Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Žiari nad Hronom
miesto konania: zasadacia miestnosť MsKC v Žiari nad Hronom
čas konania: 24. september 2015, 9.00 hod.
primátor mesta:
viceprimátor mesta:
overovatelia zápisu:
zapisovateľka:
prítomní:

Mgr. Peter Antal
MUDr. Ladislav Kukolík
Mgr. Norbert Nagy
Ing. Michal Žurav
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 podľa prezenčnej listiny je prítomných
16 poslancov. Ospravedlnení sú 2 poslanci, jedna poslankyňa príde na zasadnutie neskôr.

Program:
K programu rokovania navrhol vypustiť bod č. 9b) Správa o činnosti MŠK – OZ, Jilemnického 2
za rok 2014 a následne prečítal návrh programu dnešného zasadnutia v nasledovnom znení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Otvorenie, voľba pracovných komisií
Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ
Záznam z vykonanej kontroly Mestského športového klubu spol. s r.o. Žiar nad Hronom
Informácia o plnení rozpočtu mesta
Správa o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku
2014/2015, školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta ZH
VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.4/2008 Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ
....
VZN, ktorým sa mení VZN č. 5/2012 o sociálnych službách v znení VZN č. 13/2012 a 1/2014,
o novej sociálnej službe Komunitné centrum
Komunitný plán mesta Žiar nad Hronom v rámci programu ROMED – program Rady Európy
a) Správa o činnosti FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, s.r.o., za rok 2014
Informácia o činnosti MsKC za prvý polrok 2015
Informácia o projektoch
Správa o stave verejného osvetlenia, varovného informačného systému a detských ihrísk v
meste
Informácia o stave rozkopávok na území mesta
Správa o stave zelene v meste
Interpelácia poslancov
Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:
a) Majetkovo-právne vzťahy
Záver

V ďalšom vyzval prítomných poslancov MsZ na prednesenie iných návrhov na doplnenie
dnešného programu.
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Keďže zo strany poslancov MsZ neodznel žiadny návrh, predsedajúci dal hlasovať o
tomto programe dnešného zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Otvorenie, voľba pracovných komisií
Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ
Záznam z vykonanej kontroly Mestského športového klubu spol. s r.o. Žiar nad Hronom
Informácia o plnení rozpočtu mesta
Správa o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku
2014/2015, školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta ZH
VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.4/2008 Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ
....
VZN, ktorým sa mení VZN č. 5/2012 o sociálnych službách v znení VZN č. 13/2012 a 1/2014,
o novej sociálnej službe Komunitné centrum
Komunitný plán mesta Žiar nad Hronom v rámci programu ROMED – program Rady Európy
a) Správa o činnosti FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, s.r.o., za rok 2014
Informácia o činnosti MsKC za prvý polrok 2015
Informácia o projektoch
Správa o stave verejného osvetlenia, varovného informačného systému a detských ihrísk v meste
Informácia o stave rozkopávok na území mesta
Správa o stave zelene v meste
Interpelácia poslancov
Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:
a) Majetkovo-právne vzťahy
Záver

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, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti - 0
zdržal sa – 0

V ďalšej časti predsedajúci predniesol návrh na obsadenie pracovných komisií:
1. návrhová komisia: Ing. Emil Vozár, Mgr. Gabriela Hajdoniová, Ing. Miroslav Rybársky. 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, MUDr. Kukolík, Mgr.
Líšková, Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Žurav/
proti - 0
zdržal sa – 0

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

3. zapisovateľka: Lucia Zaťková. Nik z prítomných nepredniesol iný návrh.
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, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti - 0
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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 24.9.2015 ústne informovala Ing. Eva Vincentová. Správa v písomnej
podobe tvorí prílohu v materiáloch z dnešného zasadnutia.
Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu. Zo strany prítomných neodznela k bodu žiadna pripomienka.
Poslanci MsZ následne hlasovali za uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 100 / 2015
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu o plnení uznesení MsZ v Žiari nad Hronom s termínom plnenia ku dňu 24.9.2015.
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, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti - 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.

k bodu 3) Záznam z vykonanej kontroly Mestského športového klubu spol. s r.o. Žiar nad Hronom
Predkladá – písomne: Mgr. Peter Antal, primátor mesta
Vypracoval: Ing. Eva Vincentová, hlavná kontrolórka mesta

K predloženej správe podala doplňujúcu informáciu Ing. Eva Vincentová. Kontrola v klube bola
vykonaná v období mesiacov júl – august 2015 za prítomnosti konateľa p. Tomčániho a účtovníčky Ing.
Drienkovej. Predmetom kontroly boli poskytnuté finančné prostriedky z mesta, zmluvy o reklame
a darovacie zmluvy, výpisy z účtu, došlé a odoslané faktúry, pokladničné doklady a uzavreté dohody
a zmluvy na trénerskú činnosť a administratívne práce v rámci klubov. Kontrolou neboli zistené žiadne
nedostatky v hospodárení kontrolovaného subjektu, všetky náležitosti sú v súlade s hospodárskou
smernicou a organizačným poriadkom MŠK.
Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu.
Ing. Mária Biesová - opýtala sa, či trénerská činnosť klubov okrem volejbalového, plaveckého
a basketbalového (tieto kluby majú uzavreté dohody a zmluvy) nie je platená a čo je tréningová jednotka (v
súvislosti s odmenami)
Reakcia: Ing. Eva Vincentová, Mgr. Peter Antal.
Mgr. Norbert Nagy – komisia športu a mládeže odporúča vziať na vedomie predložený záznam
Ing. Emil Vozár – vyjadril spokojnosť s tým, že kontrola potvrdila správnosť hospodárenia v MŠK
Jozef Tomčáni – poďakoval HKM za solídne vykonanú prácu ktorú a taktiež vyjadril spokojnosť s tým, že
kontrolou sa potvrdila transparentnosť v hospodárení klubu
Zo strany prítomných neodznela k bodu už žiadna pripomienka. Poslanci MsZ následne hlasovali
za uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 101 / 2015
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Záznam z vykonanej kontroly Mestského športového klubu spol. s r.o. Žiar nad Hronom.
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, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti - 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.

k bodu 4) 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. Rozpočet je schválený v zmysle zákona
583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Člení sa na bežný, kapitálový a finančné
operácie. K 31.7.2015 sa plnil v súlade so schváleným rozpočtom a jeho zmenami. Príjmy bežného
rozpočtu sú naplnené na 66% = 7 330 596 eur a výdavky bežného rozpočtu sú naplnené na 54% =
1 384 804 eur. Vývoj rozpočtu sa ukazuje ako pozitívny. Dal do pozornosti plnenie položky
administratívne poplatky, kde sú príjmy naplnené k 31.7.2015 už na 100%. Výdavky sú plnené v súlade
so schváleným rozpočtom a schválenými investičnými zámermi mesta.
Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu.
Ing. Mária Biesová - komisia ekonomiky a financovania odporúča materiál schváliť, poďakovala
ekonomickému odboru, že venuje veľkú pozornosť ako príjmom tak aj výdavkom a nie sú v rozpočte
deficity, opýtala sa na fungovanie mechanizmu vo výbere poplatkov v rámci odpadového hospodárstva
(vzhľadom na veľký nepomer v príjmovej a výdavkovej časti tejto položky)
Ing. Emil Vozár – opýtal sa, ako boli v tomto roku použité prostriedky z rezervného fondu vo výške cca 2
mil. 50 tis. Eur
Reakcia na pripomienky: Ing. Martin Majerník, Mgr. Peter Antal.
Zo strany prítomných neodznela k bodu už žiadna pripomienka. Poslanci MsZ následne hlasovali
za uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 102 / 2015
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Informáciu o plnení rozpočtu mesta Žiar nad Hronom k 31.7.2015.
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, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti - 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.
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k bodu 5) Správa o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom
roku 2014/2015, školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta ZH
Predkladá – písomne: Mgr. Peter Antal, primátor mesta
Vypracoval: Mgr. Adriana Giláňová, referent pre metodické usmerňovanie škôl a školských zariadení z podkladov riaditeľov Š a ŠZ

Materiál krátko doplnila Mgr. Adriana Giláňová. Riaditelia predmetnú správu predkladajú
zriaďovateľovi po jej prerokovaní v pedagogickej rade a rade školy. Je to veľmi obsiahla správa,
poslancom je doručovaná na CD. Vypracováva sa v zmysle metodického usmernenia 10 a vyhlášky č.
9/2006, ktoré vymedzujú časový rámec a rozsah informácií potrebných v správe zverejniť. Novým
poslancom odporúča dôsledne si správu pozrieť, nakoľko sú v nej zaujímavé informácie či už o počte
žiakov, o pedagogických a nepedagogických zamestnancoch alebo finančných prostriedkoch.
Poznamenala tiež, že školy majú žiakov s úspechmi na celoslovenskej úrovni, za čo riaditeľom
a pedagogickým zamestnancom poďakovala a vyjadrila im uznanie.
Predsedajúci k bodu otvoril rozpravu.
Mgr. Monika Balážová – komisia kultúry a školstva odporúča správu schváliť
PaedDr. Veronika Balážová – poďakovala pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom, ktorí sa
podieľajú na zabezpečovaní chodu škôl v meste, jednotlivé správy o činnosti boli prerokovávané aj na
radách škôl, kde členovia konštatovali, že výsledky našich škôl sú vynikajúce
Ing. Stella Víťazková – je vidieť záujem riaditeľov zveľaďovať prostredie škôl aj vo svojom voľnom čase,
veľmi pozitívne hodnotí skutočnosť, že na všetkých školách v meste máme žiakov, ktorí sú niečím
výnimoční, vďaka patrí zamestnancom ale hlavne manažérom škôl
Jozef Tomčáni – poďakoval všetkým riaditeľom a učiteľom za vytváranie veľmi dobrých podmienok
športovcom v rámci MŠK k ich rastu
Mgr. Peter Antal v závere skonštatoval, že cieľ, ktorý si stanovil pri jeho nástupe na „vedúceho
odboru školstva“ a to znižovať dlh škôl tak, aby každá škola v meste bola schopná hospodáriť bez
finančnej pomoci mesta - sa postupne plní. Poznamenal tiež, že to nie je jednoduchý cieľ, ale je
realizovateľný a čo je dôležité, nemá vplyv na kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu.
Zo strany prítomných poslancov neodznela k bodu už žiadna pripomienka. Poslanci MsZ následne
hlasovali za uznesenie podľa predloženého návrhu návrhovej komisie.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 103 / 2015
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2014/2015
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov - 19
prítomní – 15
za – 15 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Bosák, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Mgr. Líšková, Bc.
Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti - 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.

k bodu 6) VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2008 Zápis na plnenie povinnej školskej
dochádzky v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom
Predkladá – písomne: Mgr. Peter Antal, primátor mesta
Vypracoval: Mgr. Adriana Giláňová, referent pre metodické usmerňovanie škôl a školských zariadení z podkladov riaditeľov Š a ŠZ
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Písomne predložený materiál odôvodnila Mgr. Adriana Giláňová. Zmena v čase zápisu na plnenie
povinnej školskej dochádzky v základných školách je po prerokovaní s riaditeľmi ZŠ navrhnutá na prvú
aprílovú stredu v čase od 9.00 hod. do 18.00 hod.
Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu.
Mgr. Monika Balážová – komisia kultúry a školstva odporúča návrh schváliť
JUDr. Milan Gocník – normotvorná komisia odporúča schváliť návrh VZN
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. 104 / 2015
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.4/2008 Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných
školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom.
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, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti - 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.

k bodu 7) VZN, ktorým sa mení VZN č. 5/2012 o sociálnych službách v znení VZN č. 13/2012
a 1/2014, o novej sociálnej službe Komunitné centrum
Predkladá – písomne: Ing. Monika Minárová, vedúca Odboru starostlivosti o obyvateľa
Vypracovali: Ing. Monika Minárová, vedúca OSoO
Bc. Mária Šimegová, referent OSoO

