Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Ţiari nad Hronom
miesto konania: zasadacia miestnosť MsKC v Ţiari nad Hronom
čas konania: 26. jún 2017, 13.00 hod.
primátor mesta:
viceprimátor mesta:
overovatelia zápisu:
zapisovateľka:
prítomní:

Mgr. Peter Antal
MUDr. Ladislav Kukolík
MUDr. Ladislav Kukolík
Ing. Mária Biesová
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 prítomnosť 16 poslancov a zároveň
uznášaniaschopnosť zasadnutia. Pred ďalším pokračovaním rokovania verejne poďakoval za organizáciu
cyklistickej akcie všetkým zainteresovaným – pracovníkom mesta, MsKC, TS, Ţiarskej komunálnej
spoločnosti, Slovalca, policajného zboru, 4. ZŠ, hasičom ako aj stovkám dobrovoľníkom. Ďalej spomenul,
ţe na organizáciu pretekov sú veľmi dobré ohlasy a sám prezident zväzu cyklistiky Peter Privar sa
vyjadril, ţe preteky boli najlepšie v histórii spoločných šampionátov a nie len tých spoločných. Veľká
vďaka tieţ patrí generálnemu riaditeľovi Slovalca a Petrovi Doleţalovi.
Program:
Program rokovania prečítal tak, ako bol uvedený na pozvánke:
Otvorenie, voľba pracovných komisií
Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ
Správa HKM z vykonanej kontroly
Vstup mesta ZH do občianskeho zdruţenia Smart Cities klub
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta ZH
Informácia o poskytnutej soc. pomoci a soc. sluţbách pre občanov mesta ZH v roku 2016
Schválenie zámeru projektu „Miestna občianska poriadková sluţba v Ţiari nad Hronom“
Zapojenie mesta do projektu Vybudovanie stojísk na umiestnenie zberných nádob pre MRK
Správa o činnosti MŠK Ţiar nad Hronom spol. s r.o., za rok 2015
Správa o činnosti FK Pohronie Ţiar nad Hronom Dolná Ţdaňa, s.r.o., za rok 2016
Odsúhlasenie zámeru v rámci Zmien a doplnkov č.6 územného plánu mesta
Interpelácia poslancov
Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:
a) Majetkovo-právne vzťahy
14. Záver
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

V ďalšom vyzval prítomných poslancov MsZ na prednesenie ďalších návrhov na doplnenie
dnešného programu.
Keďţe zo strany poslancov MsZ neodznel uţ ţiadny ďalší návrh, predsedajúci dal hlasovať o
programe tohto znenia:
1.
2.
3.

Otvorenie, voľba pracovných komisií
Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ
Správa HKM z vykonanej kontroly

Zápisnica zo zasadnutia MsZ v Žiari nad Hronom
konaného dňa 26.6.2017

Strana 1 z 26

Vstup mesta ZH do občianskeho zdruţenia Smart Cities klub
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta ZH
Informácia o poskytnutej soc. pomoci a soc. sluţbách pre občanov mesta ZH v roku 2016
Schválenie zámeru projektu „Miestna občianska poriadková sluţba v Ţiari nad Hronom“
Zapojenie mesta do projektu Vybudovanie stojísk na umiestnenie zberných nádob pre MRK
Správa o činnosti MŠK Ţiar nad Hronom spol. s r.o., za rok 2015
Správa o činnosti FK Pohronie Ţiar nad Hronom Dolná Ţdaňa, s.r.o., za rok 2016
Odsúhlasenie zámeru v rámci Zmien a doplnkov č.6 územného plánu mesta
Interpelácia poslancov
Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:
a) Majetkovo-právne vzťahy
14. Záver
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Pred hlasovaním sa prezentovalo 16 poslancov:
Ing. Mária Biesová
Bc. Soňa Lukyová
Mgr. Monika Baláţová
PaedDr. Veronika Baláţová

JUDr. Milan Gocník
MUDr. Ladislav Kukolík
Ing. Emil Vozár
Mgr. Gabriela Hajdóniová

Ing. Branislav Šťastný
Mgr. Anna Líšková
Ing. Peter Dubeň
Stela Šeševičková

Mgr. Norbert Nagy
Ing. Dušan Bosák
Ing. Rastislav Uhrovič
Peter Sládeček

Ing. Branislav Šťastný
Mgr. Anna Líšková
Ing. Peter Dubeň
Stela Šeševičková

Mgr. Norbert Nagy
Ing. Dušan Bosák
Ing. Rastislav Uhrovič
Peter Sládeček

Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 16
za – 16
Ing. Mária Biesová
Bc. Soňa Lukyová
Mgr. Monika Baláţová
PaedDr. Veronika Baláţová

JUDr. Milan Gocník
MUDr. Ladislav Kukolík
Ing. Emil Vozár
Mgr. Gabriela Hajdóniová

proti – 0
zdrţal sa – 0
nehlasoval – 0

Na základe hlasovania bol program rokovania schválený.
V ďalšej časti predsedajúci predniesol návrh na obsadenie pracovných komisií:
1. návrhová komisia: Ing. Branislav Šťastný, Ing. Dušan Bosák, Mgr. Norbert Nagy (predseda návrhovej
komisie). Nik z prítomných nepredniesol iný návrh.
Pred hlasovaním sa prezentovalo 16 poslancov:
Ing. Mária Biesová
Bc. Soňa Lukyová
Mgr. Monika Baláţová
PaedDr. Veronika Baláţová

JUDr. Milan Gocník
MUDr. Ladislav Kukolík
Ing. Emil Vozár
Mgr. Gabriela Hajdóniová

Ing. Branislav Šťastný
Mgr. Anna Líšková
Ing. Peter Dubeň
Stela Šeševičková

Mgr. Norbert Nagy
Ing. Dušan Bosák
Ing. Rastislav Uhrovič
Peter Sládeček

Ing. Branislav Šťastný
Mgr. Anna Líšková
Ing. Peter Dubeň
Stela Šeševičková

Ing. Rastislav Uhrovič
Peter Sládeček

Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 16
za – 14
Ing. Mária Biesová
Bc. Soňa Lukyová
Mgr. Monika Baláţová
PaedDr. Veronika Baláţová

JUDr. Milan Gocník
MUDr. Ladislav Kukolík
Ing. Emil Vozár
Mgr. Gabriela Hajdóniová

proti – 0
zdrţal sa – 2
Mgr. Norbert Nagy

Ing. Dušan Bosák

nehlasoval – 0

2. overovatelia zápisnice: MUDr. Ladislav Kukolík, Ing. Mária Biesová. Nik z prítomných nepredniesol iný
návrh.
Pred hlasovaním sa prezentovalo 16 poslancov:
Ing. Mária Biesová
Bc. Soňa Lukyová
Mgr. Monika Baláţová
PaedDr. Veronika Baláţová

JUDr. Milan Gocník
MUDr. Ladislav Kukolík
Ing. Emil Vozár
Mgr. Gabriela Hajdóniová

Zápisnica zo zasadnutia MsZ v Žiari nad Hronom
konaného dňa 26.6.2017

Ing. Branislav Šťastný
Mgr. Anna Líšková
Ing. Peter Dubeň
Stela Šeševičková

Mgr. Norbert Nagy
Ing. Dušan Bosák
Ing. Rastislav Uhrovič
Peter Sládeček

Strana 2 z 26

Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 16
za – 16
Ing. Mária Biesová
Bc. Soňa Lukyová
Mgr. Monika Baláţová
PaedDr. Veronika Baláţová

JUDr. Milan Gocník
MUDr. Ladislav Kukolík
Ing. Emil Vozár
Mgr. Gabriela Hajdóniová

Ing. Branislav Šťastný
Mgr. Anna Líšková
Ing. Peter Dubeň
Stela Šeševičková

Mgr. Norbert Nagy
Ing. Dušan Bosák
Ing. Rastislav Uhrovič
Peter Sládeček

proti – 0
zdrţal sa – 0
nehlasoval – 0

3. zapisovateľka: Lucia Zaťková. Nik z prítomných nepredniesol iný návrh.
Pred hlasovaním sa prezentovalo 16 poslancov:
Ing. Mária Biesová
Bc. Soňa Lukyová
Mgr. Monika Baláţová
PaedDr. Veronika Baláţová

JUDr. Milan Gocník
MUDr. Ladislav Kukolík
Ing. Emil Vozár
Mgr. Gabriela Hajdóniová

Ing. Branislav Šťastný
Mgr. Anna Líšková
Ing. Peter Dubeň
Stela Šeševičková

Mgr. Norbert Nagy
Ing. Dušan Bosák
Ing. Rastislav Uhrovič
Peter Sládeček

Ing. Branislav Šťastný
Mgr. Anna Líšková
Ing. Peter Dubeň
Stela Šeševičková

Mgr. Norbert Nagy
Ing. Dušan Bosák
Ing. Rastislav Uhrovič
Peter Sládeček

Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 16
za – 16
Ing. Mária Biesová
Bc. Soňa Lukyová
Mgr. Monika Baláţová
PaedDr. Veronika Baláţová

JUDr. Milan Gocník
MUDr. Ladislav Kukolík
Ing. Emil Vozár
Mgr. Gabriela Hajdóniová

proti – 0
zdrţal sa – 0
nehlasoval – 0

V nasledujúcej časti odovzdal slovo viceprimátorovi, ktorý bude viesť ďalšie rokovanie
zastupiteľstva. Primátor mesta pracovne cestuje do Ruţomberka, kde sa koná stretnutie zástupcov
Iniciatívy stredné Slovensko s premiérom SR ohľadom dobudovania cestnej infraštruktúry.

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

Správu o plnení uznesení MsZ predniesla Ing. Eva Vincentová. Správa v písomnej podobe tvorí
prílohu v materiáloch z dnešného zasadnutia.
prišla Ing. Víťazková
Predsedajúci MUDr. Ladislav Kukolík otvoril k bodu rozpravu.
Zo strany prítomných neodznela k bodu ţiadna pripomienka. Poslanci MsZ následne hlasovali za
uznesenie podľa predloţeného návrhu návrhovej komisie.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom
č. 63 / 2017
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu o plnení uznesení MsZ v Ţiari nad Hronom s termínom plnenia ku dňu 26.6.2017.
Pred hlasovaním sa prezentovalo 17 poslancov:
Ing. Mária Biesová
Bc. Soňa Lukyová
Mgr. Monika Baláţová
PaedDr. Veronika Baláţová

Ing. Stella Víťazková
MUDr. Ladislav Kukolík
Ing. Emil Vozár
Mgr. Gabriela Hajdóniová
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Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 17
za – 17
Ing. Mária Biesová
Bc. Soňa Lukyová
Mgr. Monika Baláţová
PaedDr. Veronika Baláţová

Ing. Stella Víťazková
MUDr. Ladislav Kukolík
Ing. Emil Vozár
Mgr. Gabriela Hajdóniová

Ing. Branislav Šťastný
Mgr. Anna Líšková
Ing. Peter Dubeň
Stela Šeševičková

Mgr. Norbert Nagy
Ing. Dušan Bosák
Ing. Rastislav Uhrovič
Peter Sládeček

JUDr. Milan Gocník

proti – 0
zdrţal sa – 0
nehlasoval – 0

Uznesenie bolo prijaté

k bodu 3) Správa HKM z vykonanej kontroly
Predkladá – písomne: Ing. Eva Vincentová, hlavná kontrolórka mesta
Vypracovala: Ing. Eva Vincentová, hlavná kontrolórka mesta
_________________________________________________________________________________________________________

Úvodné slovo mala Ing. Eva Vincentová. Predloţená je správa z vykonanej kontroly zmlúv
o poskytovaní sociálnej sluţby v pôsobnosti odboru starostlivosti o obyvateľa. Predmetom kontroly bola
centrálna evidencia zmlúv, dodrţiavanie § 74 zákona č. 448/2008 o sociálnych sluţbách a o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 o ţivnostenskom podnikaní, dodrţiavanie VZN mesta č. 5/2012
o sociálnych sluţbách v znení VZN č. 13/2012 a dodrţiavanie zákona č. 357/2015 o finančnej kontrole
a audite. Priloţená príloha obsahuje jednotlivé kontrolované zmluvy o poskytovaní sociálnej sluţby
v celkovom počte 36. Pri niektorých zmluvách bolo zistené, ţe nebola vykonaná základná finančná
kontrola. Boli prijaté nápravné opatrenia, aby bola základná finančná kontrola pri zmluvách ako aj
dodatkoch vykonaná dodatočne v termíne do 30.9.2017.
Predsedajúci otvoril k bodu rozpravu.
Ing. Peter Dubeň – poďakoval za vykonanú kontrolu a opýtal sa aké kontroly bude HKM ešte vykonávať
do konca kalendárneho roka
Reakcia: Ing. Eva Vincentová.
Zo strany prítomných poslancov neodznela k bodu uţ ţiadna pripomienka. Poslanci MsZ následne
hlasovali za uznesenie podľa predloţeného návrhu návrhovej komisie.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom
č. 64 / 2017
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu HKM z vykonanej kontroly.
Pred hlasovaním sa prezentovalo 17 poslancov:
Ing. Mária Biesová
Bc. Soňa Lukyová
Mgr. Monika Baláţová
PaedDr. Veronika Baláţová

