Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Žiari nad Hronom
miesto konania: zasadacia miestnosť MsKC v Žiari nad Hronom
čas konania: 11. december 2014, 9.00 hod.
primátor mesta:
viceprimátor mesta:
overovatelia zápisu:
zapisovateľka:
prítomní:

Mgr. Peter Antal
MUDr. Ladislav Kukolík
JUDr. Milan Gocník
Ing. Dušan Bosák
Lucia Zaťková
prezenčná listina

Priebeh rokovania Mestského zastupiteľstva:
k bodu 1) Otvorenie, voľba pracovných komisií
Vykonal: Mgr. Peter Antal, primátor mesta

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva otvoril, privítal všetkých prítomných a viedol primátor
mesta (ďalej aj „predsedajúci“) Mgr. Peter Antal. Konštatoval, že je prítomných 16 poslancov,
ospravedlnený je Ing. Emil Vozár a viceprimátor MUDr. Ladislav Kukolík príde neskôr z dôvodu
pracovných povinností. Na zasadnutí je zatiaľ neprítomná poslankyňa Stela Šeševičková.

Program:
K návrhu programu dnešného zasadnutia poznamenal, že je oproti programu, ktorý bol
zverejnený na úradnej tabuli mesta a webovej stránke mesta doplnený o bod 17f) a následne ho prečítal
v nasledovnom znení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Otvorenie, voľba pracovných komisií
Zloženie sľubu poslancov MsZ
Návrh na poverenie poslancov a neposlancov na výkon úloh Zboru pre občianske záležitosti
Menovanie konateľa TS, s.r.o. ZH
Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ
Návrh plánu kontrolnej činnosti HKM na prvý polrok 2015
a) Informácia o plnení rozpočtu mesta
b) Návrh na IV. Zmenu rozpočtu
c) Návrh rozpočtu MsKC 2015
d) Návrh viacročného rozpočtu mesta na roky 2015-2017
e) Stanovisko HKM k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2015—2017
VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ...
VZN o dani z nehnuteľností
VZN , ktorým sa mení VZN č. 3/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta...
VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2013 o určení výšky finančných prostriedkov ...
Informácia o projektoch
Schválenie PHSR na obdobie rokov 2014-2020
Zriadenie záložného práva na zabezpečenie pohľadávky ŠFRB – Dom kultúry
Obytný súbor Sever – I. etapa 2 x 24 bytových jednotiek ZH
Interpelácie poslancov
Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:
a) Majetkovo-právne vzťahy
b) Dodatok k Zmluve o spolupráci medzi Mestom ZH a T+T, a.s.
c) Majetkovo -právne vzťahy - odpustenie pohľadávok
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d) Delegovanie zástupcu zriaďovateľa do samosprávneho orgánu Mestskej školskej rady
e) Schválenie predsedu a členov komisie pre šport a mládež
f) Schválenie dotácie záujmovému združeniu právnických osôb - InTech Žiar nad Hronom z.p.o.
18. Záver
Následne vyzval prítomných poslancov MsZ na prednesenie ďalších návrhov na doplnenie
dnešného programu.
Keďže zo strany poslancov MsZ neodznel k zneniu programu žiadny návrh, predsedajúci dal
hlasovať o programe dnešného zasadnutia v znení, ako ho prečítal. Počas procesu schvaľovania
programu prišla poslankyňa Stela Šeševičková.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov - 19
prítomní – 15
za – 15 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, Mgr. Kopčová, Mgr. Líšková,
Bc. Lukyová, Šeševičková, Ing. Šťastný, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Žurav/
proti - 0
zdržal sa – 0

V ďalšej časti predsedajúci predniesol návrh na obsadenie pracovných komisií:
1. návrhová komisia: Soňa Lukyová, PaedDr. Veronika Balážová, Ing. Michal Žurav. Nik z prítomných
nepredniesol iný návrh.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov - 19
prítomní – 14
za – 14 /Mgr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, Mgr. Kopčová, Mgr. Líšková, Bc. Lukyová,
Šeševičková, Ing. Šťastný, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Žurav/
proti - 0
zdržal sa – 0

2. overovatelia zápisnice: JUDr. Milan Gocník a Ing. Dušan Bosák. Nik z prítomných nepredniesol iný
návrh.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov - 19
prítomní – 15
za – 15 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, Mgr. Kopčová, Mgr. Líšková,
Bc. Lukyová, Šeševičková, Ing. Šťastný, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Žurav/
proti - 0
zdržal sa – 0

3. zapisovateľka: Lucia Zaťková. Nik z prítomných nepredniesol iný návrh.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov - 19
prítomní – 15
za – 15 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, Mgr. Kopčová, Mgr. Líšková,
Bc. Lukyová, Šeševičková, Ing. Šťastný, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Žurav/
proti - 0
zdržal sa – 0

k bodu 2) Zloženie sľubu poslancov MsZ
Mgr. Peter Antal, primátor mesta uviedol, že na dnešnom zasadnutí sú prítomní 2 poslanci, ktorí
sa nezúčastnili ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva a zatiaľ nezložili sľub – Ing. Peter
Dubeň a Mgr. Norbert Nagy.
Následne prečítal sľub poslanca mestského zastupiteľstva a požiadal menovaných poslancov,
aby predstúpili pred mestské plénum z dôvodu jeho zloženia.
Poslanci Ing. Peter Dubeň a Mgr. Norbert Nagy sľub poslanca mestského zastupiteľstva podpísali
a zložili do rúk primátora mesta.
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k bodu 3) Návrh na poverenie poslancov a neposlancov na výkon úloh Zboru pre občianske
záležitosti
Predkladá – písomne: Ing. Mariana Páleníková, prednostka MsÚ
Vypracoval: Silvia Hlôšková, odborná pracovníčka pre ZPOZ

Materiál predniesla Ing. Mariana Páleníková. Vzhľadom k ukončenému volebnému obdobiu rokov
2010 – 2014 sa ukončila aj poslanecká činnosť poslancov poverených týmto vykonávaním podľa zákona
č. 36/2005. Na základe prieskumu medzi novozvolenými poslancami na volebné obdobie r. 2014 – 2018
sa navrhujú na vykonávanie uzavretia manželstva pred orgánom štátu a vykonávanie úloh Zboru pre
občianske záležitosti nasledovní poslanci:
- MUDr. Ladislav Kukolík – zástupca primátora mesta
- PaedDr. Veronika Balážová
- Ing. Mária Biesová
- Stela Šeševičková
- Ing. Branislav Šťastný
a neposlanci (s výnimkou vykonávania občianskych sobášnych obradov)
- Mgr. Roman Zaťko
- Silvia Hlôšková
S povinnosťami vyplývajúcimi z tejto funkcie budú oboznámení p. Silviou Hlôškovou, ktorá má na starosti
vedenie ZPOZ v meste Žiar nad Hronom.
Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu. Zo strany prítomných neodznela k bodu žiadna pripomienka.
Poslanci MsZ hlasovali za uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 125 / 2014
Mestské zastupiteľstvo
poveruje
Výkonom úloh Zboru pre občianske záležitosti poslancov MsZ
- MUDr. Ladislava Kukolíka – zástupcu primátora mesta
- PaedDr. Veroniku Balážovú
- Ing. Máriu Biesovú
- Stelu Šeševičkovú
- Ing. Branislava Šťastného
a neposlancov (s výnimkou vykonávania občianskych sobášnych obradov)
- Mgr. Romana Zaťka
- Silviu Hlôškovú
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov - 19
prítomní – 17
za – 17 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, Mgr. Kopčová,
Mgr. Líšková, Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Šeševičková, Ing. Šťastný, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Žurav/
proti - 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.
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k bodu 4) Menovanie konateľa TS, s.r.o. ZH
Predkladá – písomne: Mgr. Peter Antal, primátor mesta
Vypracoval: Mgr. Peter Antal, primátor mesta

Doplňujúcu informáciu k bodu podal Mgr. Peter Antal. Uviedol, že sa jedná o zmenu v orgánoch
spoločnosti technické služby, kde pôsobil od r. 2010. Vo funkcii konateľa zotrval po dohode s poslancami
aj po zvolení do funkcie primátora v r. 2013, avšak s tým, že ju bude zastávať len do času konania
riadnych komunálnych volieb. Spoločnosti doručil vzdanie sa funkcie konateľa. Vzhľadom na to, že
schválenie zástupcu v tejto právnickej osobe je výlučne v kompetencii mestského zastupiteľstva, je
potrebné túto skutočnosť prerokovať.
Za nového konateľa navrhuje poslanca Emila Vozára. Podľa jeho názoru má k technickému
smeru najbližšie a tiež je podľa neho model fungovania, v ktorom je poslanec zároveň aj štatutárom
výhodou. Igor Rozenberg ostáva naďalej vo funkcii výkonného riaditeľa s tým, že všetky vážne
rozhodnutia bude konzultovať s novým konateľom. Tiež poznamenal, že p. Vozár s menovaním svojej
osoby do funkcie konateľa spoločnosti technické služby súhlasí.
Následne otvoril k bodu rozpravu. Zo strany prítomných neodznela k bodu žiadna pripomienka.
Poslanci MsZ hlasovali za uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 126 / 2014
Mestské zastupiteľstvo
a/ berie na vedomie
Skutočnosť, že Mgr. Peter Antal, trvale bytom Sládkovičova 482/5, 965 01 Žiar nad Hronom, sa dňa
03.12.2014 písomne vzdal funkcie konateľa obchodnej spoločnosti TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad
Hronom, spol. s.r.o., IČO: 31 609 651, so sídlom Alexandra Dubčeka 45, 965 58 Žiar nad Hronom,
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka č. 2034/S.
b/ schvaľuje
V súlade s § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
vymenovanie Ing. Emila Vozára, trvale bytom M. R. Štefánika 452/16, 965 01 Žiar nad Hronom, do
funkcie konateľa obchodnej spoločnosti – TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s.r.o., IČO:
31 609 651, so sídlom Alexandra Dubčeka 45, 965 58 Žiar nad Hronom, zapísanej v Obchodnom
registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka č. 2034/S.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov - 19
prítomní – 17
za – 17 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, Mgr. Kopčová,
Mgr. Líšková, Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Šeševičková, Ing. Šťastný, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Žurav/
proti - 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.

k bodu 5) Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ
Predkladá – písomne: Ing. Eva Vincentová, hlavná kontrolórka mesta
Vypracoval: Ing. Eva Vincentová, hlavná kontrolórka mesta

Mgr. Peter Antal na úvod požiadal hlavnú kontrolórku mesta zabezpečiť, aby bolo plnenie
uznesení posielané poslancom aspoň deň pred konaním zasadnutia (mailom).
Ing. Eva Vincentová predniesla plnenie uznesení ku dňu 11.12.2014. Správa v písomnej podobe
tvorí prílohu v materiáloch z dnešného zasadnutia.
Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu.
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- Ing. Peter Dubeň – opýtal sa, či je pravda, že zhruba od júla alebo augusta vykonáva hlavná kontrolórka
mesta kontrolu v MŠK, a ak áno, či je už ukončená a kedy budú poslanci informovaní o jej výsledkoch
Reakcia Ing. Eva Vincentová. Kontrola je vykonávaná na základe požiadania konateľa MŠK,
ukončená zatiaľ nie je, informácia bude poslancom poskytnutá na najbližšom zasadnutí mestského
zastupiteľstva.
- Mgr. Norbert Nagy – faktická poznámka – zdá sa mu neštandardné, aby kontrola v mestskej obchodnej
spoločnosti prebiehala takú dlhu dobu, a aby k dnešnému dňu nebola napísaná a poslancom predložená
správa z nej
- Ing. Mária Biesová – k uzneseniu č. 119/2014 – opýtala sa, či je správna formulácia konštatovania, že
uznesenie je splnené, keď VZN Zásady odmeňovania poslancov MsZ v ZH je účinné až od 1.1.2015
Reakcia Ing. Eva Vincentová. Zmena bola do znenia VZN zapracovaná, uznesenie je považované
za splnené.
Zo strany prítomných neodznela k bodu už žiadna pripomienka. Poslanci MsZ hlasovali za
uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 127 / 2014
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu o plnení uznesení MsZ v Žiari nad Hronom s termínom plnenia ku dňu 11.12.2014.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov - 19
prítomní – 17
za – 17 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, Mgr. Kopčová,
Mgr. Líšková, Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Šeševičková, Ing. Šťastný, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Žurav/
proti - 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.

k bodu 6) Návrh plánu kontrolnej činnosti HKM na prvý polrok 2015
Predkladá – písomne: Mgr. Peter Antal, primátor mesta
Vypracoval: Ing. Eva Vincentová, hlavná kontrolórka mesta

Mgr. Peter Antal, primátor mesta v úvode poznamenal, že z rokovania s poslancami vyplynula
jedna pripomienka od Ing. Petra Dubeňa – pri kontrole vyberania poplatkov na Žiarskom jarmoku
upresniť, že kontrola sa bude týkať jarmoku konaného v r.2014.
Ing. Eva Vincentová k bodu uviedla, že predložený návrh plánu kontrolnej činnosti zahŕňa menej
kontrol z dôvodu, že nechala priestor na jeho doplnenie poslancom.
Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu.
- Ing. Peter Dubeň – chýbajú mu termíny, kedy sa jednotlivé kontroly budú konať, a taktiež požiadal, aby
hlavná kontrolórka mesta poslancov informovala o tom, kedy začína vykonávať kontrolu a kedy ju
ukončuje (stačí aj prostredníctvom mailu), a aby boli poslanci oboznámení aj s výsledkami kontrol
- Mgr. Peter Antal – poslanci môžu z vlastnej iniciatívy ukladať kontrolórke vykonávať kontroly aj mimo
kontrol, ktoré sú predložené v návrhu
- Ing. Peter Dubeň – faktická poznámka – opýtal sa, či majú poslanci právo nahliadnuť do vykonávaných
kontrol hlavnou kontrolórkou mesta, a či kontrolovaný subjekt môže alebo musí pustiť poslancov do
priebehu kontroly a tiež do jednotlivých kontrolovaných listín
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- Mgr. Miroslava Hudecová – citovala časť práv a povinností poslanca mestského zastupiteľstva, ktoré
vychádzajú zo zákona o obecnom zriadení, § 25 ods. 4
- Mgr. Norbert Nagy - faktická poznámka – v súčinnosti s hlavnou kontrolórkou mesta poslanci môžu
a dokonca majú povinnosť kontrolovať hospodárne narábanie s verejnými financiami, schválený etický
kódex taktiež zahŕňa určité povinnosti poslancov v tomto smere
Zo strany prítomných neodznela k bodu už žiadna pripomienka. Poslanci MsZ hlasovali za
uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 128 / 2014
Mestské zastupiteľstvo
a/ schvaľuje
Návrh plánu kontrolnej činnosti HKM na 1. Polrok 2015.
b/ ukladá hlavnej kontrolórke mesta
Doplniť plán kontrolnej činnosti o termíny kontrol.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov - 19
prítomní – 17
za – 17 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, Mgr. Kopčová,
Mgr. Líšková, Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Šeševičková, Ing. Šťastný, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Žurav/
proti - 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.