S úvodnou informáciou vystúpila Ing. Monika Minárová. Otvorením novej sociálnej služby sa
dopĺňa komplexný prístup riešenia rómskej problematiky v našom meste. Tento typ krízovej intervencie
a krízovej služby bude vyslovene zameraný na cieľovú skupinu sociálne odkázaných a sociálne
ohrozených obyvateľov – v tomto prípade ide o cieľovú skupinu mládeže z rómskej osady Kortína, kde aj
v uplynulom období 6 mesiacov projektoví zamestnanci svoje aktivity už rozbehli. Ukázalo sa, že títo
zamestnanci majú veľký zmysel, pretože vypĺňajú voľný čas detí z osady zmysluplnými aktivitami.
Taktiež poznamenala, že príslušné VZN je povinnou prílohou k žiadosti o registráciu novej
sociálnej služby na VÚC v Banskej Bystrici.
Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu.
Bc. Soňa Lukyová – sociálna komisia odporúča VZN prijať
JUDr. Milan Gocník – normotvorná komisia taktiež odporúča návrh VZN 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. 105 / 2015
Mestské zastupiteľstvo
a/ schvaľuje
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Všeobecné záväzné nariadenie, ktorým sa mení VZN č. 5/2012 o sociálnych službách v znení všeobecne
záväzného nariadenia č. 13/2012 a 1/2014, o sociálnej službe Komunitné centrum
b/ schvaľuje
Zmenu účelu stavby - bytov, zapísaných na LV č. 3198 v k. ú. Žiar nad Hronom, a to:



bytu č. 2-H, nachádzajúceho sa na 2. poschodí bytového domu
postaveného na pozemku CKN parcela číslo 700/3 - zastavané plochy a
číslo vchodu 19, na Ul. M. Chrásteka v Žiari nad Hronom
bytu č. 3-D, nachádzajúceho sa na 3. poschodí bytového domu
postaveného na pozemku CKN parcela číslo 700/3 - zastavané plochy a
číslo vchodu 19, na Ul. M. Chrásteka v Žiari nad Hronom

so súpisným číslom 509,
nádvoria o výmere 376 m2,
so súpisným číslom 509,
nádvoria o výmere 376 m2,

a to nasledovne:
Pôvodný popis bytov:



Byt č. 2-H
Byt č. 3-D

Navrhovaný popis nebytových priestorov - kancelárií:



Kancelária č. 2-H
Kancelária č. 3-D

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, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.

k bodu 8) Komunitný plán mesta Žiar nad Hronom v rámci programu ROMED – program Rady
Európy
Predkladá – písomne: Ing. Monika Minárová, vedúca Odboru starostlivosti o obyvateľa
Vypracoval: PhD., Ing. Ingrid Kosová, facilitátorka programu ROMED

Písomne predloženú správu stručne na úvod doplnila Ing. Monika Minárová. Zhotoviteľ Ing.
Kosová doručila mestskému úradu vypracovaný komunitný plán mesta ZH – akčný plán pre program
ROMED (minulý rok poslanci odsúhlasili vstup mesta do programu ROMED - ROMACT, čo je program
rady Európy zameraný na zaktivizovanie rómskej osady – ich zástupcov v akčnej skupine
z predstaviteľov mesta a ostatných autorít mesta medzi ktoré sa radili hlavní zamestnávatelia v meste
a vzdelávacie inštitúcie). Tieto zadefinované skupiny sa stretli v tomto roku na 2 na pracovných
stretnutiach, z ktorých vzišiel tento komunitný plán, pojednávajúci o zadefinovaní si najpálčivejších
problémov, ktoré sa musia riešiť v osade Kortína. Jednotlivé aktivity boli zadefinované po ich
odsúhlasení vedením mesta a akčnej skupiny v rámci rozpočtových možností mesta ako aj možností
získania cudzích zdrojov (mesto sa pokúsilo získať dotáciu z Úradu splnomocnenca vlády pre rómske
komunity vo výške 2 000 eur na získanie kontajnerovej sústavy pre účely komunitného centra v osade
a sprchovej časti, do dnešného dňa nie je stanovisko o úspešnosti či neúspešnosti žiadosti). Aktivity
vypichnuté v tomto komunitnom akčnom pláne sú v súlade s analytickou časťou všeobecného
strategického dokumentu – Komunitný plán mesta ZH, prijatým v roku 2011. Ing. Kosová ako aj Mgr.
Hanzelová sa dnešného zasadnutia nemohli zúčastniť z dôvodu ich odvolania služobné zahraničné cesty,
ale sú pripravené sa s poslancami stretnúť a prerokovať predložený materiál ako aj poskytnúť najnovšie
informácie vo vývoji celého programu vo vývoji programu ROMED - ROMACT.
Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu.
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Ing. Mária Biesová – požadovala vysvetlenie týchto uvedených informácií:
1. tabuľková časť str. 4 - riziká – slabá iniciatíva poslancov,
2. časť identifikovanie potrebných partnerov str. 11-12 - najväčšou výzvou však stále ostávajú poslanci a
poslankyne MsZ, ktorí majú rozhodujúce právomoci a od ktorých závisí vyčlenenie financií na riešenie
rómskej problematiky na Kortíne, nakoľko sa s ňou nestotožňuje, pretože konečné rozhodnutie čo sa
týka rozdelenia rozpočtu má hlavný ekonóm mesta a uznesenie aj keď môže byť prijaté, nemusí byť
podpísané štatutárom,
3. časť zámer 3 str. 19 - vytvorenie 2 pracovných miest z rozpočtu mesta na pokračovanie činnosti
Občianskych hliadok v termíne do 12/2015 – zodpovednosť mesto a finančná náročnosť 0 – čo podľa
jej názoru nie je správne, pretože mesto bude musieť na tieto miesta vyčleniť z rozpočtu finančné
prostriedky
Ing. Mária Biesová – faktická poznámka – návrh na uznesenie – schváliť – nie som stotožnená s týmto
materiálom a či sa musí schváliť a nie len ho vziať na vedomie – mala by som návrh vziať ho na vedomie
Jozef Tomčáni – stotožňuje sa s poslankyňou Ing. Biesovou v súvislosti s postavením poslancov
v uvedenom materiáli, včera sa stretol so splnomocnencom Rady vlády pre rómske komunity s p.
Polákom a dostal prísľub, že v najbližších dňoch navštívi naše mesto a za účasti kompetentných prejde
jednotlivé programy programu Romed s cieľom si ujasniť, na aké aktivity môže naše mesto dosať financie
v súvislosti s riešením danej problematiky
Bc. Soňa Lukyová – materiál bol prerokovaný v sociálnej komisii s tým, že komisia nedala žiadne
odporúčacie stanovisko a rozhodnutie o spôsobe hlasovania ponecháva na samotných poslancoch
Ing. Stella Víťazková – jediný zmysel má podľa jej názoru to, keby z tohto materiálu vzniklo že Kortína na
základe daného plánu zanikne, vybuduje sa riadené bývanie a mesto bude bez tejto osady tak ako to
bolo pred 20 rokmi, pretože sociálny odbor MsÚ všetky uvedené problémy pozná a Ing. Kosová ich len
pre daný projekt pomenovala
Mgr. Norbert Nagy:
1. problém s rómskou problematikou je veľmi vážny a treba ho riešiť komplexne, vzdal úctu vedúcej
sociálneho odboru, pracovníkom odboru ako aj komunitným pracovníkom, ktorí pracujú v tejto
problematike,
2. gramatické chyby v materiáli sa prepáčiť dajú, ale vyjadrenia o poslancoch bez toho aby sa s nimi
k danej problematike stretla prepáčiť nevie, odporúča Ing. Kosovej stretnúť sa s poslancami
a diskutovať, pretože poslanci boli k tejto problematike vždy aktívni, hlasovania sa zdrží
PaedDr. Veronika Balážová – informácia nevypovedá pravdivé informácie, nemôže za ňu zahlasovať, je
toho názoru, že ak samotní obyvatelia Kortíny nebudú chcieť meniť svoje prostredie a spôsob života,
poslanci nezmôžu nič, za prioritu označila zabezpečenie vzdelávania u detí a to najmä docieliť
dokončenie základnej školskej dochádzky
Ing. Rastislav Uhrovič – opýtal sa, či je komunitný plán podmienkou účasti mesta v programe ROMED
JUDr. Milan Gocník – ak nemusí byť materiál schválený na dnešnom zasadnutí navrhol, aby bol bod
zaradený do programu nasledujúceho zasadnutia za predpokladu, že bude prítomná aj Ing. Kosová
MUDr. Ladislav Kukolík – faktická poznámka – súhlasí s JUDr. Gocníkom, v opačnom prípade by
zahlasoval proti
Reakcia na pripomienky: Mgr. Peter Antal, Ing. Monika Minárová.
Mgr. Peter Antal následne materiál z dnešného rokovania stiahol s tým, že bude zaradený do
programu rokovania na nasledujúce zasadnutie.

k bodu 9a) ) Správa o činnosti FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, s.r.o., za rok 2014
Predkladá – písomne: Ing. Jozef Urblík, výkonný riaditeľ
Vypracoval: Mgr. Rastislav Štanga, športový riaditeľ mládeže a juniorov
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Informáciu podal Ing. Jozef Urblík. Klub je riadený správnou radou v zložení primátor mesta, Ing.
Glezgo, p. Mališ a Ing. Pittner, ktorá dohliada nad činnosťou celého klubu. Zhodnotenie ročníka 2014 –
2015: celá filozofia vedenia klubu spočíva v podpore mládeže a mládežníckych kategórií. Pred 5 rokmi
tvorilo klub 6 mládežníckych družstiev s počtom mládežníkov 40, v súčasnosti je to 14 klubov s počtom
260 detí od prípravky až po U 19 čo je dorast. Hodnotený ročník splnil očakávania klubu a to najmä
v umiestnením klubov v súťažiach, pričom cieľom je, aby odchovanci klubu doplnili A tím. Na 4. ZŠ sa
podarilo vybudovať projekt športových tried pod vedením Rasťa Urgelu a tiež pre športovú prípravu. Od
septembra 2014 funguje na jednej s MŠ v meste futbalová školička Pohronie, o ktorú je značný záujem.
Vyzdvihol prácu trénerov a realizačných tímov, ktorí v daných podmienkach dosahujú veľmi dobré
výsledky. Výkladnou skriňou klubu je kategória U 12 – žiaci hrajúci 1. ligu, ktorí vo svojej kategórii nemajú
konkurenciu. Financovanie klubu je súčasťou materiálu v časti Rozpočty. Pri financovaní mládeže
požiadal v rámci možností pre rok 2016 navýšenie finančného príspevku zo strany mesta (v súčasnosti
50 tis. eur).
Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu.
Mgr. Norbert Nagy – komisia športu a mládeže odporúča správu vziať na vedomie s podmienkou, že sa
rokovania MsZ zúčastní štatutár (čo je splnené) a tiež tlmočil požiadavku komisie, aby bola v budúcom
roku predložená táto správa v podrobnejšom obsahu a v rovnakej štruktúre ako je správa o činnosti
MŠK, prácu v klube označil za náročnú a vzhľadom na rozširovanie jeho členstva za zmysluplnú,
zaujímal sa na výšku príspevkov od detí (táto informácia v predloženom rozpočte uvedená nie je a kluby
MŠK túto informáciu zverejňujú), tiež sa zaujímal, či sa v prípade, že mesto pôjde do rekonštrukcie
futbalového štadióna budú hrať v meste zápasy mužov Pohronie A
Rastislav Urgela – upresnil systém výberu a použitia finančných príspevkov od detí
Ing. Emil Vozár – poďakoval všetkým ktorí okolo futbalu pracujú, s veľkou radosťou sleduje zápasy
malých detí a za pozitívne označil to, že kategória U 19 má odchovancov, ktorých je možné zaradiť do
A kategórie
MUDr. Ladislav Kukolík – vyslovil poďakovanie, úctu, uznanie a rešpekt za prácu v tomto klube
pôsobiacom na území mesta, je vidieť že sa s futbalom pracuje na vysokej úrovni, poukázal v súvislosti s
hospodárením klubu na skutočnosť, že poslanci jeho financovanie nespochybňujú, postrádajú len
legitimáciu výšky príspevkov rodičov hrajúcich detí. Je potrebné poznať všetky zdroje financovania klubu,
aby sa dalo posúdiť požadované navýšenie príspevku z rozpočtu mesta
Ing. Emil Vozár – faktická poznámka – bolo by vhodné zaviesť pri výbere príspevkov systém, kde by bola
viditeľná aj výška príspevku od rodičov
Mgr. Norbert Nagy – faktická poznámka – športová komisia odporúča pri kreovaní rozpočtu na rok 2016
hľadať finančné prostriedky pre navýšenie príspevku na šport v meste avšak pri posudzovaní
a odporúčaní výšky príspevku pre jednotlivé kluby komisia potrebuje vidieť všetky prostriedky, ktoré si
kluby vedia zohnať
Mgr. Monika Balážová – systém platieb príspevkov vo futbalovom klube by mal byť rovnaký ako v iných
kluboch
Reakcie na pripomienky: Ing. Jozef Urblík, Rastislav Urgela, Mgr. Peter Antal (informácia – 1.
kandidátom do zapojenia vládneho programu obnovy štadiónov je štadión v našom meste – malo by sa
o tom rozhodovať 5.10.2015).
Ing. Emil Vozár – faktická poznámka – pri rekonštrukcii FŠ je potrebné brať ohľad aj na atlétov, nakoľko
tiež reprezentujú mesto výbornými výsledkami
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. 107 / 2015
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
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Správu o činnosti FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždáňa, s.r.o., za rok 2014.
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, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti - 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.

