Zápis zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Žiari nad Hronom

miesto konania: zasadacia miestnosť MsKC v Žiari nad Hronom
čas konania: 29. novembra 2012, 13.00 hod.
zástupca primátora mesta: Mgr. Peter Antal
overovatelia zápisu:
Jozef Tomčáni
Mgr. Martin Sklenka
zapisovateľka:
Ivana Hlaváčová
prítomní:
prezenčná listina
Priebeh rokovania Mestského zastupiteľstva :
k bodu 1) programu
Posledné tohtoročné zasadnutie Mestského zastupiteľstva otvoril, privítal všetkých prítomných
a viedol zástupca primátora mesta Mgr. Peter Antal („predsedajúci“). Konštatoval, že je prítomných 16
poslancov. Zároveň informoval o zmene programu rokovania doplnením bodu 2 – Vzdanie sa
mandátu primátora mesta. V tomto znení bol program rokovania schválený.
Program rokovania Mestského zastupiteľstva
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

16.

Otvorenie, voľba pracovných komisií
Vzdanie sa mandátu primátora mesta
Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ
Návrh plánu kontrolnej činnosti HKM na rok 2013
Správa HKM z vykonaných kontrol
Informácia o plnení rozpočtu mesta
a) III. zmena rozpočtu mesta
b) Návrh viacročného rozpočtu MsKC
c) Stanovisko HKM k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2013-2014
d) Návrh viacročného rozpočtu mesta na roky 2013-2014
Dodatok k VZN č. 5/2012 o výške poplatku za opatrovateľskú službu pre rok 2013
Zvyšovanie poplatkov v mestských DJ
VZN o spôsobe nakladania s komunálnym odpadom a drobným stav. odpadom na území
mesta ZH
VZN o poplatku za komunálne odpady ...
VZN o miestnych daniach
VZN o záväzných častiach územného plánu mesta ZH – zmeny a doplnky č. 4
Vyhodnotenie Kalendára športových podujatí mesta ZH za rok 2012 a informácia o príprave
Kalendára športových podujatí mesta Žiar nad Hronom na rok 2013
Interpelácie poslancov
Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:
a) SMM – majetkovo-právne vzťahy
b) Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do samosprávy orgánov škôl a školských zariadení
c) Plat primátora
Záver

prítomní – 15
za – 15 /Mgr. Antal, Mgr. Balážová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň, Mgr. Nagy, Mgr. Rakovský,
Mgr. Sklenka, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vinarčík, Ing. Víťazková, Ing. Vozár /

V ďalšej časti predsedajúci pristúpil k návrhom na obsadenie pracovných komisií :
-

pracovné predsedníctvo : Mgr. Peter Antal, Ing. Emil Vozár

-

návrhová komisia : Ing. Michal Žurav, Ing. Rastislav Uhrovič, Mgr. Katarína Dekýšová

prítomní – 14
za – 14 /Mgr.Antal, Mgr. Balážová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň, Mgr. Nagy, Mgr. Rakovský,
Mgr. Sklenka, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Vinarčík, Ing. Víťazková, Ing. Vozár/

Za overovateľov zápisu z dnešného zasadnutia Mestského zastupiteľstva boli predsedajúcim
navrhnutí a poslancami schválení Jozef Tomčáni a Mgr. Martin Sklenka .
prítomní – 15
za – 14 /Mgr. Antal, Mgr. Balážová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň, Mgr. Nagy, Mgr. Rakovský,
Šeševičková, Ing. Uhrovič, Ing. Vinarčík, Ing. Víťazková, Ing. Vozár, Ing. Žurav/
zdržal sa - 1 /Mgr. Sklenka/

Zapisovateľkou bola určená Ivana Hlaváčová.

k bodu 2) programu
K predloženému materiálu k vzdaniu sa mandátu primátora mesta podal informáciu Mgr. Peter
Antal a upresnil ďalšie kroky, ktoré je potrebné urobiť v zmysle § 48 zákona č. 346/1990 Zb. K bodu
neboli vznesené žiadne pripomienky. Následne prebehlo hlasovanie.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 88/2012
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
a) zánik mandátu primátora mesta Žiar nad Hronom Mgr. Ivana Černaja a to vzdaním sa mandátu
v zmysle ustanovenia § 13a ods. 1 písm. c) a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov dňom 28. novembra 2012,
b) že v súlade s ustanovením § 13b ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov bude úlohy primátora v plnom rozsahu plniť od 29. novembra 2012 do zloženia
sľubu novozvoleného primátora zástupca primátora Mgr. Peter Antal.
prítomní – 17
za – 17 /Mgr. Antal, Mgr. Balážová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň, Mgr. Nagy, Mgr. Rakovský,
MUDr. Rišňovský, Mgr. Sklenka, Šeševičková, Tomčáni Ing. Uhrovič, Ing. Vinarčík, Ing. Víťazková, Ing.Vozár, Ing.Žurav/

k bodu 3) programu
Informáciu o plnení prijatých uznesení podala hlavná kontrolórka mesta, Ing. Eva Vincentová.
Predsedajúci vyzval prítomných na prednesenie pripomienok. K bodu neboli vznesené žiadne
pripomienky.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 89/2012
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu o kontrole plnení prijatých uznesení MsZ.
prítomní – 17
za – 17 /Mgr. Antal, Mgr. Balážová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň, Mgr. Nagy, Mgr. Rakovský,
MUDr. Rišňovský, Mgr. Sklenka, Šeševičková, Tomčáni Ing. Uhrovič, Ing. Vinarčík, Ing. Víťazková, Ing.Vozár, Ing.Žurav/

k bodu 4) programu
Návrh plánu kontrolnej činnosti HKM na rok 2013 vypracovala a poslancov s ním oboznámila
Ing. Eva Vincentová. Predsedajúci vyzval prítomných na prednesenie pripomienok. K bodu neboli
vznesené žiadne pripomienky.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 90/2012
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Návrh plánu kontrolnej činnosti HKM na rok 2013.
prítomní – 17
za – 17 /Mgr. Antal, Mgr. Balážová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň, Mgr. Nagy, Mgr. Rakovský,
MUDr. Rišňovský, Mgr. Sklenka, Šeševičková, Tomčáni Ing. Uhrovič, Ing. Vinarčík, Ing. Víťazková, Ing.Vozár, Ing.Žurav/

k bodu 5) programu
Písomne predloženú správu z vykonaných kontrol v krátkosti priblížila hlavná kontrolórka
mesta Ing. Eva Vincentová. Predsedajúci vyzval prítomných na prednesenie pripomienok. K bodu
neboli vznesené žiadne pripomienky.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 91/2012
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu HKM z vykonaných kontrol.
prítomní – 17
za – 17 /Mgr. Antal, Mgr. Balážová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň, Mgr. Nagy, Mgr. Rakovský,
MUDr. Rišňovský, Mgr. Sklenka, Šeševičková, Tomčáni Ing. Uhrovič, Ing. Vinarčík, Ing. Víťazková, Ing.Vozár, Ing.Žurav/

k bodu 6) programu
S písomne predloženým materiálom o plnení rozpočtu v našom meste oboznámil prítomných
Ing. Juraj Gallo, vedúci odboru ekonomiky a financovania. Predsedajúci vyzval prítomných na
prednesenie pripomienok. K bodu neboli vznesené žiadne pripomienky.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 92/2012
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Informáciu o plnení rozpočtu mesta Žiar nad Hronom k 31.10.2012
prítomní – 17
za – 17 /Mgr. Antal, Mgr. Balážová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň, Mgr. Nagy, Mgr. Rakovský,
MUDr. Rišňovský, Mgr. Sklenka, Šeševičková, Tomčáni Ing. Uhrovič, Ing. Vinarčík, Ing. Víťazková, Ing.Vozár, Ing.Žurav/

