Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Žiari nad Hronom
miesto konania: zasadacia miestnosť MsKC v Žiari nad Hronom
čas konania: 23. apríl 2015, 9.00 hod.
primátor mesta:
viceprimátor mesta:
overovatelia zápisu:
zapisovateľka:
prítomní:

Mgr. Peter Antal
MUDr. Ladislav Kukolík
Ing. Miroslav Rybársky
Ing. Rastislav Uhrovič
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 17 poslancov,
ospravedlnení sú poslanci Stela Šeševičková a Jozef Tomčáni.

Program:
Návrh programu dnešného zasadnutia, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli mesta a webovej
stránke mesta prečítal s nasledovnými zmenami:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

Otvorenie, voľba pracovných komisií
Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ
Správa o vybavovaní sťažností a vykonaných kontrolách HKM za rok 2014
Informácia o vývoji nezamestnanosti na území okresu a mesta Žiar nad Hronom za rok 2014
(Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.) – presunúť ako bod č. 14
a) Informácia o plnení rozpočtu mesta
b) Návrh na I. zmenu rozpočtu
a ) Záverečný účet mesta Žiar nad Hronom
b) Stanovisko audítora
c) Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu Záverečného účtu mesta ZH za rok 2014
Informácia o projektoch
VZN, ktorým sa zrušuje VZN č. 3/2009 o používaní zábavnej pyrotechniky na území mesta Žiar
nad Hronom
VZN Trhový poriadok pre príležitostný mestský trh
VZN Trhový poriadok pre príležitostný trh - Žiarsky jarmok
VZN O podmienkach vybudovania vyhradených parkovacích miest na území mesta Žiar nad
Hronom
VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2013 o určení výšky príspevku v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta ZH
Správa o sociálnej pomoci a soc. službách poskytovaných občanom mesta ZH v roku 2014
Správa o činnosti MsP za rok 2014
a) Informácia o obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou mesta ZH a príspevkovej
organizácií mesta ZH - všeobecná časť
b) Správa o činnosti TS spol. s r.o. Žiar nad Hronom za rok 2014
c) Správa o činnosti MsKC za rok 2014
Správa o nakladaní s KO za rok 2014
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Správa o prevádzkovaní pohrebísk
Informácia o prevenčných aktivitách za rok 2014
Schválenie členstva v občianskom združení Banský Región - Terra Montanae
Interpelácia poslancov
Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:
a) OŽP majetkovo- právne vzťahy – vypustiť body č. 1 a č. 3
b) SMM majetkovo- právne vzťahy
c) Náhrada za obmedzenie užívania nehnuteľností a nájom nebytového priestoru
d) Schválenie zástupcov mesta Žiar nad Hronom do štatutárnych a kontrolných orgánov
obchodných spoločností
e) doplnenie komisie športu
22. Záver
17.
18.
19.
20.
21.

Následne vyzval prítomných poslancov MsZ na prednesenie ďalších návrhov na doplnenie
dnešného programu.
Keďže zo strany poslancov MsZ neodznel žiadny návrh, predsedajúci dal hlasovať o programe
dnešného zasadnutia v tomto znení:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

Otvorenie, voľba pracovných komisií
Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ
Správa o vybavovaní sťažností a vykonaných kontrolách HKM za rok 2014
a) Informácia o plnení rozpočtu mesta
b) Návrh na I. zmenu rozpočtu
a ) Záverečný účet mesta Žiar nad Hronom
b) Stanovisko audítora
c) Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu Záverečného účtu mesta ZH za rok 2014
Informácia o projektoch
VZN, ktorým sa zrušuje VZN č. 3/2009 o používaní zábavnej pyrotechniky na území mesta Žiar
nad Hronom
VZN Trhový poriadok pre príležitostný mestský trh
VZN Trhový poriadok pre príležitostný trh - Žiarsky jarmok
VZN O podmienkach vybudovania vyhradených parkovacích miest na území mesta Žiar nad
Hronom
VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2013 o určení výšky príspevku v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta ZH
Správa o sociálnej pomoci a soc. službách poskytovaných občanom mesta ZH v roku 2014
Správa o činnosti MsP za rok 2014
Informácia o vývoji nezamestnanosti na území okresu a mesta Žiar nad Hronom za rok 2014
(Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.)
a) Informácia
o obchodných spoločnostiach
s majetkovou účasťou
mesta
ZH
a príspevkovej organizácií mesta ZH - všeobecná časť
b) Správa o činnosti TS spol. s r.o. Žiar nad Hronom za rok 2014
c) Správa o činnosti MsKC za rok 2014
Správa o nakladaní s KO za rok 2014
Správa o prevádzkovaní pohrebísk
Informácia o prevenčných aktivitách za rok 2014
Schválenie členstva v občianskom združení Banský Región - Terra Montanae
Interpelácia poslancov
Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:
a) OŽP majetkovo- právne vzťahy (vypustené body 21a-1 a 21a-3)
b) SMM majetkovo- právne vzťahy
c) Náhrada za obmedzenie užívania nehnuteľností a nájom nebytového priestoru
d) Schválenie zástupcov mesta Žiar nad Hronom do štatutárnych a kontrolných orgánov
obchodných spoločností
e) doplnenie komisie športu
Záver

Hlasovanie:
počet všetkých poslancov - 19
prítomní – 16
za – 16 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, JUDr. Gocník, MUDr. Kukolík, Mgr. Líšková, Bc.
Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Ing. Šťastný, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
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proti - 0
zdržal sa – 0

V ďalšej časti predsedajúci predniesol návrh na obsadenie pracovných komisií:
1. návrhová komisia: JUDr. Milan Gocník, Mgr. Monika Balážová, Bc. Soňa Lukyová. Nik z prítomných
nepredniesol iný návrh.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov - 19
prítomní – 17
za – 15 /PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, Mgr. Hajdóniová, MUDr. Kukolík, Mgr. Líšková, Bc. Lukyová,
Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Ing. Šťastný, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti - 0
zdržal sa – 2 /Mgr. Balážová, JUDr. Gocník/

2. overovatelia zápisnice: Ing. Miroslav Rybársky a Ing. Rastislav Uhrovič. Nik z prítomných nepredniesol
iný návrh.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov - 19
prítomní – 16
za – 15 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík,
Mgr. Líšková, Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Šťastný, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing,. Žurav/
proti - 0
zdržal sa – 1 /Ing. Miroslav Rybársky/

3. zapisovateľka: Lucia Zaťková. Nik z prítomných nepredniesol iný návrh.
Hlasovanie:
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov - 19
prítomní – 17
za – 17 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík,
Mgr. Líšková, Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Ing. Šťastný, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing,. Žurav/
proti - 0
zdržal sa – 0

k bodu 2) Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ
Predkladá – písomne: Ing. Eva Vincentová, hlavná kontrolórka mesta
Vypracoval: : Ing. Eva Vincentová, hlavná kontrolórka mesta

O plnení uznesení k 23.4.2015 ústne informovala Ing. Eva Vincentová. Správa v písomnej
podobe tvorí prílohu v materiáloch z dnešného zasadnutia.
Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu.
Ing. Peter Dubeň – opýtal sa, či je pravda, že už v MŠK začala na základe uznesenia MsZ č. 16/2015
kontrola v MŠK za rok 2014 a ak áno, či by poslanci o začiatku kontroly nemali dostať informáciu.
Ing. Eva Vincentová – požiadala p. Drienkovú o možnosť vykonať kontrolu v MŠK za účasti poslancov
MsZ v mesiaci máj, avšak nakoľko si p. Drienková posunula podanie daňového priznania za spoločnosť
za rok 2014 na jún 2015, žiada poslancov o posunutie termínu predloženia správy z vykonanej kontroly.
Ing. Mária Biesová – faktická poznámka – k uzneseniu č. 36/2015 doplnila, že ide o zmenu zástupcov
mesta v dozornej rade TS s.r.o. ZH a TS a.s.
Mgr. Norbert Nagy – opýtal sa, či by v prípade, že súvaha spoločnosti MŠK bude odovzdaná až
v mesiaci august (ako to bolo minulý rok), pripúšťa hlavná kontrolórka, že na MsZ v mesiaci jún bude
opätovne požadovať zmenu termínu predloženia správy z vykonanej kontroly v MŠK za rok 2014.
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Ing. Peter Dubeň – predložil návrh na uznesenie, aby hlavná kontrolórka mesta vykonala kontrolu v MŠK
za rok 2014 do konca augusta 2015 s tým, že správu predloží na MsZ v mesiaci september 2015.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 37 / 2015
Mestské zastupiteľstvo
a/ ruší
Uznesenie č. 16/2015 v plnom znení.
b/ukladá hlavnej kontrolórke mesta
Vykonať komplexnú kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami v spoločnosti MŠK s.r.o. za rok
2014 s možnou účasťou poslancov MsZ v termíne do 31. augusta 2015 s predložením na septembrové
zasadnutie MsZ.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov - 19
prítomní – 17
za – 16 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Mgr. Líšková,
Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Ing. Šťastný, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti - 0
zdržal sa – 1 /JUDr. Gocník/

Uznesenie bolo prijaté.
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. 38 / 2015
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu o plnení uznesení MsZ v Žiari nad Hronom s termínom plnenia ku dňu 23.4.2015.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov - 19
prítomní – 17
za – 17 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík,
Mgr. Líšková, Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Ing. Šťastný, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti - 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.
k bodu 3) Správa o vybavovaní sťažností a vykonaných kontrolách HKM za rok 2014
Predkladá – písomne: Mgr. Peter Antal, primátor mesta
Vypracoval: Ing. Eva Vincentová, hlavná kontrolórka mesta