Ing. Stella Víťazková
MUDr. Ladislav Kukolík
Ing. Emil Vozár
Mgr. Gabriela Hajdóniová

Ing. Branislav Šťastný
Mgr. Anna Líšková
Ing. Peter Dubeň
Stela Šeševičková

Mgr. Norbert Nagy
Ing. Dušan Bosák
Ing. Rastislav Uhrovič
Peter Sládeček

JUDr. Milan Gocník

Ing. Branislav Šťastný
Mgr. Anna Líšková
Ing. Peter Dubeň
Stela Šeševičková

Mgr. Norbert Nagy
Ing. Dušan Bosák
Ing. Rastislav Uhrovič
Peter Sládeček

JUDr. Milan Gocník

Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 17
za – 17
Ing. Mária Biesová
Bc. Soňa Lukyová
Mgr. Monika Baláţová
PaedDr. Veronika Baláţová

Ing. Stella Víťazková
MUDr. Ladislav Kukolík
Ing. Emil Vozár
Mgr. Gabriela Hajdóniová

proti – 0
zdrţal sa – 0
nehlasoval – 0
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Uznesenie bolo prijaté
k bodu 4) Vstup mesta ZH do občianskeho zdruţenia Smart Cities klub
Predkladá – písomne: Ing. Juraj Miškovič, prednosta MsÚ
Vypracoval: Ing. Martin Sebechlebský, finančné oddelenie Odboru ekonomiky a financovania
_________________________________________________________________________________________________________

Na úvod vystúpil Ing. Juraj Miškovič. Nakoľko je materiál predloţený v písomnej podobe, rád
zodpovie prípadné otázky.
Predsedajúci MUDr. Ladislav Kukolík otvoril k bodu rozpravu.
Ing. Peter Dubeň – čo vstup do zdruţenia prinesie mestu a čo mesto prinesie občianskemu zdruţeniu?
Ing. Emil Vozár – faktická poznámka – ročný jednorazový vklad do zdruţenia je 1 500 eur a ministerstvo
hospodárstva vyčleňuje kaţdoročne pre lídrov zdruţenia 20 000 eur
Reakcia: Ing. Juraj Miškovič.
Zo strany prítomných poslancov neodznela k bodu uţ ţiadna pripomienka. Poslanci MsZ následne
hlasovali za uznesenie podľa predloţeného návrhu návrhovej komisie.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom
č. 65 / 2017
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
a) vstup mesta Ţiar nad Hronom ako člena do občianskeho zdruţenia:
Názov: Smart Cities klub, IČO: 42174775
Právna forma: občianske zdruţenie
Sídlo: Palisády 691/1, 811 01 Bratislava - Staré Mesto, SR
Registrácia: Register občianskych zdruţení, vedený Ministerstvom vnútra SR, Sekcia verejnej
správy,
registračné číslo: VVS/1-900/90-34852
(ďalej ako „občianske zdruţenie Smart Cities klub“)
b) uhradenie členského príspevku mesta Ţiar nad Hronom občianskemu zdruţeniu Smart Cities
klub z rozpočtu mesta Ţiar nad Hronom, a to vo výške 1 500,- Eur pre rok 2017.
Pred hlasovaním sa prezentovalo 17 poslancov:
Ing. Mária Biesová
Bc. Soňa Lukyová
Mgr. Monika Baláţová
PaedDr. Veronika Baláţová

Ing. Stella Víťazková
MUDr. Ladislav Kukolík
Ing. Emil Vozár
Mgr. Gabriela Hajdóniová

Ing. Branislav Šťastný
Mgr. Anna Líšková
Ing. Peter Dubeň
Stela Šeševičková

Mgr. Norbert Nagy
Ing. Dušan Bosák
Ing. Rastislav Uhrovič
Peter Sládeček

JUDr. Milan Gocník

Ing. Branislav Šťastný
Mgr. Anna Líšková
Ing. Peter Dubeň
Stela Šeševičková

Mgr. Norbert Nagy
Ing. Dušan Bosák
Ing. Rastislav Uhrovič
Peter Sládeček

JUDr. Milan Gocník

Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 17
za – 17
Ing. Mária Biesová
Bc. Soňa Lukyová
Mgr. Monika Baláţová
PaedDr. Veronika Baláţová

Ing. Stella Víťazková
MUDr. Ladislav Kukolík
Ing. Emil Vozár
Mgr. Gabriela Hajdóniová

proti – 0
zdrţal sa – 0
nehlasoval – 0

Uznesenie bolo prijaté

k bodu 5) Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta ZH
Predkladá – písomne: Ing. Miroslava Paulíková, referent Odboru ekonomiky a financovania
Vypracovala: Ing. Miroslava Paulíková, referent Odboru ekonomiky a financovania
_________________________________________________________________________________________________________
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K písomnému materiálu podala doplňujúcu informáciu Ing. Miroslava Paulíková. Vzhľadom
k šiestim novelizáciám pôvodného VZN č. 3/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
Ţiar nad Hronom a v súvislosti s platnou legislatívou vznikla potreba vytvorenia úplne nových zásad
hospodárenia. Predloţený je nový návrh VZN, ktorým sa ruší pôvodné VZN č. 3/2011 a zároveň návrh
nových zásad. Zásady prešli podrobným pripomienkovacím konaním normotvornej komisie a tieţ boli
predloţené na pripomienkovanie pred rokovaním MsZ. V predloţenom materiáli sú uţ zapracované
pripomienky – a to zvýšenie limitu na 17 000 eur v článku 8 bod 1t a článku 19 bod 2a.
Predsedajúci MUDr. Ladislav Kukolík otvoril k bodu rozpravu.
Ing. Mária Biesová – materiál prešiel aj rokovaním ekonomickej komisie, komisia odporúča materiál
schváliť
Zo strany prítomných poslancov neodznela k bodu uţ ţiadna pripomienka. Poslanci MsZ následne
hlasovali za uznesenie podľa predloţeného návrhu návrhovej komisie.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom
č. 66 / 2017
Mestské zastupiteľstvo
a/ schvaľuje
Všeobecné záväzné nariadenie, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2011 Zásady
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Ţiar nad Hronom v znení neskorších nariadení.
b/ schvaľuje
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Ţiar nad Hronom.
Pred hlasovaním sa prezentovalo 17 poslancov:
Ing. Mária Biesová
Bc. Soňa Lukyová
Mgr. Monika Baláţová
PaedDr. Veronika Baláţová

Ing. Stella Víťazková
MUDr. Ladislav Kukolík
Ing. Emil Vozár
Mgr. Gabriela Hajdóniová

Ing. Branislav Šťastný
Mgr. Anna Líšková
Ing. Peter Dubeň
Stela Šeševičková

Mgr. Norbert Nagy
Ing. Dušan Bosák
Ing. Rastislav Uhrovič
Peter Sládeček

JUDr. Milan Gocník

Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 17
za – 17
Ing. Mária Biesová
Bc. Soňa Lukyová
Mgr. Monika Baláţová
PaedDr. Veronika Baláţová

Ing. Stella Víťazková
MUDr. Ladislav Kukolík
Ing. Emil Vozár
Mgr. Gabriela Hajdóniová

Ing. Branislav Šťastný
Mgr. Anna Líšková
Ing. Peter Dubeň
Stela Šeševičková

Mgr. Norbert Nagy
Ing. Dušan Bosák
Ing. Rastislav Uhrovič
Peter Sládeček

JUDr. Milan Gocník

proti – 0
zdrţal sa – 0
nehlasoval – 0

Uznesenie bolo prijaté

k bodu 6) Informácia o poskytnutej soc. pomoci a soc. sluţbách pre občanov mesta ZH v roku
2016
Predkladá – písomne: Ing. Monika Minárová, Odbor starostlivosti o obyvateľa
Vypracoval: kolektív Odboru starostlivosti o obyvateľa
_________________________________________________________________________________________________________

S úvodným komentárom vystúpila Ing. Monika Minárová. Odbor starostlivosti o obyvateľa sa
snaţil v informácii v krátkej a výstiţnej forme formou štatistických údajov predloţiť čísla, koľko občanov
prejavilo o akú sluţbu záujem a čo im bolo poskytnuté. V niektorých častiach po jednotlivých sekciách,
referátoch, oddeleniach je porovnanie vývoja situácie s predchádzajúcimi rokmi. V ďalšom spomenula:
- evidencia obyvateľstva = vývoj obyvateľstva má od r. 2013 klesajúcu tendenciu (v rozpätí 4 rokov klesol
počet obyvateľov o 319)
- osvedčovanie fotokópii listín a podpisov = nárast agendy (legislatíva, ktorá ukladá samospráve viesť
určité agendy má vzrastajúci trend, t.j. aj agendy v tejto oblasti pribúda)

Zápisnica zo zasadnutia MsZ v Žiari nad Hronom
konaného dňa 26.6.2017

Strana 6 z 26

- referát sociálnych sluţieb = vydávanie rozhodnutí pre občanov odkázaných na sociálnu sluţbu má
taktieţ vzrastajúcu tendenciu, t.j. mesto musí zvládnuť nárast počtu vydávaných rozhodnutí pre občanov,
ktorí spĺňajú zákonné podmienky pre poskytovanie sociálnej sluţby
- sociálne projekty = pri projekte terénna sociálna práca bolo mestu riadiacim orgánom odsúhlasené
navýšenie počtu pracovníkov do pôvodného stavu, t.j. na 4 pracovníkov. V priebehu mesiaca júl bude
vyhlásené výberové konanie na 2 pracovné pozície. Pozornosť tieţ upriamila na príspevok kolegýň
z projektu terénna sociálna práca, ktoré dodali informácie o svojej činnosti počas roku trvania projektu - 2
pracovníčky musia vykonávať intervencie voči klientom, čo predstavuje na toto časové obdobie 2 840
intervencií (priamy kontakt s ľuďmi). Komunitné centrum - tým, ţe mesto získalo dotáciu na vybudovanie
komunitného centra v osade, 3 pracovníci (ktorí vstúpili do projektu cez mesto) musia zastávať 2
pracovné miesta, čo znamená pre nich väčšie vyťaţenie a aj viac povinností (zabezpečujú činnosť uţ nie
len v sídle komunitného centra ale aj v teréne – v osade).
- sociálno-právna ochrana = do pozornosti dala výkon osobitného príjemcu, čo je inštitút, ktorý prináleţí
kaţdej samospráve. Spočíva v tom, ţe ak rodič zanedbá výchovu dieťaťa, úrad práce pozastaví štátnu
dávku a presúva ju na samosprávu, kde musí zodpovedný pracovník dávku príjemcovi vyplatiť. Nie však
naraz ani v hotovosti, ale ide o asistenciu, čo znamená dohľad v teréne na to, aby bola dávka pouţitá na
daný účel.
Predsedajúci MUDr. Ladislav Kukolík otvoril k bodu rozpravu.
Bc. Soňa Lukyová – sociálna komisia materiál prerokovala, nemala k materiálu ţiadne pripomienky,
odbor starostlivosti o obyvateľa pracuje v meste veľmi kvalitne
Ing. Mária Biesová – pochvala odboru za činnosť, opýtala sa, či počet opatrovateliek 12 je postačujúci na
počet ţiadostí o poskytovanie opatrovateľskej sluţby
PaedDr. Veronika Baláţová:
- k tabuľke s počtom umiestnených detí v detskom domove – štatistika je od r. 1992 aţ r. 2016, pričom
v období rokov 2002 – 2016 (hlavne 2016) je pomerne veľký nárast detí umiestnených do detského
domova. Zaujímala sa, do akej miery zlyhali rodiny, ţe museli byť deti vzaté do detského domova,
- odbor pod vedením Ing. Minárovej urobil kus práce, za čo patrí veľká vďaka všetkým jeho
zamestnancom.
Mgr. Monika Baláţová:
- pochvala odboru, dobrá spolupráca aj so školami
- výkon osobitného príjemcu – aj napriek tomu, ţe je táto práca pre odbor navyše je to zásluţná práca,
pretoţe v niektorých rodinách to nefunguje tak ako má a tým, ţe mesto vykonáva dohľad nad vyplácaním
dávok sú pouţité na účel, na ktorý sú určené (deťom)
Reakcia: Ing. Monika Minárová, Bc. Mária Šimegová.
Zo strany prítomných poslancov neodznela k bodu uţ ţiadna pripomienka. Poslanci MsZ následne
hlasovali za uznesenie podľa predloţeného návrhu návrhovej komisie.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom
č. 67 / 2017
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
„Informáciu o sociálnej pomoci a sociálnych sluţbách pre občanov mesta Ţiar nad Hronom v roku 2016“.
Pred hlasovaním sa prezentovalo 17 poslancov:
Ing. Mária Biesová
Bc. Soňa Lukyová
Mgr. Monika Baláţová
PaedDr. Veronika Baláţová