k bodu 10) Informácia o činnosti MsKC za prvý polrok 2015
Predkladá – písomne: PhDr. Michaela Pribilincová, PhD., riaditeľka MsKC
Vypracoval: PhDr. Michaela Pribilincová, PhD., riaditeľka MsKC

Písomne predloženú informáciu krátko doplnila PhDr. Michaela Pribilincová, PhD. MsKC získalo
2 granty na nákup kníh do knižnice a nákup regálov do detskej knižnice. K rozpočtu poznamenala, že sa
plní podľa plánu, získali sa granty z Nadácie ZSNP a Slovalco, ako aj z úradu práce na podporu
chránených pracovísk. Z plánovaných podujatí jedno nebolo uskutočnené - Deň dospelých detí, nakoľko
podujatí v danom mesiaci už bolo veľa. So skresaním podujatí je uvažované aj do budúceho roku.
Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu.
Bc. Soňa Lukyová – opýtala sa, či by bolo možné do budúcna nejaké atrakcie na akcii Deň detí poskytnúť
bez poplatku
Ing. Stella Víťazková – vyzdvihla prácu mestskej knižnice, požiadala vysvetlenie k príjmom z tradičných
obradov v rámci ZPOZu (nakoľko obrady sú bezplatné), požiadala vysvetlenie k tabuľke podujatí
v spolupráci – či ide o podujatia, na ktoré MsKC poskytuje bezplatne priestory aj technickú spoluprácu
alebo má z toho aj profit
Mgr. Norbert Nagy – poukázal na príjem z akcie športovec roka vo výške 21 eur pričom vstupné bolo 2
eur
Mgr. Monika Balážová – zaujímala sa, či sa v kine Hron zvyšuje návštevnosť najmä z dôvodu
zrealizovanej digitalizácie kina, a ku knižnici sa opýtala, či sa uvažuje sa aj s rekonštrukciou časti pre
dospelých
Ing. Mária Biesová – zaujímala sa, akým systémom sa vedie evidencia predaja lístkov na podujatia
organizovaných MsKC a či je počet predaných lístkov možno odkontrolovať
Jozef Tomčáni – faktická poznámka – konštatoval, že s ohľadom na počet zúčastnených na akcii
športovec roka ako aj na počet voľných vstupeniek na akciu je príjem za predaj vstupeniek veľmi nízky
(platí to aj pri iných akciách)
Mgr. Monika Balážová – faktická poznámka – požiadala aby do budúcna ostal pri akcii športovec roka
systém voľných lístkov pre rodičov ocenených detí
PaedDr. Veronika Balážová – správa je prehľadná, dala do pozornosti zrealizované prečalúnenie kresiel
a obradného stola v obradnej sieni
Reakcie na pripomienky: PhDr. Michaela Pribilincová, PhD., Ing. Alena Čierťaská, 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. 108 / 2015
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Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Informácia o činnosti MsKC v Žiari nad Hronom za prvý polrok 2015.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov - 19
prítomní – 15
za – 15 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Mgr. Líšková,
Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti - 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.

k bodu 11) Informácia o projektoch
Predkladá – písomne: Ing. Pavel Mužík, projektový manažér
Vypracovali: Ing. Pavel Mužík, Mgr. Silvia Grúberová, projektoví manažéri
Lucia Zaťková administrátor projektov

Materiál krátko odprezentoval Ing. Pavel Mužík. CZO – prebehli kolaudácie na všetkých
stavebných objektoch okrem mechanickej úpravy, kde z dôvodu zosuvu svahu nemohla byť kolaudácia
zvolaná. Zosuv svahu je v procese na ňom prebiehajúcich prác. Z uskutočnených kolaudácií vzišli
nedostatky hlavne čo sa týka podmienok inšpektorátu práce, v súčasnej dobe prebieha ich
odstraňovanie. Pripravujú sa funkčné skúšky na fermentácii a gasifikácii, tak aby mohol inšpektorát práce
odstránenie nedostatkov skontrolovať a mohlo byť následne vydané kolaudačné rozhodnutie.
V zmenovom konaní prebehlo VO zhotoviteľa diela, víťazom sa stal Remeslo stav. Dokumentácia z VO je
v tomto čase na kontrole na riadiacom orgáne, priebežne sa odstraňujú nedostatky. Začiatkom októbra by
mohla byť podpísaná s víťazným uchádzačom zmluva. Kamerový systém – mesto dostalo dotáciu 5000
eur, po zhodnotení s náčelníkom mestskej polície bude suma použitá na umiestnenie 2 kamier – roh 1.
ZŠ a jedna z „kociek“ na ul. SNP. V súčasnej dobe prebieha proces VO na výber dodávateľa kamier.
Mgr. Peter Antal doplnil informáciu – centrum zhodnocovania odpadov začne svoju prevádzku
s 29 ľuďmi vrátane 10 strážnikov, ktorí sú v zamestnaneckom pomere na meste Žiar nad Hronom.
Následne otvoril k bodu rozpravu.
Ing. Stella Víťazková – pri projektoch v rámci dotačných schém postráda uvedenie výšky požadovaných
súm ako aj výšku schválenej sumy pri schválených projektoch v rámci spoluúčasti, zaujímala sa
konkrétne o projekte Revitalizácia centrálnej mestskej zóny ZH
Mgr. Monika Balážová – požiadala informáciu k projektu tiesňové hlásky
Ing. Miroslav Rybársky – opýtal sa, ako bude zabezpečené nezneužívanie tiesňových hlások, požiadal
zrealizovať pre poslancov obhliadku CZO, zaujímal sa, kedy sa plánujú vykonať funkčné skúšky
gasifikácie a BPS
Ing. Mária Biesová – opýtala sa, či pri projekte likvidácia čiernych skládok v meste ZH uviedli aj dôvod
nepodporenia projektu
Reakcie na pripomienky: Mgr. Silvia Grúberová, Ing. Róbert Šiška, Mgr. Peter Antal, Ing. Ján
Vinarčík.
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. 109 / 2015
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Informáciu o projektoch.
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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, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti - 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.

k bodu 12) Správa o stave verejného osvetlenia, varovného informačného systému a detských
ihrísk v meste
Predkladá – písomne: Ing. Ján Vinarčík, vedúci Odboru životného prostredia
Vypracoval: Ing. Denisa Mindová, referent Odboru životného prostredia

Materiál predložil Ing. Ján Vinarčík. Správa zahŕňa najmä čísla a fakty, má výpovednú hodnotu
o použití schválených prostriedkov v rámci rozpočtu na tento rok na danú oblasť.
Predsedajúci, MUDr. Ladislav Kukolík otvoril k bodu rozpravu.
Ing. Mária Biesová – zaujímala sa, či bol zrealizovaný monitoring detských prvkov v medziblokových
priestoroch v meste (prvky mimo oplotených detských ihrísk), či je z neho vypracovaná správa a či mesto
uvažuje o opravách týchto prvkov
Mgr. Monika Balážová – opýtala sa, čo zahŕňa úprava pieskovísk na území mesta a či pracovníkov
vykonávajúcich tieto úpravy niekto kontroluje – na koho je možné sa obrátiť v prípade sťažnosti na prácu
týchto pracovníkov
Mgr. Gabriela Hajdoniová:
1. RÚ VZ v ZH pravidelne robí monitoring pieskovísk, odoberajú sa vzorky a zasielajú sa na laboratórnu
analýzu, ktorou bolo zistené, že neboli prekročené najvyššie prípustné množstvá vybraných
indikátorov mikrobiálneho a parazitálneho znečistenia, t.j. piesok je pre deti zdravotne bezpečný,
kontrolu,
2. opýtala sa, či by bolo možné doplniť detské herné prvky do vnútroblokových priestorov v meste, kde
nie sú žiadne prípadne ich je veľmi málo,
3. dala do pozornosti poškodené oplotenie na detskom ihrisku na Ul. Š. Moysesa
Bc. Soňa Lukyová – požiadala preveriť realizáciu opravy povrchu viacúčelového ihriska pri rybárskom
centre na Ul. Hviezdoslavova
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. 110 / 2015
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu o stave verejného osvetlenia, varovného informačného systému a detských ihrísk.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov - 19
prítomní – 15
za – 15 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Mgr. Líšková,
Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti - 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.
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k bodu 13) Informácia o stave rozkopávok na území mesta
Predkladá – písomne: Ing. Stanislava Holosová, vedúca Odboru územného plánovania a stavebného poriadku
Vypracoval: Ing. Stanislava Holosová, vedúca Odboru územného plánovania a stavebného poriadku

Doplňujúcu informáciu k písomne predloženému materiálu podala Ing. Stanislava Holosová.
Mesto Žiar nad Hronom je príslušný povoľujúci orgán pre vydanie povolenia na realizovanie zvláštneho
užívania resp. vydanie povolenia na realizáciu rozkopávok v zmysle zákona o pozemných komunikáciách
a VZN č. 4/2007 určuje bližšie podmienky ako uviesť narušené verejné priestranstvo do pôvodného
stavu. Realizované rozkopávky na území mesta je možné rozdeliť do troch základných skupín: 1)
realizácia rozkopávok z dôvodu napojenia nových stavieb povolených v rámci stavebného zákona na
inžinierske siete, 2) rozkopávky realizované z dôvodu výmeny už jestvujúcich rozvodov inžinierskych
sieti, 3) poruchy. V ďalšej časti priblížila predložené grafy s vyčíslením percentuálneho podielu
rozkopávok podľa ich zaradenia – roky 2012 - 2015. Najrozsiahlejšou investičnou akciou v tomto roku
bola realizácia líniovej stavby FTTH Žiar nad Hronom, ktorej investor bola spoločnosť Orange. Obyvatelia
sú v súčasnosti zaťažení realizáciou diela „Modernizácia tepelného hospodárstva ZH, ktorá by mala byť
ukončená do konca septembra t.r.
Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu.
PaedDr. Veronika Balážová – opýtala sa v súvislosti s rozkopávkami realizovanými f. Orange v tomto
roku (tvoria 43% tohtoročných rozkopávok), čo všetko zahŕňa uvedená záručná lehota do r. 2020
Jozef Tomčáni – dal do pozornosti, že pri prácach na rozkopávkach na Ul. Š. Moysesa a J. Hollého, ktoré
realizuje f. Remeslo boli nákladnými vozidlami narušené vozovky a požiadal aby bola táto skutočnosť pri
preberaní diela kontrolným orgánom zaznamenaná v stavebnom denníku
Reakcie na pripomienky: Ing. Stanislava Holosová, 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. 111 / 2015
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Informáciu o stave rozkopávok na území mesta.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov - 19
prítomní – 14
za – 14 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Mgr. Líšková, Bc. Lukyová,
Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár/
proti - 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.

k bodu 14) Správa o stave zelene
Predkladá – písomne: Ing. Ján Vinarčík, vedúci Odboru životného prostredia
Vypracoval: Ing. Marcela Gendiarová, referentka Odboru životného prostredia