k bodu 6a) programu
O návrhu na III. zmenu rozpočtu informoval prítomných Ing. Juraj Gallo, vedúci odboru
ekonomiky a financií. Predsedajúci vyzval prítomných na prednesenie pripomienok. Do diskusie sa
nezapojil nikto z prítomných poslancov.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 93/2012
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
III. zmenu rozpočtu v zmysle predloženého návrhu
prítomní – 17
za – 17 /Mgr. Antal, Mgr. Balážová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň, Mgr. Nagy, Mgr. Rakovský,
MUDr. Rišňovský, Mgr. Sklenka, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vinarčík, Ing. Víťazková, Ing.Vozár, Ing.Žurav/

k bodu 6b) programu
Informáciu o návrhu viacročného rozpočtu MsKC bližšie konkretizovala riaditeľka Mestského
kultúrneho centra PhDr. Michaela Pribilincová, PhD. Predsedajúci vyzval prítomných na prednesenie
pripomienok. Do diskusie sa zapojili:
Ing. Stella Víťazková
– zaujímala sa, prečo sa MsKC rozhodlo organizovať podujatie Helloween, aký malo ohlas a či bolo
podujatie ziskové alebo stratové
- ocenila, že kino naďalej premieta atraktívne filmy a kladne hodnotila archeologickú expozíciu
Mgr. Monika Balážová - v predloženej správe ju potešila plánovaná investícia do rekonštrukcie
Mestskej knižnice, zároveň sa informovala, prečo nie je do rekonštrukcie zahrnutá aj oprava
poškodeného schodiska
Ing. Ján Vinarčík – kladne hodnotil položku „Poštové a telekomunikačné služby“ a zaujímal sa bližšie
o položku „Cityfest“ (reálne príjmy)
Mgr. Norbert Nagy - dal na zváženie organizovanie akcie Športovec roka (moderovanie akcie)
Ing. Rastislav Uhrovič - zaujímal sa o položku „Externé pódium“ (rozmery pódia, na aký účel)
Reakcie: PhDr. Michaela Pribilincová,PhD., Mgr. Peter Antal, Ing. Stella Víťazková, Ing.Juraj Gallo
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 94/2012
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Návrh viacročného rozpočtu MsKC
prítomní – 18
za – 18 /Mgr. Antal, Mgr. Balážová, PaedDr.Balážová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň, Mgr. Nagy,
Mgr. Rakovský, MUDr. Rišňovský, Mgr. Sklenka, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vinarčík, Ing. Víťazková, Ing.Vozár,
Ing.Žurav/

k bodu 6c) programu
K návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2013-2015 podala stanovisko Ing. Eva
Vincentová, hlavný kontrolór mesta. Predsedajúci vyzval prítomných na prednesenie pripomienok.
K bodu neboli vznesené žiadne pripomienky.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 95/2012
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Stanovisko HKM k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2013 až 2015.
prítomní – 18
za – 18 /Mgr. Antal, Mgr. Balážová, PaedDr.Balážová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň, Mgr. Nagy,
Mgr. Rakovský, MUDr. Rišňovský, Mgr. Sklenka, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vinarčík, Ing. Víťazková, Ing.Vozár,
Ing.Žurav/

k bodu 6d) programu
V tomto bode programu vystúpil Ing. Juraj Gallo, vedúci odboru ekonomiky a financií, ktorý
podrobne oboznámil prítomných s návrhom viacročného rozpočtu mesta na roky 2013 - 2015.
Predsedajúci vyzval prítomných na prednesenie pripomienok. V diskusii vystúpili:
Ing. Peter Dubeň - zaujímal sa , čo všetko zahŕňa položka „Všeobecné služby v sume 10 000 €“
v projekte Uzatvorenie a rekultivácia skládky Horné Opatovce
Ing. Ján Vinarčík – odporúča schváliť návrh rozpočtu, nakoľko návrh bol prerokovaný na neformálnych
stretnutiach aj na rokovaní Komisie pre ekonomiku a financie
Reakcia: Mgr. Peter Antal, Ing. Juraj Gallo
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 96/2012
Mestské zastupiteľstvo
a) schvaľuje
návrh rozpočtu mesta Žiar nad Hronom na rok 2013 v celkovej sume 10 566 560 eur tak na strane
príjmov ako aj na strane výdavkov.
b) berie na vedomie
návrh viacročného rozpočtu mesta Žiar nad Hronom na roky 2014 a 2015.
prítomní – 18
za – 18 /Mgr. Antal, Mgr. Balážová, PaedDr.Balážová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň, Mgr. Nagy,
Mgr. Rakovský, MUDr. Rišňovský, Mgr. Sklenka, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vinarčík, Ing. Víťazková, Ing.Vozár,
Ing.Žurav/

k bodu 7) programu
V tomto bode programu vystúpila Ing. Monika Minárová, vedúca odboru starostlivosti
o obyvateľa, ktorá informovala o zmene VZN č. 5/2012 o sociálnych službách v časti § 10 a § 11.
Predsedajúci vyzval prítomných na prednesenie pripomienok. V tomto bode programu vystúpil Ing.
Ján Vinarčík, ktorý odporúča VZN prijať, nakoľko návrh bol prejednaný na zasadnutí Komisie
sociálnych vecí aj Komisie pre ekonomiku a financie.

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 97/2012
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.5/2012 o sociálnych službách
prítomní – 18
za – 15 /Mgr. Antal, Mgr. Balážová, PaedDr.Balážová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová, Mgr. Rakovský, MUDr.
Rišňovský, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vinarčík, Ing. Víťazková, Ing.Vozár, Ing.Žurav/
zdržal sa - 3 /Ing. Dubeň, Mgr. Nagy, Mgr. Sklenka/

k bodu 8) programu
S písomne predloženým materiálom o zvyšovaní poplatkov v Mestských detských jasliach
oboznámila prítomných Ing. Monika Minárová, vedúca odboru starostlivosti o obyvateľa. V diskusii,
otvorenej predsedajúcim vystúpili:
Mgr. Norbert Nagy – mrzí ho, že k zreálneniu nákladov za DJ pre deti s trvalým pobytom v našom
meste nedošlo už v predchádzajúcich rokoch (od r. 2005). Predišlo by sa tak dramatickému zvýšeniu
poplatku v tomto roku
Mgr. Peter Dubeň - súhlasí s p. poslancom Mgr. Nagyom a s návrhom VZN nesúhlasí
Mgr. Katarína Dekýšová – informovala sa, aký je záujem o detské jasle a aké sú predbežné reakcie
rodičov na zvýšenie poplatku
PaedDr. Veronika Balážová – navrhla, aby verejnosť prostredníctvom médií bola informovaná
o výpočte nákladovej a príjmovej časti pre stanovenie výšky poplatku na dieťa v DJ
Jozef Tomčáni – informoval sa, kto rozhoduje o prijatí detí do DJ a ako je riešené prijatie detí do DJ zo
sociálne slabších rodín
MUDr. Richard Rišňovský – bude hlasovať za prijatie návrhu VZN, nakoľko platba za DJ je vykrytá
štátom a zaujímal sa, koľko je potenciálnych záujemcov o DJ, ktorých nemožno uspokojiť
Mgr. Marek Rakovský – zaujímal sa, ako je príspevok nastavený voči rodičovi, ktorý vychováva dieťa
sám (slobodné matky)
Ing. Rastislav Uhrovič – informoval sa, ako by sa riešila situácia, keď vychováva dieťa len jeden rodič
Reakcie: Ing. Monika Minárová, Mgr. Peter Antal
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 98/2012
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
výšku poplatkov MDJ od 1.1.2013 nasledovne:
Pre dieťa, ktorého zákonný zástupca má evidovaný trvalý pobyt v Žiari nad Hronom, v čiastke:
Režijný poplatok:
Ošetrovací poplatok:
Zápisný poplatok:
Stravné:

110,-€ mesačne
1,-€ za každý deň pobytu dieťaťa v MDJ
10€ - jednorazovo pri nástupe dieťaťa do MDJ
podľa platných právnych noriem a výšky stravnej jednotky školskej jedálne
materskej školy

Pre dieťa, ktorého zákonný zástupca nemá evidovaný trvalý pobyt v Žiari nad Hronom, v čiastke :
Režijný poplatok:
Ošetrovací poplatok:
Zápisný poplatok:
Stravné:

210,-€ mesačne
1,-€ za každý deň pobytu dieťaťa v MDJ
10,-€ jednorazovo pri nástupe dieťaťa do MDJ
podľa platných právnych noriem a výšky stravnej jednotky školskej jedálne
materskej školy

prítomní – 18
za – 15 /Mgr. Antal, Mgr. Balážová, PaedDr.Balážová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová, Mgr. Rakovský, MUDr.
Rišňovský, Mgr. Sklenka, Šeševičková, Tomčáni , Ing. Vinarčík, Ing. Víťazková, Ing.Vozár, Ing.Žurav/
zdržal sa - 2 / Mgr. Nagy, Ing. Uhrovič/
proti - 1 /Ing. Dubeň/

k bodu 9) programu
Návrh VZN o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
na území mesta Žiar nad Hronom predložila Ing. Ivana Martincová, odbor životného prostredia.
Predsedajúci vyzval prítomných na prednesenie pripomienok. Do diskusie sa zapojili:
Ing. Ján Vinarčík – doporučuje návrh VZN prijať, nakoľko sú v ňom zapracované zmeny, ktoré
vyplynuli z pripomienok poslancov na rokovaní Komisie pre ŽP aj na neformálnom stretnutí
Ing. Stella Víťazková – je toho názoru, že úpravou VZN o poplatku za odpad sa bude potrebné ešte
zaoberať a nastaviť ho spravodlivejšie
Mgr. Marek Rakovský – informoval sa, kedy sa plánuje systém nakladania s biologickým odpadom
PaedDr. Veronika Balážová - požiadala, aby poverení pracovníci vykonávali kontroly stojísk, nakoľko
dochádza k ich znečisťovaniu a zároveň sa zaujímala, či pôvodcovia odpadu sú známi a dostávajú
pokutu
Reakcie: Ing. Ivana Martincová, Mgr. Peter Antal
Ing. Dušan Bosák - predložil poslanecký návrh, aby sa v § č .17 bod 4 vypustil pojem „útvar hlavného
kontrolóra“ a nahradil sa pojmom „hlavný kontrolór mesta“
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 99/2012
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
vo VZN o spôsobe nakladania s KO a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta ZH v § č. 17
bod 4 vypustiť pojem „útvar hlavného kontrolóra“ a nahradiť pojmom „hlavný kontrolór mesta“.
prítomní – 18
za – 18 /Mgr. Antal, Mgr. Balážová, PaedDr.Balážová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň, Mgr. Nagy,
Mgr. Rakovský, MUDr. Rišňovský, Mgr. Sklenka, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vinarčík, Ing. Víťazková, Ing.Vozár,
Ing.Žurav/

Následne prebehlo hlasovanie o zmene návrhu VZN a o VZN o spôsobe nakladania s KO a drobnými
stavebnými odpadmi na území mesta Žiar nad Hronom ako celku.

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 100/2012
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
zmeny v návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Žiar nad Hronom :
a)
V § 5 časť Osobitná povinnosť bod 2. sa vety „Fyzická osoba- podnikateľ a právnická osoba,
ktorá sa na území mesta Žiar nad Hronom stane prevádzkovateľom kuchyne je povinná
oznámiť a preukázať mestu uzatvorenie zmluvy na zber, prepravu, zhodnocovanie
a zneškodňovanie biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu do 30 dní.
Prevádzkovateľ kuchyne je povinný do 30 dní oznámiť a preukázať aj zmenu oprávnenej osoby
na zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie biologicky rozložiteľného kuchynského
a reštauračného odpadu.“ vypúšťajú.
b)
V § 15 bod 1 prvá odrážka sa veta „Zabezpečiť triedený zber sú povinné cez oprávnenú
organizáciu, ktorá má na zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie príslušné
oprávnenie.“ vypúšťa.
c)
V § 18 bod 2 sa slová „a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady“
vypúšťajú.
d)
V § 18 bod 3 sa celý bod v znení „Prevádzkovatelia kuchyne, prevádzkujúci zariadenia ku dňu
účinnosti tohto VZN, sú povinní uzatvorenie zmluvy s oprávnenou osobou na zber, prepravu,
zhodnotenie a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu
oznámiť a preukázať mestu do 31. marca 2013.“ vypúšťa.
prítomní – 18
za – 18 /Mgr. Antal, Mgr. Balážová, PaedDr.Balážová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň, Mgr. Nagy,
Mgr. Rakovský, MUDr. Rišňovský, Mgr. Sklenka, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vinarčík, Ing. Víťazková, Ing.Vozár,
Ing.Žurav/

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 101/2012
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
VZN o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta
Žiar nad Hronom, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2009 o spôsobe nakladania
s komunálnym odpadom a s drobným stavebným odpadom a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Žiar nad Hronom v znení VZN č. 8/2010.
prítomní – 18
za – 18 /Mgr. Antal, Mgr. Balážová, PaedDr.Balážová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň, Mgr. Nagy,
Mgr. Rakovský, MUDr. Rišňovský, Mgr. Sklenka, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vinarčík, Ing. Víťazková, Ing.Vozár,
Ing.Žurav/

Počas zasadnutia MsZ Mgr. Peter Antal zablahoželal pani poslankyni PaedDr. Veronike Balážovej
k jej okrúhlemu jubileu.

k bodu 10) programu
S VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Žiar nad
Hronom oboznámila prítomných Ing. Ivana Martincová, odbor životného prostredia. Predsedajúci
vyzval prítomných na prednesenie pripomienok. V diskusii vystúpili:
Ing. Ján Vinarčík – vysvetlil, že mesto počíta s ďalšími nákladmi na nakladanie s odpadom, ktoré nie
sú premietnuté do poplatkov
Mgr. Katarína Dekýšová – reagovala na diskusný príspevok Ing. Víťazkovej a súhlasí s tým, aby sa vo
VZN o poplatku za KO väčšia pozornosť venovala spravodlivejšiemu nastaveniu tohto poplatku.
Zároveň sa zaujímala , či má mesto neplatičov za odpad
Reakcia: Ing. Ivana Martincová, Mgr. Peter Antal
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 102/2012
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Žiar nad Hronom
prítomní – 17
za – 17 /Mgr. Antal, Mgr. Balážová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň, Mgr. Nagy, Mgr. Rakovský,
MUDr. Rišňovský, Mgr. Sklenka, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vinarčík, Ing. Víťazková, Ing.Vozár, Ing.Žurav/

k bodu 11) programu
VZN mesta Žiar nad Hronom o miestnych daniach predložil Ing. Martin Majerník, odbor
ekonomiky a financií. Predsedajúci vyzval prítomných na prednesenie pripomienok. Diskutovali:
Mgr. Peter Dubeň - zaujímal sa na rozdiel medzi novým a starým VZN (v čom je iné, aké sú zmeny)
Ing. Ján Vinarčík - oboznámil, že návrh VZN bol prejednávaný na Komisii pre ekonomiku a financie
a aj na neformálnom stretnutí poslancov, zásadné pripomienky k návrhu neboli až na zmeny, ktoré
vyplynuli z diskusie, ktoré budú predmetom hlasovania
Reakcia: Ing. Martin Majerník
Následne prebehlo hlasovanie o zmene VZN a o VZN ako celku.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 103/2012
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
zmenu v návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach :
V § 8 ods. 2 písm. c) za vetu „ pes, ktorého vlastní fyzická osoba s potrebou individuálnej pozitívnej
stimulácie a starostlivosti o zdravie, a fyzická osoba – vlastník preukazu ZŤPS.“ sa vkladá a dopĺňa
veta „ Oslobodenie sa vzťahuje len na jedného psa ktorého vlastní fyzická osoba - vlastník preukazu
ZŤPS,“
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 104/2012
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje

Všeobecné záväzné nariadenie o miestnych daniach.
prítomní – 15
za – 15 /Mgr. Antal, Mgr. Balážová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň, Mgr. Nagy, Mgr. Rakovský,
Mgr. Sklenka, Šeševičková, Ing. Uhrovič, Ing. Vinarčík, Ing. Víťazková, Ing.Vozár, Ing.Žurav/

k bodu 12) programu
V tomto bode programu vystúpila Ing. Blažena Kollárová z odboru riadenia projektov, ktorá
informovala o VZN - Zmeny a doplnky č. 4. Predmetom Zmien a doplnkov č. 4 k územnému plánu
mesta Žiar nad Hronom je zmena funkčného využitia územia a to poľnohospodárskej pôdy v severnej
časti mesta Žiar nad Hronom na okraji katastrálneho územia na výrobné územie pre umiestnenie
bioplynovej stanice. Predsedajúci vyzval prítomných na prednesenie pripomienok. K bodu neboli
vznesené žiadne pripomienky.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 105/2012
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
1. V zmysle §26 odsek 3 zákona č.50/76 Zb. (stavebný zákon) Územný plán mesta Žiar nad Hronom Zmeny a doplnky č.4, ktorými sa mení a dopĺňa platný územný plán mesta, schválený uznesením
MsZ v Žiari nad Hronom č.29/2009 zo dňa 23.04.2009 v znení Zmien a doplnkov č.1, ktoré boli
schválené uznesením MsZ v Žiari nad Hronom č.66/2011 zo dňa 05.05.2011, Zmien a doplnkov
č.2, ktoré boli schválené uznesením MsZ v Žiari nad Hronom č.29/2012 zo dňa 26.04.2012 a Zmien
a doplnkov č.3, ktoré boli schválené uznesením MsZ v Žiari nad Hronom č.55/2012 zo dňa
24.05.2012
2. Všeobecne záväzné nariadenie o záväzných častiach územného plánu mesta Žiar nad Hronom –
Zmeny a doplnky č.4, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.1/2009 o záväzných častiach územného
plánu mesta Žiar nad Hronom v znení VZN č.7/2011 , VZN č.3/2012 a VZN č.4/2012
prítomní – 16
za – 14 /Mgr. Antal, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Ing. Dubeň, Mgr. Nagy, Mgr. Rakovský, Mgr. Sklenka, Šeševičková,
Tomčáni, Ing Uhrovič, Ing. Vinarčík, Ing. Víťazková, Ing.Vozár, Ing.Žurav/
zdržal sa - 2 /Mgr. Balážová, Mgr. Dekýšová/

k bodu 13) programu
Kalendár športových podujatí mesta Žiar nad Hronom za rok 2012 vyhodnotil a v krátkosti
informoval o príprave Kalendára športových podujatí na rok 2013 Ján Žiak, odbor SMM. Predsedajúci
vyzval prítomných na prednesenie pripomienok. Do diskusie sa zapojili:
Ing. Peter Dubeň - požiadal poslancov, aby sa schválila len obsahová stránka športového kalendára
a na zasadnutí Komisie športu a mládeže sa prejedná finančná stránka
Ing. Ján Vinarčík - súhlasí s Ing. Dubeňom, len upresnil, že schvaľovať finančnú stránku bude
Mestské zastupiteľstvo na návrh Komisia športu a mládeže
Reakcia: Mgr. Peter Antal
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 106/2012
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie

a) Vyhodnotenie podujatí z Kalendára športových podujatí mesta Žiar nad Hronom za rok 2012
b) Informáciu o príprave Kalendára športových podujatí mesta Žiar nad Hronom na rok 2013.
prítomní – 15
za – 15 /Mgr. Antal, Mgr. Balážová, Ing. Bosák, MUDr. Cígerová, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň, Mgr. Nagy, Mgr. Rakovský,
Mgr. Sklenka, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vinarčík, Ing. Víťazková, Ing.Vozár, Ing.Žurav/

k bodu 14) programu Interpelácie
Ing. Peter Dubeň
- zaujímal sa , v akom stave je riešenie zničeného chodníka od kvetinárstva (Ul. Dr. Janského)
smerom k lekárni Nukleus, ktorý už interpeloval na MsZ v apríli 2012
- poďakoval sa TS, s.r.o. a mestu Žiar nad Hronom za opravu nábehovej časti cesty
od Ul. M.R.Štefánika na Ul. Jiráskovu
Mgr. Katarína Dekýšová - dala do pozornosti zle poriešené parkovanie pri cintoríne a požiadala do
budúcna zaoberať sa týmto problémom, nakoľko parkovisko je najmä v čase Sviatku všetkých svätých
preplnené
Ing. Michal Žurav – požiadal, aby sa do plánu opráv na rok 2013 zaradila oprava chodníka (úzky,
chýba asfaltový povrch) na Ul. Partizánskej v úseku od Mlynského náhona po Lutilský potok. Zároveň
sa poďakoval firme Lesy SR a EuroEcology za opravu ciest v Šašovskom Podhradí
Mgr. Norbert Nagy - interpeloval písomne:
„Chcem poďakovať vedeniu mesta a osobitne prednostke MsÚ Ing. M. Páleníkovej, ktorá je
momentálne poverená vedením Odboru školstva a športu za zaujatie jednoznačného postoja
k 3 dňovému štrajku zamestnancov školstva. Je pre mňa veľmi potešiteľné, že všetky školy, škôlky aj
CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti nášho mesta solidárne a jednotne vyjadrili svoju nespokojnosť
s nedostatočným financovaním školstva v Slovenskej republike.“

k bodu 15) programu
V tomto bode programu vystúpili občania nášho mesta.
p. Polák - ako zástupca spoločenstva bytového domu sa vyjadril k odpadu mimo stojiska,
k množstevnému zberu za KO a k poplatku za KO.
Jozef Tomčáni – informoval , že mestský šport je v súčasnosti organizovaný v dvoch subjektoch. Na
jednej strane zostáva MŠK, s.r.o. a na druhej strane vzniká nové občianske združenie MŠK, OZ.
Zároveň sa poďakoval všetkým zainteresovaným ľudom, ktorí sa pričinili o novú koncepciu športu
v našom meste.
p. Foťko - upozornil na kanalizáciu na Ul. SNP, ktorá nespĺňa svoj účel, nakoľko sa na chodníku
popred bytové spoločenstvá sústreďuje voda z priľahlých polí, zároveň požiadal o úpravu stojiska na
Ul. SNP, aby sa zabránilo nafúkavaniu snehu a informoval sa ohľadom dane za psa v záhradkárskej
oblasti

k bodu 15a) programu
1A/ prípad hodný osobitného zreteľa - „R1 Šášovské Podhradie - Jalná“
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 107/2012
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje

prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to:
1) pri predaji spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 1/45 + 1/45 + 1/45 z celku, z nehnuteľností –
pozemkov nachádzajúcich sa pod líniovou stavbou „R1 Šášovské Podhradie - Jalná“, zapísaných
na liste vlastníctva č. 589 v katastrálnom území Šášovské Podhradie, a to:
2
 CKN parcela č. 589/40, vedená ako trvalé trávne porasty o celkovej výmere 7 m
2
2
2
(zodpovedajúca výmera 0,1556 m + 0,1556 m + 0,1556 m ),
2
 CKN parcela č. 589/47, vedená ako trvalé trávne porasty o celkovej výmere 1 m
2
2
2
(zodpovedajúca výmera 0,0222 m + 0,0222 m + 0,0222 m ),
2
 CKN parcela č. 589/49, vedená ako trvalé trávne porasty o celkovej výmere 92 m
2
2
2
(zodpovedajúca výmera 2,0444 m + 2,0444 m + 2,0444 m ),
2
 CKN parcela č. 589/78, vedená ako zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 99 m
2
2
2
(zodpovedajúca výmera 2,2000 m + 2,2000 m + 2,2000 m ),
2
 CKN parcela č. 589/112, vedená ako zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 36 m ,
2
2
2
(zodpovedajúca výmera 0,8000 m + 0,8000 m + 0,8000 m ),
2) pri predaji nehnuteľností – pozemkov nachádzajúcich sa pod sa pod líniovou stavbou „R1
Šášovské Podhradie - Jalná“, zapísaných na liste vlastníctva č. 458 v katastrálnom území
Šášovské Podhradie, a to:
2
 CKN parcela č. 502/6, vedená ako vodné plochy o celkovej výmere 6 m ,
2
 CKN parcela č. 518/4, vedená ako ostatné plochy o celkovej výmere 49 m ,
2
 CKN parcela č. 552/8, vedená ako vodné plochy o celkovej výmere 36 m ,
2
 CKN parcela č. 552/12, vedená ako vodné plochy o celkovej výmere 92 m ,
2
 CKN parcela č. 494/1, vedená ako zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1 753 m ,
2
 CKN parcela č. 494/15, vedená ako zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 5 m ,
2
 CKN parcela č. 502/5, vedená ako vodné plochy o celkovej výmere 117 m ,
2
 CKN parcela č. 502/8, vedená ako vodné plochy o celkovej výmere 12 m ,
2
 CKN parcela č. 502/14, vedená ako vodné plochy o celkovej výmere 34 m ,
2
 CKN parcela č. 505/2, vedená ako ostatné plochy o celkovej výmere 5 m ,
2
 CKN parcela č. 506/7, vedená ako zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 17 m ,
2
 CKN parcela č. 516/7, vedená ako zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 538 m ,
2
 CKN parcela č. 548/10, vedená ako zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 71 m ,
2
 CKN parcela č. 549/4, vedená ako zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 31 m ,
2
 CKN parcela č. 550/7, vedená ako ostatné plochy o celkovej výmere 25 m ,
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Vyššie uvedené pozemky sa nachádzajú pod líniovou stavbou „R1
Šášovské Podhradie - Jalná“, ktorá svojim charakterom patrí medzi stavby vo verejnom záujme.
(Prípad hodný osobitného zreteľa bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov)
prítomní – 16
za – 16 /Mgr. Antal, Mgr. Balážová, Ing. Bosák, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň, Mgr. Nagy, Mgr. Rakovský, MUDr. Rišňovský,
Mgr. Sklenka, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vinarčík, Ing. Víťazková, Ing.Vozár, Ing.Žurav/

1B/ Predaj pozemkov - „R1 Šášovské Podhradie - Jalná“ - NDS, a.s.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 108/2012
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov:
1.1) predaj spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 1/45 + 1/45 + 1/45 z celku, z nehnuteľností –
pozemkov nachádzajúcich sa pod stavbou „I/50 Šášovské Podhradie - Jalná“, zapísaných na liste
vlastníctva č. 589 v katastrálnom území Šášovské Podhradie, a to:
2
 CKN parcela č. 589/40, vedená ako trvalé trávne porasty o celkovej výmere 7 m
2
2
2
(zodpovedajúca výmera 0,1556 m + 0,1556 m + 0,1556 m ),
2
 CKN parcela č. 589/47, vedená ako trvalé trávne porasty o celkovej výmere 1 m
2
2
2
(zodpovedajúca výmera 0,0222 m + 0,0222 m + 0,0222 m ),
2
CKN parcela č. 589/49, vedená ako trvalé trávne porasty o celkovej výmere 92 m
2
2
2
(zodpovedajúca výmera 2,0444 m + 2,0444 m + 2,0444 m ),
2
 CKN parcela č. 589/78, vedená ako zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 99 m
2
2
2
(zodpovedajúca výmera 2,2000 m + 2,2000 m + 2,2000 m ),
2
 CKN parcela č. 589/112, vedená ako zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 36 m ,
2
2
2
(zodpovedajúca výmera 0,8000 m + 0,8000 m + 0,8000 m ),
2
za kúpnu cenu: 6,86 €/m ,
1.2) predaj nehnuteľností – pozemkov nachádzajúcich sa pod sa pod líniovou stavbou „R1 Šášovské
Podhradie - Jalná“, zapísaných na liste vlastníctva č. 458 v katastrálnom území Šášovské
Podhradie, a to:
2
 CKN parcela č. 552/12, vedená ako vodné plochy o celkovej výmere 92 m ,
2
 CKN parcela č. 548/10, vedená ako zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 71 m ,
2
za kúpnu cenu: 6,86 €/m ,
2) predaj nehnuteľností – pozemkov nachádzajúcich sa pod sa pod líniovou stavbou „R1 Šášovské
Podhradie - Jalná“, zapísaných na liste vlastníctva č. 458 v katastrálnom území Šášovské
Podhradie, a to:
2
 CKN parcela č. 502/6, vedená ako vodné plochy o celkovej výmere 6 m ,
2
 CKN parcela č. 518/4, vedená ako ostatné plochy o celkovej výmere 49 m ,
2
 CKN parcela č. 552/8, vedená ako vodné plochy o celkovej výmere 36 m ,
2
 CKN parcela č. 494/1, vedená ako zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1 753 m ,
2
 CKN parcela č. 494/15, vedená ako zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 5 m ,
2
 CKN parcela č. 502/5, vedená ako vodné plochy o celkovej výmere 117 m ,
2
 CKN parcela č. 502/8, vedená ako vodné plochy o celkovej výmere 12 m ,
2
 CKN parcela č. 502/14, vedená ako vodné plochy o celkovej výmere 34 m ,
2
 CKN parcela č. 505/2, vedená ako ostatné plochy o celkovej výmere 5 m ,
2
 CKN parcela č. 506/7, vedená ako zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 17 m ,
2
 CKN parcela č. 516/7, vedená ako zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 538 m ,
2
 CKN parcela č. 549/4, vedená ako zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 31 m ,
2
 CKN parcela č. 550/7, vedená ako ostatné plochy o celkovej výmere 25 m ,
2
za kúpnu cenu: 8,23 €/m ,
pre žiadateľa:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
sídlo: Mlynské Nivy č. 45, 821 09 Bratislava
IČO: 35 919 001, DIČ: 202 193 7775, Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3518/B.

Žiadateľ je povinný zaplatiť kúpnu cenu v lehote do 60 dní odo dňa obdržania právoplatného
rozhodnutia príslušnej Správy katastra o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností
kupujúcemu.
Všeobecná hodnota pozemkov bola stanovená znaleckým posudkom č. 53/2011, vyhotoveným dňa
2
26.07.2011, znalcom Ing. Kolomanom Kovalíkom na sumu vo výške 6,86 €/m pre pozemky CKN p.č.
589/47, 589/40, 589/78, 589/112, 589/49, 552/12, 548/10 podľa príslušných spoluvlastníckych
2
podielov a na sumu vo výške 8,23 €/m pre pozemky CKN p.č. 502/6, 518/4, 552/8, 494/1, 494/15,
502/5, 502/8, 502/14, 505/2, 506/7, 516/7, 549/4, 550/7 podľa príslušných spoluvlastníckych podielov.
Zámer predaja nehnuteľností - pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa bol zverejnený v lehote
od 05.11.2012 do 19.11.2012.
Vo veci prevodu majetku mesta sú splnené všetky zákonné podmienky.
prítomní – 16
za – 16 /Mgr. Antal, Mgr. Balážová, Ing. Bosák, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň, Mgr. Nagy, Mgr. Rakovský, MUDr. Rišňovský,
Mgr. Sklenka, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vinarčík, Ing. Víťazková, Ing.Vozár, Ing.Žurav/

2A/ Spôsob prevodu - priamy predaj pozemku
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 109/2012
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov nasledovný spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta:
- priamy predaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, vytvoreného na
základe geometrického plánu 41051840-25/2012, úradne overeného Správou katastra Žiar nad
Hronom dňa 24.10.2012, a to:
2
 diel č. 1 o výmere 11 m , vytvorený z pôvodnej EKN parcely č. 856/1, vedenej ako vodná plocha
2
o celkovej výmere 69 838 m , zapísanej na liste vlastníctva č. 3327, (ktorý spolu s dielom č. 2
2
vytvára novú CKN parcelu č. 1903/40 – orná pôda o celkovej výmere 105 m ),
2
 diel č. 2 o výmere 94 m , vytvorený z pôvodnej EKN parcely č. 905, vedenej ako ostatná plocha
2
o celkovej výmere 1 872 m , zapísanej na liste vlastníctva č. 3327, (ktorý spolu s dielom č. 1
2
vytvára novú CKN parcelu č. 1903/40 – orná pôda o celkovej výmere 105 m ).
prítomní – 16
za – 14 /Mgr. Antal, Mgr. Balážová, Ing. Bosák, Mgr. Dekýšová, Mgr. Nagy, Mgr. Rakovský, Mgr. Sklenka, Šeševičková,
Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vinarčík, Ing. Víťazková, Ing.Vozár, Ing.Žurav/
zdržal sa - 2 /Ing. Dubeň, MUDr. Rišňovský/