Ing. Stella Víťazková
MUDr. Ladislav Kukolík
Ing. Emil Vozár
Mgr. Gabriela Hajdóniová

Ing. Branislav Šťastný
Mgr. Anna Líšková
Ing. Peter Dubeň
Stela Šeševičková

Mgr. Norbert Nagy
Ing. Dušan Bosák
Ing. Rastislav Uhrovič
Peter Sládeček

JUDr. Milan Gocník

Ing. Branislav Šťastný
Mgr. Anna Líšková
Ing. Peter Dubeň

Mgr. Norbert Nagy
Ing. Dušan Bosák
Ing. Rastislav Uhrovič

JUDr. Milan Gocník

Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 17
za – 17
Ing. Mária Biesová
Bc. Soňa Lukyová
Mgr. Monika Baláţová

Ing. Stella Víťazková
MUDr. Ladislav Kukolík
Ing. Emil Vozár
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PaedDr. Veronika Baláţová

Mgr. Gabriela Hajdóniová

Stela Šeševičková

Peter Sládeček

proti – 0
zdrţal sa – 0
nehlasoval – 0

Uznesenie bolo prijaté

k bodu 7) Schválenie zámeru projektu „Miestna občianska poriadková sluţba v Ţiari nad Hronom“
Predkladá – písomne: Mgr. Silvia Grúberová, projektový manaţér
Vypracovali: Mgr. Silvia Grúberová, projektový manaţér
Ing. Monika Kráľová, sociálne projekty
_________________________________________________________________________________________________________

Materiál predloţil Ing. Pavel Muţík. Predloţený zámer reaguje na výzvu pre poskytnutie
príspevku na podporu komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej sluţby v obciach s
prítomnosťou MRK. Takýto projekt mesto uţ realizovalo v r. 2014 so 6 zamestnancami. V tomto projekte
je uvaţované s 8 zamestnancami. Celkové náklady predstavujú sumu 201 544,64 eur, pričom výška
spolufinancovania je 10 077,23 eur. Rozpočet je zameraný najmä na mzdové náklady a ostatné náklady
uvedené v materiáli. Projekt bol podaný 12.6.2017, uznesenie sa schvaľuje dodatočne, nakoľko výzva
vyšla 24.5.2017 a nebol priestor na jeho schválenie. Tento postup má mesto odobrené riadiacim
orgánom.
MUDr. Ladislav Kukolík doplnil, ţe ide o projekt v trvaní 36 mesiacov a dúfa, ţe na jeseň budú
vypísané výberové konania, pričom predpokladom je čistý register trestov. Následne otvoril k bodu
rozpravu.
Ing. Peter Dubeň – tieto hliadky budú hliadkovať po celom meste alebo len v inkriminovaných oblastiach?
Mgr. Monika Baláţová – občianske hliadky budú prechádzať nejakými školeniami resp. kurzami obrany?
Ako budú prebiehať výberové konania?
Peter Sládeček – uchádzači budú preferovaní z rómskej komunity alebo celého Ţiaru?
Reakcia: Ing. Pavel Muţík, Ing. Róbert Šiška.
Zo strany prítomných poslancov neodznela k bodu uţ ţiadna pripomienka. Poslanci MsZ následne
hlasovali za uznesenie podľa predloţeného návrhu návrhovej komisie.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom
č. 68 / 2017
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
 predloţenie ŢoNFP za účelom realizácie projektu „Miestna občianska poriadková služby v Žiari nad
Hronom, realizovaného v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na
„podporu komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou
MRK“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta Ţiar nad Hronom a platným
programom rozvoja mesta Ţiar nad Hronom;
 zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
 zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške
10.077,23 EUR (ako rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s
podmienkami poskytnutia pomoci);
 zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.
Pred hlasovaním sa prezentovalo 17 poslancov:
Ing. Mária Biesová
Bc. Soňa Lukyová
Mgr. Monika Baláţová
PaedDr. Veronika Baláţová

Ing. Stella Víťazková
MUDr. Ladislav Kukolík
Ing. Emil Vozár
Mgr. Gabriela Hajdóniová
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Mgr. Norbert Nagy
Ing. Dušan Bosák
Ing. Rastislav Uhrovič
Peter Sládeček

JUDr. Milan Gocník
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Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 17
za – 17
Ing. Mária Biesová
Bc. Soňa Lukyová
Mgr. Monika Baláţová
PaedDr. Veronika Baláţová

Ing. Stella Víťazková
MUDr. Ladislav Kukolík
Ing. Emil Vozár
Mgr. Gabriela Hajdóniová

Ing. Branislav Šťastný
Mgr. Anna Líšková
Ing. Peter Dubeň
Stela Šeševičková

Mgr. Norbert Nagy
Ing. Dušan Bosák
Ing. Rastislav Uhrovič
Peter Sládeček

JUDr. Milan Gocník

proti – 0
zdrţal sa – 0
nehlasoval – 0

Uznesenie bolo prijaté

k bodu 8) Zapojenie mesta do projektu Vybudovanie stojísk na umiestnenie zberných nádob pre
MRK
Predkladá – písomne: Ing. Pavel Muţík, projektový manaţér
Vypracoval: Ing. Pavel Muţík, projektový manaţér
_________________________________________________________________________________________________________

Úvodné slovo mal Ing. Pavel Muţík. Zámer vychádza z výzvy na predkladanie ţiadostí
o nenávratný finančný príspevok na vybudovanie resp. dobudovanie systému triedeného odpadu
a odvozu komunálneho odpadu. Minulý rok sa v časti Kortína realizoval projekt za účelom likvidácie
čiernych skládok. Aby sa tvorbe čiernych skládok predchádzalo, s OŢP boli vytypované 3 lokality na
zriadenie stojísk na komunálny odpad. Stojiská budú pozostávať zo spevnenej plochy, oplotenia, budú
3
vybavené 1 ks veľkokapacitného kontajnera s objemom 7m a 3 ks 1100 l kontajnerov. Priestor stojísk
bude monitorovaný kamerovým systémom. Celkové náklady predstavujú sumu 31 000 eur, pričom výška
spolufinancovania je 1 550 eur.
Predsedajúci MUDr. Ladislav Kukolík otvoril k bodu rozpravu.
Bc. Soňa Lukyová, Ing. Rastislav Uhrovič – ktorá je lokalita ţarnovičania?
Mgr. Monika Baláţová – budú obyvatelia Kortíny platiť za sluţby spojené s vývozom odpadu?
Ing. Rastislav Uhrovič - uţ sa toto územie zastabilizovalo čo sa týka prísunu obyvateľov alebo sa stále
rozširuje?
Reakcia: Ing. Pavel Muţík, Ing. Juraj Miškovič, MUDr. Ladislav Kukolík.
Zo strany prítomných poslancov neodznela k bodu uţ ţiadna pripomienka. Poslanci MsZ následne
hlasovali za uznesenie podľa predloţeného návrhu návrhovej komisie.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom
č. 69/ 2017
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
 s predloţením ŢoNFP za účelom realizácie projektu „Vybudovanie stojísk na umiestnenie zberných
nádob pre MRK v Žiari nad Hronom“, realizovaného v rámci Výzvy na predkladanie ţiadostí o
nenávratný finančný príspevok na vybudovanie resp. dobudovanie systému triedeného zberu
a odvozu komunálneho odpadu, kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2017-1. Ciele projektu sú v súlade s
platným programom rozvoja mesta Ţiar nad Hronom a platným územným plánom mesta Ţiar nad
Hronom,
 so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu vo výške 1.550 EUR, čo predstavuje 5%
z celkových oprávnených výdavkov,
 so zabezpečením financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.
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Pred hlasovaním sa prezentovalo 17 poslancov:
Ing. Mária Biesová
Bc. Soňa Lukyová
Mgr. Monika Baláţová
PaedDr. Veronika Baláţová

Ing. Stella Víťazková
MUDr. Ladislav Kukolík
Ing. Emil Vozár
Mgr. Gabriela Hajdóniová

Ing. Branislav Šťastný
Mgr. Anna Líšková
Ing. Peter Dubeň
Stela Šeševičková

Mgr. Norbert Nagy
Ing. Dušan Bosák
Ing. Rastislav Uhrovič
Peter Sládeček

JUDr. Milan Gocník

Ing. Branislav Šťastný
Mgr. Anna Líšková
Ing. Peter Dubeň
Stela Šeševičková

Mgr. Norbert Nagy
Ing. Dušan Bosák
Ing. Rastislav Uhrovič
Peter Sládeček

JUDr. Milan Gocník

Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 17
za – 17
Ing. Mária Biesová
Bc. Soňa Lukyová
Mgr. Monika Baláţová
PaedDr. Veronika Baláţová

Ing. Stella Víťazková
MUDr. Ladislav Kukolík
Ing. Emil Vozár
Mgr. Gabriela Hajdóniová

proti – 0
zdrţal sa – 0
nehlasoval – 0

Uznesenie bolo prijaté

k bodu 9) Správa o činnosti MŠK Ţiar nad Hronom spol. s r.o., za rok 2015
Predkladá – písomne:
Vypracoval:
_________________________________________________________________________________________________________

Materiál predloţil Ján Ţiak, konateľ spoločnosti MŠK ZH spol. s r.o. O predloţenie bol poţiadaný
primátorom mesta. Správa mala byť prerokovaná uţ v mesiaci september 2016, nakoľko sa však bývalý
konateľ nezúčastňoval zasadnutí, bola niekoľkokrát prekladaná. Materiál vypracovala vtedajšia ekonómka
spoločnosti Ing. Drienková. Zahŕňa tabuľkové aj grafické znázornenie nákladov a výnosov spoločnosti,
poslanie klubu, správy jednotlivých klubov MŠK za rok 2015 ako aj účtovnú závierku. Rok 2015
a začiatok roku 2016 priniesol pre spoločnosť niekoľko skutočností. Ako je známe, kontrolou v mesiaci
február 2016 sa zistilo, ţe v pokladni MŠK chýba 23 320 eur a následne pri konsolidácii rozpočtu
s mestom Ţiar nad Hronom bolo zistené, ţe finančné prostriedky vo výške 3 000 eur vyplývajúce zo
zmluvy podpísanej medzi mestom a MŠK sa taktieţ nezaprezentovali v ekonomickej časti MŠK. Celková
chýbajúca výška tak činí 26 320 eur. Proces vyšetrovania stále prebieha, záleţitosť nie je ukončená.
Bývalý konateľ sa v mesiaci marec 2016 vzdal konateľstva a konateľom MŠK sa stala opäť jeho osoba.
Vyjadril sa však, ţe keby ho v tejto súvislosti neoslovil primátor mesta, ponuku na túto funkciu určite
vzhľadom na to, čo sa v klube za posledné roky dialo neprijal. Poďakoval hlavným partnerom, ktorí
prispievajú do klubu – Mesto ZH, Slovalco, Nemak Slovakia, Veolia ale aj menším sponzorom, ktorých si
zháňajú samotné kluby. Spoločnosť za rok 2015 mala výnosy vo výške 228 827,77 eur, náklady vo výške
219 794,74 eur a hospodársky výsledok po zdanení činil 5 295,96 eur.
MUDr. Ladislav Kukolík skonštatoval, ţe obdobie keď v spoločnosti nastal problém bolo pre samotnú
spoločnosť, primátora ako aj všetkých poslancov mimoriadne nepríjemné. Boli obavy o reakcie a ďalšiu
dôveryhodnosť sponzorov klubu. Je rád, ţe primátor hneď podnikol kroky s podaním trestného
oznámenia, ţe rokovania primátora so sponzormi priniesli úspech v tom, ţe ich dôveryhodnosť ostala
a tieţ je rád tomu, ţe funkciu konateľa opäť zastáva p. Ţiak. Následne otvoril k bodu rozpravu.
Mgr. Norbert Nagy – ako predseda komisie športu poţiadal primátora, aby bola táto správa uţ
prerokovaná, aj keď sa rezignovaný konateľ MŠK dlhšie nezúčastňuje zasadnutí. Je rád, ţe súčasný
konateľ túto správu predloţil. Pozitívom v nej je podľa neho skutočnosť, ţe odráţa niekoľkoročné snahy
sponzorov, športovcov, športových funkcionárov alebo aj športovej komisie trošku šport v meste
stransparentniť. Ako je vidieť kluby hospodárili veľmi zodpovedne, nevytvorili stratu, MŠK skončil so
ziskom. Taktieţ výber klubových príspevkov sa za posledné 4 roky zdvojnásobil, čo je ďalším pozitívom.
Poţiadal konateľa, aby po ukončení vyšetrovania informoval poslancov o jeho záveroch, tak ako je to
uvedené aj v správe. Správu poţiadal vziať na vedomie, nakoľko sa dnes nerieši to čo je predmetom
vyšetrovania, ale sa rieši činnosť klubu za rok 2015 a tá dopadla veľmi dobre. Verí, ţe športový bum
v organizovaní športových súťaţí bude naďalej v meste pokračovať a na túto nepríjemnú vec sa
zabudne.
Ing. Rastislav Uhrovič – vzatím správy na vedomie dôjde k jej akceptácii. Čo vyplýva poslancom z toho,
keby ju dnes na vedomie nevezmú, bude sa stále presúvať?
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JUDr. Milan Gocník – ak by nebola vzatá na vedomie, uţ sa späť na rokovanie zastupiteľstva nevráti. Čo
sa týka prílohy č. 3 - účtovná závierka, tak ako je predloţená nemá ţiadnu výpovednú hodnotu.
Reakcia: Mgr. Norbert Nagy, Ján Ţiak, MUDr. Ladislav Kukolík.
Zo strany prítomných poslancov neodznela k bodu uţ ţiadna pripomienka. Poslanci MsZ následne
hlasovali za uznesenie podľa predloţeného návrhu návrhovej komisie.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom
č. 70 / 2017
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu o hospodárení a činnosti Mestského športového klubu Ţiar nad Hronom, spoločnosť s r.o. za rok
2015.
Pred hlasovaním sa prezentovalo 17 poslancov:
Ing. Mária Biesová
Bc. Soňa Lukyová
Mgr. Monika Baláţová
PaedDr. Veronika Baláţová