Na úvod podal doplňujúcu informáciu k predloženému materiálu Ing. Ján Vinarčík.
Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu.
Mgr. Monika Balážová – opýtala sa, komu na mestskom úrade a do akého termínu je možné nahlásiť
požiadavky na orezy stromov - bolo by dobré túto informáciu zverejniť, poďakovala sa technickým
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službám za promptné odstraňovanie padnutých konárov a stromov pri poslednej veternej smršti v časti
mesta na Etape
PaedDr. Veronika Balážová – podľa správy je vidieť, že sa v meste robí čo sa týka zelene veľa, opätovne
poukázala na chýbajúcu kvetinovú výsadbu v kruhovej časti námestia najmä v období od jari do jesene,
pričom riešením môže byť kontajnerová výsadba. Navrhla takúto výsadbu zahrnúť do rozpočtu mesta na
budúci rok
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. 112 / 2015
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu o stave zelene v meste.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov - 19
prítomní – 15
za – 15 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Mgr. Líšková,
Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár/
proti - 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.

k bodu 15) Interpelácie poslancov
JUDr. Milan Gocník - požiadal o osadenie dopravného zrkadla na križovatku ulíc A. Štefanku a Pod
Donátom, tak aby bolo vidieť ľavú príjazdovú stranu cesty z Ul. Pod Donátom, pretože je tu veľmi nízka
prehľadnosť
Bc. Soňa Lukyová:
1. opakovane interpelovala problém s odtekajúcou dažďovou vodou na chodníku pri bytovom dome
vedľa oddychovej zóny Hviezdoška. Počas dažďov voda na chodníku stojí a nedá sa tadiaľ chodiť,
2. prečo sa vyfrézovaný asfaltový povrch uskladnil na lúku pri Hviezdoslavovej ulici, prečo nie inde?,
3. prisľúbili sme darovať stoličky z MsKC do Kultúrneho domu v Šášovskom Podhradí. Zrealizovalo sa
to?,
4. poďakovala za zriadenie Krízového centra Nádej pre týrané ženy v Jadrane,
5. za neprítomnú kolegyňu S. Víťazkovú interpelovala schody z nákupného centra Retail box smerom k
svetelnej signalizácii. Už sú v zlom technickom stave.
Ing. Emil Vozár:
1. predniesol interpeláciu občianky, ktorá sa týkala osadenia zábradlia medzi jazdnými pruhmi na ceste
na Ul. SNP. To údajne znižuje viditeľnosť pre vodičov, preto je údajne mesto povinné zabezpečiť 24hodinovú prevádzku svetelnej signalizácie na križovatkách v blízkosti tohto zábradlia,
2. medzi garážami na Ul. Hutníkov sa vraj tvoria nejaké nelegálne obydlia. Obyvatelia sa sťažujú, okrem
iného, na to, že tam spaľujú všetko možné a dym ich veľmi obťažuje.
PaedDr. Veronika Balážová:
1. bolo by možné, aby hliadka mestskej polície častejšie hliadkovala na cintoríne, pretože viacerým
obyvateľom sa stalo, že mali popísané pomníky voskom, alebo im zmizli sviečky alebo vence,
2. napriek tomu, že v tomto roku sa rekonštruovali chodníky na Etape, chcem pripomenúť, že chodník
oproti nemocnici je vo veľmi zlom stave. V jeho blízkosti je kaviareň, mesto má pri ňom osadenú
informačnú tabuľu, je to veľmi frekventovaný chodník, preto dávam do pozornosti, aby sa naň
nezabudlo.
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Mgr. Anna Líšková:
1. je možné inštalovať zvodidlá alebo iné zábrany na zákrutách medzi ulicami Šoltésovou a Krížnou?
Autá, ktoré sa rozbehnú dole kopcom smerom od križovatky na Ul. SNP, často do týchto zákrut
vbiehajú tak, že vyjdú na chodník, alebo narážajú do plotov obyvateľom. Nedávno sa tam dokonca
stala dopravná nehoda,
2. na Ul. Krížnej je zastávka MHD v dosť zlom technickom stave, dala by sa opraviť a niekde v tom
mieste osadiť informačnú tabuľu s oznamami mesta?,
3. viacerí obyvatelia majú požiadavku inštalovať na schody vedúce z Tesca na sídlisko Pod vršky
koľajnice umožňujúce priechod s kočíkmi,
4. je možné osadiť zrkadlo na križovatku na cintorín? A taktiež na miesto na R1-ke pri firme Womat v
časti Šášovské Podhradie - Píla, pred odbočkou na Žiar nad Hronom smerom od Zvolena.
Ing. Mária Biesová:
1. poďakovala za realizáciu rekonštrukcie cesty na začiatku Ul. SNP pri Hviezdoslavovej ulici. A taktiež
pochválila mestských policajtov za prístup a komunikáciu pri riešení problémov v III. volebnom obvode
(stará časť mesta),
2. od „lesáckej bytovky" smerom na Hviezdoslavovu ulicu vedie prídlažbový chodník. Dlažba je značne
poprepadávaná a veľmi zle sa po ňom chodí.
Mgr. Gabriela Hajdoniová:
1. poďakovala za rekonštrukciu ciest v tzv. Účku a pri tzv. hygiene,
2. bolo by možné osadiť veľký kontajner na cestu smerom na záhradky pri Kauflande, pretože malý
smetný kôš evidentne nestačí kapacitou?
Mgr. Monika Balážová - na ceste na Ul. Svitavskej je prepadnutý kanál vo vozovke, bolo by možné toto
poškodenie opraviť, napríklad asfaltovým frézingom, ktorý ostal po rekonštrukciách ciest a chodníkov?

k bodu 16) Rôzne, podnety a pripomienky obyvateľov, diskusia
V tomto bode vystúpil obyvateľ mesta s požiadavkou, aby primátor mesta reagoval na list, ktorý
mu adresoval pred 3 mesiacmi a do dnešného dňa nedostal odpovede na položené otázky. Otázky sa
okrem iného týkali aj vlastníctva pozemkov pod rómskou osadou Kortína, funkčnosti mestského rozhlasu
v časti nad Sociálnou poisťovňou, účelu realizovaných skúšok sirén, osadenia kamerového systému
mesta ako aj možnosti nahliadnuť do záznamov zachytených kamerovým systémom bytového
spoločenstva v ktorom býva (BD nad Sociálnou poisťovňou).
Mgr. Peter Antal, primátor mesta reagoval vyjadrením, že na listy plné invektív a urážok nie je
povinný odpovedať, avšak ak budú konkrétne otázky položené slušne, slušne odpovie, ako každému
obyvateľovi mesta prítomnému na zasadnutí MsZ či na mestskom úrade. Otázky uvedené vyššie boli
diskutujúcemu občanovi zodpovedané. S ďalšími sa na primátora mesta obráti na osobnom stretnutí na
mestskom úrade.

k bodu 16a-1) Rôzne - Majetkovo-právne vzťahy
Predkladá – písomne: Ing. Martin Majerník, vedúci Odboru ekonomiky a financovania
Vypracovali: Alena Patayová, referent OEaF

- zriadenie odplatného a časovo neobmedzeného bremena v prospech SSE – Distribúcia, a.s., Žilina
Predložil Ing. Martin Majerník. Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu.
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. 113 / 2015
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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:
 na EKN parcele č.355 – orná pôda o výmere 1293 m ,
2

- umiestnenie elektroenergetického zariadenia a zriadenie jeho ochranného pásma a to v rozsahu dielu č.
2
304 – 27 m vymedzeného Geometrickým plánom č. 31628826-89/2014 na vyznačenie vecného
bremena, na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí aj s ochranným pásmom a obmedzenia
vlastníckych práv zo dňa 18.08.2014, vyhotoveného Geopoz, s.r.o., IČO: 31628826, úradne overeným
Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálnym odborom pod číslom 311/14 dňa 28.08.2014,
- prechod a prejazd oprávneného z vecného bremena za účelom prevádzkovania, vykonávania opráv a
údržby elektroenergetického zariadenia.
Vecné bremeno sa zriaďuje v prospech tretej osoby ako oprávneného z vecného bremena:
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
IČO: 36 442 151
Akciová spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vložka č.:
10514/L
Odplata za zriadenie vecného bremena predstavuje sumu 39,56 € s DPH, stanovenú Znaleckým
posudkom č.117/2014, 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 39,56
€ (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 24.09.2016 uznesenie stráca platnosť.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 15
za – 15 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Mgr. Líšková, Bc. Lukyová,
Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.

k bodu 16a-2) Rôzne - Majetkovo-právne vzťahy
Predkladá – písomne: Ing. Martin Majerník, vedúci Odboru ekonomiky a financovania
Vypracoval: Alena Patayová, referent OEaF

- zriadenie odplatného a časovo neobmedzeného vecného bremena v prospech Mesta Žiar nad Hronom
Predložil Ing. Martin Majerník. Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu.
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. 114 / 2015
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Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Zriadenie odplatného a časovo neobmedzeného vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti
povinného z vecného bremena – jednotlivých vlastníkov Urbárskeho a pasienkového pozemkového
spoločenstva Žiar nad Hronom, 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:
 CKN parcela č. 1670/4 – trvalé trávnaté porasty o výmere 2305 m ,
2

- umiestnenie inžinierskych sietí – kanalizačného potrubia oprávneného z vecného bremena a jeho
ochranného pásma a to v rozsahu dielu č. 14 - 597 m2, vymedzeného Geometrickým plánom č. 28/2010
na vyznačenie vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí a obmedzenia
vlastníckych práv zo dňa 8.3.2010, vyhotoveného firmou GEOFOR - Ing. Marček Michal, IČO: 40304230,
úradne overeného Správou katastra Žiar nad Hronom pod č. 158/10 dňa 20.4.2010, 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 31.12.2016 uznesenie stráca platnosť.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 15
za – 15 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Mgr. Líšková,
Bc. Lukyová, Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 115 / 2015
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Zriadenie odplatného a časovo neobmedzeného vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti
povinného z vecného bremena – Kissová Marta, rod. Eöllösová, nar. xxxxxx, bytom Biskupa Királya
929/9, 945 01 Komárno, strpieť na pozemku vo vlastníctve povinného z vecného bremena
v spoluvlastníckom podiele 1/2, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, a to:
 EKN parcela č. 160/2 – trvalé trávnaté porasty o výmere 541 m ,
2

- umiestnenie inžinierskych sietí – kanalizačného potrubia oprávneného z vecného bremena - jeho
ochranného pásma a to v rozsahu dielu č. 25 - 1 m2, vymedzeného Geometrickým plánom č. 28/2010 na
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vyznačenie vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí a obmedzenia vlastníckych
práv zo dňa 8.3.2010, vyhotoveného firmou GEOFOR - Ing. Marček Michal, IČO: 40304230, úradne
overeného Správou katastra Žiar nad Hronom pod č. 158/10 dňa 20.4.2010, 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 31.12.2016 uznesenie stráca platnosť.
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, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 116 / 2015
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Zriadenie odplatného a časovo neobmedzeného vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti
povinného z vecného bremena – Rakovská Vlasta, rod. Dávidová, Mgr., nar. xxxxxx, bytom Bellušova
889/20, 974 01 Banská Bystrica, strpieť na pozemku vo vlastníctve povinného z vecného bremena
v spoluvlastníckom podiele 1/2, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, a to:
 EKN parcela č. 160/2 – trvalé trávnaté porasty o výmere 541 m ,
2