k bodu 7a) Informácia o plnení rozpočtu mesta
Predkladá – písomne: Ing. Martin Majerník, vedúci odboru ekonomiky a financovania
Vypracoval: Ing. Martin Sebechlebský, finančné oddelenie odboru EaF

Ing. Martin Majerník oboznámil prítomných s predloženým materiálom o plnení rozpočtu mesta
k 30.9.2014. Príjmy sú vo výške 8 890 235 eur, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 82%, výdavky sú vo
výške 8 074 054 eur, čo predstavuje 72%. Príjmy aj výdavky sú v súlade so schváleným rozpočtom na
tento rok, vyvíjajú sa priaznivo.
Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu.
- Ing. Mária Biesová – v súvislosti s položkou - príjem za komunálny odpad - plán je 700 tis. eur, doteraz
čerpané 627 650 eur čo je cca 90% - sa opýtala, s čím plnenie súvisí a či k 30.9.2014 nemali už mať
všetci uhradený poplatok za KO
Reakcia Ing. Martin Majerník. V súčasnosti sú už pripravené podklady na exekúciu, ak do
30.9.2014 nie je uhradený daný poplatok, postupnosť krokov je od podávania výziev na jeho úhradu až
po pristúpenie k exekučným konaniam. Vyjadrili sa tiež Ing. Ján Vinarčík a Ing. Stella Víťazková.
- PaedDr. Veronika Balážová – opýtala sa na nízke plnenie položky 4.7 Príležitostné trhy, kde schválený
rozpočet je vo výške 18 300 eur, plnenie len 458 eur, čo je cca 3%
Reakcia Ing. Martin Majerník. Žiarsky jarmok konaný v októbri plní gro rozpočtu v tejto položke.
Zo strany prítomných neodznela k bodu už žiadna pripomienka. Poslanci MsZ hlasovali za
uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 129 / 2014
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Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Informáciu o plnení rozpočtu mesta Žiar nad Hronom k 30.9.2014.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov - 19
prítomní – 15
za – 15 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, Mgr. Kopčová, Mgr. Líšková,
Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Šeševičková, Ing. Šťastný, Tomčáni, Ing. Víťazková, Ing. Žurav/
proti - 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.

k bodu 7b) Návrh na IV. zmenu rozpočtu mesta
Predkladá – písomne: Ing. Martin Majerník, vedúci odboru ekonomiky a financovania
Vypracoval: Ing. Martin Sebechlebský, finančné oddelenie odboru EaF

Ing. Martin Majerník uviedol, že navrhovaná IV. zmena rozpočtu sa týka opatrenia - povolené
prekročenie výdavkov, ktoré sú viazané aj na príjmovú rozpočtovú položku – Vlastné príjmy právnych
subjektov. Týka sa to príjmov škôl, ktoré v tomto roku dosiahli vyšší príjem o 35 000 Eur , ktoré im budú
vrátené späť. Ostaných zložiek rozpočtu sa zmena netýka.
Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu.
Zo strany prítomných neodznela k bodu žiadna pripomienka. Poslanci MsZ hlasovali za uznesenie
podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 130 / 2014
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
IV. zmenu rozpočtu Mesta Žiar nad Hronom na rok 2014 v zmysle predloženého návrhu.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov - 19
prítomní – 16
za – 16 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, Mgr. Kopčová, Mgr. Líšková,
Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Šeševičková, Ing. Šťastný, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Žurav/
proti - 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.

k bodu 7c) Návrh rozpočtu MsKC 2015
Predkladá – písomne: PhDr. Michaela Pribilincová, PhD., riaditeľka MsKC
Vypracoval: PhDr. Michaela Pribilincová, PhD., riaditeľka MsKC

Materiál predložila PhDr. Michaela Pribilincová, PhD. Rozpočet MsKC na rok 2015 sa nemení
oproti roku 2014, žiadaný transfer bude vo výške 368 100 eur. Navýšenie nákladov MsKC je z dôvodu, že
sa bude pokračovať v chránených dielňach, pričom úrad práce prepláca už len 50% týchto nákladov,
takže MsKC ich bude pokrývať z vlastných prímov. V oblasti dramaturgie pribudne akcia – tradičná
svadba – čo bude veselica, inak sa bude pokračovať v dramaturgickom pláne tak ako tento rok.
Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu.
- Ing. Stella Víťazková – svojou pripomienkou apelovala na vedenie mesta hľadať cestu, ako
sprevádzkovať dom kultúry počas zimy na konanie podobných akcií ako bol koncert Mira Žbirku, nakoľko
estrádna sála v MsKC na takúto akciu nie je vyhovujúca z dôvodu zlej viditeľnosti na pódium
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Reakcia PhDr. Michaela Pribilincová, PhD. Koncert organizovala agentúra nie MsKC, priestor
v dome kultúry odmietla z dôvodu, že si budú musieť uhradiť náklady na kúrenie.
Vyjadril sa tiež Mgr. Peter Antal.
- Mgr. Norbert Nagy – faktická poznámka - koncert Mira Žbirku bola akcia na úrovni, avšak akcia takéhoto
formátu by si naozaj zaslúžila lepší priestor
- Ing. Rastislav Uhrovič – faktická poznámka – môže sa do budúcna stať, že ľudia prestanú navštevovať
takéto akcie z dôvodu nevyhovujúcich priestorov, taktiež by bolo dobré do budúcna pouvažovať nad
vlastným agregátom
- Mgr. Monika Balážová – v súvislosti s kinom Hron sa opýtala, či by nebolo možné pouvažovať nad
znížením vstupného napr. pre deti alebo študentov, čím by sa možno zvýšila návštevnosť
Reakcia PhDr. Michaela Pribilincová.
- PaedDr. Veronika Balážová – veľmi si váži, že riaditeľka MsKC opäť našla v rozpočte prostriedky na
chránené dielne, poďakovala sa jej za to
Zo strany prítomných neodznela k bodu už žiadna pripomienka. Poslanci MsZ hlasovali za
uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 131 / 2014
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Návrh rozpočtu MsKC na rok 2015.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov - 19
prítomní – 17
za – 17 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, Mgr. Kopčová,
Mgr. Líšková, Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Šeševičková, Ing. Šťastný, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Žurav/
proti - 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.

k bodu 7d) Návrh viacročného rozpočtu mesta na roky 2015 – 2017
Predkladá – písomne: Ing. Martin Majerník, vedúci odboru ekonomiky a financovania
Vypracoval: Ing. Martin Sebechlebský, finančné oddelenie odboru EaF

k bodu 7e) Stanovisko HKM k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2015 – 2017
Predkladá – písomne: Mgr. Peter Antal, primátor mesta
Vypracoval: Ing. Eva Vincentová, hlavná kontrolórka mesta

S úvodnou informáciou vystúpil Ing. Martin Majerník. Návrh viacročného rozpočtu mesta na roky
2015 - 2017 je spracovaný podľa zákona č.583/2004. Rozpočet je predložený ako vyrovnaný, kde príjmy
aj výdavky predstavujú sumu 12 632 730 eur, čo je oproti r. 2014 zmena vo výške 904 530 eur. Zmena je
spôsobená: - pri tvorbe tohto rozpočtu sa vychádzalo z makroekonomického vývoja SR a štátneho
rozpočtu, kde došlo v roku 2014 k navýšeniu dane z príjmov poukázaných územnej samospráve – to
mestu umožnilo navýšiť časť príjmov na strane príjmov. Časť príjmov je tiež navýšená z dôvodu
navýšenia prenesených kompetencií na úseku školstva. Ostatné príjmy sú navýšené z dlhodobého
sledovania príjmov mestom. Príjmy pre rok 2015 označil za reálne. Čo sa týka výdavkov – ciele rozpočtu
boli dostatočne prezentované na stretnutiach s poslancami, spomenul len navýšenie výdavkov vo výške
200 tis. eur na chodníky (oprava a údržba komunikácií okrem výtlkov).
Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu. Prečítal stanovisko viceprimátora MUDr. Ladislava Kukolíka
k materiálu, ktoré je v súvislosti s návrhom rozpočtu podporné.
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- Ing. Mária Biesová – faktická poznámka – k spomínanému navýšeniu položky chodníkov
- Ing. Stella Víťazková – opýtala sa, či sa v rámci predloženého rozpočtu počíta s rovnakou metódou ako
bola použitá na úpravu chodníkov v časti Pod vršky aj na úpravu chodníkov v iných častiach mesta
Reakcia Mgr. Peter Antal.
- Mgr. Norbert Nagy – dal do pozornosti, že v súvislosti s opravou komunikácií na parkovisku pri II. ZŠ je
potrebné zmeniť celý režim dopravy s ohľadom najmä na deti, ktoré priestory navštevujú
- Ing. Peter Dubeň – opýtal sa, či platí zámer primátora každý rok zrealizovať v jednom obvode jednu
veľkú vec, či by nebolo vhodnejšie sa po spoločnej diskusii zaoberať postupne takýmito horľavými stavmi
ako spomenul Mgr. Nagy
Reakcia Mgr. Peter Antal.
- Ing. Rastislav Uhrovič – osobne sa mu myšlienka každý rok sa venovať investíciám v jednom obvode
páči
Zo strany prítomných neodznela k bodu už žiadna pripomienka. Poslanci MsZ hlasovali za
uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.
Pred hlasovaním za návrh uznesenia udelil Mgr. Peter Antal, primátor mesta slovo hlavnej
kontrolórke mesta, aby predniesla svoje stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu.
Ing. Eva Vincentová, hlavná kontrolórka mesta predložený návrh rozpočtu na rok 2015 odporúča
schváliť a návrh rozpočtu na roky 2016 – 2017 vziať na vedomie.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 132 / 2014
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Stanovisko HKM k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2015 – 2017.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov - 19
prítomní – 16
za – 16 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, Mgr. Hajdoniová, Mgr. Kopčová, Mgr. Líšková,
Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Šeševičková, Ing. Šťastný, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Žurav/
proti - 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 133 / 2014
Mestské zastupiteľstvo
a/ schvaľuje
a) Návrh rozpočtu mesta Žiar nad Hronom na rok 2015 v zmysle predloženého návrhu, ktorý predstavuje
sumu 12 632 730 Eur, tak na strane celkových príjmov ako aj celkových výdavkov.
b) Použitie rezervného fondu mesta na financovanie kapitálových výdavkov a výdavkov z finančných
operácii v sume 1 639 530 Eur.
b/ berie na vedomie
Návrh viacročného rozpočtu mesta Žiar nad Hronom na roky 2016 – 2017.
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Hlasovanie:
počet všetkých poslancov - 19
prítomní – 14
za – 14 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, Mgr. Hajdoniová, Mgr. Kopčová, Mgr. Líšková, Bc. Lukyová,
Šeševičková, Ing. Šťastný, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Žurav/
proti - 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.
Mgr. Peter Antal, primátor mesta sa poďakoval za podporu predloženého návrhu, sľúbil, že
narozpočtované veci v r. 2015, ktoré považuje za ambiciózne budú zrealizované a mesto pocíti rozvoj
a krok vpred.
Mgr. Norbert Nagy keďže nestihol svoj názor vyjadriť hlasovaním, požiadal o slovo. Považuje
rozpočet za dobrý a podporuje ho.

k bodu 8) VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Žiar
nad Hronom
Predkladá – písomne: Ing. Martin Majerník, vedúci odboru ekonomiky a financovania
Vypracoval: Janka Fekiačová, oddelenie daní a poplatkov, odbor EaF

Informáciu podal Ing. Martin Majerník. Návrh všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na
úradnej tabuli v zákonom stanovenej lehote 15 dní pred schválením. Odvíja sa od schválenia vyššej
normy - zákona č. 582/2004, v ktorom došlo k textovým úpravám. Nedochádza k zmene sadzby, čiže
obyvateľov mesta sa tento návrh čo sa týka vyberania poplatku nedotkne. Ostatné veci sú technického
razu, preberajú len slovné usmernenia zo spomínaného zákona.
Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu.
Zo strany prítomných neodznela k bodu žiadna pripomienka. Poslanci MsZ hlasovali za
uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 134 / 2014
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Žiar nad Hronom.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov - 19
prítomní – 15
za – 15 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, Mgr. Hajdoniová, Mgr. Kopčová, Mgr. Líšková, Bc. Lukyová,
Mgr. Nagy, Šeševičková, Ing. Šťastný, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Žurav/
proti - 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.

k bodu 9) VZN o dani z nehnuteľností
Predkladá – písomne: Ing. Martin Majerník, vedúci odboru ekonomiky a financovania
Vypracoval: Ing. Mariana Čechová Dürešová, odbor EaF

Ing. Martin Majerník priblížil predložený materiál. V súlade s už spomínaným zákonom 582/2004
došlo aj k úpravám textovej časti normy pre daň z nehnuteľností a ostané miestne dane. Zákon pre rok
2015 zavádza nové druhy sadzby dane pre daň z pozemkov a rozširuje nové druhy dane u dani zo
stavieb. Ide o rozdelenie druhu garáže, kde sa zavádzajú sadzby pre hromadné garáže. Sadba u týchto
daní sa nemení, nemá to vplyv na príjmovú časť rozpočtu. Sadzbou, ktorá navyšuje prijem je sadzba za
užívanie verejného priestranstva, dochádza k zmene sadzby za parkovanie v priestoroch MsÚ, kde
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úhrnne táto suma za kalendárny rok predstavovala 62 eur a zvyšuje sa na cca 100 eur. K ďalším
výraznejším zmenám v zákone a vo všeobecne záväznom nariadení nedochádza. Dôvodová správa
podrobne zahŕňa, ktorých § a uznesení sa zmena týka.
Mgr. Peter Antal, primátor mesta zdôraznil, že je dôležité, že sa nezvyšuje sadzba dane
z nehnuteľností a jeho ambíciou je tieto dane v najbližších rokoch nezvyšovať, pokiaľ sa však zákon
výrazne neupraví a mesto nebude nútené výber daní upraviť.
Otvoril k bodu rozpravu.
- Ing. Peter Dubeň – informoval sa, v správe koho sú spoločné garáže pod tržnicou. Od občanov má
informácie, že sú vo veľmi zlom stave, zateká v nich a z plafóna padá na autá, čo ich poškodzuje. Opýtal
sa, či sa bude dvíhať aj daň za tieto garáže a koho vlastníctvo je povrch garáží – tržnica.
Reakcia Mgr. Peter Antal - nie sú to mestské garáže, sú v súkromnom vlastníctve, občania sa
musia obrátiť na vlastníka, s ktorým majú nájomný vzťah, alebo nejakým podnetom na stavebný úrad,
aby mesto mohlo konať v tejto veci zákonne.
Reakcia Ing. Martin Majerník – tržnica je vo vlastníctve p. Skladana, mesto ju má v nájme.
- PaedDr. Veronika Balážová – zaujímala sa, či je v meste umiestnený automat ponúkajúci cigarety
a alkohol – v § 9 je zaň najvyššia sadzba dane -80 eur.
Reakcia: Ing. Martin Majerník, takýto automat v meste nie je.
Zo strany prítomných neodznela k bodu už žiadna pripomienka. Poslanci MsZ hlasovali za
uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 135 / 2014
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov - 19
prítomní – 17
za – 17 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, Mgr. Kopčová,
Mgr. Líšková, Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Šeševičková, Ing. Šťastný, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Žurav/
proti - 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.

