to vyrieši podľa investície, ktorá bude vtedy 

keď sa bude stavať, a to je v tých ďalších stupňoch, a nie v tejto. Takže stanovisko nepovažujeme za 

negatívne,  ale za stanovisko, ktoré pomohlo veci a posunulo ju ďalej. Nevidím v tom stanovisku 

žiadny problém, je hotové, vypracované a že ho nedali nám, je smutné, ale dali ho.  

 

Ing. Košík, PhD. 

Takže je nakoniec dobre, že kolega Sližik oslovil ODI, lebo sme prišli na to, že tie ich pripomienky 

tam musia byť zapracované. Sám si potvrdil, že to nie je optimálne dopravne doriešené, a my teraz 

niečo máme prijať. Niečo sa tam pružne zapracovalo,  ale niečo tam ešte chýba a preto hovorím, že 

to dajme do komisie, prijmeme uznesenie, lebo potom, keď sa vyskytne nejaký problém, tak sa 

budeme škrabať, miesto toho, aby sme sa k tomu vrátili. Ja nič iné nechcem, len aby sme hľadali 

riešenie. 

 

Mgr. Melicheríková 



Ja som na tej spoločnej komisii bola, teba zastupoval kolega Vasil a v zápisnici zo dňa 8.8.2017 je 

uvedené, že sme boli uznášaniaschopní, nakoľko sme boli 7 a za Bariny hlasovali 5, 1 bol proti a 1 sa 

zdržal, takže neviem, prečo tu tvrdíš to, čo tu tvrdíš. 

 

M.Snopko 

Pán poslanec Bella načal takú otázku, či robíme nejakému súkromníkovi dobre, takže sa pýtam, ako 

je možné, že Ing. Gostík jeden a pol roka pred nákupom Barín vedel, kadiaľ bude viesť súbežná 

komunikácia so Štúrovou ulicou a v predstihu odkúpil tento pozemok od pani Grunertovej, ktorý 

je v UŠ určený ako komunikácia. Vychádza mi to tak, že tomuto pánovi nesmierne šikovne 

poštové holuby prinášajú strategické informácie, o ktorých ešte ani poslanci nerozhodli. Akože je 

taký šikovný a náhodou aj podporovateľ pani primátorky a priateľ pána viceprimátora, čo je veľa 

náhod naraz.  

 

Ing. Stehlík 

Ja som veľa vydržal, ale už toto je silná káva. Pán poslanec, teba kto podporoval v kampani, keď´ si 

kandidoval za primátora? Vieš nám to vymenovať, lebo ja to viem. Povedz nám to, keď tvrdíš, že 

pani primátorku podporoval Ing. Gostík, ideš v tomto za hranicu. Neviem, či sme tu už všetci načisto 

mimo, ale vy ste tu taký neskutočný odborníci na územné plánovanie? Vy si tu dovolíte skákať do 

ľudí, ktorí to robia celý život? To už nemáte ani trošku hanby v sebe a kvôli tomu ste schopní až 

dourážať ľudí. Veď z vášho pohľadu je čím horšie, tým lepšie, a to my chápeme. Pokiaľ robíte 

kvalitnú, opozičnú politiku, tak ju robte, lebo to je iba na prínos, lebo si myslím, že každý chceme, 

aby tento úrad bol aj kontrolovaný a aby to všetko fungovalo, ale nie toto, čo robíte vy, že všetko 

negujete. Povedzte, čo ste reálne podporili?  Myslíte si, že vám to občania nezrátajú? Ja viem, že mi, 

pán poslanec, povieš, že nechaj to na mňa, že občania budú sami reagovať vo voľbách, ale si 

uvedomte, že to, čo robíte, je čisté negovanie všetkého, a prečo to robíte? 

 

Ing. Košík, PhD. 