- umiestnenie inžinierskych sietí – kanalizačného potrubia oprávneného z vecného bremena - jeho
ochranného pásma a to v rozsahu dielu č. 25 - 1 m2, vymedzeného Geometrickým plánom č. 28/2010 na
vyznačenie vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí a obmedzenia vlastníckych
práv zo dňa 8.3.2010, vyhotoveného firmou GEOFOR - Ing. Marček Michal, IČO: 40304230, úradne
overeného Správou katastra Žiar nad Hronom pod č. 158/10 dňa 20.4.2010, 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
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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 31.12.2016 uznesenie stráca platnosť.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 15
za – 15 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, JUDr. Gocník, MUDr. Kukolík, Mgr. Líšková, Bc. Lukyová,
Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 117 / 2015
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Zriadenie odplatného a časovo neobmedzeného vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti
povinného z vecného bremena – Urblík Vladimír, rod. Urblík, JUDr., nar. xxxxxx, bytom Š.Moysesa
55/18, 965 01 Žiar nad Hronom, strpieť na pozemkoch nachádzajúcich sa v katastrálnom území Žiar nad
Hronom a to:
a) vo vlastníctve povinného z vecného bremena v spoluvlastníckom podiele 1/2:
2
 CKN parcela č. 1656/1 – ostatné plochy o výmere 8 108 m ,
2
 CKN parcela č. 1652/4 – ostatné plochy o výmere 34 083 m ,
b) vo vlastníctve povinného z vecného bremena v spoluvlastníckom podiele 1/3:
2
 CKN parcela č. 1652/3 – ostatné plochy o výmere 30 205 m ,
- umiestnenie inžinierskych sietí – kanalizačného potrubia oprávneného z vecného bremena a jeho
2
2
2
ochranného pásma a to v rozsahu dielov č. 2 - 392 m , č.6 – 637 m a č.11 – 856 m , vymedzených
Geometrickým plánom č. 30/2010 na vyznačenie vecného bremena na priznanie práva uloženia
inžinierskych sietí zo dňa 9.3.2010, vyhotoveného firmou GEOFOR - Ing. Marček Michal, IČO: 40304230,
úradne overeného Správou katastra Žiar nad Hronom pod č. 160/10 dňa 16.4.2010, 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 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 31.12.2016 uznesenie stráca platnosť.
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, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti – 0
zdržal sa – 0
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Uznesenie bolo prijaté.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 118 / 2015
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Zriadenie odplatného a časovo neobmedzeného vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti
povinného z vecného bremena – TRIO GROUP, a.s., so sídlom Palisády 33, 811 06 Bratislava, IČO:
36622478, strpieť na pozemkoch nachádzajúcich sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom a to:
a) vo vlastníctve povinného z vecného bremena v spoluvlastníckom podiele 1/2:
2
 CKN parcela č. 1656/1 – ostatné plochy o výmere 8 108 m ,
2
 CKN parcela č. 1652/4 – ostatné plochy o výmere 34 083 m ,
b) vo vlastníctve povinného z vecného bremena v spoluvlastníckom podiele 2/3:
2
 CKN parcela č. 1652/3 – ostatné plochy o výmere 30 205 m ,
- umiestnenie inžinierskych sietí – kanalizačného potrubia oprávneného z vecného bremena a jeho
2
2
2
ochranného pásma a to v rozsahu dielov č. 2 - 392 m , č.6 – 637 m a č.11 – 856 m , vymedzených
Geometrickým plánom č. 30/2010 na vyznačenie vecného bremena na priznanie práva uloženia
inžinierskych sietí zo dňa 9.3.2010, vyhotoveného firmou GEOFOR - Ing. Marček Michal, IČO: 40304230,
úradne overeného Správou katastra Žiar nad Hronom pod č. 160/10 dňa 16.4.2010, 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 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 31.12.2016 uznesenie stráca platnosť.
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, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 119 / 2015
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Zriadenie odplatného a časovo neobmedzeného vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti
povinného z vecného bremena – Hrmová Mária, rod. Majnová – v správe Slovenského pozemkového
fondu, Búdkova 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17 335 345, strpieť na pozemku vo vlastníctve povinného z
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vecného bremena v spoluvlastníckom podiele 1/3, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Žiar nad
Hronom, a to:
 EKN parcela č. 145/1 – trvalé trávnaté porasty o výmere 1 603 m ,
2

- umiestnenie inžinierskych sietí – kanalizačného potrubia oprávneného z vecného bremena a jeho
2
ochranného pásma a to v rozsahu dielu č. 42 - 64 m , vymedzeného Geometrickým plánom č. 30/2010
na vyznačenie vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí zo dňa 9.3.2010,
vyhotoveného firmou GEOFOR - Ing. Marček Michal, IČO: 40304230, úradne overeného Správou
katastra Žiar nad Hronom pod č. 160/10 dňa 16.4.2010, 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 31.12.2016 uznesenie stráca platnosť.
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, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 120 / 2015
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Zriadenie odplatného a časovo neobmedzeného vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti
povinného z vecného bremena – Svabíková Mária, rod. Hrmová – v správe Slovenského pozemkového
fondu, Búdkova 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17 335 345, strpieť na pozemku vo vlastníctve povinného z
vecného bremena v spoluvlastníckom podiele 1/6, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Žiar nad
Hronom, a to:
 EKN parcela č. 145/1 – trvalé trávnaté porasty o výmere 1 603 m ,
2

- umiestnenie inžinierskych sietí – kanalizačného potrubia oprávneného z vecného bremena a jeho
2
ochranného pásma a to v rozsahu dielu č. 42 - 64 m , vymedzeného Geometrickým plánom č. 30/2010
na vyznačenie vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí zo dňa 9.3.2010,
vyhotoveného firmou GEOFOR - Ing. Marček Michal, IČO: 40304230, úradne overeného Správou
katastra Žiar nad Hronom pod č. 160/10 dňa 16.4.2010, 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 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 31.12.2016 uznesenie stráca platnosť.
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, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 121 / 2015
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Zriadenie odplatného a časovo neobmedzeného vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti
povinného z vecného bremena – Hrmová Anna, rod. Majnová – v správe Slovenského pozemkového
fondu, Búdkova 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17 335 345, strpieť na pozemku vo vlastníctve povinného z
vecného bremena v spoluvlastníckom podiele 1/8, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Žiar nad
Hronom, a to:
 EKN parcela č. 145/1 – trvalé trávnaté porasty o výmere 1 603 m ,
2

- umiestnenie inžinierskych sietí – kanalizačného potrubia oprávneného z vecného bremena a jeho
2
ochranného pásma a to v rozsahu dielu č. 42 - 64 m , vymedzeného Geometrickým plánom č. 30/2010
na vyznačenie vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí zo dňa 9.3.2010,
vyhotoveného firmou GEOFOR - Ing. Marček Michal, IČO: 40304230, úradne overeného Správou
katastra Žiar nad Hronom pod č. 160/10 dňa 16.4.2010, 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 31.12.2016 uznesenie stráca platnosť.
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, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
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proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 122 / 2015
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Zriadenie odplatného a časovo neobmedzeného vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti
povinného z vecného bremena – Kulhánková Mária, rod. Hrmová, nar. xxxxxx, bytom 966 01 Bzenica
č.161, strpieť na pozemku vo vlastníctve povinného z vecného bremena v spoluvlastníckom podiele 1/8,
nachádzajúcom sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, a to:
 EKN parcela č. 145/1 – trvalé trávnaté porasty o výmere 1 603 m ,
2

- umiestnenie inžinierskych sietí – kanalizačného potrubia oprávneného z vecného bremena a jeho
2
ochranného pásma a to v rozsahu dielu č. 42 - 64 m , vymedzeného Geometrickým plánom č. 30/2010
na vyznačenie vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí zo dňa 9.3.2010,
vyhotoveného firmou GEOFOR - Ing. Marček Michal, IČO: 40304230, úradne overeného Správou
katastra Žiar nad Hronom pod č. 160/10 dňa 16.4.2010, 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 31.12.2016 uznesenie stráca platnosť.
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, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 123 / 2015
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Zriadenie odplatného a časovo neobmedzeného vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti
povinného z vecného bremena – Panko Dušan, rod. Panko, nar. xxxxxx, bytom Lúční č.1153, 757 01
Valašské Meziříčí , ČR, na pozemku vo vlastníctve povinného z vecného bremena v spoluvlastníckom
podiele 1/64, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, a to:
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 EKN parcela č. 145/1 – trvalé trávnaté porasty o výmere 1 603 m ,
2

- umiestnenie inžinierskych sietí – kanalizačného potrubia oprávneného z vecného bremena a jeho
2
ochranného pásma a to v rozsahu dielu č. 42 - 64 m , vymedzeného Geometrickým plánom č. 30/2010
na vyznačenie vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí zo dňa 9.3.2010,
vyhotoveného firmou GEOFOR - Ing. Marček Michal, IČO: 40304230, úradne overeného Správou
katastra Žiar nad Hronom pod č. 160/10 dňa 16.4.2010, 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 31.12.2016 uznesenie stráca platnosť.
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, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 124 / 2015
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Zriadenie odplatného a časovo neobmedzeného vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti
povinného z vecného bremena – AZEX, s.r.o., so sídlom 966 24 Janova Lehota č.274, IČO: 34147667,
strpieť na pozemku vo vlastníctve povinného z vecného bremena v spoluvlastníckom podiele 1/64,
nachádzajúcom sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, a to:
 EKN parcela č. 145/1 – trvalé trávnaté porasty o výmere 1 603 m ,
2

- umiestnenie inžinierskych sietí – kanalizačného potrubia oprávneného z vecného bremena a jeho
2
ochranného pásma a to v rozsahu dielu č. 42 - 64 m , vymedzeného Geometrickým plánom č. 30/2010
na vyznačenie vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí zo dňa 9.3.2010,
vyhotoveného firmou GEOFOR - Ing. Marček Michal, IČO: 40304230, úradne overeného Správou
katastra Žiar nad Hronom pod č. 160/10 dňa 16.4.2010, 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
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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 31.12.2016 uznesenie stráca platnosť.
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, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 125 / 2015
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Zriadenie odplatného a časovo neobmedzeného vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti
povinného z vecného bremena – Panko Ivan, Panko, nar. xxxxxx, bytom Hviezdoslavova 284/48/37,
96501 Žiar nad Hronom, strpieť na pozemku vo vlastníctve povinného z vecného bremena
v spoluvlastníckom podiele 1/64, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, a to:
 EKN parcela č. 145/1 – trvalé trávnaté porasty o výmere 1 603 m ,
2

- umiestnenie inžinierskych sietí – kanalizačného potrubia oprávneného z vecného bremena a jeho
2
ochranného pásma a to v rozsahu dielu č. 42 - 64 m , vymedzeného Geometrickým plánom č. 30/2010
na vyznačenie vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí zo dňa 9.3.2010,
vyhotoveného firmou GEOFOR - Ing. Marček Michal, IČO: 40304230, úradne overeného Správou
katastra Žiar nad Hronom pod č. 160/10 dňa 16.4.2010, 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 31.12.2016 uznesenie stráca platnosť.
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, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 126 / 2015
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Zriadenie odplatného a časovo neobmedzeného vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti
povinného z vecného bremena – Tarovská Darina, rod. Panková, nar. xxxxxx, bytom Pekárenská č.133,
966 01 Hliník nad Hronom, strpieť na pozemku vo vlastníctve povinného z vecného bremena
v spoluvlastníckom podiele 1/64, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, a to:


2

EKN parcela č. 145/1 – trvalé trávnaté porasty o výmere 1 603 m ,

- umiestnenie inžinierskych sietí – kanalizačného potrubia oprávneného z vecného bremena a jeho
2
ochranného pásma a to v rozsahu dielu č. 42 - 64 m , vymedzeného Geometrickým plánom č. 30/2010
na vyznačenie vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí zo dňa 9.3.2010,
vyhotoveného firmou GEOFOR - Ing. Marček Michal, IČO: 40304230, úradne overeného Správou
katastra Žiar nad Hronom pod č. 160/10 dňa 16.4.2010, 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 31.12.2016 uznesenie stráca platnosť.
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, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 127 / 2015
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Zriadenie odplatného a časovo neobmedzeného vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti
povinného z vecného bremena – Bzdúšeková Eva, rod. Frischová, nar. xxxxxx, bytom Liptovská č.6, 821
09 Bratislava, strpieť na pozemku vo vlastníctve povinného z vecného bremena v spoluvlastníckom
podiele 3/16, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, a to:
 EKN parcela č. 145/1 – trvalé trávnaté porasty o výmere 1 603 m ,
2