k bodu 10) VZN, ktorým sa mení VZN č. 3/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom
Mesta Žiar nad Hronom v znení VZN č. 8/2013 a VZN č. 5/2014
Predkladá – písomne: Mgr. Peter Antal, primátor mesta
Vypracoval: Ing. Martin Majerník, vedúci odboru ekonomiky a financovania

Materiál uviedol Mgr. Peter Antal. Týka sa vrátenia niektorých kompetencií, ktoré prešli
z primátora na mestské zastupiteľstvo opäť primátorovi. Dôvodom je skutočnosť, že všetky nájmy
pozemkov, ktoré mesto ponúka BS za jasne stanovených podmienok a pravidiel za účelom realizácie
parkovacích miest pri BS by museli byť schvaľované mestským zastupiteľstvom, čo by celý proces
realizácie brzdilo. V tomto roku sa v meste týmto spôsobom vybudovalo 90 parkovacích miest, ďalších 90
je v schvaľovacom procese na mestskom úrade. V priebehu 2 rokov by malo na sídliskách pribudnúť cez
200 parkovacích miest.
V ďalšom otvoril k bodu rozpravu.
Zo strany prítomných neodznela k bodu žiadna pripomienka. Poslanci MsZ hlasovali za
uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 136 / 2014
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Všeobecné záväzné nariadenie, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2011 Zásady
hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Žiar nad Hronom v znení Všeobecne záväzného
nariadenia Mesta Žiar nad Hronom č. 8/2013 a Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žiar nad
Hronom č. 5/2014.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov - 19
prítomní – 17
za – 17 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, Mgr. Kopčová,
Mgr. Líšková, Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Šeševičková, Ing. Šťastný, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Žurav/
proti - 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.

k bodu 11) VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2013 o určení výšky finančných prostriedkov
určených na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školského zariadenia zriadených na
území mesta Žiar nad Hronom v znení VZN č. 11/2013
Predkladá – písomne: Ing. Mariana Páleníková, prednostka MsÚ
Vypracoval: Ľubica Tőrőková, referent odboru EaF

K materiálu podala informáciu Ing. Mariana Páleníková. Predložený návrh sa týka zmeny určenia
výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií v zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta a zároveň príspevku na MŠ, ŠKD, CVČ a výdajňu ŠJ pri ZŠ na ul. A. Kmeťa, t.j.
cirkevná ZŠ. Zmenená je len príloha č. 4, čo vyplýva z legislatívy. Do 31.1. príslušného kalendárneho
roka je mestský úrad povinný predložiť mestskému zastupiteľstvu na schválenie výšku dotácie pre
jednotlivé zariadenia.
Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu.
Zo strany prítomných neodznela k bodu žiadna pripomienka. Poslanci MsZ hlasovali za
uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 137 / 2014
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2013 o určení výšky finančných prostriedkov určených na
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia
zriadených na území mesta Žiar nad Hronom v znení VZN č. 11/2013 .
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov - 19
prítomní – 17
za – 17 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, Mgr. Kopčová,
Mgr. Líšková, Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Šeševičková, Ing. Šťastný, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Žurav/
proti - 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.
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k bodu 12) Informácia o projektoch
Predkladá – písomne: Ing. Pavel Mužík, projektový manažér
Vypracoval: Ing. Pavel Mužík, projektový manažér, Lucia Zaťková, administrátor projektov

Ing. Pavel Mužík podal k materiálu doplňujúce informácie. Centrum zhodnocovania odpadov – zo
strany riadiaceho orgánu bolo mestu schválené predĺženie termínu ukončenia projektu do 12/2015. Do
konca tohto roku očakávame zo strany RO predloženie dodatku k zmluve o NFP. Stavebné práce sa
realizujú na základe objednávok, ktoré boli vystavené v zmysle zmluvy, prebiehajú v súlade so
schválenými harmonogramami. Mechanická úprava je už ukončená, práce na ostatných stavbách
prebiehajú tak, aby boli ukončené v 01/2015. Čo sa týka technológie – uzavreté sú 3 zmluvy, fermentácia
už je v realizácii, prebieha montáž fermentorov, dodávka technológie v rámci gasifikácie a mechanickej
úpravy bude zahájená v 01/2015. Digitalizácia kina Hron v ZH – projekt ukončený, zo strany mesta
zaslané vyúčtovanie dotácie, pôžičku sme obdržali, očakávame platbu 3.400 eur. Doplnenie a rozšírenie
monitorovacieho kamerového systému v meste ZH – projekt neschválený, v spolupráci s náčelníkom
mestskej polície pripravujeme novú žiadosť. Rekonštrukcia mestskej knižnice a Solárny systém mestskej
krytej plavárne – žiadosti predložené na Environmentálny fond, zatiaľ neevidujeme spätnú väzbu.
Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu.
Zo strany prítomných neodznela k bodu žiadna pripomienka. Poslanci MsZ hlasovali za
uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 138 / 2014
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Informáciu o projektoch.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov - 19
prítomní – 17
za – 17 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, Mgr. Kopčová,
Mgr. Líšková, Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Šeševičková, Ing. Šťastný, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Žurav/
proti - 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.

k bodu 13) Schválenie PHSR na obdobie rokov 2014 – 2020
Predkladá – písomne: Ing. Ján Vinarčík, vedúci odboru životného prostredia
Vypracoval: Ing. Blažena Kollárová, referent odboru ŽP

Ing. Ján Vinarčík podal úvodnú informáciu. V procese tvorby tohto dokumentu boli oslovené
podnikateľské subjekty, obyvatelia, organizácie a orgány tohto mesta. Každý, kto má vzťah k tomuto
mestu sa mohol procesu zúčastniť. Štart procesu bol zahájený v novembri 2013. Na príprave dokumentu
sa vo veľkej miere podieľalo OZ Krtko, zastúpené Ing. Kavčákovou, ktoré má bohaté skúsenosti
s vypracovávaním týchto programov. Vedenie mesta malo ambíciu, aby vznikol dokument, ktorý
napomôže správnemu smerovaniu mesta pri jeho ďalšom hospodárskom a sociálnom rozvoji. Proces
trval viac ako 1 rok, konečné znenie návrhu PHSR bolo ukončené koncom júna 2014 a následne
prebiehalo jeho posudzovanie na OÚ, odbore starostlivosti o ŽP. Dokument je veľmi rozsiahli, má 127
strán. Prioritou mesta pri jeho spracovávaní bolo, aby vznikol dokument so zadefinovanými všetkými
strategickými cieľmi, ktoré mestu napomôžu stať sa moderným a bezpečným pre prácu a pokoj
obyvateľov.
Mgr. Peter Antal, primátor mesta v nasledujúcej časti udelil slovo Ing. Kavčákovej, ktorá
prítomným podrobnejšie prezentovala a upresnila proces tvorby PHSR, ktorý sa vypracovával
v intenciách zákona č. 539/2008.
V ďalšom predsedajúci otvoril k bodu rozpravu.
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- Ing. Mária Biesová – sa zaujímala, na čo by mali poslanci upriamiť v tomto dokumente pozornosť
Reakcia Ing. Ján Vinarčík, Ing. Kavčáková, Mgr. Peter Antal.
Ing. Mariana Páleníková, prednostka MsÚ poznamenala, že dokument je spracovaný tak, aby sa
mesto mohlo uchádzať o finančný príspevok pri akejkoľvek výzve v súvislosti s rozvojom mesta, nakoľko
tento dokument býva jednou z príloh v rámci podávaných žiadostí.
Zo strany prítomných neodznela k bodu už žiadna pripomienka. Poslanci MsZ hlasovali za
uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 139 / 2014
Mestské zastupiteľstvo
a/ schvaľuje
„Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žiar nad Hronom“ na obdobie 2014-2020, v
zmysle §8, ods.7 zákona č.539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja.
b/ zriaďuje
vo volebnom období 2014 – 2018
Radu rozvoja mesta, ktorá bude riadiacim a monitorovacím orgánom PHSR, v nasledovnom zložení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Mgr. Peter Antal
Ing. Mariana Páleníková
Ing. Martin Majerník
Ing. Monika Minárová
PhDr. Michaela Pribilincová PhD.
Ing. Ján Vinarčík
Bc. Martin Baláž
Ing. Mária Biesová
Bc. Soňa Lukyová
Mgr. Monika Balážová
Mgr. Norbert Nagy

c/ ukladá prednostke MsÚ
zabezpečiť každoročné spracovanie Monitorovacej správy PHSR.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov - 19
prítomní – 17
za – 17 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, Mgr. Kopčová,
Mgr. Líšková, Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Šeševičková, Ing. Šťastný, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Žurav/
proti - 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.

k bodu 14) Zriadenie záložného práva na zabezpečenie pohľadávky ŠFRB – Dom kultúry
Predkladá – písomne: Ing. Mariana Páleníková, prednostka MsÚ
Vypracoval: Ing. Stanislava Holosová, stavebný úrad

Úvodnú informáciu podala Ing. Stanislava Holosová. Mesto v roku 1997 požiadalo ŠFRB
o získanie úverových zdrojov na výstavbu BD č. 1 Pod Vršky. Žiadosť bola schválená a mestu boli
poskytnuté úverové zdroje vo výške 819 790,21 eur. Podľa zmluvy mesto zaručilo návratnosť úveru
v prospech veriteľa – ŠFRB zriadením záložného práva na nehnuteľný majetok - Mestské
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kultúrnospoločenské stredisko v ZH. Pre mesto je v súčasnosti potrebné zabezpečiť výmaz tohto
záložného práva na liste vlastníctva a zriadiť nové záložné právo. Predložený materiál obsahuje návrh
zabezpečenia záväzku voči ŠFRB spôsobom ručenia nehnuteľnosťami vedenými na liste vlastníctva č.
1136, katastrálne územie Žiar nad Hronom, a to stavbou súpisné číslo 406 Dom kultúry, postavenou na
parcele 575, parcelou na ktorej stojí nehnuteľnosť a aj priľahlými pozemkami, ktoré zabezpečujú vstup
k predmetnému objektu.
Predsedajúci otvoril rozpravu.
Zo strany prítomných neodznela k bodu žiadna pripomienka. Poslanci MsZ hlasovali za
uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 140 / 2014
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve, t.j. v podiele 1/1, Mesta Žiar nad
Hronom, nachádzajúce sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, zapísané na liste vlastníctva č. 1136
a to:





stavba - Dom kultúry so súpisným číslom 406, postavená na CKN parcele č. 575 - zastavané plochy
2
a nádvoria o výmere 2360 m
2
CKN parcela č. 575 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 2360 m ,
2
CKN parcela č 577/1 - ostatné plochy o výmere 1888m ,
2
CKN parcela č. 577/13 - ostatné plochy o výmere 1427 m ,

v prospech záložného veriteľa:
Štátny fond rozvoja bývania, IČO: 31749542
Lamačská cesta 8, 833 04 Bratislava 37
záložca:
Mesto Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125
Sídlo: Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom
za účelom zabezpečenia pohľadávky záložného veriteľa titulom Zmluvy o poskytnutí úveru, číslo zmluvy
613/1285/1997 zo dňa 21. augusta 1997.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov - 19
prítomní – 17
za – 17 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, Mgr. Kopčová,
Mgr. Líšková, Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Šeševičková, Ing. Šťastný, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Žurav/
proti - 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.

k bodu 15) Obytný súbor Sever – I. etapa 2 x 24 bytových jednotiek ZH
Predkladá – písomne: Ing. Mariana Páleníková, prednostka MsÚ
Vypracoval: Ing. Stanislava Holosová, stavebný úrad

Mgr. Peter Antal na úvod poznamenal, že uznesenie k tomuto bodu je potrebné schváliť preto,
aby mesto mohlo podať žiadosť na ŠFRB na prefinancovanie kúpy 2 bytových domov – 2x24 b.j.
Plánovaným termínom na podanie je 15.1.2015.
Ing. Stanislava Holosová informovala k predloženému materiálu. Mesto v r. 2014 podávalo
žiadosť o získanie dotačných a úverových zdrojov na kúpu nájomných bytov Sever v 2x24 b.j. Žiadosť
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schválená nebola najmä z dôvodu nedostatku finančných zdrojov z Ministerstva dopravy, výstavby a RR.
V novembri t.r. bola žiadosť mestu vrátená. Mesto sa bude uchádzať o tieto zdroje aj v r. 2015 ale už na
účel - kúpa skolaudovaných nájomných bytov.
V návrhu uznesenia prečítala textácie, ktoré boli do návrhu zapracované na základe pripomienok
poslancov.
Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu.
- Ing. Mária Biesová – pre ujasnenie sa opýtala, čo presne je predmetom kúpy a čo je predmetom zámeru
kúpy
Reakcia Ing. Stanislava Holosová. Predmetom kúpy sú nehnuteľnosti, ktoré sú zadefinované GP
v zmysle kolaudačného konania (bytové domy, parcely pod BD, prislúchajúce parcely – vstup do BD).
Nehnuteľnosti, ktoré zatiaľ nie sú zadefinované GP sú predmetom zámeru kúpy (parcela pod prístupovou
komunikáciou).
Zo strany prítomných neodznela k bodu už žiadna pripomienka. Poslanci MsZ hlasovali za
uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 141 / 2014
Mestské zastupiteľstvo
a/ súhlasí
a) s účelom – kúpa nájomného bytu v bytovom dome – „Bytový dom č. 1 – 24 b.j.“, súpisné číslo
2844 a “Bytový dom č. 2 – 24 b.j., súpisné číslo 2845. Byty v bytových domoch budú slúžiť ako
nájomné byty, ktoré budú vo vlastníctve Mesta Žiar nad Hronom a nájomný charakter bytov bude
zachovaný po dobu najmenej 30 rokov.
b) s investičným zámerom Mesta Žiar nad Hronom – kúpa nájomného bytu v bytovom dome –
„Bytový dom č. 1 – 24 b.j.“, súpisné číslo 2844 a “Bytový dom č. 2 – 24 b.j., súpisné číslo 2845 v
Žiari nad Hronom“:
názov stavby: „SEVER I. ETAPA 2 x 24 bytových jednotiek“
počet bytových jednotiek: 2 x 24 bytových jednotiek, t.j. 48 bytových jednotiek
SO 01 Bytový dom č. 1 - 24 b.j., na pozemku parc. č. CKN 1798/116 v k.ú. Žiar nad Hronom –
obsahuje 12 dvojizbových bytov z toho 1 bezbariérový a 12 trojizbových bytov
SO 02 Bytový dom č. 2 - 24 b.j., na pozemku parc. č. CKN 1798/117 v k.ú. Žiar nad Hronom –
obsahuje 12 dvojizbových bytov z toho 1 bezbariérový a 12 trojizbových bytov
c) so spôsobom financovania kúpy nájomného bytu v bytovom dome – „Bytový dom č. 1 – 24 b.j.“,
súpisné číslo 2844 a “Bytový dom č. 2 – 24 b.j., súpisné číslo 2845 v Žiari nad Hronom od
spoločnosti REMESLO stav, s.r.o. Žiar nad Hronom:




úver zo ŠFRB (max. vo výške 70% obstarávacích nákladov stavby)
dotácia z MDVRR SR (max. vo výške 30% obstarávacích nákladov stavby)
vlastné zdroje Mesta Žiar nad Hronom na dofinancovanie kúpy

d) s predložením žiadosti o poskytnutie dotácie na kúpu nájomného bytu v bytovom dome „Bytový
dom č. 1 – 24 b.j.“, súpisné číslo 2844 a “Bytový dom č. 2 – 24 b.j., súpisné číslo 2845 v Žiari nad
Hronom“ z MDVRR SR vo výške podľa podmienok Zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj
bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov.
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e) s predložením žiadosti o poskytnutie úveru z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania na účel
Kúpa nájomného bytu v bytovom dome – „Bytový dom č. 1 – 24 b.j.“, súpisné číslo 2844 a
“Bytový dom č. 2 – 24 b.j., súpisné číslo 2845 v Žiari nad Hronom.
f) so zabezpečením záväzku voči Štátnemu fondu rozvoja bývania formou záložného práva
k nehnuteľnostiam, nachádzajúcim sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom:


zapísaných na liste vlastníctva č. 3964, a to:
 stavba - Bytový dom č. 1 – 24 b.j. so súpisným číslom 2844, postavená na CKN parcele
2
č. 1798/116 - zastavané plochy a nádvoria o výmere o výmere 523 m
 stavba - Bytový dom č. 2 – 24 b.j., so súpisným číslom 2845, postavená na CKN parcele
2
č. 1798/117 - zastavané plochy a nádvoria o výmere o výmere 522 m



zapísaných na liste vlastníctva č. 1416, a to:
2
 CKN parcela č. 1798/116 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 523 m ,
2
 CKN parcela č. 1798/117 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 522 m ,
2
 CKN parcela č. 1798/136 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 598 m ,
2
 CKN parcela č. 1798/137 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 283 m .

g) so zachovaním nájomného charakteru bytov po dobu lehoty splatnosti úveru zo ŠFRB, najmenej
však po dobu 30 rokov v súlade s § 11 ods.1 bod 4 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na
rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov.
h) s prijatím záväzku Mesta Žiar nad Hronom vyčleňovať finančné prostriedky v rozpočte mesta na
zabezpečenie splácania poskytnutého úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania počas celej doby
jeho splatnosti, t.j. 30 rokov pri úrokovej sadzbe 1 % v budúcich rokoch, počnúc rokom, v ktorom
bola podaná žiadosť a vyčleniť v rozpočte pre rok 2015 vlastné prostriedky na dofinancovanie
kúpy.
i) s prijatím záväzku Mesta Žiar nad Hronom dodržať pri prenájme ustanovenia osobitného
predpisu (§ 22 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
v znení neskorších predpisov).
b/ schvaľuje
1) kúpu nehnuteľností - stavieb, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, zapísaných
na liste vlastníctva č. 3964, v spoluvlastníckom podiele 1/1, a to:
 stavba - Bytový dom č. 1 – 24 b.j. so súpisným číslom 2844, postavená na CKN parcele č.
2
1798/116 - zastavané plochy a nádvoria o výmere o výmere 523 m ,
 stavba - Bytový dom č. 2 – 24 b.j., so súpisným číslom 2845, postavená na CKN parcele č.
2
1798/117 - zastavané plochy a nádvoria o výmere o výmere 522 m .
(ďalej ako „Bytové domy“)
Predávajúci:

REMESLO stav, s.r.o., IČO: 36 057 088
Sídlo: Priemyselná 12, 965 01 Žiar nad Hronom
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro,
Vložka číslo: 8021/S

Kupujúci:

Mesto Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125
Sídlo: Ul.Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom

Kúpna cena:

2 478 000,00 € s DPH
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Rozpis kúpnej ceny:
celková obstarávacia cena Bytových
domov
dotácia z MVRR SR*

2 478 000,00 €
743 400,00 €

úver zo ŠFRB**

1 734 600,00 €

vlastné zdroje

0,00 €

nenávratný príspevok zo ŠFRB

0,00 €

* max. vo výške 30% oprávnených nákladov stavby
** max. vo výške 70% obstarávacích nákladov stavby
Kúpna zmluva nadobudne účinnosť dňom kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok:
a) nadobudnutie účinnosti zmluvy o úvere uzatvorenej so Štátnym fondom rozvoja bývania na účel –
kúpa nájomného bytu v bytovom dome – „Bytový dom č. 1 – 24 b.j.“, súpisné číslo 2844 a “Bytový
dom č. 2 – 24 b.j., súpisné číslo 2845,
b) nadobudnutie účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie uzatvorenej s Ministerstvom dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky na účel – kúpa nájomného bytu v bytovom
dome – „Bytový dom č. 1 – 24 b.j.“, súpisné číslo 2844 a “Bytový dom č. 2 – 24 b.j., súpisné číslo
2845.
2) kúpu nehnuteľností – pozemkov, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom,
v spoluvlastníckom podiele 1/1, a to:






2

CKN parcela č. 1798/116 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 523 m , zapísaná na liste
vlastníctva č.1416,
2
CKN parcela č. 1798/117 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 522 m , zapísaná na liste
vlastníctva č.1416,
2
CKN parcela č. 1798/136 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 598 m , zapísaná na liste
vlastníctva č.1416,
2
CKN parcela č. 1798/137 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 283 m , zapísaná na liste
vlastníctva č.1416,
2
novovytvorená CKN parcela č. 1798/135 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1653 m ,
2,
odčlenená z pôvodnej CKN parcely č. 1798/135 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1772 m
zapísanej na liste vlastníctva č. 1416 na základe Geometrického plánu č.41051840 – 37/2014.

Predávajúci:

SPORT BUILDING, s.r.o., IČO: 36 648 337
Sídlo: Priemyselná 12, 965 01 Žiar nad Hronom
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro,
Vložka číslo: 11563/S

Kupujúci:

Mesto Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125
Sídlo: Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom

Kúpna cena:

21 €/ m s DPH

2

Na pozemky CKN p. č.1798/116, 1798/117, 1798/135, 1798/136 a 1798/137 je zriadené záložné právo
v prospech záložného veriteľa - Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO:
31 320 155 (ďalej ako „záložný veriteľ“), na základe V 20/14 zo zmluvy č.2095/2013/ZZ, uzatvorenej dňa
30.12.2013.
2

Celková výmera kupovaných pozemkov: 3579 m ,
Celková kúpna cena:

75 159,00 €
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Splatnosť kúpnej ceny: kúpna cena bude splatná do 2 rokov od nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy
a to v v dvoch ročných splátkach, pričom:
- 1. splátka bude vo výške 60 000,00 €
- 2. splátka bude vo výške 15 159,00 €
Kúpna zmluva nadobudne účinnosť dňom kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok:
a) nadobudnutie účinnosti zmluvy o úvere uzatvorenej so Štátnym fondom rozvoja bývania na účel –
kúpa nájomného bytu v bytovom dome – „Bytový dom č. 1 – 24 b.j.“, súpisné číslo 2844 a “Bytový
dom č. 2 – 24 b.j., súpisné číslo 2845,
b) nadobudnutie účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie uzatvorenej s Ministerstvom dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky na účel – kúpa nájomného bytu v bytovom dome –
„Bytový dom č. 1 – 24 b.j.“, súpisné číslo 2844 a “Bytový dom č. 2 – 24 b.j., súpisné číslo 2845
c/ súhlasí
so zámerom Mesta Žiar nad Hronom nepredkladať žiadosť o poskytnutie dotácie na kúpu technickej
vybavenosti podmieňujúcej kúpu a užívanie nájomných bytov v bytovom dome – „SEVER – I. ETAPA
2x24 bytových jednotiek“, financovanej formou:




dotácie z MDVRR SR (max. vo výške 70 % oprávnených nákladov – 140 480,00 €)
vlastných zdrojov Mesta Žiar nad Hronom (max.vo výške 30% oprávnených nákladov – 60 228,00
€)
vlastných zdrojov Mesta Žiar nad Hronom (vo výške 70 000,00 € - neoprávnené náklady na
poskytnutie dotácie)

d/ schvaľuje
kúpu technickej vybavenosti podmieňujúcej kúpu a užívanie nájomných bytov v bytovom dome –
„SEVER – I. ETAPA 2x24 bytových jednotiek“, za kúpnu cenu 130 228,00 € s DPH (70 000,00 € +
60 228,00 €), pričom kúpna cena bude hradená z vlastných zdrojov Mesta Žiar nad Hronom.
e/ súhlasí
so zámerom kúpy nehnuteľného majetku a to pozemkov, nachádzajúcich sa v katastrálnom území
2
Žiar nad Hronom, spolu o celkovej výmere 3971 m ( t.j. jedná sa o pozemky pod technickou
2
vybavenosťou), za kúpnu cenu 21 €/ m s DPH za podmienky získania dotačných a úverových
zdrojov z MDVRR SR a zo ŠFRB na kúpu nájomných bytov v bytovom dome – „SEVER – I. ETAPA
2x24 bytových jednotiek“. Technická vybavenosť je verejný vodovod a vodovodná prípojka, verejná
kanalizácia a kanalizačná prípojka, dažďová kanalizácia, teplovod, elektrická prípojka, stojisko
kontajnerov, parkovacie státie, lapač ropných látok, hydrant.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov - 19
prítomní – 17
za – 17 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, Mgr. Kopčová,
Mgr. Líšková, Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Šeševičková, Ing. Šťastný, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Žurav/
proti - 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.

k bodu 16) Interpelácie poslancov
Ing. Stella Víťazková:
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1. vyslovila nespokojnosť s prevádzkou domu smútku na cintoríne, poukázala na špinu v objekte ako aj
okolo smetných košov.
2. požiadala zradiť do rozpočtu mesta vodorovné značenie v časti Pod Vršky.
Reakcia Mgr. Peter Antal.
Mgr. Monika Kopčová – opýtala sa, kedy sa bude upravovať širšie okolie obytného súbor Sever, sú tam
nánosy stavebného materiálu a hliny a koľko bytov je obsadených.
Reakcia Mgr. Peter Antal.

Mgr. Norbert Nagy:
1. zaujímal sa, v akom stave sa nachádza zámer zlepšenia funkčnosti verejného osvetlenia v meste
2. časť Pod Vršky – po zime bude potrebné zmapovať komunikácie, na ktorých bol zrealizovaný nový
náter a v prípade že bude potrebná oprava si uplatniť u dodávateľa prác reklamáciu
Reakcia Mgr. Peter Antal.
PaedDr. Veronika Balážová:
1. dala do pozornosti, aby sa neopomenulo zorganizovať verejnú diskusiu k pripravovanému zámeru
oddychovej zóny na Etape
2. poukázala na potrebu opravy dier a výtlkov, ktoré sú pod zrekonštruovaným schodiskom na objekte
MsKC
3. požiadala vedenie jednať s majiteľom kaštieľa ohľadom úpravy objektu
Reakcia Mgr. Peter Antal.
Ing. Rastislav Uhrovič – opýtal sa, aký zámer je s pozemkom pri cirkevnej škole
Reakcia Mgr. Peter Antal.
Ing. Mária Biesová – opätovne požiadala vedenie mesta zmonitorovať cestu cez súhradu a pri spustení
obchvatu na Prievidzu skúsiť rokovaním zabezpečiť odklonenie dopravy, aby nešla tou časťou mesta
Reakcia Mgr. Peter Antal, Ing. Michal Žurav.

k bodu 17) Rôzne, podnety a pripomienky občanov, diskusia
V tomto bode nepožiadal nik z prítomných. Prítomná riaditeľka CPPP v ZH, Mgr. Salayová
dostane priestor pri prerokovávaní žiadosti centra v bode 17c.

k bodu 17a-1) Majetkovo-právne vzťahy
Predkladá – písomne: Ing. Ján Vinarčík, vedúci odboru životného prostredia
Vypracoval: Alena Patayová, odbor ŽP

- zámer predaja pozemku pre AG-METAL s.r.o., Ladomerská Vieska
Predložil Ing. Ján Vinarčík. Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu.
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- Mgr. Anna Líšková – poprosila do budúcna pri firmách, ktoré nemajú konateľa, uviesť do informácie
štatutárov, a taktiež v prípade, že nie je jasný zámer zo žiadosti, vyžiadať doplnenie, resp. pozvať
žiadateľov na zasadnutie mestského zastupiteľstva
Reakcia: Ing. Ján Vinarčík, Mgr. Peter Antal, Ing. Mariana Páleníková.
- Ing. Stella Víťazková – nie je jasný zámer, je to blízko nemocnie a polikliniky, nesúhlas s predajom
- MUDr. Ladislav Kukolík – taktiež nesúhlas s predajom
Zo strany prítomných neodznela k bodu už žiadna pripomienka. Poslanci MsZ hlasovali za
uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 142 / 2014
Mestské zastupiteľstvo
a/ schvaľuje
Zámer priameho predaja nehnuteľného majetku – pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území
Žiar nad Hronom a to :