2B/ Priamy predaj pozemku - Ján Danko
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 110/2012
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. c) a § 9a ods. 1 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov priamy predaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar

nad Hronom, vytvoreného na základe geometrického plánu 41051840-25/2012, úradne overeného
Správou katastra Žiar nad Hronom dňa 24.10.2012, a to:
2
 diel č. 1 o výmere 11 m , vytvorený z pôvodnej EKN parcely č. 856/1, vedenej ako vodná plocha
2
o celkovej výmere 69 838 m , zapísanej na liste vlastníctva č. 3327, (ktorý spolu s dielom č. 2
2
vytvára novú CKN parcelu č. 1903/40 – orná pôda o celkovej výmere 105 m ),
2
 diel č. 2 o výmere 94 m , vytvorený z pôvodnej EKN parcely č. 905, vedenej ako ostatná plocha
2
o celkovej výmere 1 872 m , zapísanej na liste vlastníctva č. 3327, (ktorý spolu s dielom č. 1
2
vytvára novú CKN parcelu č. 1903/40 – orná pôda o celkovej výmere 105 m ).
2

za kúpnu cenu 9,99 €/m ,
pre žiadateľa:
Ján Danko, rod. Danko, nar.: 28.01.1972
trvale bytom: Ul. Hviezdoslavova 275/25
965 01 Žiar nad Hronom
Žiadateľ je povinný zaplatiť kúpnu cenu do 15 dní od účinnosti kúpnej zmluvy.
Všeobecná hodnota pozemku bola stanovená znaleckým posudkom č. 74/2012, vyhotoveným dňa
2
26.10.2012 znalcom Ing. Ľubicou Marcibálovou na sumu 9,99 €/m .
Zámer predať majetok priamym predajom bol zverejnený v lehote od 05.11.2012 do 19.11.2012.
Žiadateľ nie je osobou uvedenou v § 9a ods. 6, 7 zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a vo veci prevodu majetku mesta sú splnené všetky zákonné podmienky.
Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 29.11.2013 uznesenie stráca platnosť.
prítomní – 16
za – 13 /Mgr. Antal, Mgr. Balážová, Ing. Bosák, Mgr. Dekýšová, Mgr. Nagy, Mgr. Rakovský, Šeševičková, Tomčáni, Ing.
Uhrovič, Ing. Vinarčík, Ing. Víťazková, Ing.Vozár, Ing.Žurav/
zdržal sa - 3 /Ing. Dubeň, MUDr. Rišňovský, Mgr. Sklenka/

3/ Zámer predaja pozemkov - p. Rajčan, p. Drugda
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 111/2012
Mestské zastupiteľstvo
neschvaľuje
zámer predaja nehnuteľného majetku - pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Žiar nad
Hronom, na Ul. SNP za stavbou súpisné číslo 571 (tzv. strednou kockou), odčlenených na základe
geometrického plánu č. 36636029-63/2012, úradne overeného Správou katastra Žiar nad Hronom dňa
04.06.2012 z pôvodnej CKN parcely č. 463/24, vedenej ako zastavaná plocha a nádvorie o celkovej
2
výmere 758 m , zapísanej na liste vlastníctva č. 1136, a to:
2
 nová CKN parcela č. 463/115 – zastavaná plocha o výmere 146 m ,
2
 nová CKN parcela č. 463/116 – zastavaná plocha o výmere 155 m ,
najmenej za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom.
Pozn.: V prípade, že žiadatelia nedoručia Mestskému úradu v Žiari nad Hronom úradne znalecký posudok do 28.02.2013,
uznesenie stráca platnosť.
prítomní – 16
za – 0
proti - 15 /Mgr. Antal, Mgr. Balážová, Ing. Bosák, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň, Mgr. Nagy, Mgr. Rakovský, Mgr. Sklenka,
Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vinarčík, Ing. Víťazková, Ing.Vozár, Ing.Žurav/
zdržal sa - 1 /MUDr. Rišňovský/

4A/ Prípad hodný osobitného zreteľa
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 112/2012
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov pri predaji nehnuteľností – pozemkov nachádzajúcich sa
v katastrálnom území Šášovské Podhradie, a to:
a) vytvorených z pôvodnej EKN parcely č. 424/1, vedenej ako vodná plocha o celkovej výmere 1 192
2
m , zapísanej na liste vlastníctva č. 458 na základe geometrického plánu 39/2012, úradne
overeného Správou katastra Žiar nad Hronom dňa 09.11.2012, a to:
2
 diel č. 1 o výmere 30 m , ktorý zároveň vytvára novú CKN parcelu č. 198/2 – ostatná plocha
2
o celkovej výmere 30 m ,
2
 diel č. 2 o výmere 51 m , ktorý zároveň vytvára novú CKN parcelu č. 198/3 – ostatná plocha
2
o celkovej výmere 51 m ,
b) vytvorených z pôvodnej EKN parcely č. 404/1, vedenej ako ostatná plocha o celkovej výmere
2
147 m , zapísanej na liste vlastníctva č. 458 na základe geometrického plánu 48/2012, úradne
overeného Správou katastra Žiar nad Hronom dňa 16.11.2012, a to:
2
 diel č. 1 o výmere 14 m , ktorý zároveň vytvára novú CKN parcelu č. 197/2 – zastavaná plocha
2
o celkovej výmere 14 m ,
2
 diel č. 2 o výmere 20 m , ktorý zároveň vytvára novú CKN parcelu č. 198/5 – ostatná plocha
2
o celkovej výmere 20 m .
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Vyššie uvedené pozemky bezprostredne súvisia s výstavbou
vodného diela – malej vodnej elektrárne na rieke Hron v katastrálnom území Šášovské Podhradie,
ktorej umiestnenie bolo schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 29/2012 zo dňa
26.04.2012 v rámci schválenia Zmien a doplnkov č. 2 územného plánu mesta Žiar nad Hronom.
(Prípad hodný osobitného zreteľa bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov)
prítomní – 16
za – 13 /Mgr. Antal, Mgr. Balážová, Ing. Bosák, Mgr. Nagy, Mgr. Rakovský, MUDr. Rišňovský, Mgr. Sklenka, Šeševičková,
Tomčáni, Ing. Vinarčík, Ing. Víťazková, Ing.Vozár, Ing.Žurav/
zdržal sa - 2 /Ing. Dubeň, Ing. Uhrovič/
proti - 1 /Mgr. Dekýšová/