K materiálu na úvod krátko vystúpila Ing. Eva Vincentová.
Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu.
Ing. Peter Dubeň – v súvislosti s kontrolou v MŠK za rok 2013 sa opýtal, prečo v predloženej správe
z vykonanej kontroly nie je uvedená suma 700 eur, ktorá podľa jeho názoru nekorešponduje s korektným
hospodárením s finančnými prostriedkami.
Ing. Peter Dubeň – faktická poznámka – opýtal sa, či telefón v MŠK používa konateľ spoločnosti.
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JUDr. Milan Gocník – pre vysvetlenie sa opýtal na dôvod predloženej prílohy – zdroje znečisťovania
ovzdušia za rok 2014.
Mgr. Norberg Nagy – vyslovil nespokojnosť s tým, že správa o kontrole v MŠK obsahuje len jedno zistenie
– že dozorná rada spoločnosti zasadala iba raz v sledovanom období a opýtal sa, či budú poslanci
informovaní o začiatku výkonu kontroly v MŠK za rok 2014.
Ing. Stella Víťazková – k poplatku za odpady – poukázala na nárast nedoplatkov, zaujímala sa aké
subjekty sú hlavným neplatičom tohto poplatku (rodinné domy, bytové domy alebo podnikatelia).
Ing. Mária Biesová – možno by bolo vhodné do budúcna uviesť k nedoplatku počet neplatníkov. Prílohu č.
1 materiálu považuje za veľmi výpovedný materiál. Tiež v súvislosti s MŠK vyslovila názor, že je dobré čo
HKM konštatuje v správe o vykonaných kontrolách - dozorná rada MŠK je orgán na to, aby riešil stav
v spoločnosti priebežne, má zasadať niekoľkokrát za rok, a možno by sa tým predišlo viacerým
nepríjemným situáciám týkajúcich sa hodnotenia činnosti v tejto spoločnosti.
Mgr. Nortbert Nagy – k stiahnutému materiálu predkladanému JUDr. Gocníkom – opýtal sa hlavnej
kontrolórky, či je štandardné, aby podľa návrhu poslanca Gocníka normotvorná komisia prešetrovala
a vybavovala sťažnosti v oblasti samosprávnej činnosti, podané voči primátorovi mesta, hlavnému
kontrolórovi alebo poslancovi MsZ, či to takto riešia aj iné samosprávy.
JUDr. Milan Gocník – faktická poznámka – tento materiál nebol predložený na dnešného rokovanie MsZ,
akékoľvek úvahy o tomto materiáli sú nerelevantné.
PaedDr. Veronika Balážová – k tabuľke - zoznam sťažností prijatých za rok 2014 – požiadala vysvetliť 2
sťažnosti vyhodnotené ako neopodstatnené (1 na MsP, 1 na fungovanie mestského rozhlasu).
K vykonaným kontrolám za rok 2014 sa zaujímala – ako je to s kontrolami na MŠ, ZŠ, ZUŠ – v akej
periodicite sa vykonávajú kontroly v týchto subjektoch.
Reakcie na pripomienky: Ing. Eva Vincentová, Mgr. Peter Antal, Ing. Martin Majerník, Ing. Róbert
Šiška, MUDr. Ladislav Kukolík.
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. 39 / 2015
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu o vybavovaní sťažností a vykonaných kontrolách HKM za rok 2014.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov - 19
prítomní – 16
za – 14 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, Mgr. Líšková, Bc. Lukyová,
Ing. Rybársky, Ing. Šťastný, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti - 0
zdržal sa – 2 /Ing. Peter Dubeň, Mgr. Nagy/

Uznesenie bolo prijaté.

k bodu 4a) Informácia o plnení rozpočtu mesta
Predkladá – písomne: Ing. Martin Majerník, vedúci Odboru ekonomiky a financovania
Vypracoval: Ing. Martin Sebechlebský, finančné oddelenie odboru EaF

K materiálu podal krátku informáciu Ing. Martin Majerník. Predložené plnenie je za prvé 2
mesiace roku 2015, pričom plnenie bežných príjmov bolo na úrovni 17% oproti upravenému rozpočtu
a plnenie výdavkov na úrovni 14%, čo bolo v súlade so chváleným rozpočtom.
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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. 40 / 2015
Mestské zastupiteľstvo
Berie na vedomie
Informáciu o plnení rozpočtu mesta Žiar nad Hronom k 28.2.2015.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov - 19
prítomní – 16
za – 16 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Mgr.
Líšková, Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Ing. Šťastný, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti - 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.

k bodu 4b) Návrh na I. zmenu rozpočtu
Predkladá – písomne: Ing. Martin Majerník, vedúci Odboru ekonomiky a financovania
Vypracoval: Ing. Martin Sebechlebský, finančné oddelenie odboru EaF

Materiál ústne predložil Ing. Martin Majerník. Návrh zahŕňa:
1/ presun prostriedkov z RF na investičné akcie tak ako je uvedené v texte materiálu
2/ schválenie príspevku pre cirkvi pôsobiace na území mesta v úhrnnej výške 9 tis. eur
3/ schválenie partnerstva pre organizovanie medzinárodných cyklistických pretekov okolo Slovenka
(netýka sa to priamo rozpočtu – zmena bude realizovaná v rámci rozpočtových opatrení, ktoré má
v právomoci primátor mesta – vyhradená čiastka je do 10 tis. eur). Bližšia informácia bola poslancom
poskytnutá na stretnutí s primátorom mesta
4/ v programe ľudské zdroje:
- navýšenie mzdových prostriedkov pre nepedagogických zamestnancov – na základe nariadenia vlády
- výdavky pre zamestnancov v zriadených komunitných centrách od 1.2.2015
- výdavky pre nových zamestnancov MsÚ – zmena organizačnej štruktúry – bližšia informácia bola
poslancom podaná primátorom mesta na spoločnom stretnutí
5/ nákup motorového vozidla na MsÚ (obmena vozového parku)
Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu.
Ing. Mária Biesová – ekonomická komisia odporúča materiál schváliť
Bc. Soňa Lukyová – k príspevky farnostiam – zaujímala sa ako bola prerozdelená suma jednotlivým
cirkvám
PaedDr. Veronika Balážová – požiadavka na predloženie novej organizačnej štruktúry poslancom MsZ
Zo strany prítomných poslancov neodznela k bodu už žiadna pripomienka. Predsedajúci dal slovo
zástupcom Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, ktorí o to požiadali
v súvislosti s prerozdelením finančného príspevku pre cirkvi pôsobiace na území mesta Žiar nad Hronom.
S príspevkom vystúpila MUDr. Oľga Voldánová a Ing. Jozef Pacek, evanjelický farár 21. storočia.
Reakcie na pripomienky: Ing. Martin Majerník, Mgr. Peter Antal.
Poslanci MsZ následne hlasovali za uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 41 / 2015
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
a) I. zmenu rozpočtu Mesta Žiar nad Hronom na rok 2015, v zmysle predloženého návrhu, ktorý obsahuje
použitie prostriedkov z rezervného fondu mesta v sume 245 700 Eur.
b) príspevok z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom pre Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského
vyznania na Slovensku Kremnica, Dcérocirkev Žiar nad Hronom, sídlo: Jesenského 842/29, Žiar nad
Hronom , IČO:45026165, v sume 3 000 Eur, na výdavky súvisiace s dokončením Evanjelického centra
v Žiari nad Hronom.
c) príspevok z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom pre Rímskokatolícku cirkev, Farnosť Žiar nad Hronom,
Svätokrížske námestie č.23, Žiar nad Hronom, IČO:31939309 v sume 6 000 Eur, na opravu kostola
„Povýšenia svätého kríža“.
d) Partnerstvo pre Medzinárodné cyklistické preteky okolo Slovenska, ktoré bude predstavovať krytie
finančných nákladov na ubytovanie a stravu v sume do 10 000 Eur z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom.
Rozpočtové prostriedky budú vyčlenené v rámci kompetencií primátora z programu Vnútorná správa
úradu.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov - 19
prítomní – 16
za – 16 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, Mgr. Líšková,
Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Ing. Šťastný, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti - 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.

k bodu 5a) Záverečný účet mesta Žiar nad Hronom
Predkladá – písomne: Ing. Martin Majerník, vedúci Odboru ekonomiky a financovania
Vypracoval: Ing. Martin Sebechlebský, finančné oddelenie odboru EaF

Materiál ústne predložil Ing. Martin Majerník. Súčasťou materiálu je aj stanovisko audítora. V roku
2014 mesto hospodárilo s prebytkom, príjmy naplnilo na 106% - 11 880 553 eur a výdavky na úrovni 97%
- 10 741 008 eur, čo predstavuje kladné saldo vo výške 1 067 545 eur.
Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu.
Ing. Mária Biesová – komisia odporúča materiál schváliť
Mgr. Peter Antal – poďakoval sa všetkým pracovníkom mesta aj poslancom za to, že sa spoločne
dokázalo takýmto spôsobom hospodáriť s financiami mesta. Takéto hospodárenie vytvára dobrý
predpoklad na to, aby toto mesto napredovalo i ďalej, aby ľudia pocítili, že sa im dáva niečo viac, že sa
v meste cítia dobre a majú v ňom priestor aj na relax. Zároveň poďakoval aj daňovníkom mesta, bez
ktorých by nebolo možné plniť rozpočet tak ako sa plní.
MUDr. Ladislav Kukolík – taktiež vyslovil potešenie nad tým, ako mesto v minulom roku hospodárilo,
poďakoval poslancom, primátorovi mesta a jeho tímu
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. 42 / 2015
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Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
a) celoročné hospodárenie mesta za rok 2014 – bez výhrad
b) tvorbu rezervného fondu mesta z výsledku hospodárenia za rok 2014 v sume 430 470,68 Eur.
c) presun z účtu rezervného fondu mesta na samostatný účet Fondu prevádzky, údržby a opráv finančné
prostriedky vo výške 6 232,58 €.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 16
za – 16 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Mgr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Mgr. Líšková,
Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Ing. Šťastný, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.

k bodu 5b) stanovisko audítora
Stanovisko v písomnej podobe je súčasťou záverečného účtu mesta Žiar nad Hronom za rok
2014
Poslanci MsZ hlasovali za uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 43 / 2015
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu nezávislého audítora Mestskému zastupiteľstvu mesta Žiar nad Hronom za rok 2014.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 17
za – 17 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, Mgr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík,
Mgr. Líšková, Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Ing. Šťastný, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.

k bodu 5c) Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu Záverečného účtu mesta ZH za rok
2014
Predkladá – písomne: Mgr. Peter Antal, primátor mesta
Vypracoval: Ing. Eva Vincentová, hlavná kontrolórka mesta

K materiál podal informáciu Mgr. Peter Antal. Zdôraznil, že je dôležité záverečné konštatovanie
hlavnej kontrolórky mesta, ktorým vyjadruje súhlas s celoročným hospodárením mesta bez výhrad.
Následne 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. 44 / 2015
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu Záverečného účtu mesta Žiar nad Hronom za rok 2014.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 16
za – 16 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Mgr. Líšková,
Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Ing. Šťastný, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.

k bodu 6) Informácia o projektoch
Predkladá – písomne: Ing. Pavel Mužík, projektový manažér
Vypracoval: Ing. Pavel Mužík, projektový manažér
Lucia Zaťková, administrátor projektov

Písomne predložený materiál krátko doplnil Ing. Pavel Mužík. R1 – prebehlo preberacie konanie,
bola podaná žiadosť o platbu, R2 – úspešne prebehla kolaudácia vodných stavieb, bude vydané
kolaudačné rozhodnutie, R3 – včera prevzatá stavba, bude vystavená faktúra a následne podaná žiadosť
o platbu. V blízkej dobe prebehnú ďalšie kolaudácie – po konzultácii so stavebným úradom.
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. 45 / 2015
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, Mgr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík,
Mgr. Líšková, Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Ing. Šťastný, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti - 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.

k bodu 7) VZN, ktorým sa zrušuje VZN č. 3/2009 o používaní zábavnej pyrotechniky na území
mesta Žiar nad Hronom
Predkladá – písomne: Ing. Róbert Šiška, náčelník mestskej polície
Vypracoval: Ing. Róbert Šiška, náčelník mestskej polície

