Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia
Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
miesto konania: divadelná sála MsKC v Žiari nad Hronom
čas konania: 26. november 2014, 10.00 hod.
overovatelia zápisu:
zapisovateľka:
prítomní:

Ing. Mária Biesová
Ing. Rastislav Uhrovič
Lucia Zaťková
prezenčná listina

Program:
Slávnostná časť:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Slávnostné otvorenie – ZUŠ
Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce
Zloženie sľubu primátora mesta
Zloženie sľubu poslancov MsZ
Príhovor primátora mesta

Pracovná časť:
7. Schválenie ďalšieho programu
8. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
9. Správa volebnej a mandátovej komisie o overovaní platnosti voľby primátora a poslancov
a uznesenie o voľbách
10. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva
11. Zriadenie komisií pri MsZ, určenie náplne práce komisií, zvolenie predsedov a členov
12. Určenie platu primátora
13. Záver
Priebeh rokovania mestského zastupiteľstva:
k bodu 1) Slávnostné otvorenie – ZUŠ
Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva slávnostne otvorili účinkujúci zo ZUŠ v Žiari
nad Hronom.
k bodu 2) Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Následne sa slova ujal Mgr. Peter Antal, primátor mesta, ktorý zasadnutie otvoril privítaním
prítomných poslankýň a poslancov MsZ, predsedkyne mestskej volebnej komisie a ostatných hostí.
Konštatoval, že dnešné slávnostné zasadnutie sa koná na základe výsledkov volieb do orgánov
samosprávy obce 2014 a bude mať 2 časti: slávnostnú, v ktorej budú ešte hlasovať poslanci z volebného
obdobia, ktoré sa končí a pracovnú, v ktorej budú hlasovať a pracovať poslanci, ktorí dnes zložia sľub.
V pokračovaní navrhol za zapisovateľa zápisnice z dnešného zasadnutia Luciu Zaťkovú a za
overovateľov zápisnice Ing. Máriu Biesovú a Ing. Rastislava Uhroviča. Následne požiadal starý
poslanecký zbor o hlasovanie za predložený návrh.
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Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 12
za – 12 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Mgr. Kopčová, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing.
Víťazková, Ing. Žurav, MUDr. Cígerová, Mgr. Jánoška/
proti – 0
zdržal sa - 0