Pán viceprimátor, a ty si na čo taký odborník, že nás tu takto cvičíš? Ty máš nejakú špeciálnu školu 

na to, aby si bol viceprimátorom? Kto tu koho uráža? Ja len hovorím o faktoch, ktoré povedal kolega 

Sližik a o faktoch, ktoré tu odzneli. Dám im v niečom za pravdu a na záver zopakujem to, čo som 

povedal pred tým, že Bariny chceme, ale nie v takejto štúdii, lebo je tam veľa pochybností a veľa 

pripomienok, odložme to, prerokuje sa to ešte raz v komisiách a vrátime sa k tomu znovu. Neviem, 

kto tu koho uráža, lebo ja neurážam zamestnancov úradu a neútočil som ani na teba 

v predchádzajúcej časti, keď sa schvaľovala zmena rozpočtu, som sa spýtal na kameru a vysvetlili ste 

mi, aj s pani primátorkou, že nejde na Pustý hrad,  ale na Balkán a okamžite  som to podporil. 

Neútoč na nás, že  čo sme mi kedy podporili, lebo dnes som tu podporil návrh, keď si mi  ho ty  

konkrétne vysvetlil. 

  

Ing. Lupták 

Začnime sa správať podľa rokovacieho poriadku, reagujete tu na vaše vlastné faktické poznámky, 

vykrikujete, takže reagujme pekne na faktické poznámky a prihlásenia sa do diskusie a správajme sa 

slušne. 

 



MUDr. Čarnoký 

Ak tomu dobre rozumiem, po tejto konštruktívnej diskusii máme ako poslanci tohto zastupiteľstva  

zobrať na vedomie prezentovanú UŠ Zvolen v lokalite Západ - Bariny s tým, že ak toto zoberieme na 

vedomie, prijmeme určitý facilitačný dokument, ktorý umožní rozvoj tohto územia. Chceme, aby 

toto územie bolo v rozvoji, alebo chceme niečo iné? Lebo všetko to ostatné bude ďalším krokom 

v poradí a ja som za to, aby sme to podporili. 

 

JUDr. D.Kracina - občan 

Ja skutočne neviem, kde mám začať a je mi smutno z takéhoto konania, aké tu dnes je, pretože táto 

štúdia tu skutočne dnes nemala čo hľadať, a to nie je len môj subjektívny názor. Čo sa týka 

klamstiev, prezentovaných Ing. arch.  Kaššom, tak sa vyjadrím len k niektorým, lebo by sme tu boli 

ešte niekoľko hodín. Ako vlastník pozemkov, na ktorých sa malo stavať a má stavať, som oslovil, 

spolu s pánom  poslancom Snopkom, pána Kaššu, ktorý mi podal ruku na to, že budem prizvaný 

k príprave tak začiatkom júla, a keby som bol k týmto prípravným prácam prizvaný, tak sme si mohli 

1/3 týchto dnešných prerokovaných vecí ušetriť.  Chcel by som poukázať na to, že nie je podstatné, 

či a kedy Ing. Brťka vedel o tom, ale tu ide o to, že Ing. Brťka bol vyzvaný ako ODI, podľa § 20,  odsek 

5, aby oznámili stanovisko. Teraz si vám dovolím prečítať názov tohto paragrafu, o ktorom nás pani 

Ing. Tisončíková presviedča, že to nemá nič spoločné s touto vecou. Názov § 22 je návrh 

územnoplánovacej dokumentácie a podľa tohto § bol ODI PZ vyzvaný na pripomienkovanie, ale 

o odsek vyššie, čiže v odseku 4 je uvedené, že orgán územného plánovania, ktorý obstaráva 

územnoplánovaciu dokumentáciu dohodne návrh územnoplánovacej dokumentácie s dotknutými 

orgánmi. Čiže jedna časť § platí, ale druhá časť už neplatí.? Ideme ignorovať stanovisko ODI? Ak sa 

Ing. arch. Kašša  pamätá, tak som sa ho toho 18.9. spýtal, že či vie, či je územné rozhodnutie na 