S informáciou v znení dôvodovej správy, ktorá je súčasťou písomne predloženého materiálu
k tomuto bodu vystúpil Ing. Róbert Šiška.
Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu.
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Ing. Stella Víťazková – zaujímala sa na postup riešenia situácie, v ktorej sa bude pyrotechnika používať
zo vzdialenosti menšej ako 200 m napríklad v blízkosti nemocnice
JUDr. Milan Gocník – normotvorná komisia odporúča materiál schváliť
Ing. Mária Biesová – opýtala sa, či niekedy počas platnosti daného VZN mestská polícia riešila takýto
priestupok
Reakcie na pripomienky: Ing. Róbert Šiška, Mgr. Peter Antal.
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. 46 / 2015
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2009 o používaní
zábavnej pyrotechniky na území mesta Žiar nad Hronom.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov - 19
prítomní – 15
za – 15 /Mgr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, Mgr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Mgr. Líšková, Bc.
Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Ing. Šťastný, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti - 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.

k bodu 8) VZN Trhový poriadok pre príležitostný mestský trh
Predkladá – písomne: Ing. Martin Majerník, vedúci Odboru ekonomiky a financovania
Vypracoval: Ing. Zuzana Beliančíová, referent OEaF

Návrh všeobecne záväznej normy predložil Ing. Martin Majerník. Materiál bol stiahnutý
z rokovania MsZ v mesiaci február t.r., dnes je predložený s doplneným kladného stanoviska hygieny.
Požiadal nasledovnú úpravu v texte VZN: § 8, odst. 2 písmeno d) vyškrtnúť slovíčko „ich“.
Predsedajúci otvoril rozpravu k bodu.
JUDr. Milan Gocník – normotvorná komisia odporúča materiál schváliť
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. 47 / 2015
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Všeobecné záväzné nariadenie – Trhový poriadok pre príležitostný mestský trh.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov - 19
prítomní – 15
za – 15 /Mgr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, Mgr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Mgr. Líšková, Bc.
Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Ing. Šťastný, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti - 0
zdržal sa – 0
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Uznesenie bolo prijaté.

k bodu 9) VZN Trhový poriadok pre príležitostný trh - Žiarsky jarmok
Predkladá – písomne: Ing. Martin Majerník, vedúci Odboru ekonomiky a financovania
Vypracoval: Ing. Zuzana Beliančíová, referent OEaF

Na úvod Ing. Martin Majerník požiadal o úpravu textu v rovnakej časti návrhu normy: § 8, odst. 2
písmeno d) – vyškrtnutie slovíčka „ich“.
Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu.
Ing. Peter Dubeň – v súvislosti s § 3 – nie sú tu uvedení „kočovní“ predajcovia, ktorí ponúkajú čistenie
peria
JUDr. Milan Gocník – normotvorná komisia odporúča materiál schváliť
Reakcie na pripomienky: Ing. Martin Majerník, Mgr. Peter Antal.
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. 48 / 2015
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Všeobecné záväzné nariadenie – Trhový poriadok pre príležitostný trh – Žiarsky jarmok.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov - 19
prítomní – 15
za – 15 /Mgr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, Mgr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Mgr. Líšková, Bc.
Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Ing. Šťastný, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti - 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.

k bodu 10) VZN O podmienkach
mesta Žiar nad Hronom

vybudovania

vyhradených

parkovacích miest na území

Predkladá – písomne: Ing. Ján Vinarčík, vedúci Odboru životného prostredia
Vypracoval: Ing. Miroslav Baranec, referent OŽP

Materiál predložil Ing. Ján Vinarčík a jeho informáciu ešte doplnil Mgr. Peter Antal.
Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu.
MUDr. Ladislav Kukolík – návrh VZN vníma pozitívne z pohľadu verejnosti ako aj podnikateľských
subjektov a aj ho podporí
Ing. Peter Dubeň – pre ujasnenie sa opýtal, či sa jedná o vybudovanie nových parkovacích miest alebo o
rekonštrukciu existujúcich (napríklad plochy pred predajňami prevádzok)
Mgr. Norbert Nagy – opýtal sa, či návrh nie je retroaktívny
JUDr. Milan Gocník – faktická poznámka k Mgr. Nagyovi – VZN rieši vybudovávanie nových parkovacích
miest od nadobudnutia účinnosti normy
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JUDr. Milan Gocník – normotvorná komisia odporúča schváliť materiál
Mgr. Norbert Nagy – faktická poznámka – opýtal sa, či je možná zámena parkovacích miest v rámci tohto
VZN, ak áno, má s predmetným návrhom VZN problém
JUDr. Milan Gocník – faktická poznámka k Mgr. Nagyovi – tento návrh nepozná proces zámeny, upravuje
podmienky vybudovávania nových parkovacích mieste na nových plochách, kde neexistujú parkovacie
miesta, samozrejme pod podmienkou, že ide o majetok mesta, z VZN nevyplýva právny nárok na
zámenu
Ing. Stella Víťazková – faktická poznámka – vo VZN sa nikde nepíše o zámene, je tiež názoru, že tento
proces táto norma nerieši
Ing. Mária Biesová – opýtala sa, či by bolo možné do VZN doplniť, že zámena nie je možná, aby
v budúcnosti nevznikali komplikácie
JUDr. Miroslava Hudecová – ak bude uzavretá nájomná zmluva, bude podmienkou účel nájmu – ktorý je
v tomto VZN uvedený. Zámena nie je možná, pretože tomu procesu by už nezodpovedali uzavreté
zmluvy
Reakcie na pripomienky: Ing. Ján Vinarčík, Mgr. Peter Antal.
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. 49 / 2015
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Všeobecné záväzné nariadenie o podmienkach vybudovania vyhradených parkovacích miest na území
mesta Žiar nad Hronom a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2011 – Zásady
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žiar nad Hronom v znení neskorších nariadení.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov - 19
prítomní – 17
za – 15 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Mgr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Mgr. Líšková,
Bc. Lukyová, Ing. Rybársky, Ing. Šťastný, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti - 0
zdržal sa – 2 /Ing. Dubeň, Mgr. Nagy/

Uznesenie bolo prijaté.

k bodu 11) VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2013 o určení výšky príspevku v školách a
školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta ZH
Predkladá – písomne: Mgr. Peter Antal, primátor mesta
Vypracoval: Mgr. Adriana Giláňová, referent Odboru vnútornej správy

Návrh VZN krátko doplnila Mgr. Adriana Giláňová.
Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu.
Mgr. Monika Balážová – komisia kultúry a školstva odporúča materiál schváliť
JUDr. Milan Gocník – normotvorná komisia taktiež odporúča materiál schváliť
Zo strany prítomných neodznela k bodu už žiadna pripomienka. Poslanci MsZ hlasovali za
uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 50 / 2015
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.5/2013 o určení výšky príspevku v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov - 19
prítomní – 16
za – 16 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, Mgr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Mgr. Líšková,
Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Ing. Šťastný, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti - 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.

k bodu 12) Správa o sociálnej pomoci a soc. službách poskytovaných občanom mesta ZH v roku
2014
Predkladá – písomne: Ing. Monika Minárová, vedúca Odboru starostlivosti o obyvateľa
Vypracoval: Ing. Monika Minárová, vedúca Odboru starostlivosti o obyvateľa, kolektív ZOSoO

Predložený materiál krátko doplnila Ing. Monika Minárová. Uviedla, že zahŕňa všetky činnosti,
ktoré odbor v minulom roku poskytol občanom na úseku sociálnej starostlivosti.
Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu.
Bc. Soňa Lukyová – váži si, čo zamestnanci na danom odbore vykonávajú, vyslovila veľké ďakujem
Ing. Stella Víťazková – je naozaj dobré, že máme v meste sociálny odbor, ktorý zahŕňa také množstvo
poskytovaných služieb, zaujímala sa, čo znížilo predpoklad na náklady na dieťa v MDJ
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. 51 / 2015
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
predkladaný materiál „Správu o sociálnej pomoci a sociálnych službách poskytovaných občanom mesta
Žiar nad Hronom v roku 2014“
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov - 19
prítomní – 14
za – 14 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Bosák, Mgr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, Mgr. Líšková, Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Ing.
Rybársky, Ing. Šťastný, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti - 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.

k bodu 13) Správa o činnosti MsP za rok 2014
Predkladá – písomne: Ing. Róbert Šiška, náčelník MsP
Vypracoval: Ing. Róbert Šiška, náčelník MsP
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S informáciou v znení dôvodovej správy, ktorá je súčasťou písomne predloženého materiálu
k tomuto bodu, vystúpil Ing. Róbert Šiška.
Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu.
Mgr. Monika Balážová
- pochvala práce p. Kováča v oblasti prevencie – poďakovala za túto prácu
- opýtala sa, ako mestská polícia môže odkontrolovať, či majú majitelia nahlásený reálny počet psov
podľa skutočnosti a ako rieši podnety občanov na hluk mládeže v poobedňajších hodinách
Mgr. Norbert Nagy – pochvala predloženej správy, z ktorej vyplýva, že mestská polícia zabezpečuje
množstvo činností, zaujímal sa o predstavu náčelníka, koľko by malo byť mestských policajtov, aby mohli
byť všetky uvedené služby poskytované čo najlepšie, dúfa, že budúci rok v lete budú v meste už
cyklohliadky
Ing. Stella Víťazková – správa je naozaj vypovedacia
- k tabuľke priestupkov sa opýtala, či priestupky na úseku chovu psov sú väčšinou na Kortíne alebo v inej
časti mesta
- tohtoročné kolotoče na Pod vŕškoch – zaujímala sa, aké sú závery z obhliadky po ich odchode
v súvislosti s čistotou územia a stavom plochy, je naozaj veľká nevôľa obyvateľov s tým, aby bol priestor
využívaný na tento účel
PaedDr. Veronika Balážová – taktiež vyslovila poďakovanie za predloženie takto obsiahlej správy,
opýtala sa náčelníka na jeho názor, v čom spočíva nárast priestupkov riešených blokovými pokutami, keď
v roku 2014 prejednala polícia až 1 443 priestupkov, a v r. 2013 to bolo 793
Ing. Branislav Šťastný – v súvislosti s monitorovacím kamerovým systémom, ktorý tvorí 23 kamier sa
opýtal, či 3 IP kamery monitorujúce útulok pre psov fungujú na iný režim
Bc. Soňa Lukyová – zaujímala sa, či by nebolo možné riešiť situáciu so psíčkarmi z časti Kortína
v spolupráci s rómskymi hliadkami
Mgr. Anna Líšková – v časti pri Ul. Hviezdoslavovej kde je priestor pre venčenie psov nevidela ešte
hliadku mestskej polície, aby námatkovo vykonala kontrolu u psíčkarov (sáčky, známku), podľa nej je tam
pomerne veľký priestor na vyberanie pokút, opýtala sa, či náčelník neuvažuje zaviesť takéto kontroly
v tejto časti mesta
Reakcie na pripomienky: Ing. Róbert Šiška, Mgr. Peter Antal,
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. 52 / 2015
Mestské zastupiteľstvo
Berie na vedomie
Správu o činnosti Mestskej polície Žiar nad Hronom za rok 2014.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov - 19
prítomní – 16
za – 16 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Mgr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Mgr. Líšková,
Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Ing. Šťastný, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Žurav/
proti - 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.
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k bodu 14) Informácia o vývoji nezamestnanosti na území okresu a mesta Žiar nad Hronom za
rok 2014 (Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.)
Predkladá – písomne: Mgr. Jana Filipčíková, riaditeľka odboru SZ
Vypracoval: Mgr. Jana Filipčíková, riaditeľka odboru SZ