- umiestnenie inžinierskych sietí – kanalizačného potrubia oprávneného z vecného bremena a jeho
2
ochranného pásma a to v rozsahu dielu č. 42 - 64 m , vymedzeného Geometrickým plánom č. 30/2010
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na vyznačenie vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí zo dňa 9.3.2010,
vyhotoveného firmou GEOFOR - Ing. Marček Michal, IČO: 40304230, úradne overeného Správou
katastra Žiar nad Hronom pod č. 160/10 dňa 16.4.2010, 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 31.12.2016 uznesenie stráca platnosť.
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, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 128 / 2015
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Zriadenie odplatného a časovo neobmedzeného vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti
povinného z vecného bremena – Filusová Juliana – v správe Slovenského pozemkového fondu, Búdkova
36, 817 15 Bratislava, IČO: 17 335 345, strpieť na pozemku vo vlastníctve povinného z vecného bremena
v spoluvlastníckom podiele 1/6, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, a to:
 EKN parcela č. 146/1 – trvalé trávnaté porasty o výmere 3 126 m ,
2

- umiestnenie inžinierskych sietí – kanalizačného potrubia oprávneného z vecného bremena a jeho
2
ochranného pásma a to v rozsahu dielu č. 43 - 63 m , vymedzeného Geometrickým plánom č. 30/2010
na vyznačenie vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí zo dňa 9.3.2010,
vyhotoveného firmou GEOFOR - Ing. Marček Michal, IČO: 40304230, úradne overeného Správou
katastra Žiar nad Hronom pod č. 160/10 dňa 16.4.2010, 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
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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 31.12.2016 uznesenie stráca platnosť.
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, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 129 / 2015
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Zriadenie odplatného a časovo neobmedzeného vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti
povinného z vecného bremena – Filusová Anna – v správe Slovenského pozemkového fondu, Búdkova
36, 817 15 Bratislava, IČO: 17 335 345, strpieť na pozemku vo vlastníctve povinného z vecného bremena
v spoluvlastníckom podiele 1/6, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, a to:
 EKN parcela č. 146/1 – trvalé trávnaté porasty o výmere 3 126 m ,
2

- umiestnenie inžinierskych sietí – kanalizačného potrubia oprávneného z vecného bremena a jeho
2
ochranného pásma a to v rozsahu dielu č. 43 - 63 m , vymedzeného Geometrickým plánom č. 30/2010
na vyznačenie vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí zo dňa 9.3.2010,
vyhotoveného firmou GEOFOR - Ing. Marček Michal, IČO: 40304230, úradne overeného Správou
katastra Žiar nad Hronom pod č. 160/10 dňa 16.4.2010, 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 31.12.2016 uznesenie stráca platnosť.
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, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 130 / 2015
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Zriadenie odplatného a časovo neobmedzeného vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti
povinného z vecného bremena – Kukučková Anna rod. Filusová – v správe Slovenského pozemkového
fondu, Búdkova 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17 335 345, strpieť na pozemku vo vlastníctve povinného z
vecného bremena v spoluvlastníckom podiele 1/6 a 1/12, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Žiar
nad Hronom, a to:
 EKN parcela č. 146/1 – trvalé trávnaté porasty o výmere 3 126 m ,
2

- umiestnenie inžinierskych sietí – kanalizačného potrubia oprávneného z vecného bremena a jeho
2
ochranného pásma a to v rozsahu dielu č. 43 - 63 m , vymedzeného Geometrickým plánom č. 30/2010
na vyznačenie vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí zo dňa 9.3.2010,
vyhotoveného firmou GEOFOR - Ing. Marček Michal, IČO: 40304230, úradne overeného Správou
katastra Žiar nad Hronom pod č. 160/10 dňa 16.4.2010, 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 31.12.2016 uznesenie stráca platnosť.
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, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 131 / 2015
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Zriadenie odplatného a časovo neobmedzeného vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti
povinného z vecného bremena – Pročka Juraj – v správe Slovenského pozemkového fondu, Búdkova 36,
817 15 Bratislava, IČO: 17 335 345, strpieť na pozemku vo vlastníctve povinného z vecného bremena
v spoluvlastníckom podiele 1/12, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, a to:
 EKN parcela č. 146/1 – trvalé trávnaté porasty o výmere 3 126 m ,
2

- umiestnenie inžinierskych sietí – kanalizačného potrubia oprávneného z vecného bremena a jeho
2
ochranného pásma a to v rozsahu dielu č. 43 - 63 m , vymedzeného Geometrickým plánom č. 30/2010
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na vyznačenie vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí zo dňa 9.3.2010,
vyhotoveného firmou GEOFOR - Ing. Marček Michal, IČO: 40304230, úradne overeného Správou
katastra Žiar nad Hronom pod č. 160/10 dňa 16.4.2010, 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 31.12.2016 uznesenie stráca platnosť.
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, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 132 / 2015
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Zriadenie odplatného a časovo neobmedzeného vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti
povinného z vecného bremena – Pročková Júlia rod. Filusová – v správe Slovenského pozemkového
fondu, Búdkova 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17 335 345, strpieť na pozemku vo vlastníctve povinného z
vecného bremena v spoluvlastníckom podiele 1/12, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Žiar nad
Hronom, a to:
 EKN parcela č. 146/1 – trvalé trávnaté porasty o výmere 3 126 m ,
2

- umiestnenie inžinierskych sietí – kanalizačného potrubia oprávneného z vecného bremena a jeho
2
ochranného pásma a to v rozsahu dielu č. 43 - 63 m , vymedzeného Geometrickým plánom č. 30/2010
na vyznačenie vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí zo dňa 9.3.2010,
vyhotoveného firmou GEOFOR - Ing. Marček Michal, IČO: 40304230, úradne overeného Správou
katastra Žiar nad Hronom pod č. 160/10 dňa 16.4.2010, 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
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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 31.12.2016 uznesenie stráca platnosť.
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, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 133 / 2015
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Zriadenie odplatného a časovo neobmedzeného vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti
povinného z vecného bremena – Beňová Terézia, rod. Kukučková, Mgr., nar. xxxxxx, bytom Jesenského
64, 965 01 Žiar nad Hronom, strpieť na pozemku vo vlastníctve povinného z vecného bremena
v spoluvlastníckom podiele 1/8, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, a to:
 EKN parcela č. 146/1 – trvalé trávnaté porasty o výmere 3 126 m ,
2

- umiestnenie inžinierskych sietí – kanalizačného potrubia oprávneného z vecného bremena a jeho
2
ochranného pásma a to v rozsahu dielu č. 43 - 63 m , vymedzeného Geometrickým plánom č. 30/2010
na vyznačenie vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí zo dňa 9.3.2010,
vyhotoveného firmou GEOFOR - Ing. Marček Michal, IČO: 40304230, úradne overeného Správou
katastra Žiar nad Hronom pod č. 160/10 dňa 16.4.2010, 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 31.12.2016 uznesenie stráca platnosť.
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, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 134 / 2015
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Zriadenie odplatného a časovo neobmedzeného vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti
povinného z vecného bremena – Kukučka Zoltán, rod. Kukučka, nar. xxxxxx, bytom Jesenského 875/62,
965 01 Žiar nad Hronom, strpieť na pozemku vo vlastníctve povinného z vecného bremena
v spoluvlastníckom podiele 1/8, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, a to:
 EKN parcela č. 146/1 – trvalé trávnaté porasty o výmere 3 126 m ,
2

- umiestnenie inžinierskych sietí – kanalizačného potrubia oprávneného z vecného bremena a jeho
2
ochranného pásma a to v rozsahu dielu č. 43 - 63 m , vymedzeného Geometrickým plánom č. 30/2010
na vyznačenie vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí zo dňa 9.3.2010,
vyhotoveného firmou GEOFOR - Ing. Marček Michal, IČO: 40304230, úradne overeného Správou
katastra Žiar nad Hronom pod č. 160/10 dňa 16.4.2010, 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 31.12.2016 uznesenie stráca platnosť.
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, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.

k bodu 16a-3) Rôzne - Majetkovo-právne vzťahy
Predkladá – písomne: Ing. Martin Majerník, vedúci Odboru ekonomiky a financovania
Vypracoval: Alena Patayová, referent OEaF

- predaj pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Slovenský vodohospodársky podnika, š.p.,
Banská Štiavnica
Predložil Ing. Martin Majerník. Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu.
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 / 2015
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Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
V súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
predaj nehnuteľného majetku - pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, vytvorených na základe
geometrického plánu č. 36636029-32/2015, vyhotoveného firmou Geodetické služby, s.r.o., Žiar nad
Hronom, IČO: 36636029, úradne overeného Okresným úradom, katastrálny odbor dňa 16.06.2015,
z pôvodných EKN parciel, zapísaných na liste vlastníctva č. 3327 v katastrálnom území Žiar nad Hronom
a to:








2

CKN parcely č.1657/7 – trvalý trávny porast o výmere 91 m , vytvorenej z EKN parcely č. 165 ako
2
diel č.7 o výmere 91 m , v podiele 1/1,
2
CKN parcely č.1670/31 – trvalý trávny porast o výmere 292 m , vytvorenej z EKN parcely č. 856/1
2
2
ako diel č. 2 o výmere 283 m a z EKN parcely č. 165 ako diel č. 6 o výmere 9 m , v podiele 1/1,
2
CKN parcely č.2064/2 – ostatná plocha o výmere 1834 m , vytvorenej z EKN parcely č. 165 ako diel
2
č. 8 o výmere 1834 m , v podiele 1/1,
2
CKN parcely č.2064/3 – ostatná plocha o výmere 1502 m , vytvorenej z EKN parcely č. 865 ako diel
2
2
č. 9 o výmere 96 m a diel č. 11 o výmere 91 m , a z EKN parcely č. 167/1 ako diel č. 12 o výmere
2
1315 m , v podiele 1/1,
2
CKN parcely č.2037/16 – vodná plocha o výmere 262 m , vytvorenej z EKN p.č. 856/1 ako diel č. 3
2
2
o výmere 7 m a z EKN parcely č. 165 ako diel č. 5 o výmere 255 m , v podiele 1/1,
2
CKN parcely č.2057/2 – vodná plocha o výmere 2554 m , vytvorenej z EKN parcely č. 865 ako diel č.
2
2
10 o výmere 742 m a z EKN parcely č. 167/1 ako diel č. 13 o výmere 1812 m , v podiele 1/1,
2
CKN parcely č.2058/12 – vodná plocha o výmere 4140 m , vytvorenej z EKN parcely č. 856/1 ako
2
2
diel č.1 o výmere 934 m a z EKN parcely č. 165 ako diel č. 4 o výmere 3206 m , v podiele 1/1,

za kúpnu cenu 12 390,56.- €,
pre žiadateľa:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
so sídlom Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
IČO: 36022047
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Pš, Vložka č. 713/S
Dôvod hodný osobitého zreteľa:
Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov nachádzajúcich sa v povodí vodných tokov pod vodným
tokom a v ich ochrannom pásme pre štátny podnik, ktorého predmetom činnosti je vykonávanie
verejnoprospešných činností, zabezpečenie správy vodohospodársky významných a ďalších vodných
tokov, vodných stavieb na nich vybudovaných, správa jednotlivých povodí a plnenie ďalších úloh,
vyplývajúcich pre štátny podnik zo zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej
národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).
Všeobecná hodnota pozemkov bola stanovená Znaleckým posudkom č. 125/2015, vyhotoveným
znalcom Ing. Štefanom Sviržovským na celkovú sumu vo výške 12 390,56 €, t.j.
2
- jednotková hodnota pozemkov CKN p.č.1657/7, 1670/31, 2064/2 a 2064/3 - 1,48 €/m
2
- jednotková hodnota pozemkov CKN p.č. 2037/16, 2057/2 a 2058/12 – 0,99 €/m .
Zámer predaja nehnuteľností z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený v lehote od
09.09.2015 do 24.09.2015.
Vo veci predaja majetku mesta sú splnené všetky zákonné podmienky.
(predaj majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa musí byť schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov)
Pozn.: V prípade, že kúpna zmluva nebude uzatvorená do 24.09.2016 uznesenie stráca platnosť.
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, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti – 0
zdržal sa – 0
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Uznesenie bolo prijaté.

k bodu 16a-4) Rôzne - Majetkovo-právne vzťahy
Predkladá – písomne: Ing. Martin Majerník, vedúci Odboru ekonomiky a financovania
Vypracoval: Alena Patayová, referent OEaF