Po ukončení hlasovania pripomenul, že zo starých poslancov je prítomných 12 a z nových je
prítomných 16 poslancov.
k bodu 3) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce
V pokračovaní požiadal predsedkyňu mestskej volebnej komisie, Mgr. Magdalénu Jánoškovú,
aby prítomných oboznámila s výsledkom volieb do orgánov samosprávy obce v meste Žiar nad Hronom.
Mgr. Magdaléna Jánošková informovala prítomných o výsledkoch komunálnych volieb, ktoré sa
v meste Žiar nad Hronom konali 15.11.2014. Oproti posledným voľbám sa zvýšil počet volebných okrskov
z 15 na 16. Vo voličských zoznamoch bolo zapísaných 15 798 voličov a do miestností prišlo odvoliť 4 950
voličov, čo je 31,33%. Okrskové volebné komisie potvrdili 4 716 platných hlasovacích lístkov
odovzdaných pre voľbu poslancov do mestského zastupiteľstva, čo je 95,27% z počtu voličov, ktorým boli
vydané obálky na hlasovanie a 4 863 platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľbu primátora
mesta, čo je 98,24%.
Počtom hlasov 4 253, čo je z počtu voličov 85,91% bol za primátora jednoznačne zvolený pán
Peter Antal. V 5 obvodoch boli zvolení 19 poslancov do mestského zastupiteľstva. Poradie zodpovedá
získaným hlasom:
- volebný obvod č. 1, okrskové komisie č. 10, 11, 12, 13 – Ladislav Kukolík, Branislav Šťastný, Veronika
Balážová, Monika Balážová, Dušan Bosák
- volebný obvod č. 2, okrskové komisie č. 6, 7, 8, 9 – Stela Šeševičková, Jozef Tomčáni, Peter Dubeň,
Norbert Nagy, Monika Kopčová
- volebný obvod č. 3, okrskové komisie č. 1, 3, 4, 5 – Emil Vozár, Rastislav Uhrovič, Mária Biesová, Soňa
Lukyová, Gabriela Hajdoniová
- volebný obvod č. 4, okrskové komisie č. 14, 15 – Milan Gocník, Stella Víťazková
- volebný obvod č. 5, okrskové komisie č. 2, 16 -.Anna Líšková, Michal Žurav.
Všetkým poslancom a primátorovi volebná komisia odovzdala osvedčenie o zvolení. Svoje
volebné právo nevyužilo 10 848 voličov.
Sčitovanie výsledkov okrskových volebných komisií vykonávala mestská volebná komisia
elektronicky na základe odporúčania a pokynov Slovenského štatistického úradu. Výslednú zápisnicu
podpísalo všetkých 9 členov.
Zvolenému primátorovi a poslancom popriala úspechy v práci, aby sa do nej od začiatku pustili
s neutíchajúcim entuziazmom a v náväznosti na Etický kódex volených predstaviteľov mesta, ktorý
poslanci prijali na svojom zasadnutí v mesiaci jún 2014 uviedla, aby naďalej platilo, že zvolení
predstavitelia budú slúžiť svojmu mandátu a nie aby mandát slúžil im.
V závere sa za zodpovednú prácu vo volebných komisiách poďakovala všetkým jej členom
a zapisovateľkám a požiadala primátora, aby zložil sľub primátora.
k bodu 4) Zloženie sľubu primátora mesta
Mgr. Peter Antal prečítal sľub primátora a zložil ho jeho podpísaním.
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k bodu 5) Zloženie sľubu poslancov mesta
Primátor mesta, Mgr. Peter Antal poprosil poslankyňu Veroniku Balážovú, aby prečítala sľub
poslanca mestského zastupiteľstva. Po jeho prečítaní ho podpísali a zložili do rúk primátora mesta títo
poslanci:
- PaedDr. Veronika Balážová
- Mgr. Monika Balážová
- Ing. Mária Biesová
- Ing. Dušan Bosák
- JUDr. Milan Gocník
- Mgr. Gabriela Hajdoniová
- Mgr. Monika Kopčová
- MUDr. Ladislav Kukolík
- Mgr. Anna Líšková
- Bc. Soňa Lukyová
- Ing. Branislav Šťastný
- Stela Šeševičková
- Jozef Tomčáni
- Ing. Rastislav Uhrovič
- Ing. Stella Víťazková
- Ing. Michal Žurav
k bodu 6) Príhovor primátora mesta
V ďalšej časti Mgr. Peter Antal, primátor mesta vystúpil so svojím príhovorom. V jeho úvode sa
poďakoval všetkým ľuďom, ktorí mu vo voľbách prejavili dôveru a dali mu mandát na prácu pre naše
mesto, ľuďom, ktorí mu pomáhali v kampani a ktorí ho verejne podporovali či mu posielali množstvo
povzbudivých slov. Zablahoželal všetkým zvoleným poslancom mestského zastupiteľstva, ktorí dostali vo
voľbách od obyvateľov dôveru. Za spoluprácu, zastupovanie obyvateľov a rozhodnutia v prospech mesta