Písomne predloženú informáciu ústne podala Mgr. Jana Filipčíková.
Mgr. Peter Antal, primátor mesta sa poďakoval organizácii Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
za veľmi dobrú vzájomnú spoluprácu. Mesto využíva množstvo ponúkaných príležitostí pre zamestnanie
čo najväčšieho počtu obyvateľov. Potešiteľné tiež je, že minimálne 3 veľkí zamestnávatelia pôsobiaci
v meste plánujú prijímať dosť veľké počty zamestnancov, avšak časť ľudí sa bude musieť aj rekvalifikovať
na určité ponúkané pracovné pozície, nakoľko je pravdou aj to, že majú problém nájsť v rámci mesta
a okolia hľadané profesie. Práve otázku rekvalifikácie budú musieť zamestnávatelia a úrad práce riešiť.
Následne otvoril k bodu rozpravu.
Mgr. Monika Balážová – 25% evidovaných na úrade práce sú ľudia len so základným vzdelaním, opýtala
sa, či úrad práce uvažuje s rekvalifikáciou týchto ľudí alebo ich nejakým spôsobom motivuje k
rekvalifikácii, alebo sú v tomto počte zahrnutí dlhodobo nezamestnaní nad 24 mesiacov
Ing. Miroslav Rybársky – zaujímal sa, či úrad práce poskytuje príspevky v prípade, že by si rekvalifikáciu
potencionálnych zamestnancov zamestnávatelia zabezpečili sami pred ich prijatím do pracovného
pomeru
PaedDr. Veronika Balážová
- k tabuľke Vývoj základných ukazovateľov vývoja nezamestnanosti v meste ZH – percento
nezamestnanosti v porovnaní s r. 2012 kleslo - čo označila za potešujúce
- znepokojenie vyslovila nad grafom – štruktúra uchádzačov o zamestnanie podľa veku – z ktorého
vyplýva, že práve ľudia, ktorí sú v produktívnom veku s praxou (35 – 49 rokov) majú problém si nájsť
zamestnanie
- zaujímala sa v súvislosti s informáciou, že ku koncu r. 2014 bolo v meste 735 žiadateľov o pomoc
v hmotnej núdzi a vrátane so spoluposudzovanými osobami v jednej domácnosti bolo celkom 1 020 osôb
v hmotnej núdzi – o akých ľudí sa jedná (mladí, starší...)
Ing. Peter Dubeň – informoval sa, či je pravda to, že do podnikov v priemyselnom parku je možné sa
dostať len prostredníctvom agentúry alebo ľudí odporúča aj úrad práce
Reakcie na pripomienky: Mgr. Jana Filipčíková, Mgr. Peter Antal.
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. 53 / 2015
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Informáciu o vývoji nezamestnanosti na území okresu a mesta Žiar nad Hronom za rok 2014.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov - 19
prítomní – 16
za – 16 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, Mgr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík,
Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Ing. Šťastný, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Žurav/
proti - 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.
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k bodu 15a) Informácia o obchodných spoločnostiach
a príspevkovej organizácií mesta ZH - všeobecná časť

s majetkovou účasťou

mesta

ZH

Predkladá – písomne: Mgr. Peter Antal, primátor mesta
Vypracoval: JUDr. Miroslava Hudecová, právny zástupca mesta

Materiál uviedol Mgr. Peter Antal a 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. 54 / 2015
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Informáciu o obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou mesta Žiar nad Hronom a o príspevkovej
organizácii mesta Žiar nad Hronom.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov - 19
prítomní – 17
za – 17 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, Mgr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík,
Mgr. Líšková, Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Ing. Šťastný, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti - 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.

k bodu 15b) Správa o činnosti TS spol. s r.o. Žiar nad Hronom za rok 2014
Predkladá – písomne: Mgr. Igor Rozenberg, MBA, riaditeľ spoločnosti
Vypracoval: Mgr. Igor Rozenberg, MBA, riaditeľ spoločnosti

K správe na úvod vystúpil Mgr. Igor Rozenberg, MBA. Okrem iného spomenul, že za rok 2014
spoločnosť hospodárila so ziskom 17 492 eur pri dosiahnutých výnosoch približne na úrovni 1,4 mil. eur.
Plánované ukazovatele boli naplnené. Ku koncu roku 2014 nebola spoločnosť nútená čerpať
kontokorentný úver a taktiež za rok 2014 nemala ani jednu faktúru po lehote splatnosti.
Mgr. Peter Antal, primátor mesta poznamenal, že priorita mesta je využívať spoločnosť naplno
tak, ako to je možné, avšak musí to byť zvládnuté k spokojnosti všetkých a hlavne obyvateľov mesta.
Následne otvoril k bodu rozpravu.
MUDr. Ladislav Kukolík – spoločnosť sa stala spoľahlivým partnerom pre naše mesto
Ing. Stella Víťazková – teší sa tomu, že spoločnosť si udržala pozitívny kredit a zisk, opýtala sa, či by bolo
možné využívať pomocných pracovníkov aj na očistenie priestoru pri Lutilskom potoku
Ing. Michal Žurav – je rád, že spoločnosť pôsobí na území mesta, nestretol sa ako poslanec od r. 2006
s negatívnym prístupom jej zamestnancov, poďakoval sa za to
Ing. Mária Biesová – 21.4.2015 zasadala DR spoločnosti, vyslovila maximálnu spokojnosť s činnosťou
a hospodárením spoločnosti, schválila predložený materiál a odporúča ho schváliť
PaedDr. Veronika Balážová – spoločnosť má veľmi široký záber rôznych aktivít, taktiež sa teší tomu, že
je v nej dobrý tím pracovníkom a pracuje pod súčasným vedením
Reakcie na pripomienky: Mgr. Igor Rozenberg, MBA, Ing. Ján Vinarčík, Mgr. Peter Antal.
Zo strany prítomných neodznela k bodu už žiadna pripomienka. Poslanci MsZ hlasovali za
uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.

16

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 55 / 2015
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu o hospodárení spoločnosti za rok 2014 – TS Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov - 19
prítomní – 17
za – 17 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, Mgr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík,
Mgr. Líšková, Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Ing. Šťastný, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti - 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.

k bodu 15c) Správa o činnosti MsKC za rok 2014
Predkladá – písomne: PhDr. Michaela Pribilincová, PhD.
Vypracoval: PhDr. Michaela Pribilincová, PhD.

Úvodnú informáciu k materiálu podala PhDr. Michaela Pribilincová, PhD. Z pohľadu príjmov aj
zorganizovaných podujatí a tiež investičných akcií bol pre MsKC rok 2014 lepší ako r. 2013.
Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu.
Ing. Branislav Šťastný – k realizovaným podujatiam za rok 2014 – december - Miroslav Žbirka – opýtal
sa, prečo je tak veľký rozdiel medzi výdavkami a príjmami
Ing. Stella Víťazková – vyzdvihuje prácu v knižnici, bol značný príjem nových kníh, k skladbe podujatí –
podľa nej sú tanečné súťaže uvedené vo februári 2014 chybou, nakoľko sa zvyknú organizovať súťaže
v mesiacoch marec a máj a to TŠK Stella, požiadala do budúcna byť pri spracovaní materiálu pozornejší
Mgr. Monika Balážová – pochvala za predloženú správu
- opýtala sa akým spôsobom MsKC plánuje modernizovať mestskú knižnicu, keďže nebol schválený
podaný projekt na získanie eurofondov
- informovala o viacerých podnetoch od obyvateľov v súvislosti s organizovaním koncertu skupiny Fragile
- v sále bola veľká zima
Ing. Michal Žurav – KD Šašov – opýtal sa, či sa uvažuje v r. 2015 s jeho zveľadením či už zvnútra alebo
zvonku, nakoľko stav nezodpovedá účelu, na ktorý má slúžiť
Ing. Rastislav Uhrovič – faktická poznámka – prioritou bola oprava strechy
Ing. Rastislav Uhrovič – zaujímal sa o aktuálny stav zamestnancov v MsKC, ktorí sú zamestnaní
s podporou z úradu práce a aká je vízia do budúcna
PaedDr. Veronika Balážová
- plnenie merateľných ukazovateľov hovorí za veľmi produktívnu činnosť MsKC
- k vydanej knižke Kolobeh 2 dala do pozornosti, že knihy distribuovala ústredná rada ZPOZ v počte 800
ks, p. Hlôškovej treba dať veľké poďakovanie
Mgr. Anna Líšková – taktiež sa poďakovala za nákup nových kníh do mestskej knižnice, opýtala sa, či sa
bude niečo organizovať pre malé deti
Mgr. Monika Balážová – faktická poznámka – p. Kaššová robí všetko možné pre to, aby deti knižnicu
navštevovali
Reakcie na pripomienky: PhDr. Michaela Pribilincová, PhD., Mgr. Peter Antal.
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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. 56 / 2015
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Informáciu o činnosti Mestského kultúrneho centra v Žiari nad Hronom za rok 2014.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov - 19
prítomní – 15
za – 15 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Dubeň, Mgr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Mgr. Líšková,
Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Ing. Šťastný, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti - 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.

k bodu 16) Správa o nakladaní s KO za rok 2014
Predkladá – písomne: Ing. Ján Vinarčík, vedúci Odboru životného prostredia
Vypracoval: Ing. Ján Vinarčík, vedúci Odboru životného prostredia

Materiál ústne 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. 57 / 2015
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu o nakladaní s komunálnymi odpadmi za rok 2014.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov - 19
prítomní – 14
za – 14 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Dubeň, Mgr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Mgr. Líšková,
Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti - 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.

k bodu 17) Správa o prevádzkovaní pohrebísk
Predkladá – písomne: Dušan Reiter, konateľ spoločnosti GRREI, s.r.o.
Vypracoval: Dušan Reiter, konateľ spoločnosti GRREI, s.r.o.