- priamy predaj pozemku pre MAT group s.r.o., Trnavá Hora
Predložil Ing. Martin Majerník. Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu.
PaedDr. Veronika Balážová – namietala:
1. v zápisnici zo spoločného rokovania mesta, petičného výboru a spoločnosti MAT GROUP
vypracovanej Ing. Miškovičom, prednostom MsÚ jej chýba medzi prítomnými jej meno a meno
poslankyne Mgr. Balážovej, hoci sa stretnutia zúčastnili,
2. zvýrazňovanie informácií v došlej petícii proti výstavbe garáží, materiál by mali poslanci dostať čistý
tak, ako bol doručený MsÚ,
3. zdôraznila, že ľudia podpísaní na petícii proti výstavbe garáží sú a priori proti výstavbe súkromných
garáží na verejnom parkovisku avšak proti výstavbe garáží námietky nemajú, len by bolo potrebné
nájsť iné vhodnejšie miesto ako v medziblokových priestoroch. Požiadala poslancov, aby bol
zohľadnený aj verejný záujem nie len záujem súkromný.
Mgr. Peter Antal – keby bolo na poslednom MsZ odznelo že obyvatelia sú a priori proti výstavbe garáží
na tomto pozemku, dal by hlasovať už vtedy, zbytočne boli organizované stretnutia ktoré mali viesť
k dohode dotknutých strán. Tiež dal do pozornosti skutočnosť, že v predložených podkladoch sú zahrnuté
fakty, o ktoré v konečnom dôsledku žiadali poslanci na ostatnom zasadnutí a sú založené na skutočnosti
tak ako všetky poslancom predkladané materiály. Za vypadnutie spomínaných mien z prítomných na
zápisnici sa ospravedlnil.
MUDr. Ladislav Kukolík – poslanci sú poslancami všetkých občanov vrátane tých, ktorí podpísali petíciu.
Na poslednom zasadnutí skutočne neodznelo, že obyvatelia sú proti výstavbe garáží a priori. V opačnom
prípade sa mohlo rozhodnúť už vtedy a nemuseli sa hľadať kompromisné riešenia, ktoré mali priniesť
dohodu. Zdôraznil, že je rovnako zodpovedný poslanec ako poslankyňa Veronika Balážová a bude
hlasovať a rozhodovať o bode slobodne.
Mgr. Norbert Nagy – každý poslanec bude hlasovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.
Počas prestávky pri prerokovávaní tohto bodu na poslednom zasadnutí navrhoval, aby si obyvatelia
podpísaní na petícii proti výstavbe vybavili na stretnutí s investorom u neho benefity, stretnutie sa však
neskončilo dohodou. Na margo zohľadnenia verejného záujmu sa opýtal, kde bol verejný záujem keď sa
predalo námestie, TS, teplo, či pozemky pod malou európou. Vyslovil presvedčenie, že toto mestské
zastupiteľstvo pri rozhodovaniach neobíde verejný záujem.
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. 136 / 2015
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
A. v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. c) a § 9a ods. 1 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov priamy predaj pozemku, nachádzajúceho sa v katastrálnom území
Žiar nad Hronom, vytvoreného na základe geometrického plánu č.36636029-21/2015, úradne
overeného Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálny odbor dňa 17.3.2015 pod č. 96/15, z
pôvodnej EKN parcely č. 530/2 – orná pôda o výmere 147 217 m2, zapísanej na liste vlastníctva č.
3327 a to:
 CKN parcela č. 710/35 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 386 m2 , v podiele 1/1,
(ďalej ako „Predmet kúpy“)
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za kúpnu cenu 43,52 €/m2, čo predstavuje kúpnu cenu celkom 16 798,72,- €, slovom
šestnásťtisícsedemstodeväťdesiatosem Eur 72/100 centov /t.j. 386 m2 x 43,52 €/
(ďalej ako „Kúpna cena“)
do výlučného vlastníctva žiadateľa:
MAT group s.r.o., IČO: 46 554 858
Sídlo: 966 11 Trnavá Hora č.122
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka
číslo: 21689/S
Žiadateľ je povinný zaplatiť kúpnu cenu do 15 dní od účinnosti kúpnej zmluvy.
Všeobecná hodnota Predmetu kúpy bola stanovená Znaleckým posudkom č. 214/2015 zo dňa
08.09.2015, vyhotoveným znalcom Ing. Štefanom Sviržovským, na sumu 8 997,66 € pri jednotkovej
hodnote pozemku 23,31 €/m2.
Zámer predať majetok priamym predajom bol zverejnený v lehote od 26.03.2015 do 10.04.2015.
Žiadateľ nie je osobou uvedenou v § 9a ods. 6, 7 zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a vo veci prevodu majetku mesta sú splnené všetky zákonné podmienky.
B. použitie časti Kúpnej ceny za Predmet kúpy, uhradenej žiadateľom na účet mesta Žiar nad Hronom,
a to vo výške 7 800,- €, slovom sedemtisícosemsto Eur, na vybudovanie spevnených plôch na Ul.
Svitavská a Vansovej v Žiari nad Hronom za účelom parkovania osobných motorových vozidiel.
Pozn.: V prípade, že kúpna zmluva nebude uzatvorená do 24.09.2016 uznesenie stráca platnosť.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 16
za – 10 /Ing. Bosák, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Mgr. Líšková, , Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Tomčáni, Ing.
Uhrovič, Ing. Vozár /
proti – 6 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Bc. Lukyová, Šeševičková, Ing. Žurav/
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.

k bodu 16a-5) Rôzne - Majetkovo-právne vzťahy
Predkladá – písomne: Ing. Martin Majerník, vedúci Odboru ekonomiky a financovania
Vypracoval: Alena Patayová, referent OEaF

- zámer predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Mareka Šmondrka, 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. 137 / 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 predaja nehnuteľného majetku - pozemku z dôvodu hodného osobitného
zreteľa, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, ktorý bude vytvorený na základe
geometrického plánu a to :
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2

novovytvorenej CKN parcely o výmere cca 40 m ( ďalej len ako „pozemok“), vytvorenej z časti EKN
2
parcely č. 541/1 - orná pôda o celkovej výmere 731 m , zapísanej na liste vlastníctva č.3327 pre
katastrálne územie Žiar nad Hronom,

najmenej za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom.
Presná výmera pozemku bude určená na základe geometrického plánu predloženého žiadateľom.
Dôvod hodný osobitého zreteľa:
Pozemok je prístupovým pozemkom na pozemok vo vlastníctve žiadateľa a nie je použiteľný pre žiadne
iné využitie ako vybudovanie prístupu a parkovacieho miesta pri rodinnom dome č.s. 762.
Pozn.: V prípade, že žiadateľ nedoručí Mestskému úradu v Žiari nad Hronom úradne overený geometrický plán a znalecký posudok
do 31.03.2016, uznesenie stráca platnosť.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 15
za – 15 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Mgr. Líšková,
Mgr. Nagy, Ing. Rybársky, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.

k bodu 16a-6) Rôzne – Majetkovo-právne vzťahy
Predkladá – písomne: Ing. Martin Majerník, vedúci Odboru ekonomiky a financovania
Vypracoval: Alena Patayová, referent OEaF

- zámer predaja pozemkov pre AS-CAR, s.r.o., Žiar nad Hronom
Predložil Ing. Martin Majerník. Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu.
MUDr. Ladislav Kukolík – zo strany žiadateľa je predložená už tretia alternatíva zámeru na predmetnom
pozemku, čo pôsobí podľa jeho názoru nedôveryhodne, navrhovaný zámer by mal byť v prípade
schválenia uznesenia súčasťou zmluvy aby bol žiadateľ zaviazaný zrealizovať na pozemku len to, čo mu
bude odsúhlasené
Mgr. Anna Líšková – nie je proti vybudovaniu umyvárne áut, ale projekt ako taký by bolo treba viac
vyšpecifikovať
Jozef Tomčáni – faktická poznámka – v materiáli je uvedené čo konkrétne žiadateľ na pozemku plánuje
vybudovať s tým, že žiadateľ prezentuje serióznosť v realizácii zámeru
Ing. Emil Vozár – nik nie je a priori proti predloženému zámeru, poslanci sú poučení minulosťou skôr
opatrnejší, bolo by treba podať viac informácii k predloženému zámeru, absentuje mu záujem zo strany
žiadateľa zámer odprezentovať
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. 138 / 2015
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
V zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov zámer predaja nehnuteľného majetku – pozemkov v podiele 1/1,
nachádzajúcich sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom a to :
2

 CKN parcely č. 1804/4 - orná pôda o výmere 5 524 m ,
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 CKN parcely č. 1804/12 - orná pôda o výmere 767 m ,
nasledovným spôsobom:
verejná obchodná súťaž v zmysle § 281 až § 288 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 15
za – 2 /Šeševičková, Tomčáni/
proti – 8 /Mgr. Balážová, Ing. Biesová, JUDr. Gocník, MUDr. Kukolík, Bc. Lukyová, Ing. Rybársky, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
zdržal sa – 5 /Ing. Bosák, Mgr. Hajdoniová, Mgr. Líšková, Mgr. Nagy, Ing. Uhrovič/

Uznesenie nebolo prijaté.

k bodu 16a-7) Rôzne – Majetkovo-právne vzťahy
Predkladá – písomne: Ing. Martin Majerník, vedúci Odboru ekonomiky a financovania
Vypracoval: Alena Patayová, referent OEaF

- zámer priameho predaja pozemku pre LIDL SR, v.o.s., Bratislava
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. 139 / 2015
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
V súlade s § 9 ods. 2 písm. a) a s § 9a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov zámer priameho predaja nehnuteľného majetku – pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom
území Žiar nad Hronom, ktorý bude vytvorený na základe geometrického plánu a to :


2

novovytvorenej CKN parcely o výmere cca 72 m ( ďalej len ako „pozemok“), odčlenenej z
2
EKN parcely č. 590/56 - orná pôda o výmere 16569 m , zapísanej na liste vlastníctva č. 3327
2
a z CKN parcely č.1813/7 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 554 m ,zapísanej na liste
vlastníctva č. 1136 ,

a to najmenej za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom, ktorý nemôže byť v deň schvaľovania
prevodu mestským zastupiteľstvom starší ako 6 mesiacov.
Presná výmera pozemku bude určená na základe geometrického plánu predloženého žiadateľom.
Pozn.: V prípade, že žiadateľ nedoručí na Mestský úrad v Žiari nad Hronom úradne overený geometrický plán a znalecký posudok
do 24.03.2016, uznesenie stráca platnosť.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 15
za – 14 /Mgr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Mgr. Líšková, Bc. Lukyová, Mgr.
Nagy, Ing. Rybársky, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti – 0
zdržal sa – 1 /Šeševičková/

Uznesenie bolo prijaté.
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k bodu 16a-8) Rôzne – Majetkovo-právne vzťahy
Predkladá – písomne: Ing. Martin Majerník, vedúci Odboru ekonomiky a financovania
Vypracoval: Ing. Miroslava Paulíková, referent OEaF

- predaj nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného zreteľa pre Mgr. Líviu Kosťovú
Predložil Ing. Martin Majerník. Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu.
Mgr. Norbert Nagy – je v konflikte záujmu, v bodoch 8-12 nebude hlasovať
JUDr. Milan Gocník – opýtal sa, či mesto eviduje nejaké pohľadávky voči žiadateľom v bodoch 8-12
súvisiace s platbou nájomného za predmetné byty
Reakcia na pripomienku: Ing. Martin Majerník.
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. 140 / 2015
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Predaj nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e)
zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nachádzajúcej sa v katastrálnom
území Žiar nad Hronom, zapísanej na LV č. 1136 a to:
a) dvojizbový byt č. 14 na 8. poschodí obytného domu súpisné číslo 1372, číslo vchodu 35,
nachádzajúci sa na Ul. J. Kráľa v Žiari nad Hronom, v podiele 1/1,
b) spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súpisné číslo 1372,
postaveného na pozemku CKN parcele číslo 1149/67, o veľkosti 6752/683947-tin,
c) spoluvlastnícky podiel k pozemku CKN parcela číslo 1149/67 – zastavané plochy a nádvoria
2
o výmere 1299 m , na ktorom je obytný dom súpisné číslo 1372 postavený, o veľkosti 6752/683947tin
do výlučného vlastníctva žiadateľke:
za kúpnu cenu 25.784,54 € (po uplatnenej zľave) pre:
Mgr. Lívia Kosťová, rod. Kosťová, nar.: xxxxxx
bytom J. Kráľa 35/14, 965 01 Žiar nad Hronom
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.
Zámer predať majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa bol zverejnený v lehote od 04.09.2015 do
19.09.2015.
Vo veci prevodu majetku mesta sú splnené všetky zákonné podmienky.
(prevod majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa musí byť schválený trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov)
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 14
za – 14 /Mgr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Mgr. Líšková, Bc. Lukyová, Ing.
Rybársky, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti – 0
zdržal sa – 0
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Uznesenie bolo prijaté.