4B/ Predaj pozemkov - EuroEcology, s.r.o.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 113/2012
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov predaj nehnuteľností – pozemkov nachádzajúcich Šášovské Podhradie, a to:
a) vytvorených z pôvodnej EKN parcely č. 424/1, vedenej ako vodná plocha o celkovej výmere 1 192
2
m , zapísanej na liste vlastníctva č. 458 na základe geometrického plánu 39/2012, úradne
overeného Správou katastra Žiar nad Hronom dňa 09.11.2012, a to:
2
 diel č. 1 o výmere 30 m , ktorý zároveň vytvára novú CKN parcelu č. 198/2 – ostatná plocha
2
o celkovej výmere 30 m ,

 diel č. 2 o výmere 51 m , ktorý zároveň vytvára novú CKN parcelu č. 198/3 – ostatná plocha
2
o celkovej výmere 51 m ,
2

b) vytvorených z pôvodnej EKN parcely č. 404/1, vedenej ako ostatná plocha o celkovej výmere
2
147 m , zapísanej na liste vlastníctva č. 458 na základe geometrického plánu 48/2012, úradne
overeného Správou katastra Žiar nad Hronom dňa 09.11.2012, a to:
2
 diel č. 1 o výmere 14 m , ktorý zároveň vytvára novú CKN parcelu č. 197/2 – zastavaná plocha
2
o celkovej výmere 14 m ,
2
 diel č. 2 o výmere 20 m , ktorý zároveň vytvára novú CKN parcelu č. 198/5 – ostatná plocha
2
o celkovej výmere 20 m .
2

za kúpnu cenu 4,36 €/m ,
pre žiadateľa:
EuroEcology, s.r.o.
sídlo: Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava
IČO: 35 926 651
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo:
35336/B
Žiadateľ je povinný zaplatiť kúpnu cenu do 15 dní od účinnosti kúpnej zmluvy.
Všeobecná hodnota pozemkov bola stanovená znaleckým posudkom č. 81/2012, vyhotoveným dňa
2
21.11.2012 znalcom Ing. Ľubicou Marcibálovou na sumu 4,36 €/m .
Zámer predať majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa bol zverejnený v lehote od 14.11.2012 do
28.11.2012.
Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 29.11.2013 uznesenie stráca platnosť.
prítomní – 16
za – 11 /Mgr. Antal, Mgr. Balážová, Ing. Bosák, Mgr. Nagy, Mgr. Rakovský, MUDr. Rišňovský, Šeševičková, Tomčáni, Ing.
Vinarčík, Ing.Vozár, Ing.Žurav/
zdržal sa - 2 /Ing. Dubeň, Ing. Uhrovič/
proti - 3 /Mgr. Dekýšová, Mgr. Sklenka, Ing. Víťazková/

5A/ Zrušenie uznesenia č. 14/2012
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 114/2012
Mestské zastupiteľstvo
ruší:
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č. 14/2012 zo dňa 22.02.2012.
prítomní – 16
za – 16 /Mgr. Antal, Mgr. Balážová, Ing. Bosák, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň, Mgr. Nagy, Mgr. Rakovský, MUDr. Rišňovský,
Mgr. Sklenka, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vinarčík, Ing. Víťazková, Ing.Vozár, Ing.Žurav/

5B/ Prevod celého spoluvlast. podielu k pozemkom - neznámy vlastník Anna Dvornáková (SPF)
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 115/2012

Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
prevod celého spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnostiam – pozemkom nachádzajúcim sa
v katastrálnom území Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom, a to:
2

A) k pozemku CKN parcele č. 1681/3, vedenej ako ostatná plocha o celkovej výmere 14 742 m ,
zapísanej na liste vlastníctva č. 3908,
vo vlastníctve:
Anna Dvornáková, rod. Danková, nezistený vlastník
v správe Slovenský pozemkový fond
sídlo: Búdkova č. 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17 335 345
spoluvlastnícky podiel 1/20 .............................................................. zodpovedajúca výmera 737,10 m

2

2

B) k pozemku EKN parcele č. 355, vedenej ako orná pôda o celkovej výmere 1 293 m , zapísanej na
liste vlastníctva č. 1456,
vo vlastníctve:
Anna Dvornáková, rod. Danková, nezistený vlastník
v správe Slovenský pozemkový fond
sídlo: Búdkova č. 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17 335 345
spoluvlastnícky podiel 1/20 ................................................................ zodpovedajúca výmera 64,65 m

2

2

za kúpnu cenu 9,96 €/m ,
na nadobúdateľa: Mesto Žiar nad Hronom
sídlo: Ul. Štefana Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom
IČO: 00 321 125
Vo veci prevodu spoluvlastníckeho podielu k vyššie uvedeným pozemkom sú splnené všetky zákonné
podmienky.
prítomní – 16
za – 16 /Mgr. Antal, Mgr. Balážová, Ing. Bosák, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň, Mgr. Nagy, Mgr. Rakovský, MUDr. Rišňovský,
Mgr. Sklenka, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vinarčík, Ing. Víťazková, Ing.Vozár, Ing.Žurav/

6/ Žiadateľ stiahol svoju žiadosť pred rokovaním MsZ.
7/ Upustenie od vymáhania pohľadávok - p. Balážová Anna
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 116/2012
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
A/
v zmysle článku XVIII., bod 7 a 8 VZN č. 3/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom
Mesta Žiar nad Hronom, upustenie od vymáhania pohľadávky vo výške 3 897,26 € s príslušenstvom
voči povinnému:
Stredoslovenské strojárne Vyhne, a.s. v likvidácii
IČO: 31 632 394
so sídlom: 966 02 Vyhne

B/
v zmysle článku XVIII., bod 7 a 8 VZN č. 3/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom
Mesta Žiar nad Hronom, upustenie od vymáhania pohľadávky vo výške 831,64 € s príslušenstvom
voči povinným:
1/ Roman Škarba, nar. 27.07.1971,
bytom Hviezdoslavova 19/14, 965 01 Žiar nad Hronom
2/ Ľudovít Škriniar, nar. 01.12.1975
bytom Dukelských hrdinov 333/20, 965 01 Žiar nad Hronom
C/
v zmysle článku XVIII., bod 7 a 8 VZN č. 3/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom
Mesta Žiar nad Hronom, upustenie od vymáhania pohľadávky vo výške 8 052,82 € s príslušenstvom
voči dlžníkovi:
BIMARE spol. s r.o. IČO: 36 010 499,
so sídlom: A. Hlinku 2506/38, 960 01 Zvolen
D/
v zmysle článku XVIII., bod 7 a 8 VZN č. 3/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom
Mesta Žiar nad Hronom, upustenie od vymáhania pohľadávok vo výške 1 007,77 € a vo výške
3 651,33 € s príslušenstvom voči dlžníkovi:
Anna Balážová, nar. 05.09.1960,
bytom Šašovské Podhradie č. 4, 965 01 Žiar nad Hronom
prítomní – 16
za – 16 /Mgr. Antal, Mgr. Balážová, Ing. Bosák, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň, Mgr. Nagy, Mgr. Rakovský, MUDr. Rišňovský,
Mgr. Sklenka, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vinarčík, Ing. Víťazková, Ing.Vozár, Ing.Žurav/

8/ Zámer predaja nehnuteľností - Bytový dom
V diskusii vystúpil Ing. Ján Vinarčík – informoval, že ide o služobné byty (nájomné byty), zmyslom
návrhu je možnosť odpredaja bytov
Reakcia: Mgr. Peter Antal
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 117/2012
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
zámer predaja nehnuteľností, zapísaných na LV č. 3037 v katastrálnom území Žiar nad Hronom a to
nižšie špecifikovaných bytov nachádzajúcich sa v stavbe Pod vršky – Byt. dom, súp. č. 1372,
postaveného na CKN parcele č.1149/67, na Ul. J. Kráľa v Žiari nad Hronom, a k nim prislúchajúcich
spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súp. č. 1372
a spoluvlastníckych podielov k pozemku CKN parcela číslo 1149/67 – zastavané plochy a nádvoria o
výmere 1299 m2, na ktorom je obytný dom súpisné číslo 1372 postavený, v zmysle zákona
č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, najmenej za kúpnu cenu stanovenú
znaleckým posudkom.
Špecifikácia uvedených bytov

Byt č.

vchod

sekcia

poschodie

plocha bytu /m²/

veľkosť bytu

Spol. podiel na
spoločných

Spol. podiel k
pozemku CKN

častiach a
zariadeniach
domu

parc. 1149/67 o
výmere 1299 m²

1

35

A

2.p.

79,53

3-izb.

7953/683947

7953/683948

3

35

A

2.p.

79,53

3-izb.

7953/683947

7953/683948

5

35

A

4.p.

79,04

3-izb.

7904/683947

7904/683948

7

35

A

5.p.

79,33

3-izb.

7933/683947

7933/683948

9

35

A

6.p.

79,33

3-izb.

7933/683947

7933/683948

10

35

A

6.p.

64,66

2-izb.

6466/683947

6466/683948

13

35

A

8.p.