Krátku informáciu k materiálu podal Dušan Reiter. Materiál je predložený na podnet
prevádzkovateľa po dohode s vedením mesta. Správu pohrebiska spoločnosť vykonáva od r. 2010
a keďže už niekoľkokrát vznikla kritika na túto činnosť, správa bude predkladaná pravidelnejšie, aby mali
poslanci reálne informácie.
Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu.
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Mgr. Anna Líšková – opýtala sa, či v staršom urnovom háji je odpadkový kôš určený na BIO odpad a či
sa plánuje oprava pomníka pri vsypovej lúčke
Ing. Stella Víťazková – nesúhlasí s vyčíslením príjmov len za hrobové miesta, nakoľko cenník
schvaľovaný poslancami zahŕňa aj iné činnosti, z ktorých má spoločnosť príjem, náklady....
Ing. Mária Biesová – skonštatovala, že služby poskytované spoločnosťou sa zlepšili, vyslovila spokojnosť
PaedDr. Veronika Balážová – opýtala sa v súvislosti s nezaplatenými hrobovými miestami v počte 210,
z ktorých prevádzkovateľ uvádza, že môže cca 150 zrušiť – či sa už prevádzkovateľ rozhodol, že ich
zruší, taktiež poznamenala, že zo strany spoločnosti nebol nikdy problém vyhovieť požiadavkám
poslancov, komunikovať o nich
Ing. Branislav Šťastný – poznamenal, že za jeho krátkeho pôsobenia vo funkcii poslanca vníma fakt, že
všetky námietky vznesené zo strany poslancov boli prevádzkovateľom rešpektované a bolo im vyhovené,
za čo sa poďakoval
Ing. Michal Žurav – poukázal na bezproblémový prístup prevádzkovateľa k riešeniu problémov aj na
cintoríne v Š. Podhradí
Ing. Stella Víťazková – faktická poznámka – požiadala zabezpečiť tento rok kosbu trávy pred tým, ako
zhnije
Reakcie na pripomienky: Dušan Reiter.
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. 58 / 2015
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu o prevádzkovaní pohrebísk za rok 2014 – GRREI, spol. s r.o.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov - 19
prítomní – 17
za – 17 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, Mgr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík,
Mgr. Líšková, Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Ing. Šťastný, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti - 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.

k bodu 18) Informácia o prevenčných aktivitách za rok 2014
Predkladá – písomne: Mgr. Peter Antal, primátor mesta
Vypracoval: Mgr. Adriana Giláňová, referent OVS

Úvodnú informáciu podala Mgr. Adriana Giláňová.
Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu.
Mgr. Monika Balážová – komisia kultúry a školstva správu prerokovala, ďakuje všetkým, ktorí podávajú
pomocnú ruku k riešeniu tejto problematiky
Zo strany prítomných neodznela k bodu už žiadna pripomienka. Poslanci MsZ hlasovali za
uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 59 / 2015
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Informáciu o prevenčných aktivitách mesta Žiar nad Hronom.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov - 19
prítomní – 15
za – 17 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, Mgr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík,
Mgr. Líšková, Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Ing. Šťastný, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti - 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.

k bodu 19) Schválenie členstva v občianskom združení Banský Región - Terra Montanae
Predkladá – písomne: Mgr. Peter Antal, primátor mesta
Vypracoval: Mgr. Dominika Švecová, koordinátorka práce s mládežou

Doplňujúcu informáciu podal Bc. Martin Baláž.
Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu.
MUDr. Ladislav Kukolík – osobne veľmi víta túto trendovú a ambicióznu Barborskú cestu v našom kraji,
má význam hlavne z pozície rozvoja cestovného ruchu
Ing. Michal Žurav – ako prezident klubu slovenských turistov pri MŠK sa pripája k slovám MUDr. Kukolíka
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. 60 / 2015
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Aby mesto Žiar nad Hronom bolo členom občianskeho združenia Banský Región – Terra Montanae so
sídlom J. Horvátha 52, 967 01 Kremnica, IČO: 42315018.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov - 19
prítomní – 17
za – 17 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, Mgr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík,
Mgr. Líšková, Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Ing. Šťastný, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti - 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.

k bodu 20) Interpelácie poslancov
PaedDr. Veronika Balážová:
1. opýtala sa, či by bolo možné, aby mesto osadilo na námestie, kde je stará fontána, drevené kontajnery
so zeleňou a malými ihličnanmi – obyvateľom tam chýba zeleň

20

2. opýtala sa, či by bolo možné pokryť dlažbou chodník, ktorý si ľudia vyšliapali od basketbalového
ihriska pri súkromnej strednej odbornej škole technickej smerom k mestskej plavárni (taktiež uviedla,
že by bolo dobré vyzvať firmu, ktorá na danom území realizovala rekonštrukciu teplovodu a mala tam
skládku materiálu, aby územie vyčistila od zostatkového štrku a odstránila koľaje od používaných
nákladných áut)
3. opäť prízvukovala možnosť zabezpečenia osvetlenia parkovacích plôch na Ul. Sládkovičova pri
bývalom Hronstave a na Ul. Pártošovej (veľké parkovisko)
4. zaujímala sa o stav riešenia svojej už interpelovanej požiadavky na namaľovanie „stop“ čiary na konci
Ul. Sládkovičova (križovatka na Lovču) a taktiež na výjazde v smere od spoločnosti TS s.r.o.
Reakcie: Mgr. Peter Antal, Ing. Ján Vinarčík.
Ing. Emil Vozár – požiadavka na prednostu MsÚ – zorganizovať pre poslancov MsZ obhliadku
realizovaného projektu Centrum zhodnocovania odpadov – aj v Horných Opatovciach aj v Ladomerskej
Vieske (keď to bude po realizačnej stránke možné)
Reakcia: Mgr. Peter Antal, Ing. Ján Vinarčík.
Ing. Mária Biesová:
1. požiadavka na MsÚ – v rámci možností skrinkovať materiály na MsZ v pondelok, aby bolo dostatok
času na zvolanie komisií
2. požiadavka na mesto a MsP – monitorovať oddychovú zónu na Ul. Hviezdoslavovej z pohľadu
dodržiavania prevádzkového poriadku, využívania futbalového ihriska - či je umožnené ho využívať
všetkým deťom, či nedochádza k devastácii zrekonštruovaného priestoru... – podať informáciu na
júnovom MsZ
Reakcie: Mgr. Peter Antal, Ing. Ján Vinarčík.
Ing. Emil Vozár, Mgr. Monika Balážová – faktická poznámka – podpora požiadavky Ing. Biesovej
v súvislosti s termínom skrinkovania materiálov MsZ
Mgr. Norbert Nagy - faktická poznámka – poznamenal, že by nebolo zlé, keby každý predseda komisie,
ktorý zvoláva jej zasadnutie, informoval mailom poslancov o termíne zasadnutia, aby sa na ňom
v prípade záujmu mohli zúčastniť
Ing. Stella Víťazková:
1. cesta na železničnú stanicu opäť v zlom stave – s dierami, požiadala MUDr. Kukolíka ako poslanca
VÚC BB o tlmočenie tejto problematiky na pôde VÚC
2. požiadala o informáciu, v akom stave sa nachádza emulzná úprava cesty na Pod Vŕškoch, nakoľko
niektoré časti sú už vypadané a vymrvené
3. opýtala sa na možnosť dobudovania 3 parkovacích miest pri MŠ č. 1 (vybudované minulé leto) – ich
používaním sa rozjazdila trávnatá plocha nakoľko tam nie sú obrubníky, dala do pozornosti vhodnosť
vybudovať ešte aspoň 3 parkovacie miesta pri tejto MŠ
Reakcie: MUDr. Ladislav Kukolík, Ing. Emil Vozár, Mgr. Peter Antal, Ing. Ján Vinarčík.
Bc. Soňa Lukyová:
1. dala do pozornosti, že pri dažďoch sú nepoužiteľné chodníky pri oddychovej zóne na Ul.
Hviezdoslavovej, pri dome s vchodmi 1-17 na chodník steká voda zo zóny, pri dome s vchodmi 19-29
nie je možné ísť do jedného vchodu vôbec, nakoľko je zaplavený vodou, opýtala sa, či je možné danú
situáciu riešiť
2. dúfa, že tento rok sa dodrží harmonogram kosieb a začne sa v iných častiach mesta a nie od Etapy
3. poukázala na znečistené priestory v blízkosti časti mesta Kortína (napr. svah pri garážach na Ul.
Hviezdoslavovej)
Reakcia: Mgr. Peter Antal, Ing. Ján Vinarčík, Mgr. Igor Rozenberg, MBA.
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Ing. Miroslav Rybársky:
1. pri dňoch čistoty v meste v časti pri pohostinstve Kamenár je zvýšený pohyb ľudí, ktorí preskakujú ploty
rodinných domov, požiadal MsP o zvýšenú hliadkovú činnosť v tejto časti mesta počas týchto dní
2. upozornil na autovrak na IBV Ul. Hlinku pri dome č. 18 – bolo by vhodné vyzvať majiteľa, aby ho
odstránil
3. zaujímal sa, či sa ide realizovať rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ Ul. Jilemnického
4. opýtal sa, či by nebolo možné sprístupniť pre obyvateľov nevyužívanú plochu v ZŠ. Dr. Janského (v
prípade, že s ňou nemá mesto ani škola plány) v časti od susediacej strednej školy, ktorí by ju mohli
využívať napríklad na večerný beh
5. opýtal sa, v akom štádiu je riešenie mostu na Kortíne
6. dal do pozornosti problémovú dopravnú situáciu, ktorá vzniká v raňajších a poobedňajších hodinách pri
výjazde áut z areálu ZSNP pri železničnej stanici smerom do mesta, požiadal ju v rámci možností
riešiť s kompetentnými orgánmi
Reakcie: Mgr. Peter Antal.
Mgr. Norbert Nagy – sa zaujímal, či v súvislosti s poskytovaním právnych služieb mestu v minulých
obdobiach ako aj v r. 2015 a to bratislavskou advokátskou spoločnosťou s pobočkou v Žiari nad Hronom
bolo na tieto služby zrealizované verejné obstarávanie
Reakcie: Mgr. Peter Antal, Ing. Ján Vinarčík.
Mgr. Monika Balážová:
1. požiadala náčelníka MsP o kontrolu cesty – bočný chodník od Ul. Svitavskej smerom za STS aj
v poobedňajších hodinách
2. požiadala náčelníka MsP o preverenie vhodnosti osadenia dopravnej značky „zákaz státia“ na Ul.
Svitavskej v blízkosti odbočky pri elektrikároch (ako je smetný kôš)
3. opýtala sa, či nastala zmena v otváracích hodinách na ihrisku Mareka Rakovského, či to niekto už
pravidelne otvára, lebo sa to otváralo len po telefonickej dohode
Reakcie: Ing. Róbert Šiška, Ing. Ján Vinarčík, Mgr. Peter Antal.
Mgr. Gabriela Hajdóniová:
1. poďakovala sa za zvýšenú kvalitu predaja na trhovisku A. Dubčeka, čo interpelovala na minulom MsZ
2. opýtala sa, či by bolo možné zabezpečiť zachádzanie sociálneho taxíka na polikliniku Procare – ZSNP
– požiadavka starších občanov mesta
3. informovala sa, či mesto plánuje aj v tomto roku zaviesť autobusovú linku na cintorín každú nedeľu –ak
áno, poprosila dať oznam do mestských novín
Reakcie: Mgr. Peter Antal, Ing. Ján Vinarčík.

k bodu 21) Rôzne, podnety a pripomienky občanov, diskusia
O slovo prostredníctvom Mgr. Nagya požiadal občan mesta p. Kollár, ktorý svojím príspevkom
upozornil na neporiadok a vandalizmus pri garážach pod Kortínou.
Reakcia: Mgr. Peter Antal. Problém bude riešený prostredníctvom občianskych hliadok za
spolupráce s mestskou políciou.