2

CKN parcely č. 531/39 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 99 m , vytvorenej z pôvodnej CKN
2
parcely č. 531/1 – ostatné plochy o výmere 4374 m , zapísanej na LV č. 1136, na základe
Geometrického plánu na oddelenie poz.p.č.531/39 (parkovisko) č. 44562578-047/2014, úradne
overeného Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálny odbor dňa 19.augusta 2014 pod č.
295/14 vyhotoveného firmou GEODESY-SERVICE, s.r.o., Žiar nad Hronom,
2
CKN parcely č. 531/40 – ostatné plochy o výmere 179 m , vytvorenej z pôvodnej CKN parcely č.
2
531/1 - ostatné plochy o výmere 4374 m , zapísanej na LV č. 1136, na základe Geometrického plánu
na oddelenie poz.p.č. 531/40 č. 44562578-056/2014, úradne overeného Okresným úradom Žiar nad
Hronom, katastrálny odbor dňa 19.augusta 2014 pod č. 296/14 vyhotoveného firmou GEODESYSERVICE, s.r.o., Žiar nad Hronom,
2
CKN parcely č. 531/41 - ostatné plochy o výmere 132 m , vytvorenej z pôvodnej CKN parcely č.
2
531/1 - ostatné plochy o výmere 4374 m , zapísanej na LV č. 1136, na základe Geometrického plánu
na oddelenie poz.p.č. 531/41 č. 44562578-057/2014, úradne overeného Okresným úradom Žiar nad
Hronom, katastrálny odbor dňa 19.augusta 2014 pod č. 297/14 vyhotoveného firmou GEODESYSERVICE, s.r.o., Žiar nad Hronom,

najmenej za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom, ktorý
prevodu mestským zastupiteľstvom starší ako 6 mesiacov.

nemôže byť v deň schvaľovania

b/ ukladá
Povinnosť zverejniť zámer predať pozemky priamym predajom najmenej 15 dní na úradnej tabuli mesta,
webovej stránke mesta a v regionálnej tlači.
Zodpovedný: Vedúci odboru životného prostredia
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 18
za – 0
proti – 18 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, Mgr. Kopčová,
MUDr. Kukolík, Mgr. Líšková, Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Šeševičková, Ing. Šťastný, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing.
Žurav/
zdržal sa - 0

Uznesenie nebolo prijaté.
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k bodu 17a-2) Majetkovo-právne vzťahy
Predkladá – písomne: Ing. Ján Vinarčík, vedúci odboru životného prostredia
Vypracoval: Alena Patayová, odbor ŽP

- zmena v uznesení MsZ č. 114/2014 zo dňa 18.9.2014
Predložil Ing. Ján Vinarčík. Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu.
Zo strany prítomných neodznela k bodu žiadna pripomienka. Poslanci MsZ hlasovali za
uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 143 / 2014
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č. 114/2014 zo dňa 18.septembra 2014
a to:
1) v časti: „81) Róža Jozef, rod.Róža, Ing., nar. xxxxxx, Ul. Svitavská 904/26-9, 965 01 Žiar nad
2
Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 4989/419076 (t.j. 10,738 m ) do výlučného
vlastníctva, za kúpnu cenu 1,07 €,
ktorá sa nahrádza novým textom v nasledovnom znení:
2) „ 81) Hrmo Maroš, rod. Hrmo, nar. xxxxxx, Ul. Svitavská 903/8, 965 01 Žiar nad Hronom,
2
o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 4989/419076 (t.j. 10,738 m ) do výlučného vlastníctva, za
kúpnu cenu 53,46 €,
Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 25.09.2015 uznesenie stráca platnosť.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 18
za – 18 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, Mgr. Kopčová,
MUDr. Kukolík, Mgr. Líšková, Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Šeševičková, Ing. Šťastný, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing.
Žurav/
proti – 0
zdržal sa - 0

Uznesenie bolo prijaté.

k bodu 17a-3) Majetkovo-právne vzťahy
Predkladá – písomne: Ing. Ján Vinarčík, vedúci odboru životného prostredia
Vypracoval: Alena Patayová, odbor ŽP

- zmena v uznesení MsZ č. 85/2014 zo dňa 25.6.2014
Predložil Ing. Ján Vinarčík. Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu.
Zo strany prítomných neodznela k bodu žiadna pripomienka. Poslanci MsZ hlasovali za
uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 144 / 2014
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č. 85/2014 zo dňa 25.júna 2014 a to:
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1) v časti: „6) Sojková Jana, rod. Sojková, nar. xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 274/3, 965 01 Žiar nad
2
Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6303/794178 (t.j. 12,095 m ) do výlučného
vlastníctva, za kúpnu cenu 60,22 €.
ktorá sa nahrádza novým textom v nasledovnom znení:
2) „ 6) Sojková Jana, rod. Sojková, nar. xxxxxx, Ul. Hviezdoslavova 274/3, 965 01 Žiar nad Hronom,
2
o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 6303/794178 (t.j. 12,095 m ) do výlučného vlastníctva, za
kúpnu cenu 1,20 €.
Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 25.06.2015 uznesenie stráca platnosť.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 18
za – 18 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, Mgr. Kopčová,
MUDr. Kukolík, Mgr. Líšková, Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Šeševičková, Ing. Šťastný, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing.
Žurav/
proti – 0
zdržal sa - 0

Uznesenie bolo prijaté.

k bodu 17a-4) Majetkovo-právne vzťahy
Predkladá – písomne: Ing. Ján Vinarčík, vedúci odboru životného prostredia
Vypracoval: Alena Patayová, odbor ŽP

- priamy predaj pozemku pre Miloslava Fojtíka, Žiar nad Hronom
Predložil Ing. Ján Vinarčík. Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu.
- JUDr. Milan Gocník – ku kúpnej cene – opýtal sa, súčasťou akej žiadosti je znalecký posudok, ktorý
stanovuje kúpnu cenu vo výške 4,54 eur/m2, keď pri žiadosti žiadateľa zo septembra t.r. je uvedená
kúpna cena vo výške 9,08 eur/m2, stanovená iným znaleckým posudkom. Kúpnu cenu 4,45 eur/m2
považuje za extrémne nízku.
Reakcia Ing. Ján Vinarčík a Mgr. Peter Antal.
Zámer s pozemkom ako aj stanovenie novej kúpnej ceny priblížil Miloslav Fojtík, žiadateľ. Nový
znalecký posudok, z ktorého kúpna cena je premietnutá v návrhu bol vypracovaný už na konkrétnu
parcelu, ktorá je predmetom kúpy (pôvodný bol vypracovaný na inú parcelu len z dôvodu stanovenia
orientačnej kúpnej ceny do žiadosti). Výška našej investície je obmedzená a striktná (vybudovanie
parkoviska pre firmu, jej zamestnancov a nájomníkov v budove), o kúpnej cene sme do určitej výšky
ochotní rokovať.
- Ing. Peter Dubeň – navrhol stiahnuť tento bod z rokovania a rokovať so žiadateľom o výške kúpnej ceny
Mgr. Peter Antal, primátor mesta stiahol tento bod z rokovania mestského zastupiteľstva, bude
vyvolané rokovanie so žiadateľom a žiadosť bude premetom nasledujúceho mestského zastupiteľstva.

k bodu 17a-5 Majetkovo-právne vzťahy
Predkladá – písomne: Ing. Ján Vinarčík, vedúci odboru životného prostredia
Vypracoval: Alena Patayová, odbor ŽP

- kúpa nehnuteľností od Vladimíra Valenta a Anny Valentovej
Predložil Ing. Ján Vinarčík. Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu.
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- Mgr. Peter Antal – zo stretnutia poslancov vzišlo, že navrhnutá cena je neprijateľná, p. Valent je ochotný
znížiť cenu na 15 eur/m2
- JUDr. Milan Gocník – účelom kúpy pozemkov je majetkoprávne vysporiadanie prístupovej cesty
k budove s.č. 1144, na priloženom LV však už prístup zabezpečený je - vecným bremenom zriadeným
na predmetné pozemky
Reakcia: Mgr. Peter Antal.
- MUDr. Ladislav Kukolík – podporí návrh so zníženou kúpnou cenou, navrhnutá cena je prijateľná
Zo strany prítomných neodznela k bodu už žiadna pripomienka. Poslanci MsZ hlasovali za
uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 145 / 2014
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
2

Kúpu nehnuteľnosti – pozemku CKN parcely č. 711/83 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 93 m a
kúpu spoluvlastníckeho podielu 5/7 k nehnuteľnosti – pozemku CKN parcela č. 711/26 - zastavané
2
plochy a nádvoria o výmere 142 m , zapísaných na liste vlastníctva č. 2311 pre katastrálne územie Žiar
nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom, za kúpnu cenu
2 916,45 €,
v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov:
Valent Vladimír, rod.Valent, Ing., nar. xxxxxx
a manž. Anna Valentová, rod.Galetová, nar. xxxxxx,
obaja trvale bytom: Ul. SNP 596/143, 965 01 Žiar nad Hronom
na kupujúceho:
Mesto Žiar nad Hronom
Sídlo. Ul.Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom
IČO: 00 321 125
Všeobecná hodnota pozemkov bola stanovená Dodatkom k Znaleckému posudku č. 248/2014 číslo
273/2014, vyhotoveným dňa 17.11.2014 znalcom Ing. Štefanom Sviržovským na sumu 4 485,50 € pri
2
jednotkovej hodnote pozemkov 23,07 €/m .
Vo veci kúpy spoluvlastníckeho podielu k pozemku sú splnené všetky zákonné podmienky.
Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 11.12.2015 uznesenie stráca platnosť.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 17
za – 16 /Mgr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, Mgr. Kopčová, MUDr. Kukolík, Mgr.
Líšková, Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Šeševičková, Ing. Šťastný, Tomčáni, Ing. Víťazková, Ing. Žurav/
proti – 0
zdržal sa – 1 /Ing. Uhrovič/

Uznesenie bolo prijaté.

k bodu 17a-6) Majetkovo-právne vzťahy
Predkladá – písomne: Ing. Ján Vinarčík, vedúci odboru životného prostredia
Vypracoval: Alena Patayová, odbor ŽP

- predaj pozemku pre Mariána Musila a Máriu Musilovú
Predložil Ing. Ján Vinarčík. Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu.
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Zo strany prítomných neodznela k bodu žiadna pripomienka. Poslanci MsZ hlasovali za
uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 146 / 2014
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
V zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov predaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom a to CKN parcely
2
č.702/112 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m , ktorá je evidovaná na liste vlastníctva č. 1136,
2

za kúpnu cenu 9,96 €/m ,
pre žiadateľov do bezpodielového spoluvlastníctva manželov:
Marián Musil, rod. Musil, nar. xxxxxx a manž. Mária Musilová, rod. Falathová, nar. xxxxxx, obaja trvale
bytom: Ul.SNP 573/93, 965 01 Žiar nad Hronom
Žiadatelia sú povinní zaplatiť kúpnu cenu spoločne a nerozdielne do 15 dní od účinnosti kúpnej zmluvy.
Vo veci prevodu majetku mesta sú splnené všetky zákonné podmienky.
Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 11.12.2015 uznesenie stráca platnosť.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 15
za – 15 /Mgr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, Mgr. Hajdoniová, Mgr. Kopčová, MUDr. Kukolík, Mgr. Líšková, Bc.
Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Šťastný, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Žurav/
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.

k bodu 17a-7) Majetkovo-právne vzťahy
Predkladá – písomne: Ing. Ján Vinarčík, vedúci odboru životného prostredia
Vypracoval: Alena Patayová, odbor ŽP

- prípad hodný osobitného zreteľa – prenájom nehnuteľností pre TS Žiar nad Hronom, a.s.
Predložil Ing. Ján Vinarčík. Doplnil Mgr. Peter Antal a otvoril k bodu rozpravu.
Zo strany prítomných neodznela k bodu žiadna pripomienka. Poslanci MsZ hlasovali za
uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 147 / 2014
Mestské zastupiteľstvo
a/ schvaľuje
Prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov pri prenájme nehnuteľností – pozemkov nachádzajúcich sa
v katastrálnom území Horné Opatovce vytvorených na základe geometrického plánu č. 366360292
96/2013 z pôvodných CKN parciel č. 158/38 – ostatná plocha o výmere 25 416 m , 158/47 – ostatná
2
2
plocha o výmere 5 708 m , 247/2 – ostatná plocha o výmere 6 664 m , 247/3 – ostatná plocha o výmere
2
2
2
5 925 m , a EKN parciel č. 1019 – orná pôda o výmere 1 224 m , 1018 – orná pôda o výmere 1 049 m ,
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2

1015 – orná pôda o výmere 1 033 m , zapísaných na LV 794, EKN p.č. 1016 – orná pôda o výmere 1 043
2
2
m , zapísanej na LV 1680 a EKN p.č. 1017 – orná pôda o výmere 1 050 m , zapísanej na LV 2675 a to:



2

novovytvorenú CKN p.č. 158/31 – ostatná plocha o celkovej výmere 11 203 m
2
novovytvorenú CKN p.č. 247/10 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 96 m

Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Spoločnosť Technické služby– Žiar nad Hronom, a.s., so sídlom Ul.SNP 131, Žiar nad Hronom, IČO:
44 877 315, vybudovala a skolaudovala na predmetných pozemkoch v roku 2013 na vlastné náklady
stavbu“ Skládka odpadov Horné Opatovce – 1.etapa, 2.časť“ v súlade s platným stavebným povolením
Slovenskej inšpekcie životného prostredia Banská Bystrica. V súčasnej dobe stavba nie je
prevádzkovaná a nevyužíva sa na ukladanie komunálneho odpadu, a zároveň pozemky pod stavbou sú
dotknuté projektami Mesta Žiar nad Hronom a nie je možný ich odpredaj spoločnosti Technické služby–
Žiar nad Hronom, a.s.
(Prípad hodný osobitného zreteľa musí byť schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov)
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 16
za – 16 /Mgr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, Mgr. Kopčová, MUDr. Kukolík, Mgr.
Líšková, Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Šťastný, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Žurav/
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 148 / 2014
Mestské zastupiteľstvo
b/ schvaľuje
V zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov prenájom nehnuteľností - pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Horné Opatovce
vytvorených na základe geometrického plánu č. 36636029-96/2013 z pôvodných CKN parciel č. 158/38 –
2
2
ostatná plocha o výmere 25 416 m , 158/47 – ostatná plocha o výmere 5 708 m , 247/2 – ostatná plocha
2
2
o výmere 6 664 m , 247/3 – ostatná plocha o výmere 5 925 m , a EKN parciel č. 1019 – orná pôda
2
2
2
o výmere 1 224 m , 1018 – orná pôda o výmere 1 049 m , 1015 – orná pôda o výmere 1 033 m ,
2
zapísaných na LV 794, EKN p.č. 1016 – orná pôda o výmere 1 043 m , zapísanej na LV 1680 a EKN p.č.
2
1017 – orná pôda o výmere 1 050 m , zapísanej na LV 2675 a to:



2

novovytvorenú CKN p.č. 158/31 – ostatná plocha o celkovej výmere 11 203 m
2
novovytvorenú CKN p.č. 247/10 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 96 m

formou uzatvorenia dodatku č.2 k Nájomnej zmluve č. 2060/2013 zo dňa 28.01.2014 v znení dodatku č.1
zo dňa 19.05.2014
za cenu nájmu vo výške: 1 €/rok
pre žiadateľa:
Technické služby – Žiar nad Hronom, a.s.
So sídlom : Ul. SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO: 44 877 315
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č.:
970/S
Zámer prenájmu nehnuteľností ako prípad hodný osobitného zreteľa bol zverejnený v lehote od
26.11.2014 do 11.12.2014.
Vo veci prenájmu majetku mesta sú splnené všetky zákonné podmienky.
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Pozn.: V prípade, že dodatok č.2 k Nájomnej zmluve č. 2060/2013 zo dňa 28.01.2014 v znení dodatku č.1 zo dňa 19.05.2014
nebude uzatvorený do 11.12.2015 uznesenie stráca platnosť.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 16
za – 16 /Mgr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, Mgr. Kopčová, MUDr. Kukolík, Mgr.
Líšková, Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Šťastný, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Žurav/
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.

k bodu 17a-8) Majetkovo-právne vzťahy
Predkladá – písomne: Ing. Ján Vinarčík, vedúci odboru životného prostredia
Vypracoval: Alena Patayová, odbor ŽP

- prípad hodný osobitného zreteľa – zámer predaja pozemku pre KLM real estate, a.s., Bratislava
Predložil Ing. Ján Vinarčík. Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu.
Zo strany prítomných neodznela k bodu žiadna pripomienka. Poslanci MsZ hlasovali za
uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 149 / 2014
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
V súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zámer predaja nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to:


2

CKN parcely č.698/36 – trvalý trávny porast o výmere 50 m , vytvorenej na základe
geometrického plánu č. 36648906-325/2014, úradne overeného Okresným úradom Žiar nad
Hronom, katastrálny odbor dňa 28.nov.2014 pod č.463/14 z pôvodnej CKN parcely č.698/29 2
trvalý trávny porast o výmere 1 128 m , zapísanej na liste vlastníctva č. 1136 pre katastrálne
územie Žiar nad Hronom,
2

za cenu 38,46 €/ m .
Dôvod hodný osobitého zreteľa:
Novovytvorená CKN parcela č. 698/36 bude využitá ako plocha pre odpadové hospodárstvo stavby
„RETAIL BOX ZH ŽIAR NAD HRONOM, parc-č. 698/24“ a jej samotný odpredaj bude podmienený
zriadením bezodplatného a časovo neobmedzeného vecného bremena v prospech Mesta Žiar nad
Hronom, ktoré bude spočívať v práve prechodu a prejazdu motorových vozidiel, stavebných
mechanizmov a techniky vykonávajúcej údržbu zelene cez CKN parcelu č. 698/33, vytvorenú na základe
GP č. 36648906-275/2014 z pôvodnej CKN parcely č. 698/24, po zásobovacej komunikácii dĺ.89,78 m,
navrhnutej v zmysle projektovej dokumentácie.
( Prípad hodný osobitného zreteľa musí byť schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. )
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 17
za – 17 /Mgr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, Mgr. Kopčová, MUDr. Kukolík, Mgr.
Líšková, Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Šeševičková, Ing. Šťastný, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Žurav/
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 150 / 2014
Mestské zastupiteľstvo
a/ ukladá
Povinnosť zverejniť zámer predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa najmenej 15 dní pred
schvaľovaním prevodu na úradnej tabuli mesta a webovej stránke mesta.
Zodpovedný: Vedúci odboru životného prostredia
b/ ruší
Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č. 105/2014 a č.106/2014 zo dňa 18.septembra
2014.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 17
za – 17 /Mgr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, Mgr. Kopčová, MUDr. Kukolík, Mgr.
Líšková, Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Šeševičková, Ing. Šťastný, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Žurav/
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.

k bodu 17a-9) Majetkovo-právne vzťahy
Predkladá – písomne: Ing. Ján Vinarčík, vedúci odboru životného prostredia
Vypracoval: Alena Patayová, odbor ŽP

- zriadenie odplatného bremena v prospech oprávneného - Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava
Predložil Ing. Ján Vinarčík. Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu.
Zo strany prítomných neodznela k bodu žiadna pripomienka. Poslanci MsZ hlasovali za
uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 151 / 2014
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Zriadenie odplatného a časovo neobmedzeného vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti
povinného z vecného bremena Mesta Žiar nad Hronom, so sídlom Ul.Š.Moysesa 46, 965 19 Žiar nad
Hronom, IČO: 00321125 strpieť na pozemkoch nachádzajúcich sa v katastrálnom území Žiar nad
Hronom, zapísaných na LV č. 3327 v spoluvlastníckom podiele 1/1 a to:



2

EKN parcela č. 856/1 – vodné plochy o výmere 68136 m ,
2
EKN parcela č.861/1 – ostatné plochy o výmere 4742 m ,

- existenciu kanalizačného potrubia oprávneného z vecného bremena a jeho ochranného pásma, a to v
2
2
rozsahu dielu č.3 - 23 m a dielu č.7 – 15 m vymedzenom Geometrickým plánom č. 31628826-92/2014
na vyznačenie vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí zo dňa 20.8.2014,
vyhotoveného Geopoz, s.r.o., IČO: 31628826, úradne overeného Okresným úradom Žiar nad Hronom,
katastrálny odbor pod č. 325/14 dňa 28.8.2014 a
- umožniť v nevyhnutnej miere vstup na zaťažený pozemok automobilmi, mechanizmami a pešo za
účelom výkonu prác spojených so zabezpečením prevádzky, údržby, opráv, odstraňovania porúch a
rekonštrukcií kanalizačného potrubia oprávneného z vecného bremena.
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Vecné bremeno sa zriaďuje v prospech oprávneného z vecného bremena:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
So sídlom: Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava
IČO: 35 919 001
Akciová spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka
č.3518/B
Jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena predstavuje sumu 111,72 € , stanovenú Znaleckým
posudkom č. 96/2014, vypracovaným znalcom Ing. Kolomanom Kovalíkom.
Žiadateľ je povinný zaplatiť odplatu za zriadenie vecného bremena v celkovej výške 111,72 €
(jednorazový poplatok) do 30 dní od doručenia faktúry, vystavenej mestom Žiar nad Hronom po doručení
písomného rozhodnutia príslušného katastrálneho odboru o vklade vecného bremena do katastra
nehnuteľností.
Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 11.12.2015 uznesenie stráca platnosť.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 17
za – 17 /Mgr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, Mgr. Kopčová, MUDr. Kukolík, Mgr.
Líšková, Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Šeševičková, Ing. Šťastný, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Žurav/
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.

k bodu 17a-10) Majetkovo-právne vzťahy
Predkladá – písomne: Ing. Ján Vinarčík, vedúci odboru životného prostredia
Vypracoval: Alena Patayová, odbor ŽP

- predaj pozemku pre CNM, s.r.o., Žiar nad Hronom
Predložil Ing. Ján Vinarčík. Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu.
Zo strany prítomných neodznela k bodu žiadna pripomienka. Poslanci MsZ hlasovali za
uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 152 / 2014
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
V zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov predaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom a to CKN parcely
2
č.288/10 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m , ktorá je evidovaná na liste vlastníctva č. 1136,
2

za kúpnu cenu 9,96 €/m ,
pre žiadateľa do výlučného vlastníctva:
CNM, s.r.o.
so sídlom: A.Dubčeka 43/40, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO: 36 055 671
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka
č.7865/S
Žiadateľ je povinný zaplatiť kúpnu cenu spoločne a nerozdielne do 15 dní od účinnosti kúpnej zmluvy.
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Vo veci prevodu majetku mesta sú splnené všetky zákonné podmienky.
Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 11.12.2015 uznesenie stráca platnosť.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 17
za – 17 /Mgr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, Mgr. Kopčová, MUDr. Kukolík, Mgr.
Líšková, Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Šeševičková, Ing. Šťastný, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Žurav/
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.

k bodu 17a-11) Majetkovo-právne vzťahy
Predkladá – písomne: Ing. Ján Vinarčík, vedúci odboru životného prostredia
Vypracoval: Alena Patayová, odbor ŽP

- zriadenie bezodplatného a odplatného bremena v prospech oprávneného – Mesto Žiar nad Hronom
Predložil Ing. Ján Vinarčík. Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu.
Zo strany prítomných neodznela k bodu žiadna pripomienka. Poslanci MsZ hlasovali za
uznesenie podľa a predloženého návrhu návrhovej komisie.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 153 / 2014
Mestské zastupiteľstvo
a/ schvaľuje
Zriadenie bezodplatného a časovo neobmedzeného vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti
povinného z vecného bremena - Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., sídlo: Mlynské Nivy 45, 821 09
Bratislava, IČO: 35 919 001, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa,
vložka č. 3518/B, strpieť na pozemkoch nachádzajúcich sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom,
zapísaných na LV č.3392 v spoluvlastníckom podiele 1/1 a to:




2

CKN parcela č. 1685/6 – ostatné plochy o výmere 92 m ,
2
CKN parcela č. 1913/5 - ostatné plochy o výmere 1 m ,
2
CKN parcela č. 1913/6 - ostatné plochy o výmere 1087 m ,

- umiestnenie inžinierskych sietí – kanalizačného potrubia oprávneného z vecného bremena a to v
2
2
2
rozsahu dielov č. 2 - 29 m , 5 - 1 m , a č. 6 – 71 m vymedzených Geometrickým plánom č. 3162882690/2014 na vyznačenie vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí zo dňa
26.8.2014, vyhotoveným firmou Geopoz, s.r.o., IČO: 31628826, úradne overeného Okresným úradom
Žiar nad Hronom, katastrálny odbor pod č. 332/14 dňa 10.9.2014 a
- umožniť v nevyhnutnej miere vstup na zaťažené pozemky automobilmi, mechanizmami a pešo za
účelom výkonu prác spojených so zabezpečením prevádzky, údržby, opráv, odstraňovania porúch a
rekonštrukcií kanalizačného potrubia oprávneného z vecného bremena.
Vecné bremeno sa zriaďuje v prospech oprávneného z vecného bremena:
Mesto Žiar nad Hronom
sídlo: Ul. Š. Moysesa č. 46
965 19 Žiar nad Hronom
IČO: 00321125
Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 11.12.2015 uznesenie stráca platnosť.
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b/ schvaľuje
Zriadenie odplatného a časovo neobmedzeného vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti
povinného z vecného bremena – Urbárskeho a pasienkového pozemkového spoločenstva Žiar nad
Hronom v zastúpení jednotlivých vlastníkov, IČO: 42 304598, strpieť na pozemku nachádzajúceho sa v
katastrálnom území Žiar nad Hronom, zapísaného na LV č. 2530 v spoluvlastníckych podieloch
jednotlivých vlastníkov a to:


2

EKN parcela č. 308/2 – trvalé trávnaté porasty o výmere 16386 m ,

- umiestnenie inžinierskych sietí – kanalizačného potrubia oprávneného z vecného bremena a jeho
2
2
ochranného pásma a to v rozsahu dielov č. 1 - 97 m a č. 3 – 40 m vymedzených Geometrickým plánom
č. 31628826-90/2014 na vyznačenie vecného bremena, na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí
a obmedzenia vlastníckych práv, vyhotoveným firmou Geopoz, s.r.o. dňa 26.08.2014, úradne overeného
Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálny odbor pod č. 332/14 dňa 10.9.2014 a
- umožniť v nevyhnutnej miere vstup na zaťažený pozemok automobilmi, mechanizmami a pešo za
účelom výkonu prác spojených so zabezpečením prevádzky, údržby, opráv, odstraňovania porúch a
rekonštrukcií kanalizačného potrubia oprávneného z vecného bremena.
Vecné bremeno sa zriaďuje v prospech tretej osoby ako oprávneného z vecného bremena:
Mesto Žiar nad Hronom
sídlo: Ul. Š. Moysesa č. 46
965 19 Žiar nad Hronom
IČO: 00321125
Jednorazovú odplatu za zriadenie vecného bremena je povinný uhradiť povinnému z vecného bremena
investor - Národná diaľničná spoločnosť, a.s., sídlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO: 35
919 001.
Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 11.12.2015 uznesenie stráca platnosť.

c/ schvaľuje
Zriadenie odplatného a časovo neobmedzeného vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti
povinného z vecného bremena – SR – v správe Slovenského pozemkového fondu, Búdkova 36, 817 15
Bratislava, IČO: 17 335 345, strpieť na pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad
Hronom, zapísaného na LV č. 1247 v spoluvlastníckom podiele 1/1 a to:


2

EKN parcela č. 168/1 – trvalé trávnaté porasty o výmere 1118 m ,

- umiestnenie inžinierskych sietí – kanalizačného potrubia oprávneného z vecného bremena a jeho
2
ochranného pásma a to v rozsahu dielu č. 4 - 69 m vymedzeného Geometrickým plánom č. 3162882690/2014 na vyznačenie vecného bremena, na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí a obmedzenia
vlastníckych práv, vyhotoveným firmou Geopoz, s.r.o. dňa 26.08.2014, úradne overeného Okresným
úradom Žiar nad Hronom, katastrálny odbor pod č. 332/14 dňa 10.9.2014 a
- umožniť v nevyhnutnej miere vstup na zaťažený pozemok automobilmi, mechanizmami a pešo za
účelom výkonu prác spojených so zabezpečením prevádzky, údržby, opráv, odstraňovania porúch a
rekonštrukcií kanalizačného potrubia oprávneného z vecného bremena.
Vecné bremeno sa zriaďuje v prospech tretej osoby ako oprávneného z vecného bremena:
Mesto Žiar nad Hronom
sídlo: Ul. Š. Moysesa č. 46
965 19 Žiar nad Hronom
IČO: 00321125
Jednorazovú odplatu za zriadenie vecného bremena je povinný uhradiť povinnému z vecného bremena
investor - Národná diaľničná spoločnosť, a.s., sídlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO: 35
919 001.
Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 11.12.2015 uznesenie stráca platnosť.
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Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 17
za – 17 /Mgr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, Mgr. Kopčová, MUDr. Kukolík, Mgr.
Líšková, Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Šeševičková, Ing. Šťastný, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Žurav/
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.

k bodu 17a-12) Majetkovo-právne vzťahy
Predkladá – písomne: Ing. Ján Vinarčík, vedúci odboru životného prostredia
Vypracoval: Alena Patayová, odbor ŽP

- zriadenie bezodplatného bremena Technické služby Žiar nad Hronom, spol. s r.o. a Mesto Žiar nad
Hronom
Predložil Ing. Ján Vinarčík. Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu.
Zo strany prítomných neodznela k bodu žiadna pripomienka. Poslanci MsZ hlasovali za
uznesenie podľa a predloženého návrhu návrhovej komisie.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 154 / 2014
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Zriadenie bezodplatného a časovo neobmedzeného vecného bremena spočívajúceho v práve prechodu
peši a prejazdu motorovými vozidlami cez pozemok vo výlučnom vlastníctve Mesta Žiar nad Hronom,
nachádzajúci sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, zapísaný na LV č. 1136, a to:


2

cez CKN parcelu č. 1574/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 6421 m .