83,01

3-izb.

8301/683947

8301/683948

14

35

A

8.p.

67,52

2-izb.

6752/683947

6752/683948

17

33

B

2.p.

70,93

2-izb.

7093/683947

7093/683948

20

33

B

3.p.

71,26

2-izb.

7126/683947

7126/683948

21

33

B

4.p.

84,34

3-izb.

8434/683947

8434/683948

23

33

B

4.p.

69,75

2-izb.

6975/683947

6975/683948

26

33

B

5.p.

70,44

2-izb.

7044/683947

7044/683948

33

33

B

8.p.

83,66

2-izb.

8366/683947

8366/683948

34

33

B

8.p.

114,85

4-izb.

11485/683947

11485/683948

prítomní – 15
za – 15 /Mgr. Antal, Mgr. Balážová, Ing. Bosák, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň, Mgr. Rakovský, MUDr. Rišňovský, Mgr.
Sklenka, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vinarčík, Ing. Víťazková, Ing.Vozár, Ing.Žurav/

9A/ Prípad hodný osobitného zreteľa - Klub Aikido
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 118/2012
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov pri prenájme nebytových priestorov o výmere 82
2
m nachádzajúcich sa v podzemí nehnuteľnosti - stavba evidovaná na LV č. 1136, vedená ako
Kult. spol. stredisko, súpisné číslo 2712, postavená na KN-C parcele č. 698/2, nachádzajúca sa
v katastrálnom území Žiar nad Hronom.
Žiadateľ vyššie uvedenú nehnuteľnosť zrekonštruoval a bude ich naďalej udržiavať na vlastné
náklady a bude ich využívať pre športovo - kultúrne aktivity. Žiadateľ bude bezodplatne
spolupracovať pri organizovaní kultúrno-spoločenských podujatí organizovaných mestom Žiar nad
Hronom alebo Mestským kultúrnym centrom Žiar nad Hronom.
(Prípad hodný osobitného zreteľa bol schválený trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov)
prítomní – 16
za – 15 /Mgr. Antal, Mgr. Balážová, Ing. Bosák, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň, Mgr. Rakovský, MUDr. Rišňovský, Mgr.
Sklenka, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vinarčík, Ing. Víťazková, Ing.Vozár, Ing.Žurav/
zdržal sa - 1 / Mgr. Nagy/

9B/ Prenájom nebytových priestorov - Klub Aikido
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 119/2012
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
2

prenájom nebytových priestorov o výmere 82 m nachádzajúcich sa v podzemí nehnuteľnosti –
stavba evidovaná na LV č. 1136, vedená ako Kult. spol. stredisko, súpisné číslo 2712, postavená
na KN - C parcele č. 698/2, v katastrálnom území Žiar nad Hronom
-

doba nájmu: určitá – 1.12.2012-30.11.2022
cena nájmu: 1€/rok
účel nájmu: športovo – kultúrne aktivity, tréningová činnosť žiadateľa

pre žiadateľa:
Klub Aikido Žiar nad Hronom
so sídlom: Gorkého 5
966 22 Lutila
IČO: 37 819 119
za nasledovných podmienok:
1. Nájomná zmluva bude podpísaná mestom Žiar nad Hronom až po predložení podpísanej Zmluvy
o spolupráci medzi žiadateľom a Mestským kultúrnym centrom, so sídlom Ul. SNP č. 585/119, 965
01 Žiar nad Hronom, ktorá určí rozsah a spôsob spolupráce.
2. Nájomca je povinný zabezpečiť všetky povinnosti vyplývajúce zo zák. č. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
3. Nájomca preberá na seba všetky povinnosti vyplývajúce z vyhl. č. 508/2009 Z. z. na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení., ako aj platných
predpisov o ochrane majetku a zdravia a zabezpečí ich plnenie na vlastné náklady.
4. Nájomca preberá na seba všetky povinnosti plynúce mu zo zák. č. 126/2006 Z. z. o verejnom
zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5. Nájomca je povinný zabezpečovať deratizáciu a dezinfekciu predmetu nájmu v zmysle platných
hygienických predpisov.
6. Prenajímateľ sa nezaväzuje na úhradu nákladov spojených s rekonštrukciou predmetu nájmu ani
po skončení nájmu a nie je povinný po skončení nájmu uhradiť ich protihodnotu toho a čo sa
zvýšila hodnota predmetu nájmu.
Pozn.: V prípade, že zmluva nebude uzatvorená do 29.11.2013 uznesenie stráca platnosť.
prítomní – 16
za – 14 /Mgr. Antal, Mgr. Balážová, Ing. Bosák, Mgr. Dekýšová, Mgr. Rakovský, MUDr. Rišňovský, Mgr. Sklenka,
Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vinarčík, Ing. Víťazková, Ing.Vozár, Ing.Žurav/
zdržal sa - 2 /Ing. Dubeň, Mgr. Nagy/

k bodu 15b) programu
V tomto bode programu p. prednostka Ing. M. Páleníková oboznámila prítomných
o delegovaní zástupcov zriaďovateľa do samosprávnych orgánov škôl a školských zariadení
a o návrhu člena do Komisie mestského zastupiteľstva pre školstvo a kultúru. Predsedajúci vyzval
prítomných na prednesenie pripomienok. K bodu neboli vznesené žiadne pripomienky.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 120/2012
Mestské zastupiteľstvo
odvoláva

1. zástupcu zriaďovateľa delegovaného do samosprávnych orgánov škôl a školských zariadení:
Rada školy pri Materskej škole, Ul. Dr. Janského č. 8
Mestská školská rada

PhDr. Martu Mergovú
PhDr. Martu Mergovú

2. členku Komisie mestského zastupiteľstva mesta Žiar nad Hronom pre školstvo a kultúru
PhDr. Martu Mergovú
Deleguje:
1. zástupcu zriaďovateľa do samosprávnych orgánov škôl a školských zariadení:
Rada školy pri Materskej škole, ul. Dr. Janského č. 8
zástupcu zriaďovateľa do Mestskej školskej rady

Ing. Marcelu Gendiarovú
Mgr. Adrianu Giláňovú

2. za člena Komisie mestského zastupiteľstva mesta Žiar nad Hronom pre školstvo a kultúru
Mgr. Dominiku Švecovú
prítomní – 16
za – 16 /Mgr. Antal, Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Bosák, Mgr. Dekýšová, Ing. Dubeň, Mgr. Nagy, Mgr. Rakovský,
Mgr. Sklenka, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Uhrovič, Ing. Vinarčík, Ing. Víťazková, Ing.Vozár, Ing.Žurav/

k bodu 15c) programu
Návrh na prerokovanie platu primátora predložil Mgr. Peter Antal. V tomto bode programu sa
do diskusie zapojil Ing. Ján Vinarčík, ktorý vyslovil súhlasné stanovisko so zmenou, nakoľko
tohtoročný návrh je totožný s minuloročným.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom
č. 121/2012
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 2011 podľa oznámenia Štatistického úradu SR vo výške
786,00 eur. Na základe uvedeného plat primátora mesta je 1 989,00 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 3 312,00 €.
prítomní – 16
za – 14 /Mgr. Balážová, PaedDr. Balážová, Ing. Biesová, Ing. Bosák, Mgr. Dekýšová, Mgr. Nagy,
Sklenka, Šeševičková, Tomčáni, Ing. Vinarčík, Ing. Víťazková, Ing.Vozár, Ing.Žurav/
zdržal sa - 2 /Ing. Dubeň, Ing. Uhrovič/

Mgr. Rakovský, Mgr.

k bodu 16) programu
Z dôvodu vyčerpania programu dnešného zasadnutia MsZ sa predsedajúci Mgr. Peter Antal
poďakoval poslancom za účasť a pripomienky pri prerokovávaní jednotlivých materiálov a zasadnutie
ukončil.

Zapísala:
I. Hlaváčová
10.12.2012

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

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

Mgr. Peter Antal
zástupca primátora

Jozef Tomčáni
I. overovateľ

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

...............................................
Mgr. Martin Sklenka
II. overovateľ