k bodu 21a-2) OŽP - Majetkovo-právne vzťahy
Predkladá – písomne: Ing. Ján Vinarčík, vedúci Odboru životného prostredia
Vypracoval: Alena Patayová, odbor ŽP

- prenájom nehnuteľností pre MO Slovenského rybárskeho zväzu
Predložil Ing. Ján Vinarčík. Predsedajúci, MUDr. Ladislav Kukolík otvoril k bodu rozpravu.
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Zo strany prítomných neodznela k bodu žiadna pripomienka. Poslanci MsZ hlasovali za
uznesenia podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 61 / 2015
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Prenájom nehnuteľností z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c)
zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nachádzajúcich sa v katastrálnom
území Žiar nad Hronom a to:







pozemkov zapísaných na LV č.1136:
2
- CKN parcela č. 2048 – vodné plochy o výmere 2454 m ,
2
- CKN parcela č. 1643/2 – ostatné plochy o výmere 918 m ,
2
- CKN parcela č. 1643/3 – ostatné plochy o výmere 466 m ,
Športovo-rekreačného rybníka č.1 na CKN parcele č. 2048,
Okrasného rybníka č. 2 na CKN parcele č. 1643/2,
Retenčného rybníka č. 3 na CKN parcele č. 2048,
Retenčného rybníka č. 4 na CKN parcele č. 1643/3,

formou uzatvorenia nájomnej zmluvy :
- za cenu: 1€/ rok /za celý predmet nájmu,
- účel nájmu: Chov, údržba, ochrana a výlov rýb v športovo-rekreačnom rybníku č. 1 a údržba,
ochrana a bežné prevádzkovanie celého vodohospodárskeho diela v súlade s legislatívou,
- doba nájmu: neurčitá s výpovednou lehotou 3 mesiace
pre žiadateľa:
Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu, IČO: 31923828
Sídlo: SNP 36, 965 01 Žiar nad Hronom
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Využívaním športovo-rekreačného rybníka č.1 na chov rybných násad do rybárskych revírov bude
žiadateľ vlastnými prostriedkami udržiavať prítok vody do rybničnej sústavy v Parku Štefana Moysesa
v Žiari nad Hronom, udržiavať ju, chrániť, prevádzkovať v zmysle manipulačného poriadku a platnej
legislatívy, vykonávať bežnú údržbu odberného objektu a prívodného kanála, každoročne zabezpečovať
zarybnenie športovo-rekreačného rybníka č. 1 a zorganizuje výlov športovo-rekreačného rybníka č. 1 vo
forme atraktívnej pre verejnosť.
Zámer prenájmu nehnuteľností z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený v lehote od
08.04.2015 do 23.04.2015.
Vo veci prenájmu majetku mesta sú splnené všetky zákonné podmienky.
(prenájom majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa musí byť schválený trojpätinovou
väčšinou všetkých poslancov)
Pozn.: V prípade, že nájomná zmluva nebude uzatvorená do 23.04.2016 uznesenie stráca platnosť.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov - 19
prítomní – 16
za – 16 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, Mgr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík,
Mgr. Líšková, Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Ing. Šťastný, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Žurav/
proti - 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.
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k bodu 21a-4) OŽP - Majetkovo-právne vzťahy
Predkladá – písomne: Ing. Ján Vinarčík, vedúci odboru životného prostredia
Vypracoval: Alena Patayová, odbor ŽP

- bezodplatná zámena pozemkov – Banskobystrický samosprávny kraj 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 predloženého návrhu návrhovej komisie.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 62 / 2015
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
V súlade s § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov zámer bezodplatnej zámeny nehnuteľného majetku - pozemkov z dôvodu hodného
osobitného zreteľa a to:







2

CKN parcela č.710/36 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 67 m ako diel č. 2, v podiele 1/1,
2
CKN parcela č.710/37 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 666 m ako diel č. 1, v podiele 1/1,
2
CKN parcela č.1798/148 – orná pôda o výmere 236 m ako diel č. 6, v podiele 1/1,
2
CKN parcela č.1798/149 – orná pôda o výmere 267 m ako diel č. 5, v podiele 1/1,
2
CKN parcela č. 1798/150 – orná pôda o výmere 1391 m ako diel č. 4, v podiele 1/1,
2
CKN parcela č. 1798/151- orná pôda o výmere 213 m ako diel č. 3, v podiele 1/1,

vytvorených na základe Geometrického plánu č. 44562578-031/2015, úradne overeného Okresným
úradom Žiar nad Hronom, katastrálny odbor dňa 14.04.2015, z pôvodnej EKN parcely č.530/2,
nachádzajúcej sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, zapísanej na liste vlastníctva č.3327 vo
výlučnom vlastníctve mesta Žiar nad Hronom so sídlom Š.Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO:
00321125,
za nehnuteľný majetok – pozemok CKN parcela č. 531/42 v podiele 1/1, vytvorenej na základe
Geometrického plánu č. 44562578-033/2015, úradne overeného Okresným úradom Žiar nad Hronom,
katastrálny odbor dňa 15.04.2015, z pôvodnej CKN parcely č. 531/4 – zastavané plochy a nádvoria
2
o výmere 14 625 m , nachádzajúcej sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, zapísanej na LV č. 1724
vo výlučnom vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja so sídlom Námestie SNP 23, 974 01
Banská Bystrica, IČO: 37828100.
Dôvod hodný osobitého zreteľa:
Na novovytvorenej CKN parcele č. 531/42 má mesto Žiar nad Hronom zámer vybudovať verejné
parkovisko v rámci riešenia situácie parkovania v meste Žiar nad Hronom.
Všeobecná hodnota pozemkov - CKN parcela č. 710/36, 710/37, 1798/148, 1798/149, 1798/150,
2
1798/151 spolu o celkovej výmere 2840 m , bola stanovená Znaleckým posudkom č. 43/2015,
vyhotoveným znalcom Ing. Ľubicou Marcibálovou dňa 15.4.2015 na celkovú sumu vo výške 56 004,80
2
€, t.j. jednotková hodnota pozemkov 19,72 €/m .
2

Všeobecná hodnota pozemku - CKN parcela č. 531/42 o celkovej výmere 1570 m , bola stanovená
Znaleckým posudkom č. 44/2015, vyhotoveným znalcom Ing. Ľubicou Marcibálovou dňa 15.04.2015 na
2
celkovú sumu vo výške 56 300,20 €, t.j. jednotková hodnota pozemku 35,86 €/m .
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 15
za – 15 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, Mgr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík,
Mgr. Líšková, Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Ing. Šťastný, Ing. Víťazková, Ing. Žurav/
proti – 0
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zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.

k bodu 21a-5) OŽP - Majetkovo-právne vzťahy
Predkladá – písomne: Ing. Ján Vinarčík, vedúci odboru životného prostredia
Vypracoval: Alena Patayová, odbor ŽP

- zriadenie odplatného a časovo neobmedzeného vecného bremena – pre SPP – Distribúcia, 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. 63 / 2015
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Zriadenie odplatného a časovo neobmedzeného vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti povinného
z vecného bremena – Mesto Žiar nad Hronom, so sídlom Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom,
IČO: 00 321 125, strpieť na pozemku vo vlastníctve povinného z vecného bremena v spoluvlastníckom
podiele 1/20 a 9/20, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, a to:
2
 na EKN parcele č.355 – orná pôda o výmere 1293 m ,
-

existenciu plynárenského zariadenia – plynovodu vo vlastníctve oprávneného z vecného bremena a
2
2
jeho ochranného pásma, a to v rozsahu dielov č. 1 – 150 m a č. 2 – 58 m vymedzených
Geometrickým plánom č. 78/2009 na vyznačenie vecného bremena, na priznanie práva uloženia
inžinierskych sietí zo dňa 19.8.2009, vyhotoveného GEFOR – Ing. Marček Michal, IČO: 40304230,
úradne overeného Správou katastra Žiar nad Hronom pod č.421/09 dňa 27.08.2009,

-

strpieť prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena za účelom
údržby a opravy plynárenského zariadenia pričom toto oprávnenie sa v nevyhnutnom rozsahu
vzťahuje na celú dotknutú nehnuteľnosť.

Vecné bremeno sa zriaďuje v prospech tretej osoby ako oprávneného z vecného bremena:
SPP - Distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
IČO: 35 910 739
Akciová spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka
č.3481/B
Odplata za zriadenie vecného bremena predstavuje sumu 195,52 €, stanovenú Znaleckým posudkom
č.17/2015, vypracovaným znalcom z odboru stavebníctvo Ing. Imrichom Lasabom.
Spoločnosť Národná diaľničná spoločnosť, a.s., so sídlom Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO: 35
919 001 ako investor, je povinná zaplatiť odplatu za zriadenie vecného bremena v celkovej výške 195,52
€ (jednorazový poplatok) do 30 dní od doručenia faktúry, vystavenej mestom Žiar nad Hronom ako
povinným z vecného bremena a to po doručení písomného rozhodnutia príslušného okresného úradu,
katastrálny odbor, o povolení vkladu vecného bremena do katastra nehnuteľností.
Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 23.04.2016 uznesenie stráca platnosť.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 15
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za – 15 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, Mgr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík,
Mgr. Líšková, Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Ing. Šťastný, Ing. Víťazková, Ing. Žurav/
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.

k bodu 21a-6) OŽP - Majetkovo-právne vzťahy
Predkladá – písomne: Ing. Ján Vinarčík, vedúci odboru životného prostredia
Vypracoval: Alena Patayová, odbor ŽP

- odpredaj spoluvlastníckeho podielu pod BD č. 521 na Ul. Novomeského pre Poldaufa Alojza, 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. 64 / 2015
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Odpredaj spoluvlastníckeho podielu 4221/233600 k nehnuteľnosti – pozemku:


2

CKN parcela č. 700/29 - zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 379 m v katastrálnom
území Žiar nad Hronom,

v zmysle zákona č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení, t.j.
odpredaj zastavaného a priľahlého pozemku vlastníkovi bytu v bytovom dome súpisné číslo 521,
zapísanom na LV č. 2208 v katastrálnom území Žiar nad Hronom, postavenom na CKN parcele č.
700/29, na Ul. Novomeského v Žiari nad Hronom a to pre vlastníka bytu v bytovom dome (kupujúceho):
Poldauf Alojz, rod. Poldauf, nar. xxxxxx, 965 01 Ladomerská Vieska č.244, o veľkosti spoluvlastníckeho
2
podielu 4221/233600 (t.j. 6,85 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 0,68 €.
Cena zastavaného a priľahlého pozemku je v zmysle vyhlášky č. 465/1991 Zb. a § 31a zákona č.
182/1993 Z. z.
2
- 0,0996 €/m pre vlastníka bytu, ktorý nadobudol byt z vlastníctva bytového družstva ako aj pre
vlastníka bytu, ktorý sa v priamom pokolení (rodič, dieťa, vnuk) stal vlastníkom bytu,
- 4,979 €/m2 v ostatných prípadoch.
Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu 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 23.04.2016 uznesenie stráca platnosť.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 15
za – 15 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, Mgr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík,
Mgr. Líšková, Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Ing. Šťastný, Ing. Víťazková, Ing. Žurav/
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.
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k bodu 21a-7) OŽP - Majetkovo-právne vzťahy
Predkladá – písomne: Ing. Ján Vinarčík, vedúci odboru životného prostredia
Vypracoval: Alena Patayová, odbor ŽP