sa poďakoval poslancom, ktorí v ďalšom volebnom období už pôsobiť nebudú. Prehlásil, že mandát, ktorý
dostal na nasledujúce 4 roky vníma s úctou a pokorou.
V pokračovaní príhovoru predstavil prítomným svoju víziu o spravovaní mesta, ktoré chce
vykonávať spolu s poslancami mestského zastupiteľstva:
Zdravá ekonomika a hospodárenie mesta:
- za ostatné 2 roky samospráva vytvorila rezervný fond vo výške 2,3 mil. eur. Prebytok
v hospodárení mesto vykáže aj v tomto roku. Časť prostriedkov z rezervného fondu je
naplánovaných použiť na plánované investície ako napr. na nové oddychové zóny, dostavbu
a spustenie zimného štadióna a ďalšie. 200 tis. eur je už použitých na rekonštrukciu športovej
haly. Časť prostriedkov z rezervného fondu bude viazaná na ukončenie projektu Centrum
zhodnocovania odpadov a časť ostane v RF, ktorý bude aj naďalej tvorený a plnený tak, aby
mesto malo vždy prostriedky na svoj rozvoj a aby bola udržaná zdravá ekonomika mesta.
Investície - v nasledujúcich 4 rokoch sa plánuje zamerať na viaceré oblasti:
- je potrebné dostavať a začať prevádzkovať technologicky a finančne náročný projekt – Centrum
zhodnocovania odpadov. V súčasnosti po veľkých problémoch v tomto projekte je všetko na
dobrej ceste a projekt bude úspešne ukončený a sprevádzkovaný,
- ďalšou z priorít je rekonštrukcia chodníkov a komunikácií v meste - veľká časť je v dezolátnom
stave,
- je potrebné zrekonštruovať všetky športoviská v meste. Rekonštrukcia a rozšírenie športovej haly
sa už realizuje, plánom je v tomto volebnom období dostavať a spustiť zimný štadión, vymeniť
opláštenie krytej plavárne za účelom zníženia jej veľkej energetickej náročnosti. Pozornosť bude
venovaná tiež základným a materským školám, ktoré sú v správe mesta. Exteriéry objektov už
prebehli rekonštrukciou, interiéry a technická infraštruktúra si taktiež vyžadujú modernizáciu.
Veľkou výzvou naďalej ostáva rekonštrukcia objektu MsKC. V prípade možnosti čerpať na tento
účel prostriedky z eurofondov sa o túto možnosť samospráva bude uchádzať. Taktiež je potrebné
dobudovanie vodovodu a kanalizácie v Šašovskom Podhradí, k čomu samosprávu zaväzuje aj
legislatíva. Naše mesto má slušnú sieť detských ihrísk a športovísk, ktoré využíva široká
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verejnosť. V tomto volebnom období je plánovaný projekt oddychovej zóny v časti Etapa s in-line
dráhou, projekt oddychovej zóny v časti Pod Vŕšky a veľkým cieľom naďalej ostáva prepojenie
mesta s obcou Lutila asfaltovou cestou popri Lutilskom potoku za účelom jej využívania ako
cyklotrasy.
Komunikácia:
- pri komunikácii s verejnosťou bude zo strany primátora mesta naďalej presadzovaná otvorenosť,
slušnosť, spolupráca, budú počúvané názory, návrhy, realizované diskusie. Jeho prianím je, aby
obyvatelia svojmu mestu dôverovali a aby boli na svoje mesto hrdí. Chce pracovať aj na
posilňovaní identity Žiarčana, bude sa viac propagovať história mesta a zvyky našich predkov.
Vyslovil dôveru v to, že nasledujúce 4 roky prinesú spoločnú plodnú prácu. Naše mesto označil za
ekonomicky stabilné s množstvom príležitostí, ktoré sa môžu zlepšovať a zdokonaľovať, s dostatkom
schopných ľudí, s ktorými to všetko bude možné realizovať. Verí tiež, že o 4 roky bude možné spoločne
skonštatovať, že sa dokázali zrealizovať investície, ktoré obyvatelia požadovali a že väčšina Žiarčanov
bude s prácou primátora a poslancov mestského zastupiteľstva spokojná.
Pred pracovnou časťou zasadnutia a pred schválením programu tejto časti primátor mesta, Mgr.
Peter Antal oboznámil prítomných, verejnosť, pracovníkov mestského úradu s tým, že zastupovaním jeho
osoby v neprítomnosti poveruje poslanca MUDr. Ladislava Kukolíka, ktorého zároveň vyzval, aby si
k nemu prisadol za predsednícky stôl.
k bodu 7) Schválenie ďalšieho programu
Predkladá: Mgr. Peter Antal, primátor mesta