Oprávnený z vecného bremena:
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o., IČO: 31 609 651
so sídlom Alexandra Dubčeka 45, 965 58 Žiar nad Hronom
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka č. 2034/S
Povinný z vecného bremena:
Mesto Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125
Sídlo: Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Schválený nepeňažný vklad spoločníka Mesta Žiar nad Hronom do
obchodnej spoločnosti TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.,
pozostávajúci
z nehnuteľností, ku ktorým je možný prístup len cez CKN parcelu č. 1574/2.
Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 11.12.2015 uznesenie stráca platnosť.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 17
za – 17 /Mgr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, Mgr. Kopčová, MUDr. Kukolík, Mgr.
Líšková, Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Šeševičková, Ing. Šťastný, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Žurav/
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.
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k bodu 17b) Dodatok k Zmluve o spolupráci medzi Mestom a T+T, a.s.
Predkladá – písomne: Mgr. Peter Antal, primátor mesta
Vypracoval: Ing. Ján Vinarčík, vedúci odboru životného prostredia

Doplňujúcu informáciu podal Ing. Ján Vinarčík. Dodatok upravuje zmenu termínu, kedy môže
spoločnosť T+T podať žiadosť o kúpu pozemkov za účelom vybudovania novej skládky odpadov
(pozemky sú súčasť projektu Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov HO, ZH). Termín je určený na
12/2018.
Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu.
Zo strany prítomných neodznela k bodu žiadna pripomienka. Poslanci MsZ hlasovali za
uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 155 / 2014
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Uzatvorenie Dodatku č. 1 k Zmluve o spolupráci, centrálne číslo 136/2013, uzatvorenej dňa 22.02.2013
medzi Mestom Žiar nad Hronom a spoločnosťou T+T, a.s., IČO 36 400 491, so sídlom Andreja Kmeťa 18,
010 01 Žilina, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo: 10312/L.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov - 19
prítomní – 16
za – 16 /Mgr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, Mgr. Kopčová, MUDr. Kukolík, Mgr.
Líšková, Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Šťastný, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Žurav/
proti - 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.

k bodu 17c-1) Majetkovo-právne vzťahy, odpustenie pohľadávok
Predkladá – písomne: Ing. Martin Majerník, vedúci odboru ekonomiky a financovania
Vypracoval: Ing. Miroslava Paulíková, referent odboru EaF, Ing. Silvia Mesiariková, referent odboru EaF

- dôvod hodný osobitného zreteľa pri nájme nebytových priestorov pre Centrum pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie, Žiar nad Hronom
Predložil Ing. Martin Majerník. Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu.
- Ing. Branislav Šťastný – opýtal sa prítomnej Mgr. Salayovej, riaditeľky centra, či ich organizácia supluje
prácu psychológov na školách v meste alebo sa zaoberajú vlastnou prácou a školy majú svojich
vlastných psychológov. Tiež sa zaujímal, či v prípade, žeby činnosť pedagogicko - psychologického
poradenstva táto organizácia pre školy nezabezpečovala, by si školy museli zabezpečiť svojich
psychológov.
Reakcia Mgr. Salayová, Mgr. Peter Antal.
- MUDr. Ladislav Kukolík – vyslovil názor, že ak sa žiadosti vyhovie, bol by to precedens pre všetky
inštitúcie a subjekty sídliace v administratívnej budove na Námestí MS, nemôže tento návrh podporiť
Reakcia Mgr. Salayová.
- Ing. Mária Biesová – zaujímala sa, ako sa k tomuto problému stanovenia výšky nájomného stavia
zriaďovateľ tejto organizácie z pohľadu výšky nájomného pre tieto centrá v iných okolitých mestách
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Reakcia Mgr. Salayová.
Mgr. Peter Antal, primátor mesta dal prísľub, že v prípade neschválenia tejto žiadosti bude mesto
nápomocné pri hľadaní riešenia, bude so zriaďovateľom rokovať.
Zo strany prítomných neodznela k bodu už žiadna pripomienka. Poslanci MsZ hlasovali za
uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 156 / 2014
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov pri nájme nebytových priestorov, nachádzajúcich na VIII.
poschodí stavby - administratívna budova st.org. so súpisným číslom 409, vchod č. 8, postavenej na
CKN parcele č. 643 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1700 m2, zapísanej v katastri nehnuteľností
na liste vlastníctva č. 1136, v katastrálnom území Žiari nad Hronom na Nám. Matice slovenskej v Žiari
nad Hronom, a to:
2

kancelárií č. 102 až 111, spolu o výmere 195,26 m .
pre žiadateľa:
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, IČO: 37831402
sídlo: Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Žiari nad Hronom je štátna rozpočtová
organizácia – školské zariadenie s právnou subjektivitou a územnou pôsobnosťou pre okres Žiar nad
Hronom, pričom poskytuje bezplatnú špeciálno-predagogickú starostlivosť deťom, žiakom, študentom, ich
rodičom a pedagógom.
(Prípad hodný osobitného zreteľa musí byť schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov)
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 16
za – 1 /Ing. Šťastný/
proti – 7 /Mgr. Kopčová, MUDr. Kukolík, Lukyová, Šeševičková, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Žurav/
zdržal sa – 8 /Mgr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, Mgr. Líšková, Mgr. Nagy/

Uznesenie nebolo prijaté.

k bodu 17c-2) Majetkovo-právne vzťahy, odpustenie pohľadávok
Predkladá – písomne: Ing. Martin Majerník, vedúci odboru ekonomiky a financovania
Vypracoval: Ing. Miroslava Paulíková, referent odboru EaF, Ing. Silvia Mesiariková, referent odboru EaF

Body materiálu pod číslami 2-8 a 10 sa týkajú odpustenia pohľadávok, ktoré sú nevymožiteľné.
Bližšiu informáciu podal Ing. Martin Majerník.
Zo strany prítomných neodznela k bodom žiadna pripomienka. Poslanci MsZ hlasovali za
Uznesenia k bodom podľa predložených návrhov návrhovej komisie.
- odpustenie pohľadávky voči neb. Eve Oláhovej
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 157 / 2014
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
34

V zmysle článku XVIII. bod 7. písm. b)
Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2011 Zásady
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žiar nad Hronom v znení Všeobecne záväzného
nariadenia č. 8/2013 a Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2014, upustenie od vymáhania pohľadávky
vo výške 4.163,23 € s príslušenstvom voči dlžníkovi – neb. Eva Oláhová, xxxxxx, zom. xxxxxx, naposledy
bytom U. Hutníkov 3/3, 965 01 Žiar nad Hronom a to z dôvodu, že dlžník zomrel a pohľadávka nemohla
byť uspokojená ani jej vymáhaním od dedičov dlžníka.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 14
za – 14 /Mgr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, Mgr. Kopčová, MUDr. Kukolík, Mgr.
Líšková, Lukyová, Šeševičková, Ing. Šťastný, Ing. Uhrovič, Ing. Žurav/
proti - 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.

k bodu 17c-3) Majetkovo-právne vzťahy, odpustenie pohľadávok
Predkladá – písomne: Ing. Martin Majerník, vedúci odboru ekonomiky a financovania
Vypracoval: Ing. Miroslava Paulíková, referent odboru EaF, Ing. Silvia Mesiariková, referent odboru EaF

- odpustenie pohľadávky voči neb. Ondrejovi Kováčovi
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 158 / 2014
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
V zmysle článku XVIII. bod 7. písm. b)
Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2011 Zásady
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žiar nad Hronom v znení Všeobecne záväzného
nariadenia č. 8/2013 a Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2014, upustenie od vymáhania vo výške
1.427,84 € s príslušenstvom voči dlžníkovi – neb. Ondrejovi Kováčovi, nar. xxxxxx, zomr. xxxxxx,
naposledy bytom Ul. Hutníkov 3/5, 965 01 Žiar nad Hronom a to z dôvodu, že dlžník zomrel a pohľadávka
nemohla byť uspokojená ani jej vymáhaním od dedičov dlžníka.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 14
za – 14 /Mgr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, Mgr. Kopčová, MUDr. Kukolík, Mgr.
Líšková, Lukyová, Šeševičková, Ing. Šťastný, Ing. Uhrovič, Ing. Žurav/
proti - 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.

k bodu 17c-4) Majetkovo-právne vzťahy, odpustenie pohľadávok
Predkladá – písomne: Ing. Martin Majerník, vedúci odboru ekonomiky a financovania
Vypracoval: Ing. Miroslava Paulíková, referent odboru EaF, Ing. Silvia Mesiariková, referent odboru EaF

- odpustenie pohľadávky voči Ľubomírovi Hanusovi – SVETELENPANELY, Žiar nad Hronom
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 159 / 2014
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
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V zmysle článku XVIII. bod 7 Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2011 Zásady hospodárenia
a nakladania s majetkom mesta Žiar nad Hronom v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2013 a
Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2014, upustenie od vymáhania pohľadávky vo výške 1.793,44 €
s príslušenstvom voči dlžníkovi - Ľubomírovi Hanusovi, nar. xxxxxx, bytom A. Dubčeka 379/43, 965 01
Žiar nad Hronom, obchodné meno: Ľubomír Hanus - SVETELNEPANELY, IČO: 43182429, miesto
podnikania A. Dubčeka 379/43, 965 01 Žiar nad Hronom a to z dôvodu, že pohľadávka je preukázateľne
nevymožiteľná.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 14
za – 14 /Mgr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, Mgr. Kopčová, MUDr. Kukolík, Mgr.
Líšková, Lukyová, Šeševičková, Ing. Šťastný, Ing. Uhrovič, Ing. Žurav/
proti - 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.

k bodu 17c-5) Majetkovo-právne vzťahy, odpustenie pohľadávok
Predkladá – písomne: Ing. Martin Majerník, vedúci odboru ekonomiky a financovania
Vypracoval: Ing. Miroslava Paulíková, referent odboru EaF, Ing. Silvia Mesiariková, referent odboru EaF

- odpustenie pohľadávky voči Alene Truskovej, Prestavlky
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 160 / 2014
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
V zmysle článku XVIII. bod 7 Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2011 Zásady hospodárenia
a nakladania s majetkom mesta Žiar nad Hronom v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2013 a
Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2014, upustenie od vymáhania pohľadávky vo výške 609,00 €
s príslušenstvom voči dlžníkovi - Alene Truskovej, nar. xxxxxx, bytom Prestavlky 221, 966 01 Hliník nad
Hronom, obchodné meno: Alena Trusková, IČO: 44257147, sídlo Prestavlky 221, 966 01 Hliník nad
Hronom a to z dôvodu, že pohľadávka je preukázateľne nevymožiteľná.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 14
za – 14 /Mgr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, Mgr. Kopčová, MUDr. Kukolík, Mgr.
Líšková, Lukyová, Šeševičková, Ing. Šťastný, Ing. Uhrovič, Ing. Žurav/
proti - 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.

k bodu 17c-6) Majetkovo-právne vzťahy, odpustenie pohľadávok
Predkladá – písomne: Ing. Martin Majerník, vedúci odboru ekonomiky a financovania
Vypracoval: Ing. Miroslava Paulíková, referent odboru EaF, Ing. Silvia Mesiariková, referent odboru EaF

- odpustenie pohľadávky voči Jánovi Dragošekovi – ZOE, Banská Bystrica
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 161 / 2014
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
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V zmysle článku XVIII. bod 7 Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2011 Zásady hospodárenia
a nakladania s majetkom mesta Žiar nad Hronom v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2013 a
Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2014, upustenie od vymáhania pohľadávky vo výške 887,39 €
s príslušenstvom voči dlžníkovi – Jánovi Dragošekovi, nar. xxxxxx, bytom Bratislava – Nové Mesto,
obchodné meno: Ján Dragošek – ZOE, IČO: 32 024 711, sídlo Rudohorská 15, 974 01 Banská Bystrica
a to z dôvodu, že pohľadávka je preukázateľne nevymožiteľná.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 14
za – 14 /Mgr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, Mgr. Kopčová, MUDr. Kukolík, Mgr.
Líšková, Lukyová, Šeševičková, Ing. Šťastný, Ing. Uhrovič, Ing. Žurav/
proti - 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.

k bodu 17c-7) Majetkovo-právne vzťahy, odpustenie pohľadávok
Predkladá – písomne: Ing. Martin Majerník, vedúci odboru ekonomiky a financovania
Vypracoval: Ing. Miroslava Paulíková, referent odboru EaF, Ing. Silvia Mesiariková, referent odboru EaF

- odpustenie pohľadávky voči Zuzane Chrenovskej, Žiar nad Hronom
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 162 / 2014
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
V zmysle článku XVIII. bod 7 Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2011 Zásady hospodárenia
a nakladania s majetkom mesta Žiar nad Hronom v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2013 a
Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2014, upustenie od vymáhania pohľadávky vo výške 536,22 €
s príslušenstvom voči dlžníkovi - Zuzana Chrenovská, nar.: xxxxxx, bytom M. Chrásteka 509/19, 965 01
Žiar nad Hronom a to z dôvodu, že pohľadávka je preukázateľne nevymožiteľná.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 14
za – 14 /Mgr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, Mgr. Kopčová, MUDr. Kukolík, Mgr.
Líšková, Lukyová, Šeševičková, Ing. Šťastný, Ing. Uhrovič, Ing. Žurav/
proti - 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.

k bodu 17c-10) Majetkovo-právne vzťahy, odpustenie pohľadávok
Predkladá – písomne: Ing. Martin Majerník, vedúci odboru ekonomiky a financovania
Vypracoval: Ing. Miroslava Paulíková, referent odboru EaF, Ing. Silvia Mesiariková, referent odboru EaF