k bodu 16a-9) Rôzne – Majetkovo-právne vzťahy
Predkladá – písomne: Ing. Martin Majerník, vedúci Odboru ekonomiky a financovania
Vypracoval: Ing. Miroslava Paulíková, referent OEaF

- predaj nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného zreteľa pre Evu Bullovú
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. 141 / 2015
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Predaj nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e)
zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nachádzajúcej sa v katastrálnom
území Žiar nad Hronom, zapísanej na LV č. 1136 a to:
a) trojizbový byt č. 7 na 5. poschodí obytného domu súpisné číslo 1372, číslo vchodu 35, nachádzajúci
sa na Ul. J. Kráľa v Žiari nad Hronom, v podiele 1/1,
b) spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súpisné číslo 1372,
postaveného na pozemku CKN parcele číslo 1149/67, o veľkosti 7933/683947-tin,
c) spoluvlastnícky podiel k pozemku CKN parcela číslo 1149/67 – zastavané plochy a nádvoria
2
o výmere 1299 m , na ktorom je obytný dom súpisné číslo 1372 postavený, o veľkosti 7933/683947tin
do bezpodielového spoluvlastníctva žiadateľov:
za kúpnu cenu 39.324,78 € (po uplatnenej zľave) pre:
Eva Bullová, rod. Klačková, nar.: xxxxxx
a manžel Peter Bullo, rod. Bullo, nar.: xxxxxx
obaja bytom J. Kráľa 35/7, 965 01 Žiar nad Hronom
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.
Zámer predať majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa bol zverejnený v lehote od 04.09.2015 do
19.09.2015.
Vo veci prevodu majetku mesta sú splnené všetky zákonné podmienky.
(prevod majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa musí byť schválený trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov)
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 14
za – 14 /Mgr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Mgr. Líšková, Bc. Lukyová, Ing.
Rybársky, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.
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k bodu 16a-10) Rôzne – Majetkovo-právne vzťahy
Predkladá – písomne: Ing. Martin Majerník, vedúci Odboru ekonomiky a financovania
Vypracoval: Ing. Miroslava Paulíková, referent OEaF

- predaj nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného zreteľa pre MUDr. Maxiána Juraja
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. 142 / 2015
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Predaj nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e)
zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nachádzajúcej sa v katastrálnom
území Žiar nad Hronom, zapísanej na LV č. 1136 a to:
a) dvojizbový byt č. 13 na 8. poschodí obytného domu súpisné číslo 1372, číslo vchodu 35,
nachádzajúci sa na Ul. J. Kráľa v Žiari nad Hronom, v podiele 1/1,
b) spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súpisné číslo 1372,
postaveného na pozemku CKN parcele číslo 1149/67, o veľkosti 8301/683947-tin,
c) spoluvlastnícky podiel k pozemku CKN parcela číslo 1149/67 – zastavané plochy a nádvoria
2
o výmere 1299 m , na ktorom je obytný dom súpisné číslo 1372 postavený, o veľkosti 8301/683947tin
do výlučného vlastníctva žiadateľovi:
za kúpnu cenu 32.956,87 € (po uplatnenej zľave) pre:
MUDr. Maxián Juraj, rod. Maxián, nar.: xxxxxx
bytom J. Kráľa 35/13, 965 01 Žiar nad Hronom
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.
Zámer predať majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa bol zverejnený v lehote od 04.09.2015 do
19.09.2015.
Vo veci prevodu majetku mesta sú splnené všetky zákonné podmienky.
(prevod majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa musí byť schválený trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov)
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 14
za – 14 /Mgr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Mgr. Líšková, Bc. Lukyová, Ing.
Rybársky, Śeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.
k bodu 16a-11) Rôzne – Majetkovo-právne vzťahy
Predkladá – písomne: Ing. Martin Majerník, vedúci Odboru ekonomiky a financovania
Vypracoval: Ing. Miroslava Paulíková, referent OEaF
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- predaj nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného zreteľa pre Mgr. Moniku Findríkovú
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. 143 / 2015
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Predaj nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e)
zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nachádzajúcej sa v katastrálnom
území Žiar nad Hronom, zapísanej na LV č. 1136 a to:
d) trojizbový byt č. 3 na 2. poschodí obytného domu súpisné číslo 1372, číslo vchodu 35, nachádzajúci
sa na Ul. J. Kráľa v Žiari nad Hronom, v podiele 1/1,
e) spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súpisné číslo 1372,
postaveného na pozemku CKN parcele číslo 1149/67, o veľkosti 7953/683947-tin,
f) spoluvlastnícky podiel k pozemku CKN parcela číslo 1149/67 – zastavané plochy a nádvoria
2
o výmere 1299 m , na ktorom je obytný dom súpisné číslo 1372 postavený, o veľkosti 7953/683947tin
do bezpodielového spoluvlastníctva žiadateľov:
za kúpnu cenu 39.310,22 € (po uplatnenej zľave) pre:
Mgr. Monika Findríková, rod. Fecková, nar.: xxxxxx
a manžel Mgr. Radoslav Findrík, rod. Findrík, nar.: xxxxxx
obaja bytom J. Kráľa 35/3, 965 01 Žiar nad Hronom
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.
Zámer predať majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa bol zverejnený v lehote od 04.09.2015 do
19.09.2015.
Vo veci prevodu majetku mesta sú splnené všetky zákonné podmienky.
(prevod majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa musí byť schválený trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov)
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 14
za – 14 /Mgr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Mgr. Líšková, Bc. Lukyová, Ing.
Rybársky, Śeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.

k bodu 16a-12) Rôzne – Majetkovo-právne vzťahy
Predkladá – písomne: Ing. Martin Majerník, vedúci Odboru ekonomiky a financovania
Vypracoval: Ing. Miroslava Paulíková, referent OEaF

- predaj nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného zreteľa pre Adrianu Nagyovú
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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. 144 / 2015
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Predaj nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e)
zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nachádzajúcej sa v katastrálnom
území Žiar nad Hronom, zapísanej na LV č. 1136 a to:
g) trojizbový byt č. 1 na 2. poschodí obytného domu súpisné číslo 1372, číslo vchodu 35, nachádzajúci
sa na Ul. J. Kráľa v Žiari nad Hronom, v podiele 1/1,
h) spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súpisné číslo 1372,
postaveného na pozemku CKN parcele číslo 1149/67, o veľkosti 7953/683947-tin,
i) spoluvlastnícky podiel k pozemku CKN parcela číslo 1149/67 – zastavané plochy a nádvoria
2
o výmere 1299 m , na ktorom je obytný dom súpisné číslo 1372 postavený, o veľkosti 7953/683947tin
do bezpodielového spoluvlastníctva žiadateľov:
za kúpnu cenu 39.410,22 € (po uplatnenej zľave) pre:
Adriana Nagyová, rod. Repiská, nar.: xxxxxx
a manžel Norbert Nagy, rod. Nagy, nar.: xxxxxx
obaja bytom J. Kráľa 35/1, 965 01 Žiar nad Hronom
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.
Zámer predať majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa bol zverejnený v lehote od 04.09.2015 do
19.09.2015.
Vo veci prevodu majetku mesta sú splnené všetky zákonné podmienky.
(prevod majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa musí byť schválený trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov)
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 13
za – 13 /Mgr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Mgr. Líšková, Bc. Lukyová, Ing. Rybársky,
Śeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.

k bodu 16a-13) Rôzne – Majetkovo-právne vzťahy
Predkladá – písomne: Ing. Martin Majerník, vedúci Odboru ekonomiky a financovania
Vypracoval: Ing. Miroslava Paulíková, referent OEaF

- upustenie od vymáhania pohľadávky voči dlžníkovi 3N trading, s.r.o., Žiar nad Hronom
Predložil Ing. Martin Majerník. Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu.
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Ing. Emil Vozár – opýtal sa, za aké obdobie je uvedený nedoplatok
Reakcia: 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. 145 / 2015
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
V zmysle článku XVIII. bod 7, 8 písm. b) Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2011 Zásady
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žiar nad Hronom v znení neskorších nariadení, upustenie
od vymáhania pohľadávky vo výške 2.724,71 € s príslušenstvom voči dlžníkovi:
3N Trading, s.r.o., IČO: 36027308
Sídlo: SNP 119, 965 01 Žiar nad Hronom
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka č. 5103/S
a to z dôvodu, že pohľadávka je preukázateľne nevymožiteľná.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 15
za – 14 /Mgr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Mgr. Líšková, Bc. Lukyová, Mgr.
Nagy, Ing. Rybársky, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti – 0
zdržal sa – 1 /Šeševičková/

Uznesenie bolo prijaté.

k bodu 16a-14) Rôzne – Majetkovo-právne vzťahy
Predkladá – písomne: Ing. Martin Majerník, vedúci Odboru ekonomiky a financovania
Vypracoval: Ing. Miroslava Paulíková, referent OEaF

- upustenie od vymáhania pohľadávky voči dlžníkovi UNI – GASTROTECHNIKA, spol. s r.o. „v likvidácii“,
Banská Bystrica
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. 146 / 2015
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
v zmysle článku XVIII. bod 8 písm. b) Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2011 Zásady hospodárenia
a nakladania s majetkom mesta Žiar nad Hronom v znení neskorších nariadení upustenie od vymáhania
pohľadávky vo výške 2705,30 € s príslušenstvom voči dlžníkovi: UNI - GASTROTECHNIKA, spol. s r.o. "v
likvidácii", IČO: 36 625 272, so sídlom Rudlovská cesta 6299/85, 974 11 Banská Bystrica, zapísanému
v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka č. 9120/S, a to z dôvodu, že
pohľadávka je preukázateľne nevymožiteľná.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 15
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za – 15 /Mgr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Mgr. Líšková, Bc. Lukyová, Mgr.
Nagy, Ing. Rybársky, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.

k bodu 16a-15) Rôzne – Majetkovo-právne vzťahy
Predkladá – písomne: Ing. Martin Majerník, vedúci Odboru ekonomiky a financovania
Vypracoval: Ing. Zuzana Beliančinová, referent OEaF

- bezodplatné nadobudnutie spevnených plôch od Orange Slovensko, a.s., Bratislava
Predložil Ing. Martin Majerník. Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu.
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. 147 / 2015
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
2

Bezodplatné nadobudnutie spevnených plôch zo zámkovej dlažby a brodísk o celkovej výmere 815 m na
plážovom kúpalisku v Žiari nad Hronom, bližšie špecifikované vo výkaze výmer zo dňa 18.3.2015,
v celkovej sume 28 715 € bez DPH, nachádzajúce sa na CKN parcele č. 1527 - ostatné plochy o výmere
2
2
3843 m a na CKN parcele č.1528/1 - ostatné plochy o výmere 19 398 m na plážovom kúpalisku v Parku
Š. Moysesa v Žiari nad Hronom,
od spoločnosti:
Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270
Sídlo: Metodova 8, 821 08 Bratislava
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddieli: Sa, vo vložke č. 1142/B
v prospech nadobúdateľa do výlučného vlastníctva:
Mesto Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125
Sídlo. Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 15
za – 15 /Mgr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, MUDr. Kukolík, Mgr. Líšková, Bc. Lukyová, Mgr.
Nagy, Ing. Rybársky, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
proti – 0
zdržal sa – 0

Uznesenie bolo prijaté.
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k bodu 17) Záver
Z dôvodu vyčerpania programu dnešného zasadnutia MsZ sa Mgr. Peter Antal, primátor mesta
poďakoval poslancom za účasť a zasadnutie ukončil.
Zapísala: L. Zaťková
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

Mgr. Norbert Nagy
I. overovateľ

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

...............................................
Ing. Michal Žurav
II. overovateľ
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