Ing. Stella Víťazková
MUDr. Ladislav Kukolík
Ing. Emil Vozár
Mgr. Gabriela Hajdóniová

Ing. Branislav Šťastný
Mgr. Anna Líšková
Ing. Peter Dubeň
Stela Šeševičková

Mgr. Norbert Nagy
Ing. Dušan Bosák
Ing. Rastislav Uhrovič
Peter Sládeček

Ing. Branislav Šťastný
Mgr. Anna Líšková
Peter Sládeček
Ing. Rastislav Uhrovič

Mgr. Norbert Nagy
Ing. Dušan Bosák

JUDr. Milan Gocník

Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 17
za – 14
Ing. Mária Biesová
Bc. Soňa Lukyová
Mgr. Monika Baláţová
PaedDr. Veronika Baláţová

Ing. Stella Víťazková
MUDr. Ladislav Kukolík
Ing. Emil Vozár
Mgr. Gabriela Hajdóniová

proti – 0
zdrţal sa – 3
JUDr. Milan Gocník

Ing. Peter Dubeň

Stela Šeševičková

nehlasoval – 0

Uznesenie bolo prijaté

bodu 10) Správa o činnosti FK Pohronie Ţiar nad Hronom Dolná Ţdaňa, s.r.o., za rok 2016
Predkladá – písomne: Mgr. Rastislav Štanga, športový riaditeľ mládeţe a juniorov
Vypracoval: Mgr. Rastislav Štanga, športový riaditeľ mládeţe a juniorov
_________________________________________________________________________________________________________

S úvodným slovom vystúpil Mgr. Rastislav Štanga. V predloţenej správe je uvedené, ako klub za
rok 2016 dopadol tabuľkovo, zloţenie správnej rady, menný zoznam trénerov jednotlivých kategórií a
jednotlivých reprezentantov, finančný plán mládeţe a muţov a tieţ je znázornená organizačná štruktúra
klubu.
Predsedajúci MUDr. Ladislav Kukolík otvoril k bodu rozpravu.
Mgr. Norbert Nagy:
- komisia športu a mládeţe správu prerokovala, na jej výzvu bola zo strany predkladateľa upresnená,
odporúča ju vziať na vedomie,
- vzhľadom na to, ţe kluby s kolektívnymi športami chystajú upresnenie koncepcie práce s mládeţou
a muţmi, poţiadal predkladateľa o informáciu, ako bude vyzerať činnosť muţov a mládeţe futbalového
klubu po otvorení futbalového štadióna.
Ing. Emil Vozár:
- správa je dobrá, podľa neho sú však zbytočne uvádzané súpisky, zaujímavejšie sú mená
reprezentantov aby sa vedelo aké sú nové futbalové nádeje,
- dorast vypadol z I. ligy, nebude to mať nejaký vplyv na kategórie pod ním?
Reakcia: Mgr. Rastislav Štanga.
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Zo strany prítomných poslancov neodznela k bodu uţ ţiadna pripomienka. Poslanci MsZ následne
hlasovali za uznesenie podľa predloţeného návrhu návrhovej komisie.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom
č. 71 / 2017
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu o činnosti FK Pohronie Ţiar nad Hronom, Dolná Ţdaňa, s.r.o., za rok 2016.
Pred hlasovaním sa prezentovalo 17 poslancov:
Ing. Mária Biesová
Bc. Soňa Lukyová
Mgr. Monika Baláţová
PaedDr. Veronika Baláţová

Ing. Stella Víťazková
MUDr. Ladislav Kukolík
Ing. Emil Vozár
Mgr. Gabriela Hajdóniová

Ing. Branislav Šťastný
Mgr. Anna Líšková
Ing. Peter Dubeň
Stela Šeševičková

Mgr. Norbert Nagy
Ing. Dušan Bosák
Ing. Rastislav Uhrovič
Peter Sládeček

JUDr. Milan Gocník

Ing. Branislav Šťastný
Mgr. Anna Líšková
Ing. Peter Dubeň
Stela Šeševičková

Mgr. Norbert Nagy
Ing. Dušan Bosák
Ing. Rastislav Uhrovič
Peter Sládeček

JUDr. Milan Gocník

Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 17
za – 17
Ing. Mária Biesová
Bc. Soňa Lukyová
Mgr. Monika Baláţová
PaedDr. Veronika Baláţová

Ing. Stella Víťazková
MUDr. Ladislav Kukolík
Ing. Emil Vozár
Mgr. Gabriela Hajdóniová

proti – 0
zdrţal sa – 0
nehlasoval – 0

Uznesenie bolo prijaté

k bodu 11) Odsúhlasenie zámeru v rámci Zmien a doplnkov č. 6 územného plánu mesta
Predkladá – písomne: Ing. Blaţena Kollárová, referent OŢPaI, oddelenie územného plánovania
Vypracovala: Ing. Blaţena Kollárová, referent OŢPaI, oddelenie územného plánovania
_________________________________________________________________________________________________________

Úvodnú informáciu podala Ing. Blaţena Kollárová. V marci 2017 bol ukončený proces
obstarávania zmien a doplnkov č. 5 územného plánu (ÚP) mesta Ţiar nad Hronom a v súčasnom období
sa pripravuje začatie obstarávania zmien a doplnkov č. 6 ÚP. Jednou z ďalších nových ţiadostí je ţiadosť
o riešenie zmeny funkčného vyuţitia plochy na pozemku CKN parcela č. 463/97 v k.ú. Ţiar nad Hronom,
ktorý sa nachádza v zastavanom území na Ul. A. Kmeťa medzi objektom cirkevnej školy
a novovybudovaným obchodom Billa. Súčasné funkčné vyuţitie týchto plôch je zmiešané územie
bytových domov a občianskej vybavenosti. Zámerom vlastníka pozemku je umiestniť na časti tohto
pozemku autoumyváreň. Za účelom zosúladenia navrhovaného zámeru s ÚPD je potrebné schváliť
zmenu funkčného vyuţitia dotknutých plôch na plochy dopravy a dopravných zariadení. K materiálu sú
doplnené aj prílohy. Aktuálne bolo doloţené aj súhlasné vyjadrenie vlastníka susediacich pozemkov,
ktorým je rímskokatolícka cirkev. Ţiadosť o zmenu ÚP bola predloţená aj komisii pre ŢP, OH a dopravu
ako aj poslancom MsZ, pričom na základe ich poţiadaviek bol ţiadateľ vyzvaný na jej doplnenie.
Doplnená ţiadosť je predloţená na schválenie MsZ.
Predsedajúci MUDr. Ladislav Kukolík otvoril k bodu rozpravu.
Ing. Peter Dubeň:
- boli oslovení aj vlastníci domov a bytov v okolí, máme ich vyjadrenia?
- nesúhlasí so zmenou ÚP pre tento zámer z dôvodu, ţe autoumyváriek je v blízkom okolí mesta podľa
jeho názoru dosť na to, aby si majitelia áut svoje autá mohli kdekoľvek umyť a oriadiť
Mgr. Gabriela Hajdoniová – podporuje názor Ing. Dubeňa. Obyvatelia dotknutej zóny nič o tomto zámere
nevedia, nevedia sa k nemu vyjadriť, očakáva verejnú diskusiu k tejto téme. Úlohou poslancov je
zabezpečiť, aby mali ľudia zdravý spôsob ţivota a dobré ţivotné podmienky. Podľa jej názoru bude
dopravná situácia v tejto časti aj z dôvodu otvorenia Billy neúnosná. ÚP mesta tvorili odborníci,
podnikatelia by nemali mať kvôli takýmto prevádzkam ktoré nepatria do intravilánu mesta vplyv na jeho
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zmenu. V časti mesta oproti General trucking sa ide podľa jej informácií budovať nová čerpacia stanica
s umyvárkou, takţe táto sluţba obyvateľom mesta chýbať nebude.
Ing. Peter Dubeň – faktická poznámka – bol aj proti umiestneniu umyvárky na Ul. Dr. Janského, jeho
dnešný nesúhlas nie je účelový.
Peter Sládeček – nesúhlasí s názorom kolegov, stretol sa s p. Szederom osobne, ide o uzavretú
umývaciu linku s technológiou moderného charakteru a s vybudovaním aj oddychovej zóny.
Mgr. Norbert Nagy – vadí mu, ţe v meste neplatí rovnosť šancí pre podnikateľov a ani pre občanov
mesta. Keď sa robila bezdotyková autoumyváreň na Ul. Dr. Janského, bolo to všetko v tichosti a bez
problémov s tým, ţe ide o občiansku vybavenosť. Dnes sa rieši rovnaký zámer, pričom však podnikateľ
naráţa na problémy. Návrh podporí uţ len z dôvodu, ţe umiestnenie jednej umyvárne v meste uţ
odsúhlasené bolo.
PaedDr. Veronika Baláţová – umyvárka na Ul. Dr. Janského sa nachádza v lokalite kde je poslankyňou
a stále nesúhlasí s jej vybudovaním, hoci proti podnikateľom či autoumyvárkam nič nemá. Myslí si, ţe
takéto stavby do mesta nepatria. Je potrebné brať do úvahy fakty, čo bude umyvárka spôsobovať. Bude
umiestnená v blízkosti cirkevnej školy a tieţ v blízkosti 2 materských škôl. Nie je známe, ako ovplyvní
dopravnú situáciu Billa, ale dotknutá komunikácia je v súčasnom stave uţ 50 rokov, nerozširovala sa.
Vybudovanie oddychovej zóny či záhradného centra podporuje, s umyvárkou však nesúhlasí.
Ing. Emil Vozár – faktická poznámka – umyvárka na Ul. Dr. Janského nebola schvaľovaná na MsZ ak sa
dobre pamätá, súhlasí s kolegom Mgr. Nagyom.
Mgr. Gabriela Hajdoniová – faktická poznámka – pri umyvárke na Ul. Dr. Janského sa nemusel meniť ÚP
mesta, v tomto prípade sa však musí nakoľko to má charakter dopravných sluţieb a preto by sa mohli
k tejto veci vyjadriť aj odborníci z odboru dopravy na úseku štátnej správy. Opätovne poukázala na
skutočnosť, ţe keďţe ÚP tvorili odborníci, poslanci nemajú také vedomosti aby plán menili bez
podporného stanoviska.
MUDr. Ladislav Kukolík – mestské zastupiteľstvo má legitímnu kompetenciu meniť ÚP a všetci budú
rozhodovať zodpovedne. Poslanci majú prijímať také rozhodnutia, ktoré budú dobré pre mesto aj
obyvateľov. Osobne stále víta a podporuje podnikateľské iniciatívy v našom meste, ktoré majú zlepšiť
kvalitu sluţieb a zamestnanosť. Vníma však aj moţné dopady tejto aktivity. V susedstve je cirkevná
škola, a mimo toho ţe riaditeľka školy ako aj jej majiteľ dali súhlasné stanovisko, pre neho je záruka to, ţe
autoumyváreň bude zabezpečená zvukovou bariérou, aby boli eliminované zvuky. Zastáva názor, ţe
autoumyváreň môţe byť v intraviláne mesta a uvíta prípadné ďalšie takéto sluţby. Je pripravený hľadať
riešenia, ako pomôcť vyriešiť prípadné výhrady k danému zámeru.
Mgr. Gabriela Hajdoniová – faktická poznámka – všetci poslanci dostali mailom od Ing. Barcíka a Soni
Barcíkovej vyjadrenie, ţe ţiadajú o zváţenie daného zámeru, nakoľko sami sú zásadne proti nemu
z dôvodu, ţe im výrazne zníţi kvalitu ich bývania. Bolo by dobré brať do úvahy aj túto skutočnosť.
Peter Sládeček – myslí si, ţe sa porovnáva neporovnateľné. Navrhovaná technológia je úplne iná ako na
umyvárke na Ul. Dr. Janského, a zbytočne sa robí strašiak z niečoho, čo nie je (to sa potom môţu
zakázať aj pekárske obchody, keďţe ich skoro ráno zásobujú a budia tým obyvateľov, prípadne nech sa
zruší MHD...).
Ing. Stella Víťazková – nemyslí si, ţe by tento zámer mal veľmi ohroziť obyvateľov danej časti mesta,
zaujíma ju však, v čom sa bude umyvárka líšiť od umyvárky na Ul. Dr. Janského (mimo stekania vody po
komunikácii).
Ing. Branislav Šťastný – bude to ťaţké rozhodovanie, diskusia je rôznorodá. Pre neho je dôleţitý fakt, ţe
sa v blízkosti nachádza škola, a hluk tam určite bude. Je zástancom toho, aby sa takéto stavby realizovali
v extraviláne mesta. Túto zmenu nepodporí.
Peter Sládeček – rieši sa malý podnikateľ a nik nerieši napríklad to, ţe obyvatelia bytových domov v okolí
prevádzky Billa budú vidieť večné kontajnery, palety alebo odpad. Teraz majú moţnosť mať tam
vybudovanú aspoň nejakú zelenú zónu a aj to sa im chce uprieť
Bc. Soňa Lukyová – ako poslankyňa za tento volebný obvod oslovila časť ľudí, ktorých sa to bytostne
dotýka. Boli aj súhlasné stanoviská avšak väčší počet obyvateľov bol proti zámeru. Návrh nepodporí.
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Ing. Peter Dubeň – akým pomerom hlasov sa musí hlasovať, aby tento návrh na zmenu prešiel?
Mgr. Norbert Nagy – faktická poznámka – nie je zástancom úzkoprsosti, ţe poslanci riešia len svoj obvod,
poslanci by mali byť radi, ţe je v meste záujem podnikateľov rozvíjať infraštruktúru a sú to významné
mestotvorné funkcie, ktoré naše mesto podľa jeho názoru dávajú vyššie nad okolité mestá.
Mgr. Anna Líšková – odznelo veľa subjektívnych názorov poslancov. Rada by podotkla, ţe kaţdý z
poslancov má iný pocit a iné sluchové vybavenie, niekomu hluk vadí viac niekomu menej. Treba však
vziať do úvahy to, ţe technológia išla dopredu, a podnikateľ je ochotný rokovať o protihlukových
opatreniach. Samotní dotknutí vydali súhlasné stanovisko (nie je si však istá, či tajomník biskupského
úradu je oprávnený podpisovať listiny za biskupa) a treba sa na vec pozrieť z pohľadu, ţe v konečnom
dôsledku to nebude pre mesto negatívum.
Ing. Rastislav Uhrovič – priestor, ktorý Billa obnáša bol veľkou zelenou plochou a dnes sa z toho stáva
veľká betónová plocha. Uvítal by, keby do zámeru podnikateľ nejakým spôsobom zakomponoval
vegetáciu a spríjemnenie toho prostredia.
Ing. Dušan Bosák – podporí túto aktivitu
p. Szeder – bliţšie predstavil projekt autoumyvárky - premietnutá bola aj vizualizácia. Ide o jednu
z najmodernejších umývariek v Európe, ţiadna voda sa na chodníky nedostane a ani hluk z umyvárky
nebude vychádzať nakoľko bude za umyvárkou protihluková stena. Ak by aj vychádzal, tak len
minimálny. Ďalej na pozemku plánuje vybudovať zelenú zónu – oddychovú zónu, 10 – 20 parkovacích
miest pre cirkevnú školu a obyvateľov mesta. Na základe odporúčania zohnal za víkend 624 súhlasných
podpisov obyvateľov mesta k predmetnému zámeru. Podľa jeho informácií umyvárka na Ul. Dr. Janského
kapacitne nestačí.
Ing. Rastislav Uhrovič – v materiáli je spomínaná záhradná zóna, ide o oddychovú zónu alebo čo je tým
myslené?
p. Szeder – je to na rozhodnutí poslancov čo by tam chceli mať - či záhradnú či oddychovú zónu. Sám
preferuje oddychovú zónu, kde bude detské ihrisko, šúchale pre deti a hlavne zelená plocha so stromami.
Celý areál (umyvárka, parkovisko ako aj zóna) bude v noci stráţený.
JUDr. Milan Gocník – faktická poznámka – v materiáli sa objavila zmienka o záhradnej zóne, nie je však
pravdou ţe o tom, čo tam bude by mali rozhodnúť poslanci. Zmienka bola uvedená v odpovedi mesta na
územnoplánovaciu informáciu. Z tohto uhľa pohľadu nie je jasné, čo tam chce záujemca umiestniť, sám
záujemca v tom nemá jasno a aţ dnes oznámil, ţe preferuje oddychovú zónu.
Ing. Branislav Šťastný – protihluková stena by mala byť podľa vizualizácie umiestená smerom ku škole.
Z vizualizácie tieţ vidieť, ţe v pomere výšky auta a steny by stena mohla mať tak 5m, je to tak?
p. Szeder – výšku aj šírku steny určia orgány podľa platných noriem a predpisov
2

PaedDr. Veronika Baláţová – faktická poznámka – koľko m pozemku bolo odkúpených?
p. Szeder – 3 200 m

2

Ing. Mária Biesová – faktická poznámka – je moţné takýto typ umyvárky vidieť niekde na Slovenku?
p. Szeder – napríklad v Ţarnovici, kam chodia aj obyvatelia zo Ţiaru. Firma Darner montuje tieto
umyvárky po celom Slovensku. Ide o to taliansky systém výroby, sú stavané po celej Európe.
Ing. Rastislav Uhrovič – ak ţiadateľ vie zaručiť vybudovanie zelenej plochy, návrh podporí, otázne je čo
sa stane keď sa tento prísľub nenaplní.
p. Szeder – jeho zámerom je vybudovať oddychovú zónu, dal poslancom slovo, ţe tam zelená plocha
vybudovaná bude.
Reakcia: Ing. Blaţena Kollárová.
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Zo strany prítomných poslancov neodznela k bodu uţ ţiadna pripomienka. Poslanci MsZ následne
hlasovali za uznesenie podľa predloţeného návrhu návrhovej komisie.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom
č. 72 / 2017
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Odsúhlasenie obstarávania zmeny funkčného vyuţitia plôch na časti pozemku CKN parc. čís. 463/97 v k.
ú. Ţiar nad Hronom zo „zmiešaného územia bytových domov a občianskej vybavenosti“ na „plochy
dopravy a dopravných zariadení“ v rámci Zmien a doplnkov č. 6 územného plánu mesta Ţiar nad
Hronom.
Pred hlasovaním sa prezentovalo 17 poslancov:
Ing. Mária Biesová
Bc. Soňa Lukyová
Mgr. Monika Baláţová
PaedDr. Veronika Baláţová

Ing. Stella Víťazková
MUDr. Ladislav Kukolík
Ing. Emil Vozár
Mgr. Gabriela Hajdóniová

Ing. Branislav Šťastný
Mgr. Anna Líšková
Ing. Peter Dubeň
Stela Šeševičková

Mgr. Norbert Nagy
Ing. Dušan Bosák
Ing. Rastislav Uhrovič
Peter Sládeček

JUDr. Milan Gocník

Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 17
za – 9
Ing. Stella Víťazková
MUDr. Ladislav Kukolík
Ing. Emil Vozár
Peter Sládeček

Ing. Dušan Bosák
Mgr. Anna Líšková
Ing. Rastislav Uhrovič
Stela Šeševičková

Mgr. Norbert Nagy

proti – 5
Ing. Peter Dubeň

Bc. Soňa Lukyová

PaedDr. Veronika Baláţová

Ing. Branislav Šťastný

Mgr. Gabriela Hajdoniová

zdrţal sa – 3
JUDr. Milan Gocník

Mgr. Monika Baláţová

Ing. Mária Biesová

nehlasoval – 0

Uznesenie bolo prijaté

k bodu 12) Interpelácie poslancov
_________________________________________________________________________________________________________

Ing. Stella Víťazková – kedy bude zrealizované prisľúbené vodorovné značenie v časti na Pod vrškoch?
Reakcia: Ing. Juraj Miškovič.
Ing. Vozár – mnoţia sa sťaţnosti na parkovanie vozidiel nad celkovú dĺţku 5m a nad 7,5 t na parkovacích
miestach v meste určených pre osobné motorové vozidlá (jedno vozidlo zaberie 2 parkovacie miesta).
Kaţdý kto podniká v doprave musí mať súčasťou licencie aj zabezpečenie parkoviska mimo územia
mesta Ţiar. Bolo by vhodné do budúcna zváţiť prijatie VZN o parkovaní týchto vozidiel.
PaedDr. Veronika Baláţová:
- poďakovanie v mene občanov z Etapy vedeniu mesta a technickým sluţbám za úpravu chodníka na Ul.
Svitavskej na parkovacie miesta. Dočasne je kvôli výstavbe garáţí vytvorených 30 parkovacích miest,
- poďakovanie prednostovi za promptné riešenie problematiky bezdomovcov sústreďujúcich sa pri
objekte výmenníkovej stanice p. Červenca
- dala do pozornosti, ţe v časti Etapa sa na oddychovej zóne ako aj pred vchodovými dverami bytových
domov vyskytujú kuny
Reakcia: MUDr. Ladislav Kukolík.
k bodu 13) Rôzne, podnety a pripomienky občanov, diskusia
____________________________________________________________________________________
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Ing. Rastislav Uhrovič – poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii cyklistických pretekov
v meste, bolo to super podujatie a tí ktorí fandia cyklistike si to uţívali tak ako on
Reakcia: Ing. Juraj Miškovič.
Ing. Branislav Šťastný – bola aj nejaká pridaná hodnota pre mesto z týchto pretekov? Získalo mesto
okrem reklamy aj niečo iné?
Reakcia: Ing. Juraj Miškovič, MUDr. Ladislav Kukolík.
Ing. Emil Vozár – je nejaký hrubý odhad počtu návštevníkov na pretekoch za 4 dni?
Reakcia: Ing. Juraj Miškovič.
Peter Sládeček – poţiadal vedenie a poslancov o vyjadrenie záujmu prípadne nezáujmu zúčastniť sa
stretnutia ohľadom energetickej koncepcie mesta, na ktoré ich pozval
Reakcia: Ing. Juraj Miškovič, Ing. Peter Dubeň, JUDr. Milan Gocník, MUDr. Ladislav Kukolík.

k bodu 13a-1) Rôzne – majetkovoprávne vzťahy
Predkladá – písomne: Ing. Martin Majerník , vedúci Odboru ekonomiky a financovania
Vypracovala: Mgr. Nikoleta Miadoková, referent Odboru ekonomiky a financovania
_________________________________________________________________________________________________________

- predaj pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa – IESM s.r.o.,Trnava
Predloţil Ing. Juraj Miškovič, prednosta MsÚ. Predsedajúci MUDr. Ladislav Kukolík otvoril k bodu
rozpravu.
Zo strany prítomných neodznela k bodu ţiadna pripomienka. Poslanci MsZ hlasovali za
uznesenie podľa predloţeného návrhu návrhovej komisie.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom
č. 73 / 2017
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, nachádzajúcich
sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom, obec Ţiar nad Hronom, okres Ţiar nad Hronom,
identifikovaných Geometrickým plánom č. 36 636 029-019/2017, vyhotoveným spoločnosťou Geodetické
sluţby, s.r.o., so sídlom SNP 71, 965 01 Ţiar nad Hronom, IČO: 36 636 029, úradne overeným Okresným
úradom Ţiar nad Hronom, katastrálny odbor dňa 21.03.2017 pod č.103/17, a to:
2
 diel č. 1 o výmere 660 m , vytvorený z pôvodnej EKN parcely č. 1/1, vedenej ako zastavaná plocha a
2
nádvorie o celkovej výmere 3 678 m , zapísanej na liste vlastníctva č. 3327, v podiele 1/1, ktorý
2
zároveň vytvára novú CKN parcelu č. 1637/6 – záhrada o výmere 660 m ,
2
 novovytvorená CKN parcela č. 1574/72 – zastavaná plocha o výmere 549 m , odčlenená z pôvodnej
2
CKN parcely č. 1574/1, vedenej ako zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 5 115 m ,
zapísanej na liste vlastníctve č. 1136, v podiele 1/1,
2

za kúpnu cenu: 19,52 €/m ,
ţiadateľovi:
IESM s.r.o.
So sídlom: Herdovo nám. 1, 917 00 Trnava, IČO: 44 241 348
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel Sro, vloţka č. 22152/T
Všeobecná hodnota pozemkov bola stanovená Znaleckým posudkom č. 64/2017, vyhotoveným dňa
2
29.03.2017 znalcom Ing. Ľubicou Marcibálovou, na sumu 19,52 €/m .
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, ţe:
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1. Ţiadateľ na základe poţiadaviek obchodnej spoločnosti TECHNICKÉ SLUŢBY Ţiar nad Hronom,
spol. s r.o. (ako vlastníka a zároveň investora rekonštrukcie futbalového štadióna) na vlastné náklady
vybuduje na predmete kúpy verejne prístupné parkoviská, ktoré budú môcť vyuţívať návštevníci
Green parku a zároveň budú voľne prístupné aj pre návštevníkov parku, kúpaliska a pod.
2. Ţiadateľ vybuduje VIP parkovisko, ktoré bude rezervované na športové podujatia v rámci areálu a
parkovacie státie pre dva autobusy určené pre hostí počas podujatí konaných na futbalovom štadióne.
3. Vybudované plochy na predmete kúpy sa budú môcť zároveň vyuţívať aj na prechod pre
návštevníkov parku a kúpaliska, pričom tieto plochy umoţnia prejazd pre bezpečnostné zloţky,
poţiarne, zdravotné vozidlá, nevyhnutnú techniku a vozidlá na obsluhu a údrţbu areálu futbalového
štadióna a Green parku.
4. Vybudované verejné parkoviská budú dopĺňať zázemie futbalového štadióna a budú priamo
nadväzovať na okolitý navrhovaný stav futbalového štadióna v súlade s prebiehajúcim projektom
„Rekonštrukcia futbalového štadióna“, ktorým sa vytvoria moţnosti pre ďalší rozvoj športu na území
mesta.
5. Počas športových podujatí ţiadateľ sprístupní sociálne zariadenia v objekte súpis. č. 1520 (Green
park) a k dispozícii budú aj obsluţné plochy pre občerstvenie.
Ţiadateľ je povinný zaplatiť kúpnu cenu do 15 dní od účinnosti kúpnej zmluvy.
Zámer predať nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na
úradnej tabuli a na webovom sídle mesta www.ziar.sk od 05.06.2017 do 20.06.2017.
Vo veci predaja nehnuteľného majetku mesta sú splnené všetky zákonné podmienky.
(predaj majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol schválený trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov).
Pozn.: V prípade, ţe zmluva nebude uzatvorená do 26.06.2018 uznesenie stráca platnosť.
Pred hlasovaním sa prezentovalo 16 poslancov:
Ing. Mária Biesová
Bc. Soňa Lukyová
Mgr. Monika Baláţová
PaedDr. Veronika Baláţová

Ing. Stella Víťazková
MUDr. Ladislav Kukolík
Ing. Emil Vozár
Mgr. Gabriela Hajdóniová

Ing. Branislav Šťastný
Mgr. Anna Líšková
Ing. Peter Dubeň
JUDr. Milan Gocník

Mgr. Norbert Nagy
Ing. Dušan Bosák
Ing. Rastislav Uhrovič
Peter Sládeček

Ing. Branislav Šťastný
Mgr. Anna Líšková
Ing. Peter Dubeň
JUDr. Milan Gocník

Mgr. Norbert Nagy
Ing. Dušan Bosák
Ing. Rastislav Uhrovič
Peter Sládeček

Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 16
za – 16
Ing. Mária Biesová
Bc. Soňa Lukyová
Mgr. Monika Baláţová
PaedDr. Veronika Baláţová

Ing. Stella Víťazková
MUDr. Ladislav Kukolík
Ing. Emil Vozár
Mgr. Gabriela Hajdóniová

proti – 0
zdrţal sa – 0
nehlasoval – 0

Uznesenie bolo prijaté

k bodu 13a-2) Rôzne – majetkovoprávne vzťahy
Predkladá – písomne: Ing. Martin Majerník , vedúci Odboru ekonomiky a financovania
Vypracovala: Mgr. Nikoleta Miadoková, referent Odboru ekonomiky a financovania
_________________________________________________________________________________________________________

- zriadenie odplatného a časovo neobmedzeného vecného bremena – Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť, a.s., Banská Bystrica
- zriadenie odplatného a časovo neobmedzeného vecného bremena in rem – BILLA REALITY
SLOVENSKO, spol. s r.o., Bratislava
Predloţil Ing. Juraj Miškovič, prednosta MsÚ. Predsedajúci MUDr. Ladislav Kukolík otvoril k bodu
rozpravu.
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Zo strany prítomných neodznela k bodu ţiadna pripomienka. Poslanci MsZ hlasovali za
uznesenie podľa predloţeného návrhu návrhovej komisie.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom
č. 74 / 2017
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Zriadenie odplatného a časovo neobmedzeného vecného bremena, ktoré zodpovedá právu
umiestnenia verejného vodovodného potrubia a verejného kanalizačného potrubia vrátane ich
ochranného pásma v rámci stavby „Predajňa potravín Billa – Ţiar nad Hronom“, na časti pozemkov
nachádzajúcich sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom, obec Ţiar nad Hronom, okres Ţiar nad
Hronom, vo vlastníctve Povinného z vecného bremena v spoluvlastníckom podiele 1/1, a to:
2
 na EKN parcele č. 9-471/4 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 632 m , zapísanej na
liste vlastníctva č. 3327,
2
 na CKN parcele č. 279/1 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 3 618 m , zapísanej na
liste vlastníctva č. 1136,
2
 na CKN parcele č. 461/1 – ostatné plochy o celkovej výmere 3 945 m , zapísanej na liste vlastníctva
č. 1136,
2
 na CKN parcele č. 461/27 – ostatné plochy o celkovej výmere 2 653 m , zapísanej na liste vlastníctva
č. 1136,
2
 na CKN parcele č. 1924/2 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 587 m , zapísanej na
liste vlastníctva č. 1136,
(ďalej spoločne ako „Zaťaţené pozemky“)
v rozsahu nasledovných dielov:
- diel č. 1 o výmere 119 m2, z pôvodnej EKN parcely č. 9-471/4,
- diel č. 2 o výmere 17 m2, z pôvodnej EKN parcely č. 9-471/4,
- diel č. 3 o výmere 21 m2, z pôvodnej CKN parcely č. 279/1,
- diel č. 4 o výmere 49 m2, z pôvodnej CKN parcely č. 461/1,
- diel č. 5 o výmere 50 m2, z pôvodnej CKN parcely č. 461/1,
- diel č. 6 o výmere 1 m2, z pôvodnej CKN parcely č. 461/27,
- diel č. 15 o výmere 45 m2, z pôvodnej CKN parcely č. 1924/2,
- diel č. 16 o výmere 2 m2, z pôvodnej CKN parcely č. 1924/2,
vymedzených Geometrickým plánom č. 36636029-32/2017 na vyznačenie vecného bremena práva
uloţenia inţinierskych sietí (vodovod, kanalizácia) na pozemkoch p.č. EKN 9-471/4, CKN 279/1, CKN
461/27, CKN 463/40, CKN 463/75, CKN 463/97, CKN 463/119, CKN 1924/2, CKN 461/1, CKN 1924/5,
vyhotoveným spoločnosťou Geodetické sluţby, s.r.o., so sídlom SNP 71, 965 01 Ţiar nad Hronom, IČO:
36 636 029, úradne overeným Okresným úradom Ţiar nad Hronom, katastrálny odbor dňa 06.06.2017
pod č. 213/17 (ďalej ako „Geometrický plán“).
Právu vecného bremena Oprávneného z vecného bremena bude zodpovedať povinnosť Povinného z
vecného bremena:
-

-

strpieť na Zaťažených pozemkoch v rozsahu vyznačenom v Geometrickom pláne umiestnenie
verejného kanalizačného potrubia a verejného vodovodného potrubia, vrátane ich ochranného pásma,
umožniť v nevyhnutnej miere prístup a príjazd na Zaťažené pozemky automobilmi, technikou a pešo
za účelom zabezpečenia výkonu prác spojených s prevádzkou, údržbou, vykonávaním opráv,
odstraňovaním porúch a rekonštrukcií zariadení verejnej kanalizácie a verejného vodovodu na
pozemku umiestnených,
bez súhlasu vlastníka a prevádzkovateľa verejného vodovodu a verejnej kanalizácie nebudovať nad
vodovodným a kanalizačným potrubím a v jeho pásme ochrany v rozsahu vyznačenom v
Geometrickom pláne (1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500mm vrátane
a 2,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500mm) stavby, neumiestňovať
trvalé a dočasné zariadenia, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, nevysádzať trvalé porasty (s
výnimkou trvalého trávneho porastu), neumiestňovať skládky, nevykonávať terénne úpravy,
nevykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k zariadeniam verejného vodovodu a verejnej
kanalizácie, alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, oplotenie a povrchové úpravy realizovať z
ľahko rozoberateľných materiálov.
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Vecné bremeno sa zriaďuje v prospech tretej osoby ako Oprávneného z vecného bremena:
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica,
IČO: 36 056 006, Registrácia: Obchodný register Okresného súdu v Banskej Bystrici, Oddiel Sa,
vloţka číslo 705/S.
Odplata za zriadenie vecného bremena bola stanovená znaleckým posudkom č. 117/2017, vyhotoveným
znalcom v odbore stavebníctvo Ing. Ľubicou Marcibálovou, dňa 09.06.2017, a to jednorazovo na sumu
vo výške 2 717,76 €.
Jednorazovú odplatu za zriadenie vecného bremena bude povinný uhradiť Povinnému z vecného
bremena Investor stavby - spoločnosť BILLA REALITY SLOVENSKO, spol. s r.o., so sídlom Bajkalská
19/A, 821 02 Bratislava, IČO: 35 737 948, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel Sro, vloţka č. 16490/B (ďalej ako „Investor stavby“), a to v lehote do 60 dní odo dňa nadobudnutia
účinnosti zmluvy o zriadení vecného bremena.
Pozn.: V prípade, ţe zmluva nebude uzatvorená do 26.06.2018 uznesenie stráca platnosť.
Pred hlasovaním sa prezentovalo 15 poslancov:
Ing. Mária Biesová
Bc. Soňa Lukyová
Mgr. Monika Baláţová
PaedDr. Veronika Baláţová

Peter Sládeček
MUDr. Ladislav Kukolík
Ing. Emil Vozár
Mgr. Gabriela Hajdóniová

Ing. Branislav Šťastný
Mgr. Anna Líšková
Ing. Peter Dubeň
JUDr. Milan Gocník

Mgr. Norbert Nagy
Ing. Dušan Bosák
Ing. Rastislav Uhrovič

Ing. Branislav Šťastný
Mgr. Anna Líšková
Ing. Peter Dubeň
JUDr. Milan Gocník

Mgr. Norbert Nagy
Ing. Dušan Bosák
Ing. Rastislav Uhrovič

Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 15
za – 15
Ing. Mária Biesová
Bc. Soňa Lukyová
Mgr. Monika Baláţová
PaedDr. Veronika Baláţová

Peter Sládeček
MUDr. Ladislav Kukolík
Ing. Emil Vozár
Mgr. Gabriela Hajdóniová

proti – 0
zdrţal sa – 0
nehlasoval – 0

Uznesenie bolo prijaté
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom
č. 75 / 2017
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Zriadenie odplatného a časovo neobmedzeného vecného bremena in rem (spojené s vlastníctvom
nehnuteľnosti), ktoré v rámci stavby „Predajňa potravín Billa – Ţiar nad Hronom“, zodpovedá:
1. právu umiestnenia elektrickej prípojky NN a telekomunikačnej prípojky vrátane ich ochranného pásma
na časti pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom, obec Ţiar nad Hronom,
okres Ţiar nad Hronom, zapísaného na liste vlastníctva č. 1136, vo vlastníctve Povinného z vecného
bremena v spoluvlastníckom podiele 1/1, a to:
2
 na CKN parcele č. 461/1 – ostatné plochy o celkovej výmere 3 945 m ,
(ďalej ako „Zaťaţený pozemok A“)
v rozsahu nasledovných dielov:
- diel č. 1 o výmere 21 m2, z pôvodnej CKN parcely č. 461/1,
- diel č. 2 o výmere 13 m2, z pôvodnej CKN parcely č. 461/1,
vymedzených Geometrickým plánom č. 36636029-36/2017 na vyznačenie vecného bremena práva
uloţenia inţinierskych sietí (prípojka NN, telekomunikačná prípojka) na pozemku p.č. CKN 461/1 a na
vyznačenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez pozemok p.č. CKN 461/1, vyhotoveným
spoločnosťou Geodetické sluţby, s.r.o., so sídlom SNP 71, 965 01 Ţiar nad Hronom, IČO: 36 636 029,
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úradne overeným Okresným úradom Ţiar nad Hronom, katastrálny odbor dňa 15.06.2017 pod č.
217/17 (ďalej ako „Geometrický plán“)
Právu vecného bremena Oprávneného z vecného bremena bude zodpovedať povinnosť Povinného z
vecného bremena:
- strpieť na Zaťaženom pozemku A v rozsahu vyznačenom v Geometrickom pláne umiestnenie
elektrickej NN prípojky a telekomunikačnej prípojky vrátane ich ochranného pásma,
- umožniť kedykoľvek v nevyhnutnej miere vstup pešo, autom, technickými zariadeniami na
Zaťažený pozemok A za účelom zabezpečenia výkonu prác spojených s údržbou, prevádzkou,
kontrolou, odstraňovaním porúch a havárií, vykonávaním opráv a rekonštrukcie elektrickej NN
prípojky a telekomunikačnej prípojky.
2. právu prechodu peši a prejazdu motorovými vozidlami cez časť pozemku nachádzajúceho sa v
katastrálnom území Ţiar nad Hronom, obec Ţiar nad Hronom, okres Ţiar nad Hronom, zapísaného na
liste vlastníctva č. 1136, vo vlastníctve Povinného z vecného bremena v spoluvlastníckom podiele 1/1,
a to:
2
 na CKN parcele č. 461/1 – ostatné plochy o celkovej výmere 3 945 m ,
(ďalej ako „Zaťaţený pozemok B“)
v rozsahu nasledovného dielu:
2
- diel č. 3 o výmere 116 m , z pôvodnej CKN parcely č. 461/1
vymedzený Geometrickým plánom č. 36636029-36/2017 na vyznačenie vecného bremena práva
uloţenia inţinierskych sietí (prípojka NN, telekomunikačná prípojka) na pozemku p.č. CKN 461/1 a na
vyznačenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez pozemok p.č. CKN 461/1, vyhotoveným
spoločnosťou Geodetické sluţby, s.r.o., so sídlom SNP 71, 965 01 Ţiar nad Hronom, IČO: 36 636 029,
úradne overeným Okresným úradom Ţiar nad Hronom, katastrálny odbor dňa 15.06.2017 pod č.
217/17 (ďalej ako „Geometrický plán“)
Právu vecného bremena Oprávneného z vecného bremena bude zodpovedať povinnosť Povinného z
vecného bremena:
- strpieť na Zaťaženom pozemku B v rozsahu vyznačenom v Geometrickom pláne prechod peši a
prejazd motorovými vozidlami.
Vecné bremeno sa zriaďuje v prospech oprávneného z vecného bremena:
BILLA REALITY SLOVENSKO, spol. s r.o., so sídlom Bajkalská 19/A, 821 02 Bratislava
IČO: 35 737 948, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vloţka
č. 16490/B
Odplata za zriadenie vecného bremena bola stanovená znaleckým posudkom č. 117/2017, vyhotoveným
znalcom v odbore stavebníctvo Ing. Ľubicou Marcibálovou, dňa 09.06.2017, a to jednorazovo na sumu
vo výške 2 108,91 €.
Ţiadateľ je povinný zaplatiť odplatu za zriadenie vecného bremena v celkovej výške 2 108,91 €
(jednorazový poplatok) do 60 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o zriadení vecného bremena.
Pozn.: V prípade, ţe zmluva nebude uzatvorená do 26.06.2018 uznesenie stráca platnosť.
Pred hlasovaním sa prezentovalo 15 poslancov:
Ing. Mária Biesová
Bc. Soňa Lukyová
Mgr. Monika Baláţová
PaedDr. Veronika Baláţová

Peter Sládeček
MUDr. Ladislav Kukolík
Ing. Emil Vozár
Mgr. Gabriela Hajdóniová

Ing. Branislav Šťastný
Mgr. Anna Líšková
Ing. Peter Dubeň
JUDr. Milan Gocník

Mgr. Norbert Nagy
Ing. Dušan Bosák
Ing. Rastislav Uhrovič

Ing. Branislav Šťastný
Mgr. Anna Líšková
Ing. Peter Dubeň
JUDr. Milan Gocník

Mgr. Norbert Nagy
Ing. Dušan Bosák
Ing. Rastislav Uhrovič

Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 15
za – 15
Ing. Mária Biesová
Bc. Soňa Lukyová
Mgr. Monika Baláţová
PaedDr. Veronika Baláţová

Peter Sládeček
MUDr. Ladislav Kukolík
Ing. Emil Vozár
Mgr. Gabriela Hajdóniová

proti – 0
zdrţal sa – 0
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nehlasoval – 0

Uznesenie bolo prijaté

k bodu 13a-3) Rôzne – majetkovoprávne vzťahy
Predkladá – písomne: Ing. Martin Majerník , vedúci Odboru ekonomiky a financovania
Vypracovala: Mgr. Nikoleta Miadoková, referent Odboru ekonomiky a financovania
_________________________________________________________________________________________________________