V nasledujúcej časti Mgr. Peter Antal, primátor mesta prečítal návrh programu pracovnej časti,
ktorý je potrebné schváliť pre pokračovanie rokovania dnešného zasadnutia mestského zastupiteľstva:
8. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
9. Správa volebnej a mandátovej komisie o overovaní platnosti voľby primátora a poslancov
a uznesenie o voľbách
10. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva
11. Zriadenie komisií pri MsZ, určenie náplne práce komisií, zvolenie predsedov a členov
12. Určenie platu primátora
13. Záver
O návrhu dal hlasovať:
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 16
za – 16 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, Mgr. Kopčová, MUDr.
Kukolík, Mgr. Líšková, Bc. Lukyová, Ing. Šťastný, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Žurav/
proti – 0
zdržal sa - 0

k bodu 8) Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
Predkladá: Mgr. Peter Antal, primátor mesta

V tejto časti primátor mesta, Mgr. Peter Antal vystúpil s návrhom na zloženie mandátovej,
návrhovej a volebnej komisie. Navrhol, aby mali uvedené komisie rovnakých členov a aby nimi boli: Ing.
Michal Žurav, Stela Šeševičková, Ing. Stella Víťazková. O predloženom návrhu dal hlasovať:
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 16
za – 16 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, Mgr. Kopčová, MUDr.
Kukolík, Mgr. Líšková, Bc. Lukyová, Ing. Šťastný, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Žurav/
proti – 0
zdržal sa - 0
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k bodu 9) Správa volebnej a mandátovej komisie o overovaní platnosti voľby primátora
a poslancov a uznesenie o voľbách
Predkladá: Ing. Stella Víťazková, predseda volebnej a mandátovej komisie

Predsedkyňa volebnej a mandátovej komisie, Ing. Stella Víťazková v pokračovaní rokovania
prečítala návrh na uznesenie o voľbách. Poslanci hlasovali o návrhu v tomto znení:
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 121 / 2014
Mestské zastupiteľstvo
a/ berie na vedomie
1. Výsledky volieb do orgánov samosprávy.
2. Vystúpenie novozvoleného primátora.
b/ konštatuje, že
1. Novozvolený primátor mesta Mgr. Peter Antal zložil zákonom predpísaný sľub primátora mesta.
2. Zvolení poslanci mestského zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca mestského
zastupiteľstva. Menovite:

















Mgr. Monika Balážová
PaedDr. Veronika Balážová
Ing. Mária Biesová
Ing. Dušan Bosák
JUDr. Milan Gocník
Mgr. Gabriela Hajdoniová
Mgr. Monika Kopčová
MUDr. Ladislav Kukolík
Mgr. Anna Líšková
Bc. Soňa Lukyová
Ing. Branislav Šťastný
Stela Šeševičková
Jozef Tomčáni
Ing. Rastislav Uhrovič
Ing. Stella Víťazková
Ing. Michal Žurav

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

Uznesenie bolo prijaté.
Predsedkyňa volebnej a mandátovej komisie, Ing. Stella Víťazková následne prečítala Správu
volebnej a mandátovej komisie o overení platnosti voľby primátora a poslancov:
Volebná a mandátová komisia konštatuje, že na dnešnom ustanovujúcom zasadnutí Mestského
zastupiteľstva v Žiari nad Hronom:
1) Primátor:
a) Odovzdal osvedčenie o zvolení za primátora mesta Žiar nad Hronom
b) Zložil predpísaný sľub v zmysle § 13 ods. 2 zákona 369/1990 Zb. zákonov o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
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c) Predložil čestné prehlásenie o tom, že nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s funkciou primátora
2) Poslanci:
a) Odovzdali osvedčenia o zvolení za poslanca mesta Žiar nad Hronom
b) Zložili predpísaný sľub v zmysle § 26 zákona 369/1990 Zb. zákonov o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov
c) Predložili čestné prehlásenie o tom, že nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s funkciou
poslanca
V Žiari nad Hronom, dňa 26.11.2014.
k bodu 10) Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského
zastupiteľstva
Predkladá - písomne: Ing. Mariana Páleníková, prednostka MsÚ
Vypracoval: Ing. Mariana Páleníková, prednostka MsÚ

Ing. Mariana Páleníková, prednostka MsÚ na úvod oficiálne poblahoželala všetkým zvoleným
a ubezpečila ich, že mestský úrad je pripravený na spoluprácu pre vytvorenie dobrého a kvalitného
mesta.
V pokračovaní informovala k predloženému materiálu. Zákon č. 369/1990 Zb. je základným
právnym predpisom, ktorý riadi činnosť mestského úradu aj poslaneckého zboru. Paragraf č. 12 tohto
zákona stanovuje zasadnutia mestského zastupiteľstva ako aj povinnosť zvolenia poslanca, ktorý je
v prípade, že zasadnutie mestského zastupiteľstva nezvolá primátor alebo viceprimátor oprávnený zvolať
zasadnutie mestského zastupiteľstva. V návrhu uznesenia je pripravený návrh na poverenie poslankyne
Stely Šeševičkovej zvolávať zasadnutia mestského zastupiteľstva.
Ing. Stella Víťazková predniesla návrh na uznesenie k tomuto bodu. Poslanci hlasovali o návrhu
tohto znenia:
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 122 / 2014
Mestské zastupiteľstvo
poveruje
Poslanca - Stelu Šeševičkovú zvolávaním a vedením mestských zastupiteľstiev v Žiari nad Hronom
v prípadoch uvedených v § 12 odst. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 16
za – 16 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, Mgr. Kopčová, MUDr.
Kukolík, Mgr. Líšková, Bc. Lukyová, Ing. Šťastný, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Žurav/
proti – 0
zdržal sa - 0