- zriadenie bezodplatného vecného bremena pre Hydro Company, s.r.o., Ladomerská Vieska
Predložil Ing. Ján Vinarčík. Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu.
JUDr. Milan Gocník – je nejakým spôsobom a ak áno akým zabezpečená povinnosť spoločnosti
vybudovať prístupovú cestu
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. 65 / 2015
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení bezodplatného vecného bremena, ktoré bude
zodpovedať právu:
 prechodu peši a prejazdu motorovými vozidlami cez pozemok – CKN parcelu č. 1652/66 – trvalé
2
trávne porasty o výmere 3158 m , zapísanej na liste vlastníctva č. 1136, v katastrálnom území Žiar
nad Hronom (ďalej ako „pozemok CKN parcela č. 1652/66“),
pričom uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena bude podmienené bezodplatným prevodom
spevnenej komunikácie, ktorej vybudovanie zabezpečí žiadateľ na pozemku CKN parcela č. 1652/66
v rámci stavby „Malá vodná elektráreň Žiar nad Hronom“ (ďalej ako „spevnená plocha“) a ktorej užívanie
bude povolené právoplatným kolaudačným rozhodnutím, do majetku mesta Žiar nad Hronom.
Právu vecného bremena Oprávneného z vecného bremena bude zodpovedať povinnosť Povinného
z vecného bremena strpieť na pozemku CKN parcela č. 1652/66 prechod peši a prejazd motorovými
vozidlami.
Vecné bremeno sa zriadi v prospech žiadateľa:
Hydro Company, s.r.o.
so sídlom: 965 01 Ladomerská Vieska č.1030, IČO: 47 502 011,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel : Sro, Vložka č.: 18453/S
Vecné bremeno sa bude zriaďovať bezodplatne a na dobu neurčitú.
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Spoločnosť Hydro Company, s.r.o. vybuduje na pozemku - CKN parcela č. 1652/66 – trvalé trávne
2
porasty o výmere 3158 m , zapísanej na liste vlastníctva č. 1136 v katastrálnom území Žiar nad
Hronom, spevnenú komunikáciu, ktorú následne po skolaudovaní bezodplatne prevedie do vlastníctva
mesta Žiar nad Hronom.
Pozn.: V prípade, že zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena nebude uzatvorená do 23.04.2016 uznesenie stráca
platnosť.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 16
za – 15 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, Mgr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík,
Mgr. Líšková, Bc. Lukyová, Ing. Rybársky, Ing. Šťastný, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti – 0
zdržal sa – 1 /Mgr. Nagy/
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Uznesenie bolo prijaté.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 66 / 2015
Mestské zastupiteľstvo
súhlasí
S vybudovaním spevnenej komunikácie na pozemku CKN parcela č. 1652/66 – trvalé trávne porasty o
2
výmere 3158 m , zapísanej na liste vlastníctva č. 1136, v katastrálnom území Žiar nad Hronom.
Vybudovanie spevnenej plochy na pozemku CKN parcela č. 1652/66 zabezpečí na svoje náklady
a nebezpečenstvo spoločnosť Hydro Company, s.r.o., so sídlom: 965 01 Ladomerská Vieska č.1030,
IČO: 47 502 011, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel : Sro, Vložka
č.: 18453/S, v rámci stavby „Malá vodná elektráreň Žiar nad Hronom“.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 16
za – 15 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, Mgr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík,
Mgr. Líšková, Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Šťastný, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti – 0
zdržal sa – 1 /Ing. Rybársky/

Uznesenie bolo prijaté.

k bodu 21a-8) OŽP – Majetkovo-právne vzťahy
Predkladá – písomne: Ing. Ján Vinarčík, vedúci odboru životného prostredia
Vypracoval: Alena Patayová, odbor ŽP

- zámer priameho predaja pozemku pre AS – CAR, s.r.o., Žiar nad Hronom
Predložil Ing. Ján Vinarčík. Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu.
Ing. Emil Vozár – vyslovil názor, že ak odpredať, tak len ako celok
Ing. Mária Biesová – opýtala sa, aký je názor mesta na parceláciu pozemkov, o ktorej pojednáva
predložený zámer
Reakcia Mgr. Peter Antal.
Zástupca žiadateľa – záujem má len o predmetnú časť pozemku, avšak ak je záujem mesta predať
pozemok ako celok, súhlasí s jeho odkúpením, jeho zámerom je vybudovať na požadovanej časti
pozemku myčku áut, na zvyšnej časti časom fitnescentrum, mini zoo – konkrétny zámer na ňu zatiaľ
nemá
Ing. Mária Biesová – faktická poznámka – asi by bola vhodná širšia diskusia, nakoľko je to jedna
z najväčších plôch v meste, ktorú máme
Ing. Peter Dubeň – odporučil žiadateľovi žiadosť stiahnuť a riešiť ju komplexne
Nakoľko zástupca žiadateľa stiahol predmetnú žiadosť z dnešného rokovania MsZ, poslanci
k bodu neprijímali žiadne uznesenie

k bodu 21b-1) SMM – Majetkovo-právne vzťahy
Predkladá – písomne: Ing. Martin Majerník, vedúci Odboru ekonomiky a financovania
Vypracoval: Ing. Miroslava Paulíková, referent OEaF
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- predaj bytov v BD č. 1372 na Ul. J. Kráľa jednotlivým nájomníkom
Predložil Ing. Martin Majerník. Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu.
Mgr. Norbert Nagy – nakoľko v predmetnom BD býva, nebude hlasovať
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. 67 / 2015
Mestské zastupiteľstvo
a/ ruší
Uznesenie MsZ č. 117/2012 zo dňa 29.11.2012 a to v časti, v ktorej MsZ v zmysle zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov schválilo zámer predaja bytov, špecifikovaných nižšie
v tabuľke, zapísaných na LV č. 3037 v katastrálnom území Žiar nad Hronom, nachádzajúcich sa
v bytovom dome, popis stavby - Pod vršky – byt. dom, so súp. č. 1372, postavenom na CKN parcele
č.1149/67, na Ul. J. Kráľa v Žiari nad Hronom, a k nim prislúchajúcich spoluvlastníckych podielov na
spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 1372 a spoluvlastníckych
podielov k pozemku CKN parcela číslo 1149/67 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1299 m2, na
ktorom je bytový dom súp. č. 1372 postavený, najmenej za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom.
Špecifikácia bytov:

Byt č.

vchod sekcia poschodie

Spol. podiel na
spoločných
častiach a
zariadeniach
plocha bytu /m²/ veľkosť bytu domu

Spol. podiel k
pozemku CKN
parc. 1149/67
o výmere 1299
m²

1

35

A

2.p.

79,53

3-izb.

7953/683947

7953/683948

3

35

A

2.p.

79,53

3-izb.

7953/683947

7953/683948

5

35

A

4.p.

79,04

3-izb.

7904/683947

7904/683948

7

35

A

5.p.

79,33

3-izb.

7933/683947

7933/683948

9

35

A

6.p.

79,33

3-izb.

7933/683947

7933/683948

10

35

A

6.p.

64,66

2-izb.

6466/683947

6466/683948

13

35

A

8.p.

83,01

3-izb.

8301/683947

8301/683948

14

35

A

8.p.

67,52

2-izb.

6752/683947

6752/683948

17

33

B

2.p.

70,93

2-izb.

7093/683947

7093/683948

20

33

B

3.p.

71,26

2-izb.

7126/683947

7126/683948

21

33

B

4.p.

84,34

3-izb.

8434/683947

8434/683948

26

33

B

5.p.

70,44

2-izb.

7044/683947

7044/683948

33

33

B

8.p.

83,66

2-izb.

8366/683947

8366/683948

34

33

B

8.p.

114,85

4-izb.

11485/683947

11485/683948

b/ schvaľuje
Zámer predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a a § 9a
ods. 8 písm. e zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov byty, špecifikované
nižšie v tabuľke, zapísané na LV č. 3037 v katastrálnom území Žiar nad Hronom, nachádzajúce sa
v bytovom dome, popis stavby - Pod vršky – byt. dom, so súp. č. 1372, postavenom na CKN parcele
č.1149/67, na Ul. J. Kráľa v Žiari nad Hronom, a k nim prislúchajúce spoluvlastnícke podiely na
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spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 1372 a spoluvlastnícke podiely k
pozemku CKN parcela číslo 1149/67 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1299 m2, na ktorom je
bytový dom súp. č. 1372 postavený, a to za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom, zníženú
o zľavu 72,80 €/m2 podlahovej plochy bytu.
Špecifikácia bytov:

Byt č.

vchod sekcia poschodie

Spol. podiel na
spoločných
častiach a
zariadeniach
plocha bytu /m²/ veľkosť bytu domu

Spol. podiel k
pozemku CKN
parc. 1149/67
o výmere 1299
m²

1

35

A

2.p.

79,53

3-izb.

7953/683947

7953/683948

3

35

A

2.p.

79,53

3-izb.

7953/683947

7953/683948

5

35

A

4.p.

79,04

3-izb.

7904/683947

7904/683948

7

35

A

5.p.

79,33

3-izb.

7933/683947

7933/683948

9

35

A

6.p.

79,33

3-izb.

7933/683947

7933/683948

10

35

A

6.p.

64,66

2-izb.

6466/683947

6466/683948

13

35

A

8.p.

83,01

3-izb.

8301/683947

8301/683948

14

35

A

8.p.

67,52

2-izb.

6752/683947

6752/683948

17

33

B

2.p.

70,93

2-izb.

7093/683947

7093/683948

20

33

B

3.p.

71,26

2-izb.

7126/683947

7126/683948

21

33

B

4.p.

84,34

3-izb.

8434/683947

8434/683948

26

33

B

5.p.

70,44

2-izb.

7044/683947

7044/683948

33

33

B

8.p.

83,66

2-izb.

8366/683947

8366/683948

34

33

B

8.p.

114,85

4-izb.