- odpredaj pozemku pre vlastníkov bytov bytového domu na Ul. Novomeského 520, Ţiar nad Hronom
Predloţil Ing. Juraj Miškovič, prednosta MsÚ. Predsedajúci MUDr. Ladislav Kukolík otvoril k bodu
rozpravu.
Zo strany prítomných neodznela k bodu ţiadna pripomienka. Poslanci MsZ hlasovali za
uznesenie podľa predloţeného návrhu návrhovej komisie.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom
č. 76 / 2017
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Ţiar nad Hronom, zapísaného na liste
vlastníctva č. 1136, a to:
2
 CKN parcely č. 700/30 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 379 m ,
podľa zákona č.182/1993 Z.z. v platnom znení, t.j. odpredaj zastavaného a priľahlého pozemku
vlastníkom bytov v bytovom dome súpisné číslo 520, zapísanom na liste vlastníctva č. 2133 pre
katastrálne územie Ţiar nad Hronom, postavenom na pozemku CKN parcela č. 700/30, na Ul.
Novomeského v Ţiari nad Hronom, a to pre nasledovných vlastníkov bytov v bytovom dome (kupujúcich):
1) Tesák Ján, rod. Tesák, nar. xxxxx, Ul. Novomeského 520/1, 965 01 Ţiar nad Hronom, o veľkosti
2
spoluvlastníckeho podielu 3389/233600 (t.j. 5,50 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 0,55
€,
2) Sekáčová Jana rod. Kamenická, Mgr., nar. xxxxx, Ul. A. Dubčeka 377/39, 965 01 Ţiar nad Hronom,
2
o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 4221/233600 (t.j. 6,84 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu
cenu 34,06 €,
3) Puliš Marek rod. Puliš, nar. xxxxx, Vlastenecké námestie 7, 851 01 Bratislava, o veľkosti
2
spoluvlastníckeho podielu 3571/233600 (t.j. 5,80 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 0,58
€,
4) Mesiariková Renáta rod. Odermarská, nar. xxxxx, Lukavica 54, 966 81 Ţarnovica, o veľkosti
2
spoluvlastníckeho podielu 3419/233600 (t.j. 5,55 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 27,63
€,
5) Dvorský Peter rod. Dvorský, nar. xxxxx a manţ. Mária Dvorská, rod. Gondášová, nar. xxxxx, Ul.
2
Tulská 2238/3, 960 01 Zvolen, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 3389/233600 (t.j. 5,50 m ) do
BSM, za kúpnu cenu 27,38 €,
6) Sloboda Marek rod. Sloboda, nar. xxxxx, Ul. Novomeského 520/1, 965 01 Ţiar nad Hronom,
2
o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 4221/233600 (t.j. 6,84 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu
cenu 0,68 €,
7) Miertuš Vladimír rod. Miertuš, nar. xxxxx, Horná Ves 131, 967 01 Horná Ves, o veľkosti
2
spoluvlastníckeho podielu 3571/233600 (t.j. 5,80 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 28,88
€,
8) Šušlová Monika rod. Šušlová, nar. xxxxx, Prochot 257, 966 04 Prochot, o veľkosti spoluvlastníckeho
2
podielu 3419/233600 (t.j. 5,55 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 27,63 €,
9) Hulinová Jaroslava rod. Lopejská, nar. xxxxx, Ul. Novomeského 520/1, 965 01 Ţiar nad Hronom,
2
o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 4221/233600 (t.j. 6,84 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu
cenu 0,68 €,
10) Slamka Roman, rod. Slamka, nar. xxxxx, Ul. Dr. Jánskeho 447/5, 965 01 Ţiar nad Hronom, o veľkosti
2
spoluvlastníckeho podielu 3571/233600 (t.j. 5,80 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu
28,88 €,
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11) Fantová Mária, rod. Fantová, nar. xxxxx, Ul. Novomeského 520/1, 965 01 Ţiar nad Hronom o veľkosti
2
spoluvlastníckeho podielu 3419/233600 (t.j. 5,55 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 0,55
€,
12) Pripko Tibor rod. Pripko, nar. xxxxx, Ul. Vansovej 535/2, 965 01 Ţiar nad Hronom, o veľkosti
2
spoluvlastníckeho podielu 3389/233600 (t.j. 5,50 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 27,38
€,
13) Sásik Pavol rod. Sásik, nar. xxxxx a manţ. Mária Sásiková rod. Mišurová, nar. xxxxx, Ul.
Novomeského 520/1, 965 01 Ţiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 3389/233600
2
(t.j. 5,50 m ) do BSM, za kúpnu cenu 27,38 €,
14) Hornická Emília rod. Hornická, nar. xxxxx, Ul. Novomeského 520/1, 965 01 Ţiar nad Hronom,
2
o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 4221/233600 (t.j. 6,84 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu
cenu 0,68 €,
15) Šimek Marek rod. Šimek, Ing., nar. xxxxx, Ul. Tajovského 551/30, 965 01 Ţiar nad Hronom, o veľkosti
2
spoluvlastníckeho podielu 3571/233600 (t.j. 5,80 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 0,58
€,
16) Ivanová Anna, rod. Ivanová, nar. xxxxx, Ul. Novomeského 520/1, 965 01 Ţiar nad Hronom, o veľkosti
2
spoluvlastníckeho podielu 3419/233600 (t.j. 5,55 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 0,55
€,
17) Turčok Peter rod. Turčok, nar. xxxxx, Ul. Sovietskej armády 354, 966 01 Hliník nad Hronom,
2
o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 3389/233600 (t.j. 5,50 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu
cenu
27,38 €,
18) Silný Tomáš rod. Silný, nar. xxxxx, Slaská č. 2, 966 22 Slaská, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu
2
4221/233600 (t.j. 6,84 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 0,68 €,
19) Siman Michael rod. Siman, nar. xxxxx, Ul. Haškova 6654/67, 974 11 Banská Bystrica, o veľkosti
2
spoluvlastníckeho podielu 3571/233600 (t.j. 5,80 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 28,88
€,
20) Fašková Valéria rod. Brindţáková, nar. xxxxx, Ul. Novomeského 520/1, 965 01 Ţiar nad Hronom,
2
o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 3419/233600 (t.j. 5,55 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu
cenu 0,55 €,
21) Trvalec Adam rod. Trvalec, nar. xxxxx, Ul. Novomeského 520/1, 965 01 Ţiar nad Hronom, o veľkosti
2
spoluvlastníckeho podielu 3389/233600 (t.j. 5,50 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 27,38
€,
22) Riedl Ľubomír rod. Riedl, nar. xxxxx, Ul. Novomeského 520/1, 965 01 Ţiar nad Hronom, o veľkosti
2
spoluvlastníckeho podielu 4221/233600 (t.j. 6,84 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 34,06
€,
23) Petráš Roman rod. Petráš, nar. xxxxx, Ul. Novomeského 520/1, 965 01 Ţiar nad Hronom, o veľkosti
2
spoluvlastníckeho podielu 3571/233600 (t.j. 5,80 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 0,58
€,
24) Bicková Magdaléna rod. Ondriášová, nar. xxxxx, Ul. SNP 597/145, 965 01 Ţiar nad Hronom,
2
o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 3419/233600 (t.j. 5,50 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu
cenu
27,38 €,
25) Leová Eva rod. Dekýšová, nar. xxxxx, Ul. A. Štefanku 902/5, 965 01 Ţiar nad Hronom, o veľkosti
2
spoluvlastníckeho podielu 3389/233600 (t.j. 5,50 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu
27,38 €,
26) Kubalová Katarína, rod. Kubalová, nar. xxxxx, Ul. Novomeského 520/1, 965 01 Ţiar nad Hronom,
2
o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 4221/233600 (t.j. 6,84 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu
cenu 0,68 €,
27) Schmedler Dana, rod. Kišová, nar. xxxxx, Műhlbach 80/5, Attersee, 4864 Rakúsko, o veľkosti
2
spoluvlastníckeho podielu 3571/233600 (t.j. 5,80 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 0,58
€,
28) Packová Andrea rod. Packová, nar. xxxxx, Ul. Novomeského 520/1, 965 01 Ţiar nad Hronom,
2
o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 3419/233600 (t.j. 5,55 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu
cenu 0,55 €,
29) Kysela Michael rod. Kysela, nar. xxxxx, Ul. Pod Donátom 1375/6, 965 01 Ţiar nad Hronom, o veľkosti
2
spoluvlastníckeho podielu 3389/233600 (t.j. 5,50 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu
27,38 €,
30) Micheleová Monika rod. Chromá, nar. xxxxx, Ul. Novomeského 520/1, 965 01 Ţiar nad Hronom,
2
o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 4221/233600 (t.j. 6,84 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu
cenu
34,06 €,
31) Juriga Jozef, rod. Juriga, nar. xxxxx a manţ. Marta Jurigová, rod. Šafáriková, nar. xxxxx, Ul.
Novomeského 520/1, 965 01 Ţiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 3571/233600
2
(t.j. 5,80 m ) do BSM, za kúpnu cenu 0,58 €,
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32) Beňová Miroslava rod. Beňová, nar. xxxxx, Horná Trnávka 23, 966 01 Prestavlky, o veľkosti
2
spoluvlastníckeho podielu 3419/233600 (t.j. 5,55 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 27,63
€,
33) PK - Systems, s.r.o., IČO: 36 636 720, sídlo: ul. SNP 22, 965 01 Ţiar nad Hronom, registrácia:
Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vloţka číslo: 10315/S, o veľkosti
2
spoluvlastníckeho podielu 3389/233600 (t.j. 5,50 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 27,38
€,
34) Sklenková Lena rod. Sklenková, nar. xxxxx, Ul. Novomeského 520/3, 965 01 Ţiar nad Hronom,
2
o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 4221/233600 (t.j. 6,84 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu
cenu 0,68 €,
35) Antala Albín rod. Antala, nar. xxxxx, Ul. Novomeského 520/3, 965 01 Ţiar nad Hronom, o veľkosti
2
spoluvlastníckeho podielu 3571/233600 (t.j. 5,80 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 0,58
€,
36) Ţemlová Mária rod. Tenkelová, MUDr., nar. xxxxx, Ul. Medzi vodami 223/20, 965 01 Ţiar nad
2
Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 3419/233600 (t.j. 5,55 m ) do výlučného vlastníctva, za
kúpnu cenu 0,55 €,
37) Horváthová Martina rod. Ritterová, nar. xxxxx, Ul. J. Hollého 447/15, 965 01 Ţiar nad Hronom,
2
o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 3389/233600 (t.j. 5,50 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu
cenu 0,55 €,
38) Šebesta Miroslav rod. Šebesta, nar. xxxxx a manţ. Adriána Šebestová rod. Miškovská, JUDr., nar.
xxxxx, Ul. Gorkého 426/12, 966 22 Lutila, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 4221/233600 (t.j. 6,84
2
m ) do BSM, za kúpnu cenu 0,68 €,
39) Jurišica Roderik rod. Jurišica, nar. xxxxx a manţ. Erika Jurišicová, rod. Martinková, Ing., nar. xxxxx,
Ul. A. Dubčeka 365/3, 965 01 Ţiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 3571/233600
2
(t.j. 5,80 m ) do BSM, za kúpnu cenu 28,88 €,
40) Bäuml Jozef, rod. Bäuml, nar. xxxxx, Ul. Novomeského 520/3, 965 01 Ţiar nad Hronom, o veľkosti
2
spoluvlastníckeho podielu 3419/233600 (t.j. 5,55 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 0,55
€,
41) Volf Vladimír rod. Volf, nar. xxxxx, Ul. Novomeského 520/3, 965 01 Ţiar nad Hronom, o veľkosti
2
spoluvlastníckeho podielu 3389/233600 (t.j. 5,50 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 27,38
€,
42) Beličková Anna rod. Beličková, nar. xxxxx, Ul. Novomeského 520/3, 965 01 Ţiar nad Hronom,
2
o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 4221/233600 (t.j. 6,84 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu
cenu 34,06 €,
43) Kmeťová Katarína rod. Franczelová, nar. xxxxx, Ul. Š. Moysesa 440/52, 965 01 Ţiar nad Hronom,
2
o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 3571/233600 (t.j. 5,80 m ) do podielového vlastníctva 1/2 zo
spoluvlastníckeho podielu 3571/233600, za kúpnu cenu 0,29 €,
Kmeťo Roland rod. Kmeťo, nar. xxxxx, Ul. Š. Moysesa 440/52, 965 01 Ţiar nad Hronom, o veľkosti
2
spoluvlastníckeho podielu 3571/23360 (t.j. 5,80 m ) do podielového vlastníctva 1/2 zo
spoluvlastníckeho podielu 3571/233600, za kúpnu cenu 0,29 €,
44) Bratková Alţbeta rod. Bratková, nar. xxxxx, Ul. Novomeského 520/3, 965 01 Ţiar nad Hronom,
2
o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 3419/233600 (t.j. 5,55 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu
cenu 0,55 €,
45) Bugár Dušan rod. Bugár, nar. xxxxx, Ul. Novomeského 520/3, 965 01 Ţiar nad Hronom, o veľkosti
2
spoluvlastníckeho podielu 3389/233600 (t.j. 5,50 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 0,55
€,
46) Magulová Alţbeta rod. Hlivová, nar. xxxxx, Ul. Novomeského 520/3, 965 01 Ţiar nad Hronom,
2
o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 4221/233600 (t.j. 6,84 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu
cenu 0,68 €,
47) Ţbirková Ruţena rod. Dovičiarová, nar. xxxxx, Ul. Števkova 461/5, Trnavá Hora - Kľačany, 966 11
2
Trnavá Hora, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 3571/233600 (t.j. 5,80 m ) do výlučného
vlastníctva, za kúpnu cenu 0,58 €,
48) Wachtarczyková Jana rod. Wachtarczyková, Mgr., PhD., nar. xxxxx, Ul. Jaselská 2409/10, 960 01
2
Zvolen, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 3419/233600 (t.j. 5,55 m ) do podielového vlastníctva
1/2 zo spoluvlastníckeho podielu 3419/233600, za kúpnu cenu 0,28 €,
Wachtarczyková Soňa rod. Wachtarczyková, nar. xxxxx, Ul. Smikova 1138/1, 831 02 Bratislava,
2
o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 3419/233600 (t.j. 5,55 m ) do podielového vlastníctva 1/2 zo
spoluvlastníckeho podielu 3419/233600, za kúpnu cenu 0,28 €,
49) Hudec Peter rod. Hudec, nar. xxxxx, Ul. Záhradnícka 4141/5, 811 06 Bratislava, o veľkosti
2
spoluvlastníckeho podielu 3389/233600 (t.j. 5,50 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu zmluvu 0,55
€,
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50) Dekýšová Lenka rod. Trebulová, nar. xxxxx, Ul. Dukelských hrdinov 508/4, 966 01 Hliník nad
2
Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 4221/233600 (t.j. 6,84 m ) do výlučného vlastníctva, za
kúpnu cenu 0,68 €,
51) Kováčová Helena rod. Kováčová, nar. xxxxx, Ul. Novomeského 520/3, 965 01 Ţiar nad Hronom,
2
o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 3571/233600 (t.j. 5,80 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu
cenu 0,58 €,
52) Korgová Helena rod. Mesiariková, nar. xxxxx, Ul. Novomeského 520/3, 965 01 Ţiar nad Hronom,
2
o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 3419/233600 (t.j. 5,55 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu
cenu 0,55 €,
53) Hudáková Lucia rod. Hudáková, nar. xxxxx, Ul. A. Hlinku 2446/1, 960 01 Zvolen, o veľkosti
2
spoluvlastníckeho podielu 3389/233600 (t.j. 5,50 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 27,38
€,
54) Beňová Sylvia rod. Holosová, Mgr., nar. xxxxx, Ul. Novomeského 520/3, 965 01 Ţiar nad Hronom,
2
o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 4221/233600 (t.j. 6,84 m ), do výlučného vlastníctva, za kúpnu
cenu 0,68 €,
55) Schubert Vladimír rod. Schubert, nar. xxxxx, Ul. Novomeského 520/3, 965 01 Ţiar nad Hronom,
2
o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 3571/233600 (t.j. 5,80 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu
cenu 28,88 €,
56) Kráľ Miroslav rod. Kráľ, nar. xxxxx a manţ. Mária Kráľová, rod. Šuhajdová, nar. xxxxx, Ţarnovická
2
Huta 66, 966 81 Ţarnovica, o veľkosti spoluvlastníckeho práva 3419/233600 (t.j. 5,55 m ) do BSM,
za kúpnu cenu 27,63 €,
57) Reichelová Martina rod. Reptišová, MVDr., nar. xxxxx, Ul. Hurbanova 539/8, 965 01 Ţiar nad
2
Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 3389/233600 (t.j. 5,50 m ) do výlučného vlastníctva, za
kúpnu cenu 0,55 €,
58) Tadianová Denisa rod. Tadianová, Ing., nar. xxxxx, Sklené Teplice 120, 966 03 Sklené Teplice,
2
o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 4221/233600 (t.j. 6,84 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu
cenu 34,06 €,
59) Kollár Milan, rod. Kollár, nar. xxxxx a manţ. Beata Kollárová, rod. Vozárová, nar. xxxxx, Ul.
Rázusova 523/11, 965 01 Ţiar nad Hronom, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 3571/233600 (t.j.
2
5,80 m ) do BSM, za kúpnu cenu 0,58 €,
60) Ťahúnová Silvia rod. Ťahúnová, nar. xxxxx, Ul. Druţstevná 70/8, 831 04 Bratislava, o veľkosti
2
spoluvlastníckeho podielu 3419/233600 (t.j. 5,55 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 27,63
€,
61) Pradidová Mária rod. Pradidová, nar. xxxxx, Ul. Novomeského 520/3, 965 01 Ţiar nad Hronom,
2
o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 3389/233600 (t.j. 5,50 m ) (1/1), za kúpnu cenu 27,38 €,
62) Polovková Magdaléna rod. Smolková, nar. xxxxx, Stará Kremnička 342, 965 01 Ţiar nad Hronom,
2
o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 4221/233600 (t.j. 6,84 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu
cenu 34,06 €,
63) Miháliková Jarmila rod. Koleničová, nar. xxxxx, Ul. Hviezdoslavova 284/50, 965 01 Ţiar nad Hronom,
2
o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 3571/233600 (t.j. 5,80 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu
cenu 28,88 €,
64) Puliš Miroslav rod. Puliš, nar. xxxxx, Šášovské Podhradie 13, 965 01 Ţiar nad Hronom, o veľkosti
2
spoluvlastníckeho podielu 3419/233600 (t.j. 5,55 m ) do výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu 0,55
€,
Cena zastavaného a priľahlého pozemku je v zmysle vyhlášky č. 465/1991 Zb. a § 31a zákona č.
182/1993 Z. z.
2
- 0,0996 €/m pre vlastníka bytu, ktorý nadobudol byt z vlastníctva bytového druţstva ako aj pre
vlastníka bytu, ktorý sa v priamom pokolení (rodič, dieťa, vnuk) stal vlastníkom bytu,
2
- 4,979 €/m v ostatných prípadoch.
Ţiadatelia sú povinní zaplatiť kúpnu cenu do 30 dní od účinnosti kúpnej zmluvy.
Vo veci prevodu majetku mesta sú splnené všetky zákonné podmienky.
Pred hlasovaním sa prezentovalo 15 poslancov:
Ing. Mária Biesová
Bc. Soňa Lukyová
Mgr. Monika Baláţová
PaedDr. Veronika Baláţová

Peter Sládeček
MUDr. Ladislav Kukolík
Ing. Emil Vozár
Mgr. Gabriela Hajdóniová

Ing. Branislav Šťastný
Mgr. Anna Líšková
Ing. Peter Dubeň
JUDr. Milan Gocník

Mgr. Norbert Nagy
Ing. Dušan Bosák
Ing. Rastislav Uhrovič

Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 15
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za – 15
Ing. Mária Biesová
Bc. Soňa Lukyová
Mgr. Monika Baláţová
PaedDr. Veronika Baláţová

Peter Sládeček
MUDr. Ladislav Kukolík
Ing. Emil Vozár
Mgr. Gabriela Hajdóniová

Ing. Branislav Šťastný
Mgr. Anna Líšková
Ing. Peter Dubeň
JUDr. Milan Gocník

Mgr. Norbert Nagy
Ing. Dušan Bosák
Ing. Rastislav Uhrovič

proti – 0
zdrţal sa – 0
nehlasoval – 0

Uznesenie bolo prijaté

k bodu 14) Záver
____________________________________________________________________________________
Týmto boli prerokované všetky body schváleného programu. MUDr. Ladislav Kukolík,
viceprimátor mesta poďakoval poslancom za účasť a poprial všetkým príjemné dovolenkové obdobie.
Zapísala: L. Zaťková
Dňa: 4.7.2017
Pozn:
Zasadnutie trvalo do 16,00 hod.
Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva je vyhotovený zvukový záznam, ktorý je súčasťou príloh v materiáloch z dnešného
zasadnutia (1 CD).
Zápisnica prečítaná a na znak súhlasu podpísaná.
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..................................................
Mgr. Peter Antal
primátor mesta

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

overovatelia:

..................................................
MUDr. Ladislav Kukolík
I. overovateľ
predsedajúci od bodu č. 2
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..................................................
Ing. Mária Biesová
II. overovateľ
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