Uznesenie bolo prijaté.
k bodu 11) Zriadenie komisií pri MsZ, určenie náplne práce komisií, zvolenie predsedov a členov
Predkladá - písomne: Ing. Mariana Páleníková, prednostka MsÚ
Vypracoval: Ing. Mariana Páleníková, prednostka

Prednostka MsÚ, Ing. Mariana Páleníková v úvode informovala, že nakoľko ešte aj dnes prebehli
doplnenia v návrhoch zloženia jednotlivých komisií, prečíta všetky mená navrhnuté do komisií pri MsZ.
Následne predniesla návrh na zriadenie týchto stálych komisií pri MsZ vo volebnom období 2014 – 2018:
1.
2.
3.

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Normotvorná komisia
Komisia pre posúdenie a schválenie zápisov do kroniky mesta
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Komisia pre hodnotenie projektov dotácií z rozpočtu mesta
Komisia pre financie a ekonomiku
Komisia pre životné prostredie, odpadové hospodárstvo a dopravu
Komisia pre sociálne veci a rodinu
Komisia pre školstvo a kultúru
Komisia pre šport a mládež

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a Komisia pre
hodnotenie projektov dotácií z rozpočtu mesta majú samostatný rokovací poriadok, ostatné komisie sa
riadia rokovacím poriadkom predloženom v materiáli.
K obsadeniu jednotlivých komisií predniesla tento návrh:
1. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:
predseda:
Ing. Mária Biesová (SDKÚ-DS)
členovia:
Ing. Peter Dubeň (NEKA)
Ing. Michal Žurav (SNS)
Bc. Soňa Lukyová (Strana demokrat. Slovenska)
Mgr. Anna Líšková (SMER-DS)
tajomník:
Ivana Hlaváčová
2. Normotvorná komisia:
predseda:
JUDr. Milan Gocník
členovia:
Mgr. Anna Líšková
JUDr. Helena Tužinská
Mgr. Adrián Líška
JUDr. Miroslava Hudecová
člen – tajomník:
JUDr. Michaela Krnčoková
3. Komisia pre posúdenie a schválenie zápisov do kroniky mesta:
predseda:
PaedDr. Veronika Balážová
členovia:
Ing. Stella Víťazková
Mgr. Dušana Denková
člen – tajomník:
Lucia Zaťková
4. Komisia pre hodnotenie projektov dotácií z rozpočtu mesta:
predseda:
Ing. Mária Biesová
členovia:
Jozef Tomčáni
Ing. Stella Víťazková
Ing. Michal Žurav
Mgr. Monika Balážová
Ing. Rastislav Uhrovič
Bc. Soňa Lukyová
člen- tajomník:
Ing. Pavel Mužík
5. Komisia pre financie a ekonomiku:
predseda:
Ing. Mária Biesová
členovia:
Ing. Dušan Bosák
Ing. Peter Dubeň
Jozef Tomčáni
Ing. Emil Vozár
JUDr. Milan Gocník
Mgr. Martin Sklenka
člen - tajomník:
Ing. Martin Majerník
6. Komisia pre životné prostredie, odpadové hospodárstvo a dopravu:
predseda:
Ing. Mária Biesová
členovia:
Mgr. Monika Balážová
Ing. Stella Víťazková
Mgr. Gabriela Hajdoniová
Ing. Anna Kollárová
člen - tajomník:
Ing. Ján Vinarčík
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7. Komisia pre sociálne veci a rodinu:
predseda:
Bc. Soňa Lukyová
členovia:
Ing. Michal Žurav
Stela Šeševičková
Jozef Tomčáni
Ing. Dušan Bosák
člen - tajomník:
Ing. Monika Minárová
8. Komisia pre školstvo a kultúru:
predseda:
Mgr. Monika Balážová
členovia:
Mgr. Gabriela Hajdoniová
Mgr. Monika Kopčová
Stela Šeševičková
Ing. Branislav Šťastný
Ing. Rastislav Uhrovič
Ing. Stella Víťazková
Mgr. Norbert Nagy
PaedDr. Veronika Balážová
Mgr. Helena Žňavová
Alena Kršiaková
člen - tajomník:
Mgr. Adriána Giláňová
9. Komisia pre šport a mládež:
predseda:
Mgr. Norbert Nagy
členovia:
Ing. Peter Dubeň
Ing. Rastislav Uhrovič
Jozef Tomčáni
MUDr. Ladislav Kukolík
Ing. Branislav Šťastný
Ing. Katarína Drienková
Mgr. Marek Baláž
člen - tajomník:
Ján Žiak
Mgr. Peter Antal, primátor mesta odovzdal slovo návrhovej komisii. Ing. Stella Víťazková
predniesla návrh na uznesenie. Poslanci hlasovali za uznesenie v tomto znení:
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 123 / 2014
Mestské zastupiteľstvo
I./ zriaďuje
vo volebnom období 2014 – 2018 nasledovné stále komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Žiari nad
Hronom:
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Normotvorná komisia
Komisia pre posúdenie a schválenie zápisov do kroniky mesta
Komisia pre hodnotenie projektov dotácií z rozpočtu mesta
Komisia pre financie a ekonomiku
Komisia pre životné prostredie, odpadové hospodárstvo a dopravu
Komisia pre sociálne veci a rodinu
Komisia pre školstvo a kultúru
Komisia pre šport a mládež