11485/683947

11485/683948

Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Na výstavbu nájomných bytov bola poskytnutá nenávratná účelová dotácia zo štátneho rozpočtu
prostredníctvom Ministerstva vstavby a verejných prác SR. Jednotlivé byty budú odpredané do
vlastníctva ich nájomcom a to za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom, zníženú o zľavu
72,80 €/m2 podlahovej plochy bytu.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 15
za – 15 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, Mgr. Líšková,
Bc. Lukyová, Ing. Rybársky, Ing. Šťastný, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.
k bodu 21b-2) SMM – Majetkovo-právne vzťahy
Predkladá – písomne: Ing. Martin Majerník, vedúci Odboru ekonomiky a financovania
Vypracoval: Ing. Miroslava Paulíková, referent OEaF

- poskytnutie dotácie pre SPORT TREND, s.r.o., 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. 68 / 2015
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Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Poskytnutie dotácie najviac vo výške 17 504,- € /rok
Príjemca: SPORT TREND, s.r.o., IČO: 44 502 800, so sídlom Šoltésovej 22, 965 01 Žiar nad Hronom,
zapísaná v Obchodom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka č. 15788/S
Doba poskytovania dotácie: počas platnosti a účinnosti Nájomnej zmluvy č. 2024/2010 zo dňa
31.05.2010 v znení dodatku č. 1 zo dňa 06.04.2011, na základe ktorej dalo mesto Žiar nad Hronom ako
prenajímateľ do užívania príjemcovi ako nájomcovi objekt zimného štadióna.
Účel poskytovania dotácie: financovanie prevádzkových nákladov vynaložených na nehnuteľné veci
tvoriace objekt zimného štadióna, pričom prevádzkové náklady zahŕňajú len náklady na elektrickú
energiu, plyn, dodávku tepla, TÚV, vodné a stočné, drobné opravy, obvyklé udržiavacie práce,
deratizáciu a dezinfekciu, materiál, revízie, náklady súvisiace s odstraňovaním škôd po živelných
pohromách, vrátene preventívnych a nápravných opatrení, a osobné náklady na 1 prevádzkového
zamestnanca.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 16
za – 16 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík,
Mgr. Líšková, Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Ing. Šťastný, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.

k bodu 21b-3) SMM – Majetkovo-právne vzťahy
Predkladá – písomne: Ing. Martin Majerník, vedúci Odboru ekonomiky a financovania
Vypracoval: Ing. Miroslava Paulíková, referent OEaF

- kúpa nehnuteľnosti od Ladislava Pašáka, Žiar nad Hronom
Predložil Ing. Martin Majerník. Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu.
Ing. Peter Dubeň – opýtal sa, či už je dohoda s predávajúcim, že to mesto odkúpi
Reakcia: Ing. Martin Majerník, Mgr. Peter Antal.
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. 69 / 2015
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Kúpu nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom,
okres Žiar nad Hronom, zapísanej na LV č. 3207, v podiele 1/1, a to:
 stavba – predajňa so súpisným číslom 2701, postavená na CKN parcele č. 563 - zastavané plochy
2
a nádvoria o výmere 47 m (právny vzťah k CKN č. 563, na ktorej leží stavba so súpisným číslom
2701, je evidovaný na liste vlastníctva číslo 1136)
za kúpnu cenu 3 646,62- Eur, slovom tritisícšesťstoštyridsaťšesť Eur 62/100 centov
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od predávajúceho:
Ladislav Pašák, rod. Pašák, nar. xxxxxx
trvale bytom A. Dubčeka 377/39, 965 01 Žiar nad Hronom, SR
v prospech 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 nehnuteľnosti sú splnené všetky zákonné podmienky.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 17
za – 17 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, Mgr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík,
Mgr. Líšková, Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Ing. Šťastný, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.

k bodu 21c) Náhrada za obmedzenie užívania nehnuteľností a nájom nebytového priestoru
Predkladá – písomne: Ing. Juraj Miškovič, prednosta MsÚ
Vypracoval: Ing. Juraj Miškovič, prednosta MsÚ

Úvodný komentár k bodu podal Ing. Juraj Miškovič.
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. 70 / 2015
Mestské zastupiteľstvo
a/ berie na vedomie


Vznik zákonného vecného bremena v zmysle ustanovenia § 66 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z. z. z. o
elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon č. 351/2011 Z. z.“),
spočívajúceho v oprávnení spoločnosti Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270, so sídlom: Metodova
8, 821 08 Bratislava, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa,
Vložka č. 1142/B (ďalej ako „Spoločnosť Orange Slovensko, a.s.“), v nevyhnutnom rozsahu zriaďovať
a prevádzkovať verejné siete (optický kábel) a stavať ich vedenia v súlade s rozhodnutím mesta Žiar
nad Hronom o umiestnení stavby „FTTH Žiar nad Hronom“ (líniová stavba) zo dňa 18.11.2014,
právoplatným dňa 22.12.2014, sp. zn.: 4874/2014, O: 27198/2014 (ďalej ako „Rozhodnutie“),
a projektovou dokumentáciou pre územné rozhodnutie, a to na pozemkoch v katastrálnom území Žiar
nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom, tak ako sú špecifikované v grafickej
prílohe Rozhodnutia (ďalej ako „Nehnuteľnosti“); trasa položenia optického kábla vedie v zastavanom
území mesta popri všetkých bytových domoch v meste Žiar nad Hronom.



Oprávnenie Spoločnosti Orange Slovensko, a.s. v zmysle ustanovenia § 66 ods. 1 zákona č.
351/2011 Z. z. v nevyhnutnom rozsahu a ak je to vo verejnom záujme:
a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti,
b) vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na cudziu
nehnuteľnosť,
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c) vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné
porasty ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej výzve neurobil
vlastník alebo užívateľ pozemku.
b/ schvaľuje
Nepeňažnú jednorazovú náhradu za obmedzenie užívania Nehnuteľností, spočívajúcu v povinnosti
Spoločnosti Orange Slovensko, a.s.:
a) zabezpečiť na svoje náklady a nebezpečenstvo prostredníctvom svojho generálneho dodávateľa
stavby „FTTH Žiar nad Hronom“ - spoločnosť MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., IČO: 36 230 537, so sídlom
Letná 796/9, 921 01 Piešťany, realizáciu spevnených plôch zo zámkovej dlažby a brodísk na
plážovom kúpalisku v Žiari nad Hronom a to v rozsahu výkazu výmer a cenovej ponuky dodávateľa
Via Stav BB, s.r.o. zo dňa 18.03.2015 v celkovej sume 28 715,- € bez DPH a to do 15.05.2015,
b) bezodplatne previesť vybudované spevnené plochy a brodiská do majetku mesta Žiar nad Hronom
do 15.07.2015.
c/ schvaľuje
Nájom nebytového priestoru - kancelárie č. 100 o výmere 27,66 m2, na 7. poschodí stavby –
administratívna budova st. org. so súpisným číslom 409, vchod č. 8, postavenej na CKN parcele č. 643,
nachádzajúcej sa na Nám. Matice slovenskej v Žiari nad Hronom, v katastrálnom území Žiari nad
Hronom, zapísanej v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1136.





účel nájmu: prevádzkovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete a poskytovanie komunikačných
služieb
cena nájmu: 62,62 Eur/m2/rok s valorizáciou v zmysle zásad o hospodárení a nakladaní s majetkom
mesta
doba nájmu: neurčitá
výpovedná lehota: 6 mesiacov

pre žiadateľa - nájomcu:
Orange Slovensko, a.s. IČO: 35697270
Sídlo: Metodova 8, 821 08 Bratislava
Pozn.: V prípade, že nájomná zmluva nebude uzatvorená do 23.04.2016, uznesenie stráca platnosť.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 16
za – 16 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, Mgr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík,
Mgr. Líšková, Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Ing. Šťastný, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.

k bodu 21d) Schválenie zástupcov mesta Žiar nad Hronom do štatutárnych a kontrolných orgánov
obchodných spoločností
Predkladá – písomne: Mgr. Peter Antal, primátor mesta
Vypracoval: Mgr. Peter Antal, primátor mesta

Doplňujúcu informáciu podal Mgr. Peter Antal.
Predsedajúci 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. 71 / 2015
Mestské zastupiteľstvo
1. schvaľuje
v súlade s § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Mgr. Igora Rozenberga, MBA, ako ďalšieho zástupcu mesta 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.
2. schvaľuje
v súlade s § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a) návrh na odvolanie
 MUDr. Richarda Rišňovského
 Ing. Emila Vozára
z pozície zástupcov mesta Žiar nad Hronom v dozornej rade obchodnej spoločnosti Mestský športový
klub Žiar nad Hronom, spol. s r.o., IČO: 36 618 357, so sídlom A. Dubčeka 45, 965 01 Žiar nad
Hronom, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, Oddiel Sro, Vložka č.
8378/S (ďalej ako „Mestský športový klub Žiar nad Hronom, spol. s r.o.“).
b) Ing. Miroslava Rybárskeho a Bc. Soňu Lukyovú ako zástupcov mesta Žiar nad Hronom do dozornej
rady obchodnej spoločnosti Mestský športový klub Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 15
za – 15 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, Mgr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík,
Mgr. Líšková, Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Ing. Šťastný, Ing. Uhrovič, Ing. Žurav/
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.

k bodu 21e) Doplnenie komisie športu
Predkladá – ústne: Mgr. Peter Antal, primátor mesta

Informáciu podal Mgr. Peter Antal. FK Pohronie Žiar nad Hronom (kde je mesto 50%
spoločníkom) navrhlo doplniť komisiu športu o Rastislava Urgelu, ktorý vykonáva funkciu manažéra
mládeže v tomto klube. Klub chce mať zastúpenie v komisii vzhľadom na skutočnosť, že v ňom
v súčasnosti športuje asi 200 detí.
Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu.
Ing. Peter Dubeň – nemá pochýb o tom, že by p. Urgela nebol platným členom komisie, avšak
pozastavuje sa nad formou, akou bol primátor oslovený v súvislosti s jej doplnením. Zastáva názor, že
mohla byť zvolaná komisia, ktorá by s týmto návrhom pred MsZ vystúpila. Dal do pozornosti, aby sa
nestalo, že v komisii bude viac neposlancov ako poslancov.
Mgr. Norbert Nagy – faktická poznámka – procesne by mali byť veci na poriadku, taktiež sa prikláňam
k názoru, že to malo byť prerokované najprv v športovej komisii
Ing. Rastislav Uhrovič – doplnením p. Urgelu bude mať každý väčší kolektívny šport na území mesta
zastúpenie v športovej komisii, čo vníma ako dobrú vec, ktorej by sa mali predstavitelia mesta držať a do
budúcna s ňou uvažovať
Reakcie na pripomienky: Mgr. Peter Antal.
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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. 72 / 2015
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
p. Rastislava Urgelu za člena Komisie pre šport a mládež pri MsZ v Žiari nad Hronom.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov - 19
prítomní – 16
za – 15 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Ing. Dubeň, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík,
Mgr. Líšková, Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti - 0
zdržal sa – 1 /Ing. Šťastný/

Uznesenie bolo prijaté.

k bodu 22) Záver
Z dôvodu vyčerpania programu dnešného zasadnutia MsZ sa Mgr. Peter Antal, primátor mesta
poďakoval poslancom za účasť a zasadnutie ukončil.
Zapísala: L. Zaťková
5.5.2015
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

Ing. Miroslav Rybársky
I. overovateľ

...............................................
Ing. Juraj Miškovič
prednosta MsÚ

...............................................
Ing. Rastislav Uhrovič
II. overovateľ
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