Legends Arénu právoplatné a povedal mi, že nevie, a už toto vyjadrenie je laické, pretože vašou 

povinnosťou to bolo vedieť. V stredu som mu prezradil, že 29.1.2014 bolo vydané územné 

rozhodnutie, ktorá stratilo platnosť 29.1.2016, čiže tá výnimka z dopravného predpisu, ktorá bola na 

5 rokov, už neplatí a tak sa nemáme o čom baviť.  Niekto tam úmyselne dal odbočku k pôvodnej 

Legends Aréne, čo tam teraz ide Idea Invest s.r.o. stavať, a to vieme všetci, že toto je robené na 

mieru pre Ing. Gostíka, ktorý kúpil v novembri 2016 1 588 m2 od pani Grunertovej a toto bude 

slúžiť ako prístupová cesta k jeho objektom. Tu nejde o to, či PhDr. Sližik nedostal oznámenie, lebo 

to nedostali skoro všetci načas a ja som osobne dával dokopy Ing. Štiasného, Calypso a Caretu, aby 

tam išli, lebo aj ja som tak isto prevzal list po návrate z dovolenky dňa 14.8.20217, že mám prísť 

6.8.2017 na prerokovanie a Ing. Kaša si naozaj nedal námahu, lebo to nebolo prerokované nielen 

s pánom Sližikom, ale je tu aj nejaká Petra Kracinová, ktorá dala pripomienku, ktorú ste dnes ani 

nespomenuli a ktorú ste s ňou nikdy neprejednali v súlade s platnými predpismi. A už len preto, že 

ste robili pripomienkovanie podľa tohto zákona, tak už len táto maličkosť je dôvodom, že táto štúdia 

tu dnes nemala čo hľadať. Ing. Kašša ma presviedčal, že sa to nebude dotýkať  pozemkov, v ktorých 

som v spoluvlastníctve, ale v tej štúdii je to inak, a to nedodržala, lebo ide za hranice tohto územia. 

Niektorí poslanci preto požiadali odborníka, ktorým je ODI a on im k ich vlastným pripomienkam 

v stanovisku potvrdil, že majú pravdu, takže tu nejde o to, či dal stanovisko neskoro, ale potvrdil, že 

tie pripomienky sú opodstatnené. Ing. Kašša mi povedal, že sa to bude riešiť vtedy, ak prispejem na 

komunikáciu a pán viceprimátor dňa 15.9.2017, po hokeji, mi povedal, že som nebol prizvaný 

k príprave preto, lebo vedeli, že sa so mnou nedohodnú a aj to, že cesta môže ísť po našich 



pozemkoch,  ak ju zaplatím. Čo je to za jednanie, kde to sme, na akom trhu, čiže pán viceprimátor 

priznal, že objekty C1 a C2 nemusia byť, čo dnes potvrdil aj Ing. Kašša, tak prečo nie je v zmenenom 

návrhu  uvedená táto oprávnená a opodstatnená pripomienka. Ing. Kašša mi povedal aj to, že pri 

najhoršom, keď mu to dajú prepracovať, tak to tam dá, a toto je riešenie pripomienok?   

 

Ing. Stehlík 

Pán Kracina, je pravda, že sme sa stretli po hokeji, ale to, čo teraz tvrdíte, je absolútna lož. Ja sa 

s Vami budem rozprávať iba vtedy, keď sa to bude nahrávať, lebo to, čo teraz hovoríte, vám povedal 

niekto iný a ten poslanec je dnes tu, tak Vám to môže potvrdiť. Povedzte, nech ľudia vedia, kvôli 

čomu ste takýto bojovník v tomto území?  Vy bojujete za seba, čo je logické, ale týmto spôsobom, že 

obviňujete druhých, tak to sa mi fakt nepáči.   