- odpustenie pohľadávky voči Jozefovi Ďurišovi, Žiar nad Hronom
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 163 / 2014
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
V zmysle článku XVIII. bod 7 Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2011 Zásady hospodárenia
a nakladania s majetkom mesta Žiar nad Hronom v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2013 a
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Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2014, upustenie od vymáhania pohľadávky vo výške 5 670,85 €
s príslušenstvom voči dlžníkovi – Jozef Ďuriš, nar. xxxxxx, bytom Žiar nad Hronom 1, 965 01 Žiar nad
Hronom, a to z dôvodu, že pohľadávka je preukázateľne nevymožiteľná.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 14
za – 12 /Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, Mgr. Hajdoniová, Mgr. Kopčová, MUDr. Kukolík, Mgr. Líšková, Lukyová,
Šeševičková, Ing. Šťastný, Ing. Uhrovič, Ing. Žurav/
proti - 0
zdržal sa – 2 /Mgr. Balážová JUDr. Gocník/

Uznesenie bolo prijaté.

k bodu 17c-8) Majetkovo-právne vzťahy, odpustenie pohľadávok
Predkladá – písomne: Ing. Martin Majerník, vedúci odboru ekonomiky a financovania
Vypracoval: Ing. Miroslava Paulíková, referent odboru EaF, Ing. Silvia Mesiariková, referent odboru EaF

- zverenie majetku do správy MŠ, Dr. Janského č. 8, Žiar nad Hronom
Predložil Ing. Martin Majerník. Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu.
Zo strany prítomných neodznela k bodu žiadna pripomienka. Poslanci MsZ hlasovali za
uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 164 / 2014
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Zverenie majetku - technické zhodnotenie (stavebné úpravy) sociálnych zariadení v Detských jasliach, v
stavbe so súp. č. 480 - IX. Materská škola, nachádzajúcej sa na Ul. Sládkovičova 1, Žiar nad Hronom,
a to v obstarávacej cene 6.725,52 €,
do správy:
Materská škola, Ul. Dr. Janského č. 8, Žiar nad Hronom, IČO: 42001692
so sídlom: Ul. Dr. Janského č. 8, 965 01 Žiar nad Hronom
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 14
za – 14 /Mgr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, Mgr. Kopčová, MUDr. Kukolík, Mgr.
Líšková, Lukyová, Šeševičková, Ing. Šťastný, Ing. Uhrovič, Ing. Žurav/
proti - 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.

k bodu 17c-9) Majetkovo-právne vzťahy, odpustenie pohľadávok
Predkladá – písomne: Ing. Martin Majerník, vedúci odboru ekonomiky a financovania
Vypracoval: Ing. Miroslava Paulíková, referent odboru EaF, Ing. Silvia Mesiariková, referent odboru EaF

- výpožička majetku pre FK Pohronie Žiar nad Hronom
Predložil Ing. Martin Majerník. Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu.
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Zo strany prítomných neodznela k bodu žiadna pripomienka. Poslanci MsZ hlasovali za
uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 165 / 2014
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Výpožičku:
a) nehnuteľného majetku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, a to:
 stavba - tribúna na futbalovom štadióne so súpisným číslom 154, postavená na CKN parcele č.
1574/7 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 850 m2, zapísaná na liste vlastníctva č. 1136,
 stavba - kotolňa pri futbalovom štadióne bez súpisného čísla, postavená na CKN parcele č.
1574/5 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 38 m2, zapísaná na liste vlastníctva č. 1136,
 stavba - garáž pri futbalovom štadióne bez súpisného čísla, postavená na CKN parcele č. 1574/6
- zastavané plochy a nádvoria o výmere 67 m2, zapísaná na liste vlastníctva č. 1136
 oddelenie sektorov na futbalovom štadióne,
 studňa v rámci závlahového systému areálu futbalového štadióna,
b) hnuteľného majetku špecifikovaného v prílohe tohto materiálu.
Požičiavateľ:

Mesto Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125
Sídlo: Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom

Vypožičiavateľ:

FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, s.r.o., IČO: 47 239 140
so sídlom: Ul. Partizánska 154/10, 965 01 Žiar nad Hronom
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro,
Vložka č. 22307/S

Účel výpožičky:

Prevádzkovanie areálu futbalového štadiónu a jeho využívanie na športové účely,
ako aj na vykonávanie podnikateľskej činnosti v rozsahu predmetu podnikania
vypožičiavateľa zapísanom v obchodnom registri.
Doba neurčitá a to počnúc dňom účinnosti zmluvy s možnosťou výpovede aj bez
uvedenia dôvodu.

Doba výpožičky:

Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 14
za – 13 /Mgr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, Mgr. Kopčová, MUDr. Kukolík, Mgr. Líšková,
Lukyová, Šeševičková, Ing. Šťastný, Ing. Uhrovič, Ing. Žurav/
proti - 0
zdržal sa – 1 /Ing. Dubeň/

Uznesenie bolo prijaté.

k bodu 17c-11) Majetkovo-právne vzťahy
Predkladá – písomne: Ing. Martin Majerník, vedúci odboru ekonomiky a financovania
Vypracoval: Ing. Miroslava Paulíková, referent odboru EaF, Ing. Silvia Mesiariková, referent odboru EaF

- kúpa nehnuteľností od Anny Majerskej, Žiar nad Hronom, Jozefa Líšku, Žiar nad Hronom a Jána Líšku,
Handlová
Predložil Ing. Martin Majerník.
Mgr. Peter Antal, primátor mesta skonštatoval, že dom nebude slúžiť len na účely zriadenia
expozície, ale aj na kultúrne podujatia či folklór s cieľom zachovávať históriu a tradíciu mesta. Naše
mesto si takýto stánok zaslúži, v rámci rozpočtu ho dokáže udržiavať. Zároveň sa poďakoval aktivistkám,
ktoré ho na tento nápad upozornili. V pokračovaní otvoril k bodu rozpravu.
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- Ing. Rastislav Uhrovič – verí, že to bude úspešný projekt, teší ho, že mesto bude mať takýto priestor,
kde bude zachytený vývoj nášho mesta aj Sv. Kríža
- Ing. Peter Dubeň – predmetný dom je jeden z domov, ktorý zostal zo starej éry Sv. Kríža, vyzdvihuje
tento zámer aj s ohľadom na zachovanie histórie nášho mesta pre ďalšie generácie.
Zo strany prítomných neodznela k bodu už žiadna pripomienka. Poslanci MsZ hlasovali za
uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 166 / 2014
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Kúpu nehnuteľností, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom,
okres Žiar nad Hronom, zapísaných na liste vlastníctva č. 468, a to:




stavba – rod. dom so súp. č. 241, postavený na CKN parcele č. 104 - zastavané plochy a nádvoria
2
o výmere 825 m ,
2
pozemok CKN parcela č. 104 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 825 m ,
2
pozemok CKN parcela č. 105 – záhrady o výmere 71 m ,

za kúpnu cenu 80 000,- Eur, slovom osemdesiattisíc Eur.
od predávajúcich:
 Anna Majerská, rod. Líšková, nar. xxxxxx, trvale bytom Šoltésovej 692/13, 965 01 Žiar nad Hronom
- v spoluvlastníckych podieloch 1/6 z celku + 1/6 z celku


Jozef Líška, rod. Líška, nar. xxxxxx, trvale bytom Ul. Jesenského 882/80, 965 01 Žiar nad Hronom
- v spoluvlastníckych podieloch 1/6 z celku + 1/6 z celku



Ján Líška, rod. Líška, nar. xxxxxx, trvale bytom Morovnianska cesta 24/1, 972 51 Handlová
- v spoluvlastníckych podieloch 1/6 z celku + 1/6 z celku

na kupujúceho do výlučného vlastníctva:
Mesto Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125
Sídlo. Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom
Vo veci kúpy nehnuteľností sú splnené všetky zákonné podmienky.
Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 11.12.2015 uznesenie stráca platnosť.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov - 19
prítomní – 14
za – 13 /Mgr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, Mgr. Kopčová, MUDr. Kukolík, Bc.
Lukyová, Šeševičková, Ing. Šťastný, Ing. Uhrovič, Ing. Žurav/
proti - 0
zdržal sa – 1 /Mgr. Líšková/

Uznesenie bolo prijaté.

k bodu 17d) Delegovanie zástupcu zriaďovateľa do samosprávneho orgánu Mestskej školskej
rady
Predkladá – písomne: Ing. Mariana Páleníková, prednostka MsÚ
Vypracoval: Mgr. Adriana Giláňová, referent pre metodické usmerňovanie škôl a ŠZ
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Ing. Mariana Páleníková priblížila predložený materiál. Mesto v zmysle príslušných ustanovení
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve deleguje svojich zástupcov do samosprávneho orgánu
– mestskej školskej rady na funkčné obdobie štyri roky. Z dôvodu, že funkčné obdobie predchádzajúcej
mestskej školskej rady bolo ukončené, je predložený návrh na delegovanie zástupcov mesta do orgánu mestskej školskej rady na toto volebné obdobie a to Moniku Balážovú a Adrianu Giláňovú. Zo zákona
členstvo zaniklo p. Lýdii Cígerovej a Adriane Giláňovej.
Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu.
Zo strany prítomných neodznela k bodu žiadna pripomienka. Poslanci MsZ hlasovali za
uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 167 / 2014
Mestské zastupiteľstvo
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších
predpisov, s poukazom na ustanovenie § 24 ods. 16, § 25 ods. 9 a ods. 12 písm. a) zákona č. 596/2003
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z.
a/ berie na vedomie
informáciu o zániku členstva delegovaných zástupcov mesta do samosprávneho orgánu –
Mestskej školskej rady

MUDr. Lýdie Cígerovej, Mgr. Adriany Giláňovej

b/ deleguje
zástupcu mesta do samosprávneho orgánu Mestskej školskej rady

Mgr. Moniku Balážovú, Mgr. Adrianu Giláňovú

Hlasovanie:
počet všetkých poslancov - 19
prítomní – 14
za – 13 /Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, Mgr. Kopčová, MUDr. Kukolík, Mgr. Líšková, Bc.
Lukyová, Šeševičková, Ing. Šťastný, Ing. Uhrovič, Ing. Žurav/
proti - 0
zdržal sa – 1 /Mgr. Balážová/

Uznesenie bolo prijaté.

k bodu 17e) Schválenie predsedu a členov komisie pre šport a mládež
Predkladá – písomne: Ing. Mariana Páleníková, prednostka MsÚ
Vypracoval: Ing. Mariana Páleníková, prednostka MsÚ

Ing. Mariana Páleníková uviedla, že na základe záverov zo zasadnutia Komisie pre šport
a mládež pri MsZ zo dňa 2.12.2014 je predložený návrh na zmeny v obsadení predsedu a členov komisie
podľa zápisnice, ktorá je súčasťou materiálu:
predseda

Mgr. Marek Baláž

členovia

Norber Nagy
Peter Dubeň
Rastislav Uhrovič
Jozef Tomčáni
Ladislav Kukolík
Branislav Šťastný
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Katarína Drienková
Marián Majzlík
Štefan Muha
Ján Žiak
Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu.
Zo strany prítomných neodznela k bodu žiadna pripomienka. Poslanci MsZ hlasovali za
uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 168 / 2014
Mestské zastupiteľstvo
a/ berie na vedomie
Informáciu Mgr. Norberta Nagya o vzdaní sa funkcie predsedu komisie.
b/ schvaľuje
1) Mgr. Mareka Baláža za predsedu Komisie pre šport a mládež pri MsZ v ZH.
2) Doplnenie nových členov do Komisie pre šport a mládež pri MsZ v ZH:
PaedDr. Mariana Majzlíka
Ing. Štefana Muhu
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov - 19
prítomní – 14
za – 14 /Mgr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, Mgr. Kopčová, MUDr. Kukolík, Mgr.
Líšková, Bc. Lukyová, Šeševičková, Ing. Šťastný, Ing. Uhrovič, Ing. Žurav/
proti - 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.

k bodu 17f) Schválenie dotácie záujmovému združeniu právnických osôb – InTech Žiar nad
Hronom z.p.o.
Predkladá – písomne: Mgr. Peter Antal, primátor mesta
Vypracoval: Ing. Martin Majerník, vedúci odboru ekonomiky a financovania

Mgr. Peter Antal podal na úvod doplňujúcu informáciu. Na poslednom zasadnutí správnej rady sa
členovia združenia dohodli, že ak má Súkromná stredná odborná škola technická v meste napredovať, je
nevyhnuté dostať do združenia In-tech určitú sumu financií na jej rozvoj. Je to jedna z mála škôl duálneho
vzdelávania v rámci Slovenska. Všetky podniky z priemyselného parku sú členmi združenia a všetky cítia
nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily pre ich činnosť a výrobu. Firmy sa dohodli, že budú do združenia
ročne platiť príspevok vo výške 12 000 eur a o príspevok bolo požiadané aj mesto. Príspevok je
navrhnutý vo výške 1 200 eur.
Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu.
- MUDr. Ladislav Kukolík – vyslovil názor, že čas ukázal zmysluplnosť rozhodnutia založiť toto združenie
- Ing. Peter Dubeň – požiadal kolegov o podporu tohto návrhu
Zo strany prítomných neodznela k bodu už žiadna pripomienka. Poslanci MsZ hlasovali za
uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 169 / 2014
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Mestské zastupiteľstvo
a/ schvaľuje
Poskytnutie dotácie vo výške 1 200,- €, slovom jedentisícdvesto Eur
príjemcovi:
InTech Žiar nad Hronom z.p.o., IČO: 37 899 198
Sídlo: Š. Moysesa č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom
zapísaný v Registri záujmových združení právnických osôb, vedeným Okresným úradom v Banskej
Bystrici č. 1/2008/05210
a to na účel plnenia cieľov príjemcu v súlade s jeho Stanovami.
b/ ukladá prednostke mestského úradu
Pripraviť návrh na zmenu rozpočtu na rok 2015 na najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov - 19
prítomní – 14
za – 14 /Mgr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, Mgr. Kopčová, MUDr. Kukolík, Mgr.
Líšková, Bc. Lukyová, Šeševičková, Ing. Šťastný, Ing. Uhrovič, Ing. Žurav/
proti - 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.

k bodu 18) Záver
Z dôvodu vyčerpania programu dnešného zasadnutia MsZ sa Mgr. Peter Antal, primátor mesta
poďakoval poslancom za konštruktívne rokovanie, zaželal všetkým pekný deň a zasadnutie ukončil.
Zapísala: L. Zaťková
18.12.2014
Pozn: Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva je vyhotovený zvukový záznam, ktorý je súčasťou príloh v materiáloch z dnešného
zasadnutia (1 CD).

...............................................

...............................................

Mgr. Peter Antal
primátor mesta

JUDr. Milan Gocník
I. overovateľ

...............................................
Ing. Mariana Páleníková
prednostka MsÚ

...............................................
Ing. Dušan Bosák
II. overovateľ
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