II./ schvaľuje
za predsedov, členov a tajomníkov stálych komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Žiari nad Hronom:

8

1. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:
predseda:
členovia:

tajomník:

Ing. Mária Biesová (SDKÚ-DS)
Ing. Peter Dubeň (NEKA)
Ing. Michal Žurav (SNS)
Bc. Soňa Lukyová (Strana demokrat. Slovenska)
Mgr. Anna Líšková (SMER-DS)
Ivana Hlaváčová

2. Normotvorná komisia:
predseda:
členovia:

člen – tajomník:

JUDr. Milan Gocník
Mgr. Anna Líšková
JUDr. Helena Tužinská
Mgr. Adrián Líška
JUDr. Miroslava Hudecová
JUDr. Michaela Krnčoková

3. Komisia pre posúdenie a schválenie zápisov do kroniky mesta:
predseda:
členovia:
člen – tajomník:

PaedDr. Veronika Balážová
Ing. Stella Víťazková
Mgr. Dušana Denková
Lucia Zaťková

4. Komisia pre hodnotenie projektov dotácií z rozpočtu mesta:
predseda:
členovia:

člen- tajomník:

Ing. Mária Biesová
Jozef Tomčáni
Ing. Stella Víťazková
Ing. Michal Žurav
Mgr. Monika Balážová
Ing. Rastislav Uhrovič
Bc. Soňa Lukyová
Ing. Pavel Mužík

5. Komisia pre financie a ekonomiku:
predseda:
členovia:

člen - tajomník:

Ing. Mária Biesová
Ing. Dušan Bosák
Ing. Peter Dubeň
Jozef Tomčáni
Ing. Emil Vozár
JUDr. Milan Gocník
Mgr. Martin Sklenka
Ing. Martin Majerník

6. Komisia pre životné prostredie, odpadové hospodárstvo a dopravu:
predseda:
členovia:

člen - tajomník:

Ing. Mária Biesová
Mgr. Monika Balážová
Ing. Stella Víťazková
Mgr. Gabriela Hajdoniová
Ing. Anna Kollárová
Ing. Ján Vinarčík
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7. Komisia pre sociálne veci a rodinu:
predseda:
členovia:

člen - tajomník:

Bc. Soňa Lukyová
Ing. Michal Žurav
Stela Šeševičková
Jozef Tomčáni
Ing. Dušan Bosák
Ing. Monika Minárová

8. Komisia pre školstvo a kultúru:
predseda:
členovia:

člen - tajomník:

Mgr. Monika Balážová
Mgr. Gabriela Hajdoniová
Mgr. Monika Kopčová
Stela Šeševičková
Ing. Branislav Šťastný
Ing. Rastislav Uhrovič
Ing. Stella Víťazková
Mgr. Norbert Nagy
PaedDr. Veronika Balážová
Mgr. Helena Žňavová
Alena Kršiaková
Mgr. Adriána Giláňová