 

Ing. Bella 

Pán Kracina, po tom hokeji som sa stretol s Vami aj ja a ja som sa Vás spýtal, že keď sme takto na 

hranici s pozemkami, či by pre Vás bolo prijateľnejšie, ak by mesto dalo pozemok a Vy by ste na ňom 

vybudovali tú komunikáciu za vaše prostriedky, lebo ja stále beriem to, že pokiaľ mesto, aj sčasti na 

vašom pozemku vytvorí tú komunikáciu do spoločného územia, je to benefit aj pre Vás, ako 

vlastníka. Ak tú cestu mesto bude potrebovať, tak ju mesto bude musieť vybudovať na vlastné 

náklady a to som vám aj povedal, že Vy, ako právnik, dobre viete, že v ďalšej etape, ak sa tá cesta 

bude budovať, určitý súhlas Vás, ako majiteľa pozemkov, bude nevyhnutný. Ale my už dnes, aj keď 

nevieme, či tú cestu tam vôbec vybudujeme za 15 rokov, si  ideme kvôli tomu jeden druhému rozbiť 

okno.   

 

Ing. Košík, PhD. 

Pán viceprimátor, pred chvíľou si na nás, poslancov, útočil a zrazu sme sa dozvedeli nejaké 

skutočnosti, z ktorých som rozčarovaný. To, že pán Kracina obhajuje svoje práva, je v poriadku, má 

na to právo, ale teraz počuli všetci, ktorí nás sledujú v priamom prenose, čo sa všeličo po hokeji 

dohodne a asi takto sa dohodujú v tomto meste niekoľkomiliónové zákazky. Toto je pochovaná 

transparentnosť, lebo to sa malo všetko povedať tu, a nie kdesi po hokeji, pri pive.  

 

Mgr. Staníková 

Všade sa hovorí, že dobrý biznis sa robí pri golfe a ja navrhujem, aby sme nechodili na hoke,j ale 

budeme chodiť na golf a tam sa budú tvoriť úžasné nápady a nebudeme tu potom diskutovať 

o ničom už tri hodiny.  

 

Ing. Stehlík 

Pán poslanec Košík, to je tak lacný populizmus, to si myslel vážne? 

 

Ing. Košík, PhD. 

Ja súhlasím, že na golfe všetci robia biznis, ale tu sa manipuluje s peniazmi daňových poplatníkov. 

 

Ing. Balkovičová 



Ja si  trúfnem povedať, že nie, pretože to, že sa niekto, niekde, po hokeji rozpráva, ešte neznamená, 

že  to tak je, ako sa to tam rozpráva. Ja nikde nechodím, ani nikde žiadny biznis nedohodujem, a ja 

to musím všetko podpísať, takže vedzte, že si dám veľký pozor, že čo všetko my zadministrujeme.  

 

Ing. Košík, PhD. 

Ja som rád, že ste zachránili situáciu, ale ja som Vás neobvinil, lebo na hokeji som Vás ešte nestretol.  

 

Ing. Tisončíková 

Pán Kracina, tak ako sme si pri tom opätovnom prerokovaní vysvetľovali, že § 22, odsek 5, ktorý ste 

citovali, hovorí : “obce, samosprávne kraje, dotknuté orgány štátnej správy sú povinné oznámiť 

svoje stanoviská k návrhu územnoplánovacej dokumentácie /UPD/ do 30 dní odo dňa, kedy boli 

o ňom upovedomení, a ak sa dožiadaný orgán nevyjadrí v určenej lehote, predpokladá sa, že nemá 

námietky k územnoplánovacej dokumentácii. Musím k tomuto znovu povedať,  že UŠ nie je 

územnoplánovacou dokumentáciou, lebo je to podľa § 3 len územnoplánovacím podkladom, a to, že 

citujeme paragrafy, ktoré sa vzťahujú k prerokovaniu územnoplánovacej dokumentácie, vyplýva 

z toho, že  prerokovanie urbanistickej štúdie  zákon  priamo neupravuje. Tento zákon hovorí, že 

orgán ÚP určí rozsah a obsah UŠ a určí aj spôsob prerokovania, čo znamená, že ten spôsob 

prerokovania je potom definovaný v stavebnom zákone primeraným spôsobom ako pri UPD. My 

sme v zadaní pre spracovanie UŠ určili spôsob prerokovania, a to bola 30 dňová lehota, určili sme 

presne zverejnenie a určili sme aj to, že všetky pripomienky, ktoré nebudeme akceptovať, opätovne 

prerokujeme a že budú pripomienkujúci s nimi oboznámení. To, akým spôsobom budú  

pripomienkujúci oboznámení, sme zvolili identicky, ako to robíme pri ÚPD, hoci to zákon presne 

nestanovuje, práve preto, že sme chceli čo najširšie a najzodpovednejšie prerokovať každú jednu 

pripomienku.  

 

Ing. Macozsek- člen komisie  

Na rokovaní spoločných komisii to bolo tak, že sa za komisiu mládeže a športu zapisovateľka opýtala 

na názor a môj názor bol taký, že  túto UŠ beriem na vedomie, ale mám k nej pripomienku, na ktorú 

mi doteraz nebolo odpovedané.  

 

Ing. arch. Kašša 

To bolo na tom spoločnom rokovaní komisii dňa 8.8.2017, na ktorom som nebol.  

 

Ing. Stehlík 

Vyznieva to tu tak, že keď niekto chodí na hokej, že už automaticky robí biznis, a asi nie dobrý, keď 

sa, ako vidíte, nevieme dohodnúť s pánom Kracinom.  

 

Viac pripomienok k predloženému materiálu nebolo. 

 

Pred hlasovaním sa prezentovalo 19 poslancov : 

Ing. Ružena Babicová, Ing. Jana Babicová,  Ing. Vladimír Bella, MUDr. Milan Čarnoký, PaedDr. Juraj 

Družbacký, Mgr. Michal Hazlinger, Peter Hričina, Ing. Branislav Husár, MUDr. Jozef Ježík, Ing. Peter 



Košík, PhD., Ing. Vladimír Lupták, Mgr. Daša Melicheríková, Róbert Orság, PhDr. Mgr. Miroslav Slížik, 

PhD., Matej Snopko, Mgr. Alžbeta Staníková, Ing. Jaroslav Stehlík, Ing. Igor Šufliarsky, Róbert Vasil 

 

  Za návrh hlasovalo 12 poslancov : 

Ing. Ružena Babicová, Ing. Jana Babicová,  Ing. Vladimír Bella, MUDr. Milan Čarnoký, Mgr. Michal 

Hazlinger, Peter Hričina, MUDr. Jozef Ježík, Ing. Vladimír Lupták, Mgr. Daša Melicheríková, Róbert 

Orság, Mgr. Alžbeta Staníková, Ing. Jaroslav Stehlík 

 

 

 Proti hlasoval 1 poslanec : PhDr. Mgr. Miroslav Slížik, PhD. 

 Hlasovania sa zdržalo 6 poslancov :  

PaedDr. Juraj Družbacký, Ing. Branislav Husár, Ing. Peter Košík, PhD., Matej Snopko, Ing. Igor 

Šufliarsky, Róbert Vasil 

 

 

Uznesenie č. 78/2017    

Mestské zastupiteľstvo vo Zvolene  

 

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

 

urbanistickú štúdiu „Zvolen, Západ - Bariny“ ako územnoplánovací podklad pre overenie nového 

priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, a pre následnú zmenu platného 

Územného plánu mesta Zvolen, a ako základný smerný dokument pre riadenie investičnej výstavby 

a vydávanie záväzných stanovísk Mesta Zvolen, pre následný proces povoľovania jednotlivých 

stavieb v rozsahu riešeného územia. 

 

 

 

 

 

 

Spracoval: ParkujNaZápade 

24.11.2017 