9. Komisia pre šport a mládež:
predseda:
členovia:

člen - tajomník:

Mgr. Norbert Nagy
Ing. Peter Dubeň
Ing. Rastislav Uhrovič
Jozef Tomčáni
MUDr. Ladislav Kukolík
Ing. Branislav Šťastný
Ing. Katarína Drienková
Mgr. Marek Baláž
Ján Žiak

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

Uznesenie bolo prijaté.
k bodu 12) Určenie platu primátora
Predkladá - písomne: Ing. Mariana Páleníková, prednostka MsÚ
Vypracoval: Ľubica Tőrőková, personalista MsÚ

Ing. Mariana Páleníková, prednostka MsÚ vystúpila s úvodnou informáciou. V zmysle zákona č.
154/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov a § 4 ods. 4, mestské zastupiteľstvo plat primátora prerokuje vždy na začiatku volebného
obdobia a potom opätovne raz ročne. Z tohto dôvodu je predložený na prerokovanie predmetný materiál.
Mgr. Peter Antal požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia k tomuto bodu.
Návrh prečítala Ing. Stella Víťazková. Poslanci hlasovali o návrhu tohto znenia:
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Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 124 / 2014
Mestské zastupiteľstvo
a/ prerokovalo
Plat primátora v zmysle § 4 ods. 4 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
b/ schvaľuje
Plat primátora v zmysle § 3 a § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, ktorý je súčinom priemernej
mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického
úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku 2,53 – 6. platová skupina s tým, že takto
vypočítaný plat sa zaokrúhli na celé euro nahor. Priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom
hospodárstve v SR bola v roku 2013 podľa oznámenia Štatistického úradu SR vo výške 824,00 Eur. Na
základe uvedeného plat primátora mesta je 2 085,00 Eur.
Takto určený plat primátora mesta sa zvyšuje podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov o 66,5
% s tým, že takto vypočítaný plat sa zaokrúhli na celé euro nahor. Mesačný plat primátora mesta spolu
predstavuje čiastku 3 472,00 Eur.
Hlasovanie:
počet všetkých poslancov – 19
prítomní – 16
za – 16 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, JUDr. Gocník, Mgr. Hajdoniová, Mgr. Kopčová, MUDr.
Kukolík, Mgr. Líšková, Bc. Lukyová, Ing. Šťastný, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Víťazková, Ing. Žurav/
proti – 0
zdržal sa - 0

Uznesenie bolo prijaté.
Mgr. Peter Antal, primátor mesta sa poďakoval poslancom, že aj prijatím tohto uznesenia mu
vyjadrili plnú dôveru v to, čo robí. Pred samotným záverom dnešného zasadnutia udelil primátor mesta
slovo viceprimátorovi, MUDr. Ladislavovi Kukolíkovi, ktorý oň požiadal.
MUDr. Ladislav Kukolík vo svojom príspevku uviedol, že 15.11.2014 občania, ktorí sa zúčastnili
volieb rozhodli a rozdali mandáty na verejnú službu primátorovi aj poslancom. Zložením sľubu prítomní
tento mandát legitimizovali na 4 roky. Rozhodnutie primátora mesta poveriť ho funkciou jeho zástupcu ho
veľmi teší, prijal ho s úctou, pokorou a rešpektom. Poďakoval sa mu za dôveru a vyslovil presvedčenie,
že bude jeho dôstojným zástupcom a jeho prejavenú dôveru nesklame. Na záver zaželal primátorovi,
úradu a poslancom veľa tvorivých síl a konštruktívnej diskusie.
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k bodu 13) Záver
Mgr. Peter Antal, primátor mesta na záver povedal, že sa teší na spoluprácu s každým
z novozvolených poslancov, a vyslovil dôveru v to, že všetky rozhodnutia, ktoré sa budú prijímať, budú na
prospech mesta.
Zapísala: L. Zaťková
4.12.2014
Pozn: Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva je vyhotovený zvukový záznam, ktorý je súčasťou príloh v materiáloch z dnešného
zasadnutia (1CD).

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

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

Mgr. Peter Antal
primátor mesta

Ing. Mária Biesová
I. overovateľ